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Kopijsluiting: 
Vrijdag  

05 sept 2014 
 

Hallo Woltersummers, 
 
wat waren we  weer leuk in het 
nieuws met de boomplantdag, 
waarin een klein dorp toch weer 
groot kan zijn.  Is het jullie ook 
opgevallen dat sommige boompjes al 
bloesem dragen, wat zal dat in de 
toekomst een prachtig gezicht 
worden. Leuk was ook de 
samenkomst van de allerkleinsten 
van het dorp op het schoolplein.    
De toekomst van Woltersum.  
We hebben een heerlijk voorjaar 
gehad en nu maar hopen op een 
geweldige zomer.  Mijn opvolgers 
bij de krant: Tineke en Robert Smit 
doen het geweldig, blijf ze vooral in 
de toekomst steunen en zend zoveel 
mogelijk nieuwtjes en bijzonder-
heden naar: tilproat@ziggo.nl 
Het is tenslotte in het belang van ons 
allemaal dat deze dorpskrant blijft 
bestaan.   
Ik wens jullie allemaal een hele fijne 
zomer toe. 
Groetjes,  
 
Ingrid Stayen 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Hallo Woltersum. We genieten van een 

prachtig voorjaar en ook de leuke activiteiten 

schieten weer uit de Woltersumer grond.  

We hebben als dorpsbelangen niet erg veel te 

melden, laten we zeggen geen nieuws is goed 

nieuws. Wel hebben we net onze 

jaarvergadering gehad. We zijn blij te kunnen 

melden dat we ons bestuur hebben mogen uitbreiden met Ronald Weusden. 

Wij heten hem van harte welkom en zijn blij met zijn frisse kijk op de (soms al 

oude) zaken. 

We zijn als dorpsbelangen bij het afscheid van wethouder Lambert Stoel 

geweest en hebben hem bedankt voor zijn werk in de gemeente met een echte 

Woltersumer-vlag!  Dit bleek een schot in de roos, want Lambert vertelde dat 

hij in Luddeweer is geboren (toen nog onderdeel van Woltersum) en dat zijn 

vader nog keeper is geweest in het 1e van SVW. 

Dan nog wat kroos; we hebben inmiddels een leuke enthousiaste club 

Woltersumers die gaan proberen om het kroos in het Maar wat te beteugelen. 

Alle actie wordt eerst even uitgesteld omdat de gemeente nu toch het maar 

gaat uitbaggeren. Een datum kunnen ze ons helaas nog niet geven. 

 

 
(foto: appeltaarten wedstrijd tijdens de boomplantdag 2014) 
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Hier kan ook uw 

advertentie staan. 

 

Tel : 050-3022266 

Mob : 06-20948357 

 

Email : 

tilproat@kpnplanet.nl 

 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER  
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Bert Hadders in WoltersumBert Hadders in WoltersumBert Hadders in WoltersumBert Hadders in Woltersum....    
 

Zondag 3 maart 2014 trad ik op in de kerk van Woltersum. Voor mij een 

spannende aangelegenheid aangezien ik voor het eerst een heel concert zonder 

de vertrouwde Nozems, om op terug te vallen deed. 

Afgezien van half bevroren vingers, hetgeen het gitaarspel niet bevorderde ging 

het heel aardig. De reacties waren in elk geval 

warm. 

 

Een kleine vijftig personen waren naar het 

prachtige gebouw gekomen. 

Er was aandacht, er werd gelachen en vooraf, in de 

pauze en na afloop werden er verhalen 

uitgewisseld. 

 

Achter de kerk had een kunstenaar de poort naar 

de hemel gebouwd. 

Als het hiernamaals er zo uitziet dan doe ik het er 

voor. 

  

Volgend jaar maar weer? 

  

met vriendelijke groet, Bert Hadders 

www.berthadders.nl 

 

Taal van de wieken. 

 
 

 



8 Tilproat 

 



  

                                                                                                                                                                                     Tilproat 9 

GymnastiekGymnastiekGymnastiekGymnastiek    
Hallo, ik ben Kevin Mosselman 19 jaar en woon in Woltersum aan de 

Bouwerschapweg. 

Ik doe een opleiding op het Alfa-College Sport&Bewegen Kardinge. 

Vorig jaar heb ik mijn Fitness A instructeur diploma en mijn niveau 3 diploma 

gehaald en mijn EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken). 

Nog steeds zit ik op deze opleiding en probeer ik mijn niveau 4 diploma en mijn 

lifestyle en sportmassage diploma te behalen. 

 

Ik geef al bijna 5 jaar groepslessen. Onder andere heb ik kickbox lessen gegeven 

op verschillende locaties, gymlessen gegeven bij een opvang voor kinderen na 

school in Hoogkerk, verschillende groepslessen gegeven op het Alfa-College 

Sport&Bewegen, gymlessen verzorgd op het Alfa-College Kluiverboom. 

Als fitness begeleider gewerkt bij Go4fitness 

Bedum, Campo Hoogkerk en nu als fitness 

begeleider in Ten Boer. 

Ook organiseer ik regelmatig sport 

evenementen voor jong en oud. 

Nu geef ik dus ook gymles in het mooie 

dorpje Woltersum. 

De kinderen zijn tussen 

de 5 en 11 jaar oud.  

 

Er zitten nu ongeveer 10 kinderen op gym. 

In het verleden zaten er meer kinderen op, maar die 

moesten helaas stoppen i.v.m. de overgang van de 

bassischool naar de middelbare school. 

Het plezier is er niet minder op geworden, we doen nog 

steeds verschillende spellen en activiteiten elke les. 

Ik probeer zoveel mogelijk te variëren tijdens de lessen en 

zoveel mogelijk te doen. 
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(vervolg pagina 9) 

Soms laat ik ze ook een eigen lesje invullen en mogen ze zelf een sport uitkiezen of een 

spel. 

Elk spel/sport word in basisvorm gegeven dus elk kind kan goed meedoen met elke 

spel/sport. 

Het is goed dat kinderen op jonge leeftijd al aan het sporten zijn. 

Onbewust maken ze al kennis met verschillende sporten en worden ze motorische al 

beter. 

Cognitief en sociaal-affectief maken ze dus ook al vooruitgang. 

En ze maken nog plezier ook !!! ☺ 

10 kinderen is vrij weinig. 

Soms komen er een paar bijvoorbeeld niet en word het al snel een kleiner groepje. 

 

Via deze weg wil ik graag zoveel mogelijk kinderen oproepen om ook op 

gym te gaan. Lekker spelen, spelletjes doen, nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes maken.  

 

 



 

12 Tilproat 

 

 
 
 

 



 

Tilproat 13 

Kermis 2014 
 

Het kermisweekend staat weer voor de deur. Dit jaar valt dit op 20-21-22 juni 

en heeft als thema Ridderspektakel. Deze editie werkt het VVV Woltersum 

samen met Live Role play Atilla. Op vrijdag 20 juni beginnen we om 19.00 uur 

met de verkiezing van Jonkvrouw/Ridder Kermisweekend 2014. De bedoeling is 

dat de kinderen van de Basisschool zich zo mooi mogelijk verkleden... Er is een 

jury die de Jonkvrouw en Ridder kiezen, de kinderen die winnen mogen zich 

het hele weekend Jonkvrouw en Ridder noemen, bov endien krijgen zij ieder 5 

muntjes extra voor de zweef of kindermolen. Ieder kind die verkleed komt, 

krijgt een muntje voor de zweef of kinderdraaimolen.  

 

Zaterdag 21 juni 
's Ochtends zijn er ridderspelen voor de kinderen. 

Opgave is vanaf 9.00 op het sportveld. Start 9.30 tot een uurtje of 12. 

Let op, je wordt vies :-) 

 

's Middags ridderspelen Volwassenen.  

Start 14.00 uur, sportveld 

Opgave in teams van 6 personen. Maximaal aantal teams 8. 

Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Wanneer zich er 8 teams hebben  

aangemeld, wordt de inschrijving stopgezet! 

LET OP: de teams moeten zich zo goed/mooi mogelijk verkleden in het thema  

Ridderspelen. Ook moet het team een joker 

maken. Hiervoor zijn punten te  

winnen. 

Opgave kan via mail naar 

terry.goud@gmail.com 

 

Zondag 22 juni 
Het VVV is op dit moment ontzettend druk 

om de laatste punten op de 'i te  

zetten betreft het programma op de zondag. Helaas is dit nog niet rond. De  

update vinden jullie allemaal in het Kermisboekje die binnenkort op de mat  

ligt. 

 

Het VVV heeft er zin aan!!! Hopelijk zien we jullie allemaal dit hopelijk  

zonnige weekend. 

 

Groet Addie, Terry en Lisa 
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----Expeditie UgandaExpeditie UgandaExpeditie UgandaExpeditie Uganda----    
 

Lieve vrienden, familie, kennissen en dorpsgenoten, 

  

Sommige van jullie hebben het al gehoord, maar het staat vast, ik ga twee weken naar 

Uganda om daar vrijwilligerswerk te doen! 

  

Ik denk dat deze reis me mooie vriendschappen gaat brengen, maar dat natuurlijk niet 

alleen, ik denk dat ik zelf als een ander persoon terug kom. Je kunt misschien al veel weten 

over de mensen en hoe de cultuur in Afrika is, maar het krijgt pas echt betekenis als je het 

met je eigen ogen ziet. Ik denk dat de mensen die daar wonen je veel kunnen leren, 

waardoor je positiever in het leven gaat staan. Graag wil ik zelf een bijdrage zijn aan de 

wereld/Uganda. Ik kan met dit avontuur mijn grenzen verleggen en het is natuurlijk een  

onvergetelijke ervaring!  

  

Wat we daar precies gaan doen staat nog niet helemaal vast. Wat we wel weten is dat we 

allerlei projecten gaan doen om de lokale bewoners zo veel mogelijk te helpen. We gaan 

onder andere op huisbezoek bij gezinnen die onze steun hard nodig hebben. Maar we gaan 

natuurlijk ook heel veel lol met ze maken, zingen, lachen, dansen en voetballen (op blote 

voeten natuurlijk!). 

  

Dit alles doe ik via de organisatie Worldmapping, dit is dé Nederlandse organisatie die 

jongerenexpedities naar ontwikkelingslanden organiseert. 

  

“Onze jonge reizigers zijn het uitgangspunt voor elke expeditie die we organiseren. Hun 

persoonlijke ontwikkeling staat centraal bij het ontwerpen van het programma, en is tijdens 

elke reis het belangrijkste element. 

We laten jonge mensen kennis maken met de wereld van vandaag, met al haar kansen en 

mogelijkheden en de diversiteit van “ergens anders”. Zo bereiden we ze voor op hun wereld 

van morgen.” 

Wil je meer lezen over Worldmapping? Ga dan naar: http://www.worldmapping.nl/ 

  

Maar voor dit avontuur heb ik natuurlijk geld nodig, ongeveer 2500 euro. Om dit bedrag bij 

elkaar te krijgen ga ik acties doen en sponsoren zoeken. Maar ik begin met de vraag aan 

jullie. Alle kleine beetjes helpen! De helft van dit geld gaat standaard naar het goede doel. 

De andere helft van het geld wordt in de projecten gestoken en betalen wij aan de mensen 

die ons daar helpen, zodat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun werk. Als jullie nog ideeën 

hebben voor acties waarmee ik geld kan verdienen, hoor ik dat graag.  

 

E-mail: samschotman@hotmail.com  

  

Ik hoop jullie hiermee genoeg te hebben geïnformeerd,  

 

Liefs Sam.  
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Dijkfruit plantdag WoltersumDijkfruit plantdag WoltersumDijkfruit plantdag WoltersumDijkfruit plantdag Woltersum    (1)(1)(1)(1)    

De kalender wijst 29 maart 2014 aan, de dag dat er langs de dijk bij het 

Eemskanaal van Woltersum 45 nieuwe fruitbomen geplant gaan worden. Enige 

tijd terug werden hier honderden populieren gekapt wat menig inwoner zeer 

deed. Maar nu 45 fruitbomen! Een prachtig initiatief van vele vrijwilligers die 

zeer hecht met moeder natuur verbonden zijn. Gewapend met kruiwagens, 

schoppen, biologische potgrond, een minikraan en heel veel paaltjes begon het 

planten van de fruitbomen bij de dijk. Er waren veel vrijwilligers op de been en 

het spreekwoord “Vele handen maken licht werk”  was hier zeker wel van 

toepassing. De laatste boom werd geplant door onze burgervader Andre van 

de Nadort , die zich nog steeds op alle fronten bezig houdt met alles wat er 

leeft rondom 

de 

Eemskanaaldijk 

bij Woltersum.  

Daarna heeft 

een ieder 

genoten van 

het boomplant- 

feest bij en 

rond de Molen, 

er was een 

appeltaart bak 

wedstrijd, 

teken-wedstrijd, een optreden van Erik Bulthuis en div. andere activiteiten, dit 

alles onder het genot van een hapje en een drankje. De fruitbomen werden 

aangeboden door het Waterschap Noorderzijlvest, en worden nu goed in de 

gaten gehouden door de werkgroep van de fruitbomen, onder leiding van Theo 

Verhoeven, want een boom heeft net als mensen aandacht, verzorging en 

liefde nodig, dan zal deze op een dag prachtige vruchten gaan geven.  

 

R.S. 
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Koopmansplein 15 
9791 MD Ten Boer 

 

Tel.    050-3020441 
Fax.   050-2030442 

 

Internet: www.readshop.nl 
E-mail:   tenboer@readshop.nl 

 

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

Dijkfruit plantdag Woltersum.Dijkfruit plantdag Woltersum.Dijkfruit plantdag Woltersum.Dijkfruit plantdag Woltersum.    (2)(2)(2)(2) 

 

's Morgens gingen we al om 8 uur naar de dijk. Eerst brachten we alle bomen 

naar hun plek. Daarna gingen we met de graaf-machine gaten graven waar de 

bomen in kwamen. Toen zetten we de bomen in de gaten en schepten we 

aarde in het gat. We hadden 

wel 45 bomen geplant. Er 

waren peren, appel en 

pruimen bomen. De laatste 

boom werd geplant door de 

burgemeester van Ten Boer. 

Daarna begon het feest. Er 

was een 

appeltaartenwedstrijd en 

een tekenwedstrijd. De 

appeltaarten werden 

daarna opgegeten. Er werd 

ook nog een toneelstuk 

gehouden. 's Avonds gingen we nog bij elk huis een fles appelsap brengen. 

 

Door: Asher en Frederiek 
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Ko Joager gedoogd gain wolven. 
 

Ko Joager staait suns de poaskedoagen op schaarp. De haile week al struunt e mit n 

geloaden geweer en verrekieker deur t Heubultjebuursterveld. Kört aanliend volgt 

jachthond Rod mit gespitste oren. 

Mit vogeloar Maaint Tuutje was t begund. In d Heubultjebuurster Petten was  e tegen t 

karkas van n zwoangaans aanlopen. Wel haar dij moord ommans had? Ko Joager 

messchain?  Dou  Maaint zuk bie Ko meldde mit zien vroagen, ging dij vot mit om hom 

oet de dreum te helpen. 

,, Nait mien waark,”zee Ko,,,en ook nait t waark van n vos,”kwam der deskundeg 

achteraan. ,, Zai  en overtuug die Maaint, zulfs de dikste bonken binnen broken of 

versplinterd. Dat dudt op kolossoal krachtege koaken.”  

Maaint zien ogen dwoalden of noar de zompege modderwaal.  

,, Most zain Ko,”wees de vogeloar,,, zol n bakbaist van n hond de gaans noodlotteg 

worden wezen? Dat lieken wel pootofdrukken 

van n Deense dog. Onnuur groot!”  

Ko legde zien haand noast d  ofdruk en trok hail 

even wit vot. 

,, Heb ik mie doar n opvreter in t jachtgebied 

Maaint. Kiek ,dat binnen de noadailen van de EU. 

Gooi de grenzen open en wolven en kriminelen 

hebben vrij spul. Ik ken mien jacht en doe dien 

vogelobservoatsies wel op de schouzolen 

schrieven, binnenkört stoan wie hier oog in oog 

mit n roedel wolven.” 

Maaint keek bunselachteg om zuk tou :,, Wolven? 

Binnen wie den nog wel vaileg in Heubultjeburen, 

Ko?” De joager vertelde, dat dat van Roodkapke bloots n sprookje was en dat wolven bie 

mensen oet de buurt bleven. 

t Duurde mor n goud uur of hail Heubultjeburen wus, dat der n wolf in de Petten 

rondschoemde. Was t op t Diekje nog n gaans, bie Riekje Raamp vief scharrelhounder en 

aan t aander end van t dörp haar t baist al n hail Belgisch peerd opvreten.  

(Want zoas dat gaait, Jan Revier zien Paula was doodgoan aan gifteg heu en 

Heubultjebuursters binnen kampioen in het leggen van verkeerde verbanden.) 

Maans Lammers haar de primeur in t Bokkeblad. Hai woarschaauwde dat wolven in 

versneld tempo onze streken overspuilen zollen. Volgens n wolvendeskundege, dij e 

beld haar om inlichtens was t de schuld van de Duutsers.  
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(vervolg) Ko Joager gedoogd gain wolven.  

 

Deur rook en reuk van  poaskevuren aan aander zied van de grup waren de wolven veur 

de wind aan noar t westen  vlucht. Ze haren zuk insteld op de Veluwe mit zien wilde 

zwienen, mor deur d  enorme haaidebraand aldoar en t voetbalfeest bie Zwolle waren 

ze ofbogen noar Drente en t Grunnegerlaand.  

Volgens Maanske Lammers mozzen wie de wolven ain joar gedogen.,, As wie in 2015 de 

poaskevuren weer aansteken,”schreef e,,, zellen de wolven bie westenwind Duutslaand 

weer opzuiken, mor zol de wind aansom wezen, gain 

nood, den ken men zuk in de Raandstad de borst 

natmoaken. ,,Gain meelie, t westen het ons al zoveul 

ofpakt, ze kennen dij wolven derbie kedo kriegen.” 

Ko Joager schudt mit kop om zoveul lekeproat en legt 

Bokkeblad deel. Dij deskundeghaid komt veurvast oet 

n dikke doem. 

Hai wil in aals geval nait wachten op aankomend joar poaske, vandoar struunt mit zien 

jachthond deur t veld en wee as hom der n wolf veur de loop komt. 

 

 

 

Vakantie 2014! 

Zoals elk jaar gaan we weer lekker varen met onze boot. Daardoor komt de Tilproat wat 

later bij de mensen dan gewoonlijk. We maken een proefvaart begin 

juni. Je moet toch even weten of alles nog werkt en er geen enge 

dingen kunnen gebeuren. Daarom komt de krant wat later uit, niet de 

eerste, maar de tweede week van juni. Hetzelfde geldt voor September 

, ook dan zijn we een weekje later. Ik hoop dat jullie hiervoor begrip 

hebben. 

Blijf in ieder geval de nieuwtjes en wetenswaardigheden van ons dorp doorsturen naar:  

tilproat@ziggo.nl  of  tilproat@kpnplanet.nl 

 

Vriendelijke groeten, 

Ingrid Stayen 
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Beste inwoners van WoltersumBeste inwoners van WoltersumBeste inwoners van WoltersumBeste inwoners van Woltersum.... 

 

Zoals sommigen al gezien/vernomen hebben, nemen Robert Smit en ik de 

opmaak van het dorpskrantje "Tilproat" binnenkort over. Dit kunnen we niet 

alleen! Daarvoor hebben we jullie 

hulp hard nodig. Is er een leuke 

activiteit in het dorp, bv: in de 

kerk, bij de school, Café de Witte 

brug of andere leuke dingen die 

jullie wel met het dorp willen 

delen? Aarzel dan niet en maak er 

een leuk verhaaltje van, een foto 

is natuurlijk ook altijd welkom. 

Lijkt het je leuk om samen met 

ons in de redactie te zitten, meld 

je dan aan! Ik kan jullie verzekeren 

dat het heel leuk en dankbaar werk is. 

Denk daarbij aan het watersnoodboekje 2 jaar geleden. Er zijn mensen die het 

er nu nog over hebben. Mochten we helaas geen aanmeldingen krijgen, dan zal 

de Tilproat het moeilijk en zwaar krijgen waarbij de kwaliteit niet gewaarborgd 

blijft. Dus laat ons niet in de steek en meld je nu aan:  

 

                    06-30125624                     050-3022266 

tilproat@ziggo.nl               tilproat@kpnplanet.nl            T.S. 

 

 

 
(Foto: De burgemeester plant het laatste boompje tijdens de boomplantdag 2014) 
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Hier kan ook uw advertentie staan. 

Tel : 050-3022266 

Mob : 06-20948357 

Email : tilproat@kpnplanet.nl  
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Nieuwe BewonersNieuwe BewonersNieuwe BewonersNieuwe Bewoners    

    

Deze keer op bezoek bij Madelijn en Alrik. Twee leuke jonge mensen met drie 

kindertjes: Perrin 4 jaar, Melise 3 jaar en de jongste Mette Mare van 10 weken. 

De voor de hand liggende vraag is natuurlijk hoe ze in Woltersum verzeild zijn 

geraakt. Door Alriks werk in Groningen waar hij teamleider is bij MAG, een advies en 

ingenieursbureau , kwamen ze in het noorden terecht. 

Alrik is milieukundig ingenieur. Hij heeft in Zweden gestudeerd, waar ze 3½ jaar 

gewoond en gewerkt hebben. Ook daar sloeg de crisis toe en er was geen werk 

meer voor Alrik, dus terug naar Nederland waar hij binnen een week een baan vond. 

Ze gingen in Duitsland wonen net over de grens bij Noordhorn.             

Alrik is een Drent en Madelijn komt oorspronkelijk uit Den Haag. Ze wilden wel weer 

naar het noorden, waar ze de mentaliteit van de mensen erg prettig vinden.  En dan 

krijg je een baan  in Groningen, dus zoeken naar een huis. Ze zochten vooral een 

veilige plek voor hun kinderen, en die vonden ze in Woltersum. 

 

Er is heel hard gewerkt om hun huis 

bewoonbaar te maken en je kunt 

zien dat ze al heel veel hebben 

bereikt. Ze genieten van het wonen 

hier en Madelijn zit al in de 

oudercommissie van onze school.  

 

Beiden zijn dol op koken en eten 

heel erg gevarieerd. Madelijn eet 

hoofdzakelijk vegetarisch, maar de 

rest van het gezin niet. 

 

Het is duidelijk dat ze hier in Woltersum hun plek gevonden hebben en dat ze zich 

hier helemaal thuis voelen.  

 

Er moet nog wel veel geklust worden aan het huis, maar dat is een hobby van Alrik, 

dus geen enkel probleem. Madelijn heeft haar handen vol met haar drie kleintjes, 

maar vind zo af en toe nog wel tijd om een boek te lezen. Het was een heel gezellig 

gesprek en Woltersum is weer een paar ontzettend leuke mensen rijker. 

 

Ik wens ze dan ook heel veel woonplezier in onze Happy Village.                                                  

  I.S. 
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Juni t/m September 2014 
 

Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 
7-jun Oudpapier Voor 10.00 uur klaarzetten  Dorp vanaf 10.00 uur 
7-jun Sam Schotman Benefietconcert voor Uganda Café 21.00 uur 
8-jun Kloosterkerk Gem. Kerkdienst (Ds. E.Rooseboom) Kerk 10.00 uur 

13-jun De Witte Brug Groot WK Voetbalfeest* Spanje-Nederland Café 20.00 - 01.00 uur 
    mmv zanger Klaus all-incl drankjes €20,- p.p.     

14-jun De Witte Brug Vrij klaverjassen vanaf 20.00 uur Café 20.00 uur 
18-jun De Witte Brug WK Voetbal* Australie-Nederland Café 18.00 uur 
20-jun VVV Verkiezing Jonkvrouw/Ridder Sportveld 19.00 uur 
20-jun Kermis Kermis in Woltersum 20-jun t/m 22-jun-2014 Dorp 19.00 uur 
20-jun De Witte Brug Max en Maxime/ The Jump Inn Drive In Show  Café 19.00 uur 
21-jun VVV Ridderspelen voor kinderen Sportveld 09.00 uur 
21-jun VVV Ridderspelen voor volwassenen Sportveld 14.00 uur 
21-jun De Witte Brug Burn (swingende popmuziek) Café 23.30 uur 
22-jun VVV Middeleeuws spektakel sportveld 14.30 uur 
22-jun De Witte Brug Grutte Geart (afsluiting kermis) Café 20.00 - 0.00 uur 
23-jun De Witte Brug WK Voetbal* Nederland-Chili Café 18,00 uur 
28-jun Oudpapier Voor 10.00 uur klaarzetten  Dorp vanaf 10.00 uur 

1-jul School Musical Dorpshuis 19.30 uur 
5-jul De Witte Brug feestje Freddy, Afra en Pascal met live muziek Café 21.00 - 1.00 uur 

    entree: Vrijwilige bijdrage (melkbus)     
19-jul De Witte Brug Vrij klaverjassen vanaf 20.00 uur Café 20.00 uur 
23-jul De Witte Brug Vrij klaverjassen vanaf 20.00 uur Café 20.00 uur 

30-aug Nazomer -Fair Nazomer-Fair Kerkplein 16.00 uur 
20-sep De Witte Brug Vrij klaverjassen vanaf 20.00 uur Café 20.00 uur 

          

    
* WK wedstrijden zijn live op groot scherm te 
volgen     

 

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen. 

Iedereen die iets organiseert geeft het door! tilproat@ziggo.nl of aan Tineke Smit-

Wekema tel: 06-30125624  

 

Mogen we je verwelkomen  op de nazomer- Fair in Woltersum? 

We willen jullie graag uitnodigen voor de na-zomer in Woltersum. 

Wanneer? 30 augustus 2014 Hoe laat?16.00 – 20.20 uur Waar? Kerkplein Woltersum 

 

In en rond de kerk zal er van alles te beleven zijn! Laat je deze middag en avond meeslepen 

in een zonnig avontuur en geniet van al het moois om je heen. Er zal heel veel te doen zijn 

zoals: Modeshow, kraampjes, Lifestyle, eten & drinken en nog veel meer! 

 

Schrijf het in je agenda: 30 augustus! 



 

28 Tilproat 

  

 

De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
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Happy Village.Happy Village.Happy Village.Happy Village.    
Dit verhaal begint na de evacuatie uit Woltersum vanwege het hoge water van  

2012. Buurman Boudewijn was de koffieschenker die niet uit Woltersum vertrok en 

kwam zodoende ook in beeld bij de pers.  

Hij werd uitgenodigd door TVNoord om ‘s avonds bevraagd te worden, maar vreesde 

voor zijn parate kennis. Ik ben die hele middag voor hem op internet gaan struinen 

naar bodemdaling, peilverhoging, risicogebieden, 

debiet, onderzoeken, etcetera, etcetera. Om de 

aandacht een beetje vast te houden en de indruk te 

wekken dat we niet zomaar zonderlinge eenlingen 

waren vond ik dat we een echte aksiegroep moesten 

lijken: Woltersum Dreug is zo bedacht. Een badge 

voor Boudewijn gemaakt en die avond was Woltersum Dreug in de ether. We kregen 

behoorlijk ruimte in de media en daarom werd ik een paar weken geleden gebeld om 

een mening te geven over de gemeenteraadsverkiezingen.  

Voor een mening of ongevraagd advies kun je tenslotte altijd bij Henk terecht. Ik ben 

de programma’s gaan lezen, zag de afgelopen maanden de media cirkelen rond 

vooral de minst representatieve Grunnegers. Hoe meer de weg kwijt, hoe beter en 

vooral allemaal heel boos. Ontzettend boos. Aardbevingen. Kinderen sliepen niet 

meer, huizen stortten in. En vooral die anderen in het westen, de Hollanders, die 

werden er beter van. Wij niet, hier, wij hadden allemaal alleen maar problemen. Dus: 

geld moest er komen om de mensen uit te kopen, dan konden ze tenminste weg, 

werk was er ook niet meer hier tenslotte en de gaswinning schuld van in elk geval het 

meeste. Het beeld van razende onderontwikkelde plattelandshooligans dat we van 

ons hebben laten scheppen stoorde mij. Bovendien: helpt het ons? 

Mijn analyse is een beetje anders. Veel schade aan huizen en dijken is afkomstig van 

de gaswinning, dat staat. Maar het afkalven van de werkgelegenheid is een gevolg 

van overheidsbeleid, een paar regeringen geleden (Balkenende) besloot men alleen 

nog het maximale rendement uit elke te investeren overheidseuro te halen. Dat 

betekende volgens hen: niet meer in de regio, hoofdzakelijk nog in de randstad en 

zeker niet in het platteland investeren. Erbij komt dat in Nederland nog wat langer 

geleden het idee opkwam dat we vooral moesten stoppen met produktiewerk. 

Spullen maken dat doen we niet meer in Europa en zeker niet in Nederland.  
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Jammer, want onze buren, de Duitsers doen dat wel en ook nog eens heel 

goed, net als de Zweden. En spullen maken deden we hier in onze provincie 

ook, karton, scheepsbouw, chemie bijvoorbeeld. 

In de tijd van de industrie kwamen hier zelfs mensen van buiten om te komen  

werken, veelal laaggeschoold werk. Veel zakenbankiers wonen hier niet. 

Dus als we de 3 dingen benoemen die we hier nodig hebben: het eerste is  

werk, het tweede en derde ook. En nieuwe inwoners, liefst met kinderen,  

liefst ook nog met een vak dat niet direct een werkgever nodig heeft, want  

die werkgever is hier misschien niet.  

We hadden het er onder het eten aan 

tafel over en ineens was daar een 

soort van plan: The Happy Village. 

Waar in Nederland kun je met een 

modaal inkomen nog om je huis 

lopen? Een varken of kippen in de 

tuin houden? De schoonste lucht van 

Nederland? Files? Je kunt hier wat 

beginnen!  

De Grunneger is ruimdenkend, aardig en nait benauwd! Grunn is prachtig! 

En wat is zo goed aan het geven van geld aan mensen die wegwillen? Er moet  

dan ook wel iemand zijn die hun huis wil kopen: wie komt er dan af op het  

horrorverhaal dat er geschetst wordt? Precies, niemand.  

Misschien is het wel veel beter om de mensen die hier zouden willen kómen te  

ondersteunen. Freelancers, ZZP-ers, zelfstandigen, kunstenaars, starters,  

mensen die door de nieuwe bancaire regels moeilijk aan een hypotheek 

komen en vaak ook nog eens een beetje extra ruimte om huis heen kunnen 

goed gebruiken. Die mensen zijn erg geholpen met een huis in onze regio: niet 

te duur, plezierige dorpen, schone lucht, prima onderwijs voor hun kinderen,  

wat wil je nog meer? Als er een potje gereserveerd wordt om alleen maar 

garant te staan, een fonds om de geldverstrekkers hun zekerheden te geven, 

dan geeft dat een groep die we hier nodig hebben de mogelijkheid hier ook 

neer te strijken. Kost weinig en dan zijn er ineens ook mensen om je huis aan 

te verkopen, als je dan toch weg beslist weg wilt. Er moet nog wat gebeuren, 

het is gemakkelijk steeds naar de hogere overheden te wijzen, die anderen  
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doen het vooral niet goed. Zo is het ook niet helemaal. In plaats van 

rechten te claimen: gun een ander wat. Voorbeeld: het Grunneger land is er 

berucht om dat de boer bij het ploegen de verf van de vensterbanken van 

de arbeiderwoninkjes schraapt. Zo weinig grond is erbij. Bied de bewoners 

voor de landbouwgrondprijs een paar are aan en laat het kadaster 

(overheden ook!) dat gratis opschrijven: wat een vreugde voor de 

bewoners! Bedenk als grondeigenaar ook, dat als je de buren  

wat gunt, zij dat jou ook zullen doen. Voor de gemeenten: maak het 

gemakkelijk woningen te splitsen (een boerderij die onderhoud behoeft is 

voor 1 gezin meestal nauwelijks weer in de benen te krijgen, maar voor 2, 3 

of 4 wel, maar ze krijgen het niet gefinancierd als er niet gesplitst kan 

worden)geef makkelijker de mogelijkheid voor vrije bouwkavels voor 

zelfbouwers tegen een normaal tarief, gemeenten horen geen speculanten 

te zijn de lagere school in het dorp is heel belangrijk, zonder school sterft 

een dorp uit. Het is te belangrijk om over te laten aan de belangen van een 

schoolkoepel: neem verantwoordelijkheid gemeenteraad! Garandeer 

bijvoorbeeld steeds 8 jaar 

vooruit het voortbestaan van de 

school, zodat mensen weten dat 

als hun kind aan een school 

begint, hij of zij dat ook daar kan 

afmaken. De gemeente moet het 

voortouw nemen om kleine 

initiatieven in bijvoorbeeld de zorg te stimuleren, wijkzorg heeft geen 

management-team nodig, als bijvoorbeeld de gemeente ipv. aan te 

besteden, gelegenheid geeft aan wijkverpleging samen met de huisartsen 

een team te vormen is dat een grote winst. En tenslotte voor alle inwoners: 

wees ruimdenkend, aardig en nait benauwd, geef het goede voorbeeld, 

bedenk of je bijdraagt aan je Happy Village! 

 

Om de goede sfeer een beetje te krijgen kijk naar de film: Bienvenue chez  

les Ch’tis. 

 

Henk Tienkamp. 
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BabyBabyBabyBaby----Boom in Woltersum (1)Boom in Woltersum (1)Boom in Woltersum (1)Boom in Woltersum (1)    

Daar kwamen ze dan in een optocht  van buggy’s en kinderwagens, onze 

jongste bewoners. Variërend in de leeftijd van 2 jaar tot 10 weken. In het begin 

moesten ze even wennen, maar de drieling vond het geweldig op het 

schoolplein en hadden aan het eind helemaal geen zin om naar huis te gaan. 

Robert had z’n handen vol om al die kleintjes mooi op de foto te krijgen. 

Gelukkig waren ze best rustig, het valt ook niet mee om zoveel vreemde 

mensen om je heen te zien. Dus keken ze af en toe wat ernstig, maar wat een 

leuke koppies allemaal, de aanwezige vaders en moeders waren duidelijk erg 

trots op hun kleintjes.  

Voor mij was het ook een belevenis, want het is toch wat als je met een 

huidige moeder nog op een kar met strobalen hebt gezeten, en ik haar zeer 

stevig vast hield, omdat ik zo bang was dat ze eraf zou vallen, het was nog 

maar zo’n hummeltje en dat staat daar nu als stralende moeder. Ja ik weet het 

wel, ik behoor nu tot de ouderen van het dorp (help!) 

 

Het is toch ook bijzonder  dat er in ons dorp geen sprake is van krimp, het 

tegendeel is waar en het is geweldig om te zien dat er zoveel jongeren in ons 

dorp wonen, die zich ook echt betrokken voelen bij alles wat er hier gebeurd. 

De naam ”Happy Village” is al eerder gevallen, en ik vind dat wanneer je al die 

kleintjes en hun ouders hebt gezien, die naam zeer toepasselijk is. 

I.S. 



 

34 Tilproat 

 



                                                                                                                                                                                                         Tilproat 35 

BabyboomBabyboomBabyboomBabyboom (2) (2) (2) (2)    “Wie is wie?”“Wie is wie?”“Wie is wie?”“Wie is wie?”    
 
 

                              
  Daan Wassenberg           Froy van Dijken       Mette  Daan Wassenberg           Froy van Dijken       Mette  Daan Wassenberg           Froy van Dijken       Mette  Daan Wassenberg           Froy van Dijken       Mette----Mare de Waal     Mare de Waal     Mare de Waal     Mare de Waal              Sylvan Rijkens Sylvan Rijkens Sylvan Rijkens Sylvan Rijkens    

    

                       
                Tim Huizinga          Emma van der Geest       Saar Velting            Tim Huizinga          Emma van der Geest       Saar Velting            Tim Huizinga          Emma van der Geest       Saar Velting            Tim Huizinga          Emma van der Geest       Saar Velting                                        Elif SecerElif SecerElif SecerElif Secer    

 

              
      Wyske van ScherpenzeelWyske van ScherpenzeelWyske van ScherpenzeelWyske van Scherpenzeel         A         A         A         Ashley van Scherpenzeel      Tusken van Scherpenzeel       shley van Scherpenzeel      Tusken van Scherpenzeel       shley van Scherpenzeel      Tusken van Scherpenzeel       shley van Scherpenzeel      Tusken van Scherpenzeel           
    

 

 

Daan Wassenberg      03-05-2012         Saar Velting                         05-12-2013 

Froy van Dijken          22-10-2012         Elif Secer                              16-08-2013 

Mette-Mare de Waal  28-01-2014       Wyske van Scherpenzeel  18-12-2012 

Sylvan Rijkens             25-05-2013         Ashley van Scherpenzeel  18-12-2012 

Tim Huizinga               23-11-2013         Tusken van Scherpenzeel 18-12-2012    

     Emma van der Geest 16-10-2013 
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Voor de kleine en de grote trek, 
voor kleine en grote mensen, 
voor eten en drinken, 
voor tussendoor en een geplande activiteit of feestje: 
 
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur 
op zondag vanaf 16.00 uur. 
 
Wij ontvangen u gastvrij: Anneke en Louk Heidema 
Gaykingastraat 32, Ten Boer              050-3021488 
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********************************************************************************** 

 Doorslaande muren,voegen die eruit vallen of wilt u uw woning een 

opknapbeurt geven?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MoWi is een voegbedrijf met een jarenlange ervaring.Wij laten uw huis er weer als nieuw 

uitzien. 

Wilt u een vrijblijvende offerte,dan komen wij graag bij u langs om de werkzaamheden 

door te spreken. 

*************************************************************************** 

 

                                          VOEGHERSTEL MET BEWAPENING [HAS methode] 

                                                 

              

             AARDBEVINGSCHADE…BEL /MAIL ONS!! 

Tevens kunt u ook bij ons terecht voor alle grote en kleine verbouwingen in en rondom uw 

woning!! 

Dakbedekking,carport,veranda,schilderwerk,glas,stuckwerk,klein onderhoud,etc.etc. 

Samenwerkende bedrijven: ZoutmanBouw,Ewolds Bouwservice,Woltjer installatiewerken, 

Kats Stucadoorsbedrijf,Clements dakdekkersbedrijf. 

                                Alles onder 1 telefoonnummer geregeld  !!! 

Mobiel: 06-33044616                                                                    

MAIL: info@voegbedrijfmowi.nl               Cliff Mosselman 
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DE STEMMING IN WOLTERSUM… 

En zo mochten we dit jaar al twee maal de gang naar de stembus maken. Eerst om 
een nieuwe gemeenteraad te kiezen, op 19 maart, vervolgens voor de verkiezing 
van de leden van het Europees Parlement, op 22 mei. Terwijl om ons heen de aarde 
schudt, het leven almaar duurder wordt, banen verdwijnen, en de nationale en 
internationale politiek alleen maar onbegrijpelijker en oncontroleerbaar lijken te 
worden. Dan kun je op je vingers natellen, dat er een grote kans bestaat dat het 
stemgedrag van burgers zal veranderen. Maar was dat in Woltersum ook het geval? 

In dit tabelletje kunt u zien hoe de stemming voor de gemeenteraad veranderde in 
de afgelopen 8 jaren: 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

Lijst Partij 2006 2010 2014 

1 PvdA 63 52 23 

2 CDA 14 10 10 

3 Algemeen Belang 130 121 142 

4 Christen Unie 8 11 7 

5 
VVD 

Groen Links 

4 
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OPKOMST  79,6% 68,5% 75,7% 

 

Zoals u kunt zien zijn de veranderingen niet echt groot. Woltersum was altijd al de 
thuishaven van Algemeen Belang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist die 
partij hier de meeste stemmen trok. Maar ons dorp was ook altijd al een rood nest, 
waar confessionele en liberale partijen nauwelijks een poot aan de grond kregen. 
Dat is over de jaren altijd zo gebleven. De meest opvallende verschuiving is dan ook 
die van de PvdA naar de nieuwkomer in de gemeentepolitiek, Groen Links. 

Maar hoe rood is Woltersum nu eigenlijk? Want Algemeen Belang  is eigenlijk meer 
een middenpartij. Als je andere middenpartijen meetelt (CDA, CU) is het percentage 
midden-stemmers 71,9 (159 stemmen van de 221), bijna ¾ van de stemmers. En de 
linkse partijen (PvdA en GroenLinks) komen ‘slechts’ op 25,7% (57 van de 221 
stemmen). En het rood lijkt steeds meer een groen randje te krijgen… 

Uit het opkomstpercentage blijkt dat Woltersummers redelijk trouwe stemmers zijn: 
gemiddeld kwam 75% van de stemgerechtigden naar het stembureau. Daarmee was 
de opkomst in Woltersum altijd hoger dan de landelijke. Maar bedenk dit wel: 
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor  de toekomst!  
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Dan de verkiezingen voor het Europees Parlement, een heel ander verhaal. Hiervoor 
kan de burger op heel wat meer partijen stemmen dan bij de gemeenteraads-
verkiezingen. Het stembiljet was dan ook navenant groter. En wat opvalt, is dat, als 
er meer partijen meedoen, Woltersum een wat genuanceerder stemgedrag laat zien. 
Het is meteen veel moeilijker om er een overzichtelijke tabel van te maken. Want er 
zijn voor de Europese Verkiezingen ook een groot aantal partijen verdwenen en 
bijgekomen. Maar uitgaande van de partijen die deze keer meededen aan de 
verkiezingen, krijgen we het volgende beeld: 

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 

Lijst Partij 2004 2009 2014 

1 CDA / EVP 14 9 9 

2 PVV - 18 17 

3 PvdA / ESD 62 37 19 

4 VVD 0 4 10 

5 D’66 / ALDE 6 12 9 

6 Groen Links 9 17 24 

7 SP 28 21 39 

8 CU / SGP 6 7 5 

9 Artikel 50   1 

10 IQ / R-P   - 

11 Piratenpartij   2 

12 50 Plus - - 5 

13 De Groenen - - - 

14 Anti EU   1 

15 LDP - - - 

16 Jezus Leeft   - 

17 ikkiesvooreerlijk   2 

18 PvdD 6 7 10 

19 A en E   1 

OPKOMST  53,5% 46,6% 55,9% 
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 Hier blijkt dat net de meerderheid van de Woltersummer stembusgangers links ging   
stemmen, als je de PvdA, GroenLinks en de SP bij elkaar optelt (82 stemmen van de 
157, 52,2%). Hier komt het oude, rode karakter van ons dorp wat duidelijker naar 
voren. Als we naar de middenpartijen kijken (D’66, 50Plus, Piraten, PvdD, CDA/EVP, 
CU/SGP), dan sleepten die 40 van de 157 stemmen in de wacht (25,4%). En rechts 
(VVD, PVV) heeft in Woltersum weinig te halen: 17,1%. 

 

 

(Foto: Stemlokaal Woltersum 22-05-2014) 

 

Verder is duidelijk dat de Woltersummers zich minder betrokken voelen bij Europa 
dan bij hun gemeente. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Verheugend is wel om 
vast te kunnen stellen, dat Europa weer méér is gaan leven.  

Maar zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen als voor die voor het Europees 
Parlement geldt, dat ze het (nog net) niet halen bij de opkomst voor Tweede Kamer 
verkiezingen. Daarvoor kwam de laatste keer net iets meer dan 80% van de kiezers 
hun stem uitbrengen. 

Jos Vermeulen 
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Hallo allemaal, 

Nog maar een paar weekjes en dan is het al weer grote vakantie!  

Op het moment zijn de peuters druk bezig met hun vaderdag cadeau.  

In de afgelopen periode hebben wij de CDA-fractie ontvangen voor een 

werkbezoek en de inspectie is onverwachts langs geweest, waarbij we een 

groot compliment hebben gekregen voor ons pedagogisch klimaat! 

We zijn lammetjes wezen kijken bij Zorgboerderij “de Slingertuin”, we hebben 

een moederdagcadeau gemaakt en we zijn bezig geweest met het thema 

Rupsje Nooitgenoeg.  

 

De komende weken worden o.a. gevuld met het schoolreisje naar de Knoll’n 

toen in Godlinze, de schoolfotograaf, verjaardag van juf, afscheid van drie 

peuters, de schoonmaakavond en onze afsluitende picknick.  

Wij zouden graag een lijst willen maken van alle peuters uit Woltersum en 

omstreken die bij ons willen komen spelen. Als je je peuter bij ons wilt plaatsen 

is het handig dat je tijdig contact met ons opneemt per mail, of per formulier 

(te vinden op onze website www.stichtingkleinevrienden.nl)  

Ons telefoonnummer is 06-20403717. Op onze website vind je veel informatie 

over ons!  

Ook zijn wij te volgen via Facebook (stichtingkleinevrienden). 

Groetjes van juf Maaike 
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VERENIGINGEN 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Eemskanaal NZ 10 te 
Woltersum (050-3022266) of mailen naar 
tilproat@kpnplanet.nl of tilproat@ziggo.nl 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secr.W.J.Timmermans 050-5498028        
e-mail: dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secr: K.Piebenga                   050-2302290 
Reserveren: Josehoekzema80@hotmail.com 
Reserveren telefoon nr:         06-53166390 
 
Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: Gerda Kiel            050-3021543 
e-mail: bestuur@svwoltersum.com 
Wedstrijdsecr: F.v Dijk         050-3022393 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secr: S.Steenhuis-Hoving     050-3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: B.Punter               050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: L. Sportel             050-5779088 
 
Stichting Kleine Vrienden (peutersoos) 
Contact: C. Nijland                06-22113093 
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris: E. Bakker 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris: M.Bockhoudt 
Contact:    M.Bockhoudt        050-3024444 
 
Begrafenisvereniging 
Secr: W.Darneviel                  050-3021437 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: L.Dijkstra              050-3023664 
 
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 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : M.Roelvink          050-3024082 
 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: H.Blink                 050-3094547 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: E.Kiewiet              050-3021138 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Voorz: W.J.Timmermans       050-5498028 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End” 
Secr: T.Huizinga                     050-3023989 
 
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok” 
Secretaris: R.de Vries             050-3022472 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper                050-5423440 
 
Visclub “De rode dobber” 
Secretaris: A.Boer                  06-54925604 
 
Culturele Commissie 
Secretaris: K. Lalkens            050-3022028 




