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Kopijsluiting: 
vrijdag 

26 februari 2010 
 
 

Hallo Woltersummers  

Dit is weer de laatste krant van dit 

jaar.De tijd vliegt. We kijken nu uit 

naar een gezellige kerst en oud- en 

nieuwviering. 

Na het vertrek van Jack heeft ons 

café een nieuwe eigenaar, waarover 

meer hier in de krant. 

Verder was de burendag zeer 

geslaagd en zeker voor herhaling 

vatbaar. 

De foto’s laten zien hoe gezellig het 

was. 

De sint heeft zich ook in ons dorp 

aardig geweerd en alle kinderen 

hebben ervan genoten. 

Jammer dat ook schurken 

Woltersum bezochten  en het nodig 

vonden om een bezoek aan onze 

gesloten kroeg te brengen. Niet 

open, dan maar openbreken was 

blijkbaar het devies. 

Helaas moesten we afscheid nemen 

van ons redactielid Jaap Kiel.We 

zullen zijn receptjes missen. 

We wensen jullie allemaal prettige 

feestdagen en een heel goed 2010. 

 

Groetjes  

Ingrid Stayen. 
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     Vereniging voor Dorpsbelangen 
     Woltersum e.o. 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
We zijn een gewaardeerd redactielid verloren. Jaap Kiel, een echte 

woltersummer, is in september overleden. Ik miste hem al als bakker. Maar nu 

moeten we hem ook missen als schrijver van recepten uit vroegere tijden. En 

natuurlijk als dorpsgenoot. Dag lieve Jaap. 

 

We hebben sinds de vorige Tilproat 3 x vergaderd.  

Er komt best veel ter tafel! We hebben een samenkomst gehad met de 

speelpleingroep, zodat we van elkaar konden horen hoe het er voor staat. Ik 

kan jullie verzekeren dat Yvon Klepke, Gerrie Schotman en Dieta Strijk hun 

aller-aller beste beentjes voor zetten!!! De planning is in het voorjaar te 

beginnen met de ‘bouw’. Bij de nieuwe telefoongids zat een oproep een 

aktiviteit te nomineren. We willen je vragen hier aan mee te doen en de 

speelpleingroep op te geven. Ga naar www.detelefoongids.nl/mijngoededoel 

en zoek: speelpleingroep Woltersum. 

Er zijn ook weer cursussen gevolgd, namelijk “ondernemen in dorpen” en 

“subsidies aanvragen”. 

De bijeenkomst op school over N(a)S(choolse)O(pvang is ook door jullie bestuur 

bezocht. We vinden het meer dan jammer dat dat uit Woltersum wordt 

weggehaald.  

En eigenlijk zijn we het er niet mee eens. Kijken wat we kunnen doen. We 

zorgden toch altijd voor elkaar hier?! 

We zijn ook bezig geweest met het opzetten van een dagdeel voor alle 

vrijwilligers. Dat idee kwam naar voren toen we in mei met alle besturen van 

verenigingen bij elkaar waren. Dan weet je van elkaar waar men mee bezig is. 

Ook nieuwe bewoners kunnen dan uitgenodigd worden. Je moet je vrijwilligers 

ergens vandaan halen, nietwaar! We zoeken nog mensen die mee willen 

helpen dit op te zetten. Wie durft????  

Jeugdsoos’de Kar’ heeft enige problemen gehad met een lege brandblusser. 

Dan mag de zaak niet open. Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten. We 

hopen dat ze deze les hebben geleerd. 

Onze koffieochtend voor ouderen is in ere hersteld. Dat wil zeggen: er is 1 

bijeenkomst geweest, daar kwamen 2 mensen. Als deze krant in de bus ligt, 

hebben we de 2
de

 gehad.  
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Vereniging voor Dorpsbelangen 

 

We zijn erg benieuwd of de provincie haar afspraak, het monsteren en saneren 

van de sloten rond de gifput, nakomt. Dat zou dit jaar gebeuren... De vinger 

blijft aan de pols! 

Onze kerstboom komt dit jaar weer uit Hesel, onze voormalige 

partnergemeente in Duitsland. Daar mogen we behoorlijk blij om zijn, want de 

grotere kerstboom wordt steeds duurder. Onbetaalbaar, eigenlijk. 

Ook het schoolfeest (dit jaar weer een echte, met optocht) heeft onze 

aandacht. Geef het onderwerp van de wagen, liefst ook van de straat, door aan 

mij. Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dan voorkomen we dat er alleen wagens 

met smurfen zijn.... 

Met de gemeente hebben we nog steeds een redelijk contact. Het 

verkeersbord ’doodlopende weg’ is teruggeplaatst bij de inrit richting Lalkens.  

In het voorjaar zullen we ons jaarlijks overleg met B.&W. weer hebben. Heb je 

nog zaken die we in moeten brengen: zet ze op papier + lever ze bij ons in! 

Over niet al te lange tijd zullen we bij jullie langs komen om de contributie op te 

halen.  Leg alvast € 6,= klaar. Ook de adverteerders komen we weer bezoeken. 

Weet je nieuwe leden of adverteerders, meldt ze aan bij ons. Wij zorgen voor 

de rest. 

We willen Jan Engel, de enige echte postbode van Woltersum, sterkte wensen 

met zijn herstel. Want dat hopen we! 

Tot ziens in ons mooie Woltersum. Lenneke Brik (voorzitter). 

================================================================= 

Haydn opvoering. 
 
Op 4 oktober was een 
optreden van Gerard 
v.Rhenen in de kerk. 
Zelf kon ik er helaas 
niet bij zijn, maar ik 
heb gehoord dat het 
bijzonder mooi was. 
Het was soms alsof je 
de vogels in de kerk 
hoorde, vertelde 
iemand mij. 
Fijn dat er zo van 
genoten is.        I.S. 

 
foto : Mieke Steijvers 
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Nieuwe bewoners. 

 

Het grootste deel van ons dorp 

heeft al kennis met ze gemaakt. 

Op vrijdag 4 december openden 

Afra en Freddy officieel hun café. 

Aan mij de eer om iets meer over 

hen te vertellen. 

Freddy is geboren in Emmen en Afra 

in Hoorn. Inmiddels zijn ze 

behoorlijk “vergroningst”. 

Beiden zijn ze zeer verweven met de 

horeca. Afra’s ouders hadden zelf 

ook een zaak en is ze dus van kleins 

af aan het café-leven gewend. Vanaf 

haar 14
e
 jaar werkte ze al mee. 

Freddy werkt nog als 

voedingsassistent in “de 

Bloemhof”en zal dat ook blijven 

doen. Eigenlijk kent bijna iedereen 

Freddy van de partijen in “De 

Bongerd”waar hij regelmatig 

assisteerde en Afra is bekend van de 

“Pleisterplaats”waar ze al 13 jaar 

werkt. Beslist dus zeer ervaren 

mensen in “onze”kroeg. 

Ze zijn beiden ook zeer enthousiast 

en beslist van plan er iets goeds van 

te maken. Zo wordt er op woensdag 

9 dec. al gestart met de 

mogelijkheid om er wat te eten. Het 

is beslist geen “eetcafé”volgens 

Freddy, maar café war je wat kunt 

eten. 

Als hobby had Freddy actief 

voetballen, maar dat is nu omgezet 

in kijken naar wedstrijden. 

Voor Afra is shoppen een vrijetijds 

bezigheid . 

 

 

 

 
 

 

En dan is er nog Pascal de 2 ½  jarige 

zoon. Een heerlijk jongetje dat gelijk 

bij mij aan tafel kwam zitten en 

honderduit kletste.Hij bezoekt ook 

de peuterspeelzaal en dat vindt hij 

geweldig. 

Boven het café hebben ze een knus 

ingerichte woning, waar Pascal trots 

zijn kamer liet zien. 

Voor Freddy is het prettig dat hij 

voor goede raad terug kan vallen op 

zijn schoonvader, die met z’n rijke 

ervaring altijd klaar staat met 

adviezen. 

 

Ik wens dit leuke gezin dan ook heel 

veel succes. 

 

 

I.S. 
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Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht....  

 

Iedereen zong uit volle borst mee. 

Het was zaterdagmiddag 28 

november. Klokslag 2 uur zaten alle 

kinderen met spanning te wachten 

in de Sporthal, sommige kinderen 

waren zelfs verkleed als Zwarte Piet. 

Zou de Sint wel naar Woltersum 

komen?  

 

 
 

Jawel hoor, daar kwam Sinterklaas 

binnen met zijn Pieten. Sinterklaas 

nam plaats op de grote stoel op het 

podium. Een aantal kinderen 

werden naar voren geroepen. Niet 

iedereen durfde bij Sinterklaas te 

komen, maar dat was niet erg hoor, 

zei de Sint. Maar er waren natuurlijk 

ook kinderen bij die wel bij 

Sinterklaas durfden te komen en 

zelfs voor Sinterklaas een liedje 

hebben gezongen! De Sint zong zelfs 

het FC Groningen lied mee! Maar er 

werd niet alleen maar voor 

Sinterklaas gezongen. Het was de 

verjaardag van Luuk en Denise van 

der Struik en daar hebben we 

natuurlijk met z'n allen ook nog 

even voor gezongen! Ook de Pieten 

maakten er dit jaar weer een feestje 

van.. 

 

 
  

Er werd natuurlijk volop met 

pepernoten gestrooid en lekker gek 

gedaan. Uiteraard werd er ook nog 

even een groepsfoto gemaakt. 

Samen met de Pieten kwamen alle 

voetjes nog even van de vloer en 

werd er met z'n allen gedanst op 

Sinterklaasmuziek. Zelfs toen 

Sinterklaas met zijn Pieten werd 

uitgezwaaid bleef iedereen lekker 

swingen op de muziek. Tot slot 

kregen alle kinderen nog wat te 

drinken en iets lekkers mee naar 

huis. Het was weer een gezellig 

feestje in de Sporthal.  

                                Willy van Dellen             
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Kerstavond 
 

Het projectkoor van Woltersum 

en kinderen van basisschool “de 

Huifkar” presenteren tijdens de 

kerstnachtdienst een 

kerstzangspel het verhaal van 

Zacharias. 

 
Het verhaal wordt in een 

prachtig decor voor een groot 

gedeelte gezongen waarbij 

bekende en minder bekende 

liederen (vertaald door Willem 

Harsta) worden afgewisseld met 

spel. 

 

De kerstnachtdienst is op 

donderdag 24 december in de 

kerk van Woltersum en het 

begint om 19.00 uur. Toegang is 

vrij. 
 
 
 
 
 

AFSCHEID. 

 

Helaas hebben we afscheid 

moeten nemen van onze Jaap 

Kiel. 

Al wisten we dat hij niet meer te 

genezen was, kwam het einde 

toch wel erg snel. 

We bewaren aan Jaap fijne 

herinneringen als redactielid, 

maar vooral als een bijzonder 

prettige man. 

 

de redactie. 

 
 

EXPOSITIE 
 
Wist U al dat onze eigen Mieke 

Steijvers een prachtig foto 

expositie heeft in het stad huis in 

Ten Boer. 

Dan ben je als Woltersummer 

toch weer trots dat we zo’n 

talentvolle inwoonster hebben. 

Het is zeker de moeite waard om 

eens een kijkje te nemen. 

Ik heb nooit geweten dat een 

oude vissershaven zo artistiek 

mooi kon wezen. 

Het ziet eruit als een prachtig 

schilderij. 

Mijn petje af voor deze 

fantastische foto”s 

 

I.S. 
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Het verhaal van Zacharias 

 

De oude priester Zacharias brengt 

tijdens zijn dienst in de tempel een 

reukoffer.Dan verschijnt hem de 

hoge engel Gabriël die hem een 

boodschap brengt: “je vrouw 

Elisabet zal je een zoon baren en je 

moet hem Johannes noemen.”  

Zijn zinnen zijn door vrees verdoofd 

en Zacharias kan geen woord meer 

uitbrengen. 

 

Als hij thuis komt, is Elisabet niet van 

haar stuk gebracht. Het lijkt of ze 

alles al wist. 

Wij zingen opgetogen: 

“ Elisabet haar vreugd is groot.” 

 

En dan komt nichtje Maria op 

bezoek. Maria is ook de engel 

Gabriël verschenen. Zij vertelt heel 

rustig wat haar is overkomen. De 

engel zei: “ ...je zult zwanger worden 

en een zoon baren en je moet hem 

Jezus noemen.”  Jozef, haar 

verloofde, heeft het er maar moeilijk 

mee: “Wat moet ik doen, wat moet 

ik doen? Is het waar dat de Christus 

bij ons wordt geboren?” 

Maar dan klopt een engel op zijn 

deur: “Stel Maria niet teleur en wees 

niet eigenwijs.”  

Jozef geeft zich gewonnen. 

Wij zingen  

“Wees welkom, kind Immanuel.” 

 

Zacharias, Elisabeth, Jozef en Maria 

hebben een grote taak toebedeeld 

gekregen. Ze zijn blij en bereiden 

zich voor op een nieuwe tijd: 

“Christus komst wordt blij verwacht” 

De geboorte van Johannes heeft iets 

los gemaakt. Zacharias kan weer 

spreken: “Zodra ik op een schone lei 

Johanes had geschreven, werd 

onverwacht mijn tong bevrijd.” 

In het bergland van Judea beginnen 

de mensen te geloven dat er iets 

vreugdevols staat te gebeuren. 

 

Toch maakt Elisabet zich zorgen om 

Maria. De hoogzwangere Maria 

moet afreizen naar Betlehem 

vanwege een bevel van de Romeinse 

keizer. Iedereen moet zich laten 

inschrijven in dorp of stad waaruit 

zijn voorouders afkomstig waren. 

Het goede nieuws komt aan bij 

Zacharias en Elisabet dat de 

geboorte van Jezus uiteindelijk 

voorspoedig is verlopen. “Wat is er 

toch gebeurd in die oude stal daar in 

Betlehem?” Er is een kind geboren 

die van uit armoe ons leidt naar 

Gods koninkrijk. 

En wij zingen: 

“Halleluja!” 
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“Jantje zag eens pruimen hangen. 

Als eieren zo groot!” 

 

Nou Jantje moet vast in de open 

tuin van Pieter ter Veer geweest 

zijn, want daar hingen ze deze 

zomer. Mijn dochter heeft er een 

bloedlip aan over gehouden omdat 

ze op haar skelter geklommen was 

om er bij te kunnen, want ze waren 

zo lekker dat ze eigenlijk mee naar 

school genomen moesten worden 

om op te eten in de pauze.  

 

Door deze rubriek te beginnen heb 

ik me natuurlijk wel wat op de hals 

gehaald in de wintermaanden. Maar 

zelfs nu aan het begin van de maand 

december is de tuin van Pieter 

prachtig. De fruitbomen laten hun 

ware aard zien. Het uitzicht is 

weidser dan weids en de 

parelhoenders lopen weer als één 

groep rond, waar veel tuinen nu een 

wat trieste aanblik hebben heerst 

hier rust en stilte en zo nu en dan 

valt er een flauw zonnetje op de 

mooie vuurtoren.  

Als nieuwkomers heb je geen weet 

van dit soort prachtige plekken. 

Maar door mijn buurman 

aangemoedigd ben ik met Huub in 

de wandelwagen een rondje gaan 

lopen door de open tuin. Eigenlijk 

was mijn oriëntatie gelijk zoek. Wie 

verwacht nou zo’n tuin op nog geen 

50 meter van je eigen huis. Wat 

eerst wat hobbelig leek, bleek een 

uitkomst voor ons. Want de moeilijk 

in slaap komende Huub snurkte na 

een klein rondje over de hobbelige 

gemaaide paden bij Pieter. Ik heb er 

dan ook aardig wat rondjes gelopen 

deze zomer.  

 

 
 

Achter het mooie bijzondere hek, 

door mijn andere buurman Bertus, 

gemaakt gaat een prachtige 

boomgaard schuil. Het ruikt er nog 

ligt zoet als je er doorloopt. Het zijn 

nog de naweeën van de rijke oogst 

dit najaar. 
  



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 2 december2009 
 

18 

 
 

 
 
 

 

 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 2 december 2009 

19 

Als je daar uitgekeken bent kom je 

door een opening in de heg bij de 

vijver en het zeer bijzondere met 

gras gedekte tuinhuis. 

 
 

 Verder natuurlijk het kleine eilandje 

en de paden rondom het riet, de 

wilgen, de rozen, de bramen en het 

mooie uitzicht over de weilanden 

waar de paarden rustig staan te 

grazen. Geen tuin waar elk 

grassprietje de juiste kant op wijst 

en elk onkruidje verwijderd is, maar 

een tuin waarin de natuur onder 

een klein beetje leiding (lees een 

heleboel maai en onderhoud) zijn 

gang mag gaan. Hier en daar wordt 

de tuin gemarkeerd door een 

kunstwerk. Veelal geschonken door 

iemand uit het dorp en misschien 

juist daarom heel erg op zijn plaats.  

 

De rust wordt ruw verstoort door 

alle verhuisdozen. Pieter gaat ons 

dorp verlaten. Bij het uitkomen van 

dit krantje zijn de sleutels 

overgedragen. Het bordje open tuin 

is verdwenen. Over een poosje 

zullen we de nieuwe bewoners van 

harte welkom heten in dit krantje, 

maar niet zonder eerst Pieter te 

bedanken voor zijn bijdrage in het 

dorp, en veel geluk toe te wensen in 

zijn nieuwe woonplaats.  
C.N. 

 
====================================================================== 
 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2010 

 

Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Waar ligt dat toch aan. Zijn 

we niet bereid tijd te steken in alles wat goed is voor meer mensen dan voor 

mij alleen? 

Wordt tijd investeren in een groter doel gekoppeld aan ‘ik wil er geld voor’? 

Het lijkt steeds moeilijker te worden om mensen in een bestuur te krijgen, een 

klus te klaren voor de club. Raken we vervreemd van onze omgeving? 

Dat moeten we niet willen. Ga tenminste stemmen. Dan geef je in elk geval te 

kennen dat je anderen jouw stem toevertrouwd. Dan zeg je wel wat. Ik roep 

iedereen die mag stemmen op:  

KOM ALSJEBLIEFT STEMMEN. En nog gezellig ook, in Woltersum! 
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Geslaagde middag voor de jeugd! 

 

Zaterdag 17 oktober had de VVV een 
herfstvakantie activiteiten programma voor 
de jeugd georganiseerd. De kinderen 
konden kaarsen versieren, kralen maken 
van klei, boogschieten en er was een 
valkenier aanwezig. De valkenier vertelde 
over de vogels die hij had meegenomen en 
iedereen kon met een roofvogel op de foto. 
Lijkt mij best wel griezelig maar de 
kinderen van Woltersum zijn niet zo bang 
uitgevallen! Fantastische creaties van 
kaarsen en mooie kralen kettingen werden 
onder het toeziend oog van Terry en Janny 
gemaakt. De moeders waren er vast heel 
blij mee. Boogschieten is een moeilijke 
sport maar ook hier werd onder leiding van 
Henk en Nico na enige oefening de schijf 
aardig geraakt. Al met al een geslaagde 
middag! Helaas waren er te weinig 
aanmeldingen voor het avondprogramma 

voor de volwassenen en is dit afgeblazen. 
We hopen de volgende keer op een grote 
opkomst!  

De VVV is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, mocht u geïnteresseerd zijn 
neem dan contact op met een van de 
huidige bestuursleden ( Erik, Henk, Terry, 
Lisa, Janny).  We zijn op zoek naar 
minimaal drie nieuwe mensen. 

 

Volgend jaar kunnen we ons in ieder geval 
weer voorbereiden op de kermis en 
optocht!  Er zijn al verschillende leuke 
ideeën naar voren gebracht….. 

We praten u graag bij op de jaarlijkse 
ledenvergadering, de datum wordt nog 
bekend gemaakt. 

bestuur VVV             Tineke Huizinga 

=================================================================== 

Ik heb dit najaar de dienst bodemdaling op bezoek gehad.  Mijn achterburen ook.  

Aan de Kolleryweg kennen ze dit probleem ook. En aan de Hoofdweg.  

Begin december was er een aardschok: epicentrum Wittewierum!!! En bij de dienst 

bodemdaling zeggen ze al bij het aannemen van de telefoon: “Nee mevrouwtje, dat ligt niet 

aan de aardgaswinning.” Ik wil graag onze klachten/ problemen bundelen. Niet alleen 

richting gaswinning, maar ook naar de gemeente. Zij zouden ook voor ons in de bres moeten 

springen. Bel of schrijf me: 050 302 3277 / Bouwerschapweg 55 9795 TA 

ONZE HUIZEN VERVALLEN. MAG EN KAN DAT ZOMAAR? DACHT IK NIET!!!!! 

Lenneke Brik. 
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Hallo beste dorpsbewoners 

Het is al weer even geleden dat wij 
iets verteld hebben over alles wat er 
zoal gebeurt in en rond molen. 
Daarom vinden we het weer tijd u te 
informeren over het afgelopen jaar 
en onze plannen voor de toekomst . 

Als eerste willen we  u vertellen dat 
het voor ons nog altijd een voorrecht 
is dat we als molenaars met deze 
molen mogen draaien en werken, ja 
een voorrecht want wat voor u als 
bewoner van Woltersum gewoon 
onze molen is, is voor vele 
molenliefhebbers een bijzondere 
molen van een bijzondere type, en 
uniek in zijn soort. Een molen die 
veel onderhoud nodig heeft. De 
eigenaar van de molen – de 
Molenstiching Fivelingo - heeft veel 
werk verzet om subsidie voor de 
molen binnen te halen. Dat is gelukt! 
In het voorjaar van dit jaar waren wij 
dan ook uitgenodigd bij de 
rijksdienst van monumentenzorg om 
een extra subsidie in ontvangst te 
mogen nemen ten behoeve van het 
wegwerken restauratie achterstand.  

Hiervoor hebben wij voor de Fram 
ca €130.000,00 mogen ontvangen. 
Dit geld zal onder andere gebruikt 
worden om in de molen een nieuw 

tandwiel aan te brengen, de stiepen 
onder de molen te voegen, een 
draagbalk in de molen te repareren,  
de molen te voorzien van nieuwe 
dakgoten en deurkozijnen. Daarnaast 
zal er nog onderhoud worden 
gepleegd de rem  van de molen.  
Ook was men van mening dat de 
enige houtzaagmolen van onze 
provincie van een dusdanige 
cultureel historische waarde is, dat 
deze moet worden voorzien van een 
extra brandblusinstallatie. 

Dit zijn dingen die allemaal medio 
2010 uitgevoerd worden. Diverse 
werkzaamheden zijn daarom al 
aanbesteed. Maar ook in 2009 heeft 
de molenstichting niet stil gezeten, 
zoals vele gezien hebben zijn er 
schilderwerkzaamheden uitgevoerd 
aan de staartconstructie door 
schildersbedrijf Spieksema. 

Verder zijn er 
schilderwerkzaamheden uitgevoerd 
door Tom Krabbedam zoals de witte 
gedeelten van de wieken, en het 
hekwerk rond de stelling. Door deze 
werkzaamheden is de staat van 
onderhoud behoorlijk. We zijn daar 
als vrijwilligers ontzettend blij mee.   

Bij al deze positieve berichten 
realiseren wij ons dat we veel te 
danken hebben aan onze donateurs 
en vrijwilligers uit het dorp. Dank 
voor jullie betrokkenheid en inzet. 
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Beste dorpsbewoners wij weten 

allemaal dat er zonder vrijwilligers 

niet veel meer van de grond komt, 

en dat het erg moeilijk is om 

vrijwilligers te werven.  Langs deze 

weg willen wij het toch nog eens 

proberen. Mocht u denken dat u 

zich in de komende winter gaat 

vervelen dan kunnen wij dat 

mogelijk voorkomen. Wij zoeken 

nog vrijwilligers om ons in het 

voorjaar een dag te helpen bij tere 

werkzaamheden ( nou ja, 

vervangers van Teer).  Mocht u hier 

wat voor voelen, schroom dan niet 

en kom even op een 

zaterdagmiddag langs om even wat 

gegevens uit te wisselen, of bel 

anders even naar 050 3023132. 

Tenslotte willen wij alle 

dorpsbewoners weer uitnodigen op 

de molen op donderdag 31 

december tussen 15.00 en 17.00 uur 

om het jaar uit te slingeren, onder 

het genot van een beker Glühwein 

en een oliebol 

 MVG Sietse Pot  

Namens de vrijwillige molenaars van 

Fram 

PS mocht u meer willen weten over 

de molen dan nodigen wij u van 

harte uit een bezoek te brengen op 

onze website 

www.houtzaagmolen.nl 

================================================================================== 

Kontaktmiddag S.V. Woltersum op 20 december 

Op zondagmidag 20 december 2009 organiseert S.V. Woltersum een kontaktmiddag voor de 

spelers en supporters. Er kan worden geklaverjast en gesjoeld vanaf 13.00 uur. Tussendoor 

draait ook nog het ‘Rad van Fortuin’. On 12.30 uur begint de inschrijving en de inleg 

bedraagt € 3,00. Kinderen tot en met 12 jaar mogen voor niets meesjoelen. Het klaverjassen 

en sjoelen gaat om vleesprijzen, maar voor de jeugd zijn andere prijsjes ingekocht, net als 

voor het Rad.           Bestuur S.V. Woltersum 

Nieuwjaarsreceptie  S.V. Woltersum 2010 

Alle leden, sponsoren en donateurs van S.V. Woltersum worden bij deze uitgenodigd voor de 

nieuwjaarsreceptie van de sportvereniging op zondag 10 januari 2010, vanaf 16.00 uur in het 

dorpshuis. Vanzelfsprekend zorgen wij voor een hapje en een drankje. Dus laten we er een 

gezellige zondagmiddag van maken!        Bestuur S.V. Woltersum 
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WANNEER WIE WAT WAAR ???? 

19-dec SVW kinderkerstdiner Bongert   

19-dec Witte Brug vrij klaverjassen café 20,00 uur 

20-dec SVW contactmiddag(kaarten/joulen) Bongert 13,00 uur 

24-dec Kerkenraad Zacharias (met Projectkoor Woltersum) kerk 19,00 uur 

24-dec Witte Brug Kerstnachtbal café 22,00 uur 

25-dec Witte Brug 1e Kerstdag gesloten café   

26-dec Witte Brug live muziek (Ido Winkel) café 21,00 uur 

26-dec Witte Brug Diner Dansant café 17,00 uur 

31-dec Witte Brug open tot 19.00 uur café   

1-jan Witte Brug Nieuwjaarsdisco (Fokko v Dijk) café 01,00 uur 

10-jan SVW Nieuwjaarsreceptie € club Bongert 16,00 uur 

13-jan CIE Dia del Mercado (country/film) kerk 14,30 uur 

23-jan Old Egypte Toneeluitvoering Bongert 19,30 uur 

6-feb Old Egypte Toneeluitvoering Bongert 19,30 uur 

6-feb CIE Bond tegen Harries(rock/dance/hiphop) kerk 20,00 uur 

13-feb Old Egypte Toneeluitvoering Bongert 19,30 uur 

7-mrt CIE Harrie Niehof (groningstalig zinger/writer) kerk 14,30 uur 

4-apr CIE muziekfilm J.C.Superstar kerk 14,30 uur 

2-mei CIE Branca Leone (Italiaanse liedjes) kerk 14,30 uur 

4-jun Woltpop Concert Lalkens 4+5+6 juni  

6-jun CIE artiest(en) nog niet bekend kerk ? 

5-sep CIE Vence (folk/pop/rock) kerk 14,30 uur 

3-okt CIE Kamerkoor Winschoten (klassiek) kerk 14,30 uur 

7-nov CIE Olaf Vos (groningstalig zinger/writer) kerk 14,30 uur 
 

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen. 
Iedereen die iets organiseert geeft het door!!!Aan: tilproat@kpnplanet.nl. 

Of aan Ingrid Stayen tel: 0503022266 
 

 

 

 

PUDDING 

 

 

 

 

LEKKER 

 

 

 

 

 

 

SMULLEN 
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Jaren geleden mocht ik toetreden tot 

de familie van mijn man. Ja, dat was 

een bijzondere gebeurtenis.  

Mijn schoonmoeder, jaren lerares 

geweest aan de legere schoul ( zoals 

Woltersummers zeggen)  was ( en is 

nog steeds) een waar wonder in de 

keuken. Mijn schoonvader 

daarentegen kon nog geen ei bakken  

MAAR!!!! eens per jaar op 

oudjaarsdag kwam aap uit mouw ( en 

een donkerbruin pilsje uit de 

koelkast) en ging Pa sneeuwballen 

bakken.  

Wat een feest. Het kommentaar over 

vrouwen in de keuken was natuurlijk 

niet van de lucht. Wij, mijn schone 

moeder en ik zaten dan heerlijk aan 

de andere kant van het kookeiland, 

aan de bar wijntjes te drinken. Pa 

vooral in de waan  te laten, dat 

vrouwen  toch echt niet in staat zijn 

om op oudejaarsdag, op jolige wijze, 

 zo’n feestelijke bal te bereiden.  

Menig wijntje later, mochten wij dan 

uiteindelijk  proeven hoe goddelijk 

zijn ballen waren.  Eerlijkheid gebied 

mij te zeggen dat dit inderdaad het 

geval was. De sneeuwballen dan wel 

he?  

Er zijn vast gezinnen in ons prachtige 

dorp waar het er net zo aan toe gaat 

als bij mijn schone familie, dus deel ik 

dit verhaal en recept met jullie.  Veel 

plezier met het bereiden.  

Ps...Het is ook erg gezellig (en geen 

stank binnenshuis) om de frituurpan 

buiten neer te zetten,dikke jas aan en 

muts op, lekker kerst cdtje in je 

draagbare cdspeler, wat olielampen/ 

buitenkaarsen aan en bakken maar! 

En  eh... slok voor de kok niet 

vergeten!  

  

Sneeuwballen uit Woltersum,JumJum 

Nodig:   

125 gr bloem/65 gr roomboter 

1 deciliter melk/1,5  deciliter water 

3 eieren/snufje zout/1 eetlepel suiker 

(evt. 1 eetlepel krenten, 1 eetlepel 

rozijnen) 

Officieel in reuzel gebakken maar 

mag natuurlijk ook in olie 

Melk en water aan de kook brengen. 

De boter erin laten smelten. Het zout 

en de gezeefde bloem toevoegen. 

Van het vuur halen, roeren met 

pollepel tot dat de massa geheel glad 

is. Eieren een voor een er door 

roeren. Eventueel krenten en 

rozijnen toevoegen. Olie verhitten tot 

160 a 170 gr. en dan met twee 

eetlepels balletjes uit het deeg 

scheppen  en bruin laten bakken. Niet 

te bruin anders worden ze erg bitter. 

Ze  worden hol als het goed is. Dan 

vullen met echte slagroom!!! 

Bepoederen met suiker en eten. 

Heerlijk!!!    Groet Monique 

  



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 2 december 2009 
 

30 

 
 
 
 

 



Tilproat Woltersum 27e jaargang nummer 2 december 2009 

31 

Kritische krietjes.  

             Loeks Köster is n prototiep 

van n zwaartkieker en dudelk nait 

mit tied mitgoan. Volgens hom komt 

t nait goud mit dizze wereld en dat 

is te wieten aan t moderne 

onderwies. 

            Aalgedureg was zien Martje 

zat van de ploat, dij heur Loeks tot 

vervelens tou ofdraaide.  

            Zodounde, in speulketaaier 

lopt de old-schoulmeester te pas en 

te onpas noar Heubultjebuurster 

schoul om doar zien zörgen te 

spuien. 

             Ze zagen hom alweer 

aankomen, oflopen dunderdag. 

,, t Onderwies zakt vot in t moeras,” 

begunde hai zien preek.,, Dij 

digitoale snelweg kweekt ADHD’ers. 

Computers, internet en elektrische 

schoulborden moaken haarde 

schieven vol, mor hazzens blieven 

leeg.” 

              Zien opvolgers kieken hom 

meeliedzoam aan. n  Glimlaag ken 

der nog net of, mor t is Loeks wel 

dudelk. Ze vinden t proat nait weerd 

om tegen hom in te goan. 

              Om zien geliek te hoalen 

gaait hai der den nog haarder 

tegenaan.,,As stroom oetvaalt is t 

verwende mensdom heuvelaan. 

Gainaine wait nog hou of e der mit 

aan mout. Veurbeeld: bie de super 

knapt n koabel. t Kassavolk trekt zuk 

t hoar oet kop, mor oet kop reken of 

bedroagen op n zedeltje zetten, is 

men verleerd. Boetendes men ken 

zien aigen handschrift ja nait meer 

lezen. Klandizie mag t 

winkelwoagentje op stee stoan 

loaten. Mörn wieder, temenzent as 

winkeldeur nait blokkeert.” 

               ,,Dat is wel goud regeld 

Köster,”stelde nije school-laaidster 

hom gerust,,,moak joe mor gain 

zörgen, dat ie opsloten worden. Op 

last van plietsie en brandweer, 

binnen der vaaileg-haidsmoatregels 

veur zukse akkefietjes.” 

            Loeks rook zien kaans, want 

dat leste was n veurzet veur open 

doel. ,,Joa, vertraauw mor op 

plietsie en heur apperoaterij.  

Hebben wie ja wel zain  op t straand 

van Houk van Holland.  

C 1000- mobieltjes luiten dainders in 

steek en ze mozzen van nood  noar 

heur schaitiesders griepen--k zol 

nait waiten ,wat der te lagen vaalt--

Agenten werden aanvalen deur 

jeugd, dij gain respekt het veur 

gezag, want respekt ken men nait 

leren van computers. Doar binnen 

opvoeders veur neudeg. Mit onze 

jeugd is niks mis, der is wat mis mit 

wat heur veurzet wordt. As ze 

bloots wat ,,leuks” aanboden 

kriegen, kennen ze op n duur nooit 

deur n zoere appel hin bieten. En 

bloots ain dij wait mit zoere appels 

om te goan  ken zien agressie 

beteugeln. Denk doar mor ais over 

noa!”  
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Kovvie was op en speulketaaier om. 

Leerkrachten gnezen wat, want n 

poar wuzzen nog hou hampeleg 

heur veur-ganger vrouger mit 

apperoaten omklungelde.,,Eh, 

Köster mit zien c-1000 

mobieltjes,”gnivvelden ze. Vol 

zulfvertraauwen laiden ze de kinder 

wieder op de digitoale snelweg en 

Loeks zakkedaaierde op hoes aan. 

Hai was zien aai weer nait kwiet 

worden. Dou e dij  soavens bie 

Martje leggen wol, haar zai der ook 

al gain oren noar. Ze luip noar 

televizie en stemde of op Noord 

Nijs. 

                  En dou veerde Loeks op 

oet stoul. ,,In Winschoten is 

vanmorgen de stroom 

uitgevallen,”leesde  nijslezeres. 

,,Twee basisscholen hebben hun 

leerlingen naar huis gestuurd.” 

Pontifikoal in beeld- zunder zuk te 

schoamen- kluigen n poar 

leerkrachten, dat … computers 

oetvalen waren. Digitoale 

schoulborden en t alaarm deden t 

ook nait meer. Kinder verveelden 

zuk dood en t wer levensgevoarlek 

ze in schoul te holden, 

                Loeks zuchtde langdureg, 

mor zien kommentoar was tegen 

zien gewoonte in kört en krachteg: ,, 

Kiek Martje wicht, dat is nou net 

wat ik bedoul. Leerkrachten hebben 

gain spierbalen meer. Ze kennen 

hedentendoage ins gain bordkrietje 

meer optillen!” 

 
 
 

Inbraak in onze kroeg. 
 

 
In de nacht van 22 op 23 september 

hebben onverlaten in ons café 

ingebroken. 

Ze wisten zich toegang te 

verschaffen door een raam aan de 

zijkant met een koevoet te 

bewerken. 

Niet alleen namen ze sigaretten en 

whisky mee, maar ze vonden het 

ook nodig om er een enorme troep 

van te maken. 

Het biljartlaken werd beschadigd en 

overgoten met cola en bier. 

De bierpompen werden opengezet 

wat een behoorlijke bende gaf. 

Onbegrijpelijk dat ze op deze manier 

huishouden. Later bleek dat ze een 

soort tour hadden gemaakt, want 

ook in Ten post was het raak. 

Je vraagt je af waarom dit nodig is, is 

het verveling of lekker stoer doen? 

Stoer is het allerminst het getuigd 

van meer dan kinderachtigheid. 
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Ontdek je wereld op de 

peuterspeelzaal. 
 

De eerste stap buiten de veilige 

omgeving van thuis, maar toch net 

zo fijn en vertrouwd. Dat is wat de 

peuterspeelzaal uw peuter biedt: 

een prettige plek om eigen 

mogelijkheden te ontdekken. 

Samen spelletjes doen, zingen, 

luisteren naar de juf die voorleest. 

Werken met allerlei materialen, 

zoals klei, papier, verf, lijm of 

potloden. Spelen op de 

peuterspeelzaal is een feest voor uw 

peuter en een goede voorbereiding 

op de basisschool. 

 

De peuterspeelzaal is voor peuters 

tussen 2 en 4 jaar oud. In 

Woltersum is de peuterspeelzaal op 

dinsdag- en donderdagochtend 

geopend. Op dit moment zijn er 

negen peuters op de 

peuterspeelzaal en zijn er nog 

plaatsen beschikbaar. Mocht u 

belangstelling hebben, loop gerust 

eens binnen. 

 

 

Gezocht  

 

Wij zoeken een enthousiaste 

vrijwilliger die de leidster één of 

twee dagdelen op de 

peuterspeelzaal wil ondersteunen. 

Beleeft u plezier in het werken met 

jonge kinderen en lijkt het u leuk om 

de ‘hulp juf’ te worden,  neem dan 

gerust contact op met: 

 

• Leidster Nanja Bosma is op 

dinsdag en donderdag 

aanwezig op peuterspeelzaal 

het Kwetternest, gehuisvest in 

de basisschool de Huifkar. 

• Bellen kan ook met 

coördinator Marian Kleve van 

de SPGT zij kan u ook 

informatie geven. Ze is 

bereikbaar op dinsdag en 

woensdag op nummer 050 

302 43 22 of mobiel: 06 23 18 

15 18 

• Of een mail sturen naar 

info@psztenboer.nl is ook 

een mogelijkheid om met 

elkaar in contact te komen. 
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BURENDAG  2009 

 

Eind september klopte het hart van 

menig kind vol verwachting, terwijl de 

Sint nog hoog en droog in Spanje zat. 

Waarom werd de grote tent weer 

opgezet op het kampje? Wéér een 

Zomerkamp? Dat zou een feest zijn! 

Het werd wel een feest, maar geen 

Zomerkamp. De Burendag werd 

gevierd. Een landelijk 'feest' om 

buurtgenoten meer met elkaar in 

contact te brengen. In Woltersum is 

dat voor de meesten misschien niet 

nodig, maar een reden voor feest laat 

je niet aan je voorbij gaan. Toch? 

 
 

Heel veel dorpsgenoten hebben een 

groot succes gemaakt van de 

Burendag.  Er was de presentatie van 

een krijtbord dat bij de eierkeet moet 

komen, waarop iedereen kwijt kan wat 

haar of hem op de lever ligt. De 

molenaars lieten de molen draaien en 

Eric vertelde een mooi en wijs verhaal 

over een rijke en een arme boer. En 

naast dit alles was er een groots maal. 

Iedereen had voor iedereen gekookt en 

liet het zich dus goed smaken. Met als 

klap op de vuurpijl overheerlijke 

chocolademousse van Carolien (echt 

zelf gemaakt en niet uit een pakje!  

 

 

 
 

Helaas kon ze er zelf niet bij zijn om te 

proeven). De meeste kinderen kregen 

er zelfs twee. En zo werd het voor hen 

toch nog een (na-)zomerkampje. 

 

Het is niet mogelijk om iedereen te 

bedanken die geholpen hebben van de 

Burendag een succes te maken, maar 

we willen zeker Sietse bedanken voor 

de molen, Frans voor de wc-wagen, 

Eric voor het verhaal, fa. Koster voor 

de tent, Arwin voor de foto's en 

uiteraard iedereen die meedeed. 

 

Als jullie het leuk vinden, volgend jaar 

weer? 

 

Maaike, Gerrie, Carolien, Jaap. 
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Bedrijven in en om Woltersum. 

 

 
 

Wat leer je toch veel bij dit soort 

bezoekjes. 

Ik was te gast bij Freddy Bosman. 

Freddy heeft een bedrijf in 

geluidstechniek 

De meeste van ons weten wel dat 

Freddy op de kermis stond met 

verschillende attracties. Van 

spookhuis tot kinderattracties. 

Hierover kon hij nog prachtige 

verhalen vertellen en hij liet me de 

vele bekers zien die hij gewonnen 

had. Dat loog er niet om, vaak 

behaald hij de eerste prijs. 

Maar het meest gehecht was hij aan 

een briefje van 25 gulden.Hij had 

net een nieuwe attractie en zijn 

eerste klant vroeg hem na afloop of 

hij echt de allereerste was 

geweest.Toen Freddy bevestigend 

antwoordde haalde de man een 

briefje van fl.25 uit zijn zak en 

schreef erop : ” voor de  mazzel ”  

 
 

Nog steeds beweegt hij zich in de 

kermiswereld, maar nu met 

geluidstechniek, die hij ook aan 

bedrijven levert. 

Uit deze bedrijfstak is het volgende 

bedrijf  ontstaan: geluidsbegrenzers 

door Freddy zelf ontwikkeld. 

Het was natuurlijk zo dat kermissen 

best wat geluid produceerden en 

elke attractie had wel zijn eigen 

muziek.Men bedacht toen als het nu 

allemaal hetzelfde was dat er dan 

minder geluidsoverlast was. Dat zou 

ik ook denken, maar het tegendeel 

was waar. 
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Freddy werd door vele gemeenten 

ingeschakeld om met zijn begrenzer 

aan de slag te gaan. Wat ik 

begrepen heb is het een soort 

meetmicrofoon en kan iedereen 

ermee omgaan.Van de gemeente 

Hoorn kreeg hij als dank een 

prachtig boek over 550 jaar kermis 

in Hoorn. 

Hij heeft er verschrikkelijk druk mee, 

en niet alleen in Nederland, wat dat 

betreft is het een echte 

globetrotter. Hij reist dan ook de 

hele wereld af. 

Je zou zeggen zo’n man heeft het al 

beredruk, maar tegenwoordig levert 

hij ook speelautomaten, natuurlijk 

aan kermissen en ook aan 

speelhallen. 

Voor deze tak van zijn bedrijf is hij 

regelmatig te vinden in China. 

Die speelautomaten zijn allemaal 

voorzien van de nieuwste 

technologieën en vervaardigd van 

watervast multiplex. 

 
 

 

Je kunt wel stellen dat hij een 

veelzijdig man is, die heel erg hard 

werkt, maar hij is vooral een aardig 

en zeer sociaal mens. 

 

I.S. 

 
=================================================================== 
 
Afscheidsfeest van Jack 

 

Op 28 november namen velen deel aan het afscheidsfeest van onze Jack, het 

was fijn om te zien dat we met heel veel waren. 

Na drie jaar houdt Jack ermee op, het leven als kroegbaas is niet bepaald rustig. 

Er worden lange dagen gemaakt. Ik kan me voorstellen dat het soms wat te 

veel werd. 

We zijn Jack dankbaar dat hij ervoor heeft gezorgd dat “ons café”open bleef . 

Het zal even wennen zijn, zonder dat kleine koppie van Lientje net boven de 

bar in haar eigen hoekje. 

We wensen Jack het allerbeste toe en hopen dat een leuke job vindt. 

 

I.S. 
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Op zondag 1 november, een 

druilerige dag in Woltersum, maak ik 

me met mijn zoontje van 3 op voor 

een optreden in de kerk. De vaste 

kern van bezoekers zie ik aan de 

overkant van het diepje al 

langslopen, dus snel schoenen aan 

en op weg. Annerieke Coenders en 

Wim Sebo komen ons namelijk 

verblijden met een optreden.  

Ze vormen sinds 1,5 jaar een duo, 

maar ze hebben al veel langer 

muziekervaring. Annemarieke 

Coenders maakte bijvoorbeeld 15 

jaar deel uit van de succesvolle 

folkgroep Ygdrassil, waarmee ze 5 

albums uitbracht. Sinds begin 2008 

speelt ze samen met drummer en 

soundscape artiest Wim Sebo. Het 

tweetal maakt prettig prikkelende 

luistermuziek, voor de liefhebbers 

van folk, americana en indie-pop.  

 

Ze brengen in de kerk zelf 

gecomponeerde Engelstalige 

liederen ten gehore. Annerieke 

speelt op haar gitaar en wordt 

begeleidt door Wim op zijn 

drumstel. Via het moderne drumstel 

geeft hij het publiek soms het idee 

als of er een veelkoppig orkest de 

heldere, warme stem van Annerieke 

begeleidt.  

Het optreden duurde ongeveer 1,5 

uur en werd onderbroken door een 

pauze om thee, koffie of fris te 

drinken in het Voorhofje. 

De kerk was goed bezocht, ongeveer 

70 personen waren op dit optreden 

afgekomen. 

 

 
 

Ik vond het erg geslaagd en heb 

genoten van de prachtige muziek. 

De optredens voor het jaar 2009 

zitten er hierbij op en nu maar 

hopen dat we voor het jaar 2010 

weer zulke juweeltjes op de agenda 

hebben staan. 

                                     I.Ruigendijk 
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Comité  

uitdagende speelomgeving 

Woltersum. 

 

 
 

Even bijpraten, wat is er zoal 

gebeurd de afgelopen tijd. In 

februari van dit jaar hebben we 

contact gezocht met het AOC Terra 

in Groningen. Daar hebben 

studenten de opdracht gekregen om 

een uitdagende speelomgeving te 

ontwerpen voor Woltersum. 

Ondertussen zijn wij als comité 

begonnen met het aanschrijven van 

fondsen. We schrokken van de 

gigantische prijzen van de aan te 

schaffen toestellen en zijn dus vol 

goede moed aan de slag gegaan. We 

hebben in totaal 24 fondsen 

aangeschreven. Gedurende de tijd 

kwamen we erachter, dat veel 

fondsen vragen om statuten, 

jaaroverzichten en dergelijke. We 

zijn toen aangehaakt bij de 

Vereniging voor Dorpsbelangen 

Woltersum e.o. Onder de noemer 

van deze vereniging zijn al onze 

aanvragen de deur uitgegaan en  

met een geweldig resultaat. Er 

kwamen negen afwijzingen en drie 

aanvragen zijn er nog onderweg. 

Van twaalf fondsen kregen we een 

positieve reacties. Die positieve 

reacties zijn goed voor een totaal 

bedrag van €46650,00. Ongelooflijk 

veel geld. 

   

In juni hebben de studenten 

van het AOC hun plannen 

gepresenteerd en hebben we op het 

schoolplein een soort markt 

gehouden. Daar hebben we ook een 

bedrag van €826,00 verdiend. Een 

geslaagde middag. We kregen op 

deze dag ook nog ideeën en 

kritische kanttekeningen aangereikt. 

Waar mogelijk zullen we hier 

rekening mee houden. We gingen 

met een gerust hart de 

zomervakantie in. In oktober 

hebben we weer contact 

opgenomen met de gemeente. We 

moesten ons oriënteren op de 

mogelijkheden en de beperkingen.  

   

Nu proberen we te komen tot 

het bepalen van de uiteindelijke 

inrichting. Welke speeltoestellen 

nemen we en hoe richten we het in. 

Op dit moment ligt er een eerste 

voorstel, waaraan nog het een en 

ander bijgeschaafd moet worden. 

Als de plannen een definitievere 

vorm aannemen gaat de gemeente 

deze kortsluiten met enkele 

betrokkenen. Daarna kan het 

uitgevoerd worden. Ons streven is 

om in het voorjaar van 2010 te 

beginnen met het plaatsen van de 

nieuwe toestellen. Het belooft een 

prachtige speelplek te worden.  
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Het jaar 2009 loopt op zijn einde. De afgelopen periode is erg leuk geweest en 

op het moment van schrijven hebben we nog een week voor de boeg. 

Een week waarin we nog kerststukjes gaan maken en waarin we op 

donderdagavond het kerstdiner hebben. Vrijdag, de laatste dag voor de 

kerstvakantie zijn alle kinderen ’s middags vrij. We sluiten het jaar 2009 af met 

58 kinderen. In de laatste weken zijn Leanne Wierenga en Asher en Rafael van 

der Ziel erbij gekomen. We wensen ze een hele fijne tijd toe bij ons op school. 

In januari komt Marijn Ruigendijk er weer bij en lopen we weer naar de zestig 

kinderen. Dat is fijn, want aan het eind van dit schooljaar zullen er acht 

kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Dat is best een grote groep, dus 

we zijn blij met de kleintjes.  

Zoals het nu lijkt zal de kerstvakantie koud en wit van start gaan en dat past bij 

het kerstgevoel. Het is nog even afwachten, we kunnen niet in de toekomst 

kijken, maar het zou leuk zijn.  

 

 

Fijne kerstdagen en een goed en gezond 2010 
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Hoe men vroeger naar school ging 
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VERENIGINGEN 
In iedere dorpskrant plaatsen we een 
overzicht van actieve verengingen in ons 
dorp. Uit ruimtebesparend oogpunt hebben 
wij ervoor gekozen alleen de naam (en het 
telefoonnummer) van de secretaris en het 
(eventuele) emailadres van iedere 
vereniging te plaatsen. 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Eemskanaal NZ 10 te 
Woltersum (050-3022266) of mailen naar 
tilproat@kpnplanet.nl 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secretaris:H.Bothof              050-3024204 
E-mail : 
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris: S.Lubberts          050 –3023500 
 
Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: Gerda Kiel 050-3021543 
Wedstrijd-Secr: F.van Dijk 050 – 3023393 
E-mail: bestuur@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secr:S.Steenhuis-Hoving     050 – 3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: Bert Punter 050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: T.Huizinga        050 - 3023989 
 
Stichting peuterspeelzalen Gem.Ten Boer 
Adm. A. van den Enden        050-3021432 
E-mail: www.peuterspeelzalen-tenboer.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris: M.Roelvink       050 – 3024082 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris:Petra v.Dijk-Schakel       050-
3023393 
 
Begrafenisvereniging 
Secr:I.Dost-Hamminga        050 – 3023234 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: P. Everts                 050 – 5791987 

 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: K.Lalkens                 050 - 3022028 
 
Vogelvereniging “De Rode Kardinaal” 
Secretaris: C.D.Kamp            050-3023093 
e-mail: ceeskamp@ziggo.nl 

Biljartclub Het Groene Laken 
Secretaris: J.Venema            050 - 3023062  
 
Biljartclub  
Secretaris H:.Schoonveld     050 – 3021350 
 
Dartclub Woltersum 
Secretaris: H.Knol                  050-3022204  
 
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef” 
Secretaris: P.Nieborg           050 – 3022823 
 
Jeugdsoos “De Kar” 
Sec.: Joep Vermeulen          050 - 3023277 
Hulpsecr:Linda Dijkema     050 - 5791987 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : M.Roelvink       050 – 3024082 
 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: H.Blink               050 – 3094547 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: E.Kiewiet           050 – 3021138 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Secretaris: M.Steijvers         050 – 3024253 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’ 
Secr:T.van Dijk – Rillema   050 – 3023021 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: I.Dost.                 050 - 3023234 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper               050 - 5423440 




