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Moi lu, 
 
Na lang zoeken is het ons dan toch 
gelukt om de redactie te versterken met 
een nieuw redactie lid. Haar naam is 
Anneke Wagenmakers en verderop in de 
Tilproat zult u de eerste reportages van 
haar hand kunnen lezen. Ook stelt ze 
zich even voor zodat een ieder weet wie 
Anneke is. Wij (Robert en Tineke) heten 
haar ook via deze weg nog even van 
harte welkom bij de redactie van de 
Tilproat. De voorzijde van de Tilproat 
zegt de meesten vast al genoeg: Juni! 
Oftewel de Kermis staat weer voor de 
deur in Woltersum en in de activiteiten 
kalender kunt u de meeste activiteiten 
omtrend de Kermis 2015 weer vinden. 
In de hobby van, hebben we deze keer 
oud Woltersummer Sietse Pot met zijn 
onmisbare hobby waar heel Woltersum 
stiekem wel heel blij mee is, en wat 
dacht u van de kerkuilen van de fam. 
van der Zande? Een verassend verhaal 
viel bij de redactie op de mat en 
uiteraard geplaatst in de Tilproat. Ook 
de vakanties staan weer voor de deur 
dus vanaf onze zijde alvast een fijne 
vakantie toegewenst en niet vergeten om 
uw verhalen te delen met de Tilproat.  

 
Robert Smit 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
 

In de afgelopen periode hebben wij de 

burgemeester en wethouders op bezoek gehad 

voor de jaarlijkse dorpenronde die zij door de 

gemeente maken. Hier werden wij onder 

andere op de hoogte gesteld van wat er 

allemaal voor en achter de schermen speelt 

mbt het aardbevingsverhaal. Zo komt er een 

nationaal coördinator die de zaken die met de 

aardbevingen te maken hebben gaat stroomlijnen. Er werd ook gesproken over 

het uitbaggeren van het Diepje later dit jaar. Dit is geen oplossing voor het 

eendenkroos, maar een noodzakelijke onderhoudsbeurt. Eerst zal er nog 

overleg plaatsvinden met de eigenaren van de oevertuinen en de beschoeiingen. 

Een ander punt van onze aandacht is natuurlijk de Til:  iedere keer weer raakt 

hij beschadigd door, meestal, grote vrachtauto’s.  Waarschijnlijk kiezen de 

chauffeurs voor “de kortste” route op hun Miep-Miep. Bij deze willen we onze 

bedrijven en agrariërs vragen de leveranciers en collecteurs te wijzen op een 

route die niet over de Til loopt! 

We hebben ook de slechte onderhoudstoestand van het fietspad tussen 

Wittewierum en Ten Post aangekaart, op aangeven van een aantal inwoners.  

 Verder zijn de projecten bekend die door het plusfonds dijkpark subsidie 

krijgen om het plan werkelijkheid te maken, hierover leest u verder in de 

tilproat meer over. Dan is Annie Postma (wethouder Ten Boer van oa 

ruimtelijke ordening) nog langs geweest om samen met ons na te denken over 

de nieuw op te stellen woonvisie. Het is wel fijn te merken dat wij als 

dorpsbewoners zo aan kunnen geven waar wij behoefte aan hebben.  

Op vrijdag 10 april hebben wij onze jaarvergadering weer gehouden waar we 

verteld hebben waar we ons afgelopen jaar weer mee bezig hebben gehouden. 

Daar hebben we afscheid genomen van Henk Bothof die naar Groningen gaat 

verhuizen. Tot onze grote blijdschap mochten we deze jaarvergadering ons 

nieuwe lid Anneke Wagenmakers instaleren. 

 

Rest ons nog u allen te wijzen op het jaar 2016: jawel, het SCHOOLFEEST 

komt er weer aan!    

 

Vriendelijke groet van ons. 
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Anneke Wagenmakers over zichzelf. 
 

Mag ik mij even voorstellen. 

 

Een aantal weken geleden werd mij gevraagd of ik wilde mee helpen bij de 

redactie van de “Tilproat”. 

 

Ik heb er over nagedacht en het leek me wel leuk om af en toe iets te schrijven. 

Inmiddels heb ik een aantal dingen aangeleverd voor publicatie en nu maar 

afwachten of het gelezen wordt. 

 

Ik kreeg het verzoek om iets over mezelf te vertellen en me even aan iedereen 

voor te stellen, dus bij deze. 

 

Veel mensen kennen mij niet en vragen zich af wie is dat nu weer. Nou mijn naam 

staat boven aan dit verhaal en misschien moet ik me zelf even toelichten. 

Om te beginnen, ik ben getrouwd met Leen Wagenmakers en we wonen sinds 

ruim twee jaar in de veel besproken Pastorie. Inmiddels vordert de 

bewoonbaarheid dankzij Leen zn. gouden handen, want aan hem alle eer dat het 

er weer geweldig uitziet en alles weer op orde komt zodat we hier met veel 

plezier en een prachtig uitzicht kunnen wonen. Het vergt even tijd maar we 

aarden al aardig hier in Woltersum. 

 

Onze Zoon Marcel woont samen met Annemarie en twee kleinkinderen Luka 

15jr.en Milan 12 jr. in Groningen, dus gelukkig niet ver uit de buurt. We kunnen 

elkaar dan ook regelmatig bezoeken. 

 

De vraag waar ik al zo mee bezig ben, nou ga der maar even voor zitten. Ik ben 

ruim 20 jaar werkzaam geweest bij het Huisartsen Laboratorium, tegenwoordig  

“Certe ” toen nog aan de Nieuwe Ebbingestraat. In 1986 ben ik verkast naar 

“Pharma Bio Research”in Zuidlaren en heb het Keuringscentrum opgericht aan de 

Oostersingel in Groningen. Ook daar heb ik 19 jaar gewerkt. 

 

In 2001 ben ik in het UMCG gaan werken en ben daar nog steeds mee verbonden. 

Ik werk nu vrijwillig als programma coördinator voor de kinder TV van het “Beatrix 

Kinderziekenhuis”. Wat ik met veel plezier doe. We maken programma’s voor de 

langdurig zieke kinderen. De item´s zijn zeer uiteenlopend van muziek tot 

educatief tot grappig. De kinderen genieten er met volle teugen van en brengt 

wat afleiding in hun ziek zijn. 
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Verder doe ik vrijwilligers werk voor de gemeente Ten Boer. Ik doe mee aan het 

project  “Voor Elkaar met Elkaar”  Hierbij bezoeken we mensen die een 

mogelijke hulpvraag  hebben. We brengen in kaart waar hulp geboden moet 

worden en proberen dat te realiseren. 

Ook doe ik de boekingen voor het jaarlijks terugkerend festival Meziek mit Bus. 

Met een paar andere mensen zoeken we gerenommeerde bands uit, die op de 

laatste zondag in oktober voor ons komen optreden. Dit jaar voor de 

veertiende keer. In de volgende “Tilproat “ zal ik het verder toelichten. 

Af en toe blijf er nog tijd over om mijn eigen kleding te naaien wat erg leuk is 

om te doen. Daar ik redelijk creatief ben haal ik hier veel voldoening uit. 

Misschien verklaart dat ook mijn liefde voor de fotografie wat ik lang 

professioneel heb gedaan tussen alle werkzaamheden door. Af en toe heb ik 

nog steeds wel opdrachten. 

Sinds kort ben ik ook aangesloten bij de club voor  Dorpsbelangen  Woltersum 

maar dat moet nog een beetje vorm krijgen. Kortom ik verveel me nog niet. 

Ik zal er een foto bij zetten dan weten jullie welk gezicht erbij hoort. 

 

Kom bij gelegenheid gerust eens langs om nader kennis te maken, de koffie is 

snel gezet.  
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Op 20 maart jl. hebben we in de kerk van Woltersum voor de derde maal kunnen genieten 

van een optreden van de geboren Winschoter/Groninger acteur Marcel Hensema. 

De eerste aanblik was een vol geparkeerd kerkplein en een gezellige entree doormiddel van 

een buiten bar die door de culturele commissie was verzorgd. Vooraf een kop koffie en dan 

de kerk in . Ook voor na de voorstelling was een drankje verzorgd. 

De tjokvolle kerk zorgt voor een prettige sfeer en het spektakel kan beginnen. 

Met “MIJN TWEEDE “ de opvolger van “MIJN EDE”  

Meer dan eens heeft Marcel   bewezen een 

groot acteur en zanger te zijn en kan hij Je mee 

voeren in zijn spel tot de meest uiteenlopende 

situaties. Met zijn hilarische verhalen en liedjes 

neemt hij je mee en stelt hij de meest 

uiteenlopende types aan je voor. Van een 

klagende tachtigjarige oude man, tot kapper 

Bob een super nicht die nog niet uit de kast is 

gekomen. Wat zou zijn vrouw er wel van 

zeggen. Hij gaat over de grens om in de 

nachtelijke uren in het Duitse Bunde zijn ware 

ik te etaleren. Om nog maar te zwijgen over de Duitse  Amanda die in het Oldambtmeer bij 

de Blauwe Stad een einde aan haar leven wil maken . Ze besluit er toch maar van af te zien 

en komt er achter dat ze over paranormale gaven beschikt, nou dat zullen we weten. 

Binnen de kortste keren is de hele kerk gehuld in een therapeutische sessie. ( zeer 

lachwekkend) Zo vertelde hij nog meer anekdotes maar het zou te ver gaan om het 

allemaal te verwoorden. De types en verhalen worden op een zeer knappe manier aan 

elkaar gespeeld. Doormiddel van wat pruiken en een baard is hij binnen no time 

omgetoverd tot een ander personage. Het zijn de razend snelle schakelingen van Marcel die 

het tot een heel knap geheel maken. Het is daarom een feest om naar hem te kijken en te 

luisteren.  

De levensverhalen die de revue passeren berusten voor een deel op waarheden en 

ervaringen. Het was een waar genoegen om er bij te mogen zijn.   

Anneke Wagenmakers 



 

12 Tilproat 

 

 
 
 

 



Tilproat 13 

22-03-2015  

 

Beste Woltersummers, 

 

Het was een feest om voor de derde keer in een bomvolle kerk in Woltersum 

te mogen spelen. Bijzonder om mee te maken hoe alle vrijwilligers zich in-

zetten.  Als je aan komt rijden staan er vuurschalen en branden er kaarsen en 

lichtjes. Een barretje met leuke mensen.   

 

Het is bijzonder om een band op te bouwen met deze mooie kerk. Iemand van 

de vrijwilligers vertelde dat het zo jammer was dat er relatief weinig mensen 

uit Woltersum zelf waren. Dit kwam omdat de kaartverkoop via internet was 

gegaan. Het was binnen enkele dagen uitverkocht. Hierdoor visten de mensen 

uit het dorp zelf achter het net. Dit najaar ga ik nog een toer maken met 'Mijn 

Tweede' en ik hoop van harte dat ik dan nog een keer bij jullie in Woltersum 

mag staan! 

 

Hartelijke groet, 

Marcel Hensema 

 

 
Foto: Marcel Hensema 
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Militair Museum te Soesterberg 
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In het nieuwe militair museum in Soesterberg staat een maquette van 

Woltersum. Of in ieder geval hoe het leger denkt dat Woltersum er uit ziet. 

Het moet de inzet van de soldaten voorstellen in de nacht van de bijna 

watersnood en ons allen nog lang niet vergeten evacuatie nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Stayen 
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Nieuwe bewoners. (door Anneke Wagenmakers) 

 
Kort nadat ik zelf hier in Woltersum was komen wonen,  fietste ik over de 

Bouwerschapweg en zag een bord  ‘Te Koop’ in de tuin op nr. 43. Ik had er 

al een paar keer een oudere dame in de tuin zien werken, maar opeens 

was ze verdwenen. Na een paar maanden leegstand was het bord weer uit 

de tuin gehaald en het huis bleek verkocht. 

 

Twee jonge mensen hadden hun oog laten vallen op dit huis en hebben het 

vervolgens  gekocht. Ze wonen er inmiddels al ruim een jaar en het wordt 

de hoogste tijd om deze nieuwe dorpsbewoners beter te leren kennen en 

aan een ieder die dit leest voor te stellen. 

 

Ik ben dan ook op zekere dag langs gegaan om te vragen of er een afspraak 

gemaakt kon worden  voor een gesprekje en of het in de “Tilproat  “ 

gepubliceerd mocht worden. Na een korte inleiding van mijn kant leek het 

een  prima idee. Inmiddels is de afspraak gerealiseerd, en ben ik een aantal 

dingen aan de weet gekomen die je zoal nodig bent om een interview af te 

nemen en vervolgens te schrijven.     

 

Om maar eens te beginnen met hun namen:  Arjen v. Houten, 34 jaar en 

Marloes Huizinga, 32 jaar. 

Arjen zijn  roots  liggen in Bedum en Marloes is geboren en getogen in 

Groningen.  Arjen werkt als buschauffeur bij Arriva tours en Marloes is 

werkzaam bij de Sociale dienst in Groningen. Beide hebben ze een passie 

voor paarden en is dan ook tevens hun hobby. Samen hebben ze vijf van 

deze viervoeters. Marloes rijd er regelmatig wedstrijden mee. Ze is al heel 

jong begonnen met paardrijden en volgde de lessen bij een manege in 

Vinkhuizen.   

 

Arjen geniet ook regelmatig van het rijden op een paard maar dat is meer 

recreatief. Arjen heeft in 2006 een huis gekocht in Bedum en een jaar later 

in 2007 is Marloes bij hem gaan wonen. Sinds 10 januari 2014 wonen ze nu 

samen aan de Bouwerschapweg 43. Inmiddels zijn ze nu negen jaar bij 

elkaar. Het  huis is gekocht als opknapper en er moet dan ook wel het één 

en ander aan gebeuren. Met het nieuwe dak is begonnen en is nu bijna 

voltooid.                         
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(Arjen van Houten en Marloes Huizinga) 

Bij het huis beschikken ze over 2,5ha. land waar de vijf paarden kunnen 

grazen. Ze staan nu nog in Ellerhuizen te wachten tot de nieuwe 

stallen/boxen gereed zijn.  De vergunning is afgegeven en binnenkort zal 

met de bouw worden begonnen zodat de paarden deze kant op kunnen 

verhuizen.  

Het zal een hoop tijd besparen als de dagelijks  terug kerende dingen 

,zoals berijden ,voeren,  verzorgen, de jonge paarden beleren, stallen 

uitmesten, en alles wat er nog meer bij komt kijken, wat dichter bij huis 

kan. Ze klaren deze klus met zijn tweeën. Als je samen deze passie deelt is 

dat natuurlijk prachtig.  

We wensen Marloes en Arjen  heel veel succes met alle werkzaamheden 

en hopen dat  jullie heel lang  mogen genieten van de schitterende plek, 

van het huis en het wonen hier in Woltersum.                                                                          

 

Anneke Wagenmakers            
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Geluidsinstallatie voor de VVV 

 
Door een forse bijdrage van plusfonds 

dijkpark en het leefbaarheidloket van de 

NAM heeft de VVV een eigen 

geluidsinstallatie kunnen aanschaffen. 

Bosman geluidstechniek uit Woltersum 

heeft een prachtige installatie samen-

gesteld. Nu hebben we voor alle 

verenigingen die er gebruik van willen 

maken een fantastische geluidsinstallatie die voor allerlei doeleinden te 

gebruiken is. De installatie blijft net als de evenemententent onder beheer van 

de VVV. Dus als je als vereniging, stichting of club gebruik wilt maken van een 

geluidsinstallatie kun je contact opnemen met de VVV.  

 

Namens de VVV  willen we dan ook het plusfonds dijkpark en het 

leefbaarheidloket danken voor hun financiële bijdrage. 

                               

        Addie Dost 



Tilproat 19 

    

Bezoek NOS aan WoltersumBezoek NOS aan WoltersumBezoek NOS aan WoltersumBezoek NOS aan Woltersum    

 

Vlak voor de waterschapsverkiezingen zocht de NOS (Nederlandse Omroep 
Stichting) contact met de Tilproat. De NOS was geïnteresseerd hoe de 
Woltersummers dachten over veiligheid, zeker naar aanleiding van de bijna 
dijkdoorbraak van 3 jaar geleden. Het feit dat René Stayen zich verkiesbaar 
stelde voor het waterschap was dus ook een item. 

Er werd dus niet geaarzeld, om ons dorp weer eens in het middelpunt te 
zetten. Er werden wat mensen gevraagd om mee te werken aan dit interview. 
Ook leek het ons leuk om wat kinderen aan het woord te laten, die de 
rampavond/nacht zeer bewust hadden meegemaakt. Er zijn wel vragen aan ze 
gesteld, maar dat werd helaas niet uitgezonden. 

Tycho Sparreboom, Carolien Nijland en Klaaske Lalkens, waren waardige 
vertegenwoordigers van ons dorp. Ze hebben prachtig vertolkt wat voor ons 
zo verschrikkelijk belangrijk is.Veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid! 

René Stayen gaf ook een zeer duidelijk signaal af. Mede daardoor werd hij ook 
gekozen in het bestuur van Waterschap Noorder Zijlvest. 

Al met al heeft Woltersum zich weer van haar beste kant laten zien 

 

(foto: NOS opnames bij de dijk in Woltersum) 

Ingrid Stayen 
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KERMIS WEEKEND IN WOLTERSUM 
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Het is weer bijna zover, de kermis in Woltersum komt er weer aan, vrijdag 
19 tot en met zondag 21 juni 2015 is het weer feest in ons dorp! De VVVVVVVVVVVV is 
druk bezig geweest om een gezellig, spannend en spetterend weekend te 
organiseren en het programma belooft veel goeds! 
 
Vrijdag 19 juni om 19.00 uurVrijdag 19 juni om 19.00 uurVrijdag 19 juni om 19.00 uurVrijdag 19 juni om 19.00 uur  precies wordt de kermis geopend door de 
salsa-samba drumband Batatuké met een swingend optreden door het hele 
dorp. 
 
De stemming zit er dan meteen in om je voor zaterdag 20 junizaterdag 20 junizaterdag 20 junizaterdag 20 juni aan te 
melden voor: 
 

• Zandkastelen bZandkastelen bZandkastelen bZandkastelen bouwen  10.00 uur op het sportveld voor kids t/m 12 ouwen  10.00 uur op het sportveld voor kids t/m 12 ouwen  10.00 uur op het sportveld voor kids t/m 12 ouwen  10.00 uur op het sportveld voor kids t/m 12 
jaar.jaar.jaar.jaar.    

• Beachvolleybal aanvang 13.30 uur op het sportveld voor kids vanaf 13 Beachvolleybal aanvang 13.30 uur op het sportveld voor kids vanaf 13 Beachvolleybal aanvang 13.30 uur op het sportveld voor kids vanaf 13 Beachvolleybal aanvang 13.30 uur op het sportveld voor kids vanaf 13 
jaar en volwassenen.jaar en volwassenen.jaar en volwassenen.jaar en volwassenen.    

 
De kinderactiviteit gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, dus neem De kinderactiviteit gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, dus neem De kinderactiviteit gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, dus neem De kinderactiviteit gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, dus neem 
al je vriendjes en vriendinnetjes al je vriendjes en vriendinnetjes al je vriendjes en vriendinnetjes al je vriendjes en vriendinnetjes mee!mee!mee!mee!    
    
 Voor het beachvolleybal aanmelden met gemengde teams van 3 vrouwen 
en drie mannen. Er is geen limiet qua aantal teams, dus iedereen kan 
meedoen! En uiteraard zijn er weer mooie prijzen te winnen. 
 
Aanmelden voor beide evenementen per email: terry.goud@gmail.com 
voor 15 juni15 juni15 juni15 juni a.s.. 
 
Op zondag 21 juni sluiten we af21 juni sluiten we af21 juni sluiten we af21 juni sluiten we af met de Rariteiten Karavaan Gribus, dit 
begint om 14.00 uur en zal rond 17.00 uur14.00 uur en zal rond 17.00 uur14.00 uur en zal rond 17.00 uur14.00 uur en zal rond 17.00 uur afgelopen zijn. 
Laat u verrassen door deze wonderlijke wereld en kom naar het sportveld 
om deze vreemde dingen te bewonderen.  
Wij hebben er weer veel zin in! 
 
Lisa, Addie en Terry 

 

 



Kerkuilen 
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Met veel interesse lees ik dit dorpsblad. Het is leuk om op deze 

manier wat op de hoogte te zijn van diverse zaken. Voor velen zal ik 

aardig onbekend zijn....vanwege gezondheid kom ik  helaas niet zo 

vaak het eigen erf af. Maar....via dit krantje kan ik wel iets delen met 

jullie over iets waar wij erg van genieten....namelijk 'onze' kerkuilen! 

 

In onze oude Groninger schuur zitten al jaren kerkuilen, en 

broeden daar ook. Eerst tussen het riet van het dak, later in een 

speciale, voor hen gemaakte, broedkast voor kerkuilen. Een grote 

vooruitgang, en bovendien kunnen ze nu ook geringd worden. Het 

leuke daarvan is dat we ze dan ook even kunnen zien en mogen 

vasthouden! 

De maat van de jongen is 

vaak erg verschillend want 

de moeder legt om de dag 

een ei, maar gaat direct bij 

het eerste ei broeden....zo 

krijg je dus grote 

verschillen in leeftijd! 

Een speciale kerkuilen-

deskundige komt 

regelmatig langs om 

te controleren of er 

gebroed wordt en die 

ringt dan eventuele 

jongen die daar aan toe 

zijn.  

 

En ieder jaar is het weer 

een feestje voor ons als 

het zover is.  
                       ( Een jonge kerkuil tijdens het ringen)                            
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Prachtig is het als er op je eigen boerderij weer jonge kerkuilen 

grootgebracht worden.  

Goede muizenvangers zijn het! Reken maar na: Ieder jong moet, op 

het laatst, ongeveer 5 muizen per nacht krijgen.  

Zelf moeten de ouders natuurlijk ook eten.Soms zijn er wel 6 jongen 

te voeden. En de nachten zijn in de zomer niet lang, zeg van 11 tot 5 

uur. Dan kun je uitrekenen hoeveel muizen er wel niet gevangen 

worden per uur! 

Dus....buiten dat kerkuilen prachtige vogels zijn, zijn ze dus ook   

nog eens erg nuttig! De geluiden die kerkuilen maken klinken vaak 

niet heel erg  vriendelijk of aangenaam ☺ Je kunt behoorlijk 

schrikken als je in een donkere nacht opeens een ijselijke schreeuw 

hoort vlak boven je hoofd! Als zoiets je eens gebeurt, weet dan dat 

het 'gewoon' een kerkuil is, die je verteld dat hij je gezien heeft, en 

die dan verder gaat op muizenjacht...voor zichzelf of misschien wel 

voor zijn jongen die dan bij ons in de schuur in het nest liggen! 

 
(De boerderij van Fam. van der Zande tussen Woltersum en de Bloemhofbrug ) 

 

Een hartelijke groet van Els van der Zande, van de boerderij tussen   

het dorp en de brug over het Eemskanaal. 
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Hier kan ook uw advertentie staan! 
Tel : 06-30125624 

 

Email : tilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nl        

 
 

 



Mooi Wark in Café de Witte Brug. 
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Op 28 maart 2015 jongsleden waren de jongens van de Drentse rockband Mooi 

Wark weer richting Woltersum getogen. Het was 5 jaar geleden dat ze hier voor het 

laatst waren, toen tijdens een optreden in de feesttent tijdens Woltpop. Maar nu 

had Freddy ze naar Woltersum gehaald voor 

een optreden in het plaatselijke café.    

Begin januari startte de kaartverkoop en het 

liep als een trein, met het gevolg dat het een 

paar weken voordat ze kwamen  al geheel 

uitverkocht was. Dit kwam ook mede door de 

verkoop aan Mooi Wark fans ver buiten 

Woltersum, die dit natuurlijk ook niet wilden 

missen.  

 

De stemming zat er al vroeg in, met een 

optreden van Zanger Klaus uit Warffum. En 

iets over 11 uur kwamen de heren onder luid 

gejuich het podium op. 
        (zanger Bert Koops, papa Slumf) 

 

 Alle bekende liedjes werden ten gehore gebracht. Van `dan weej der eem van’ tot 

`in de blote kont’. En wat was het een groot feest.  Mooi Wark genoot van 

Woltersum en Woltersum genoot van Mooi Wark. En volgens de heren was dit 

voor herhaling vatbaar. Dus Volgend jaar weer? Wie weet…. 

 
(Mooi Wark in Woltersum) 

 

Tineke Smit 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 
7-jun cult. commissie  knight susan ska band  Kerkplein 14.30 uur 

14-jun Kloosterkerk Gem. Kerkdienst, ds. E. Posthumes Meyers Kerk 10.00 uur 
19-jun VVV/Kermis Kermis in Woltersum 19-jun t/m 21-juni Woltersum 19.00 uur 
19-jun VVV  Opening kermis met drumband Batatuké Kermis 19.00 uur 
19-jun Café de Witte brug Korenslag, Oosterstorm, ratjetoe, Lagelanders Café 20.00 uur 
20-jun VVV zandkastelen bouwen kids t/m 12 jaar  Sportveld 10.00 uur 
20-jun VVV Beachvolleybal kids vanaf 13jr + volwassenen Sportveld 13.30 uur 
20-jun Café de Witte brug Live optreden van "Grütte Geart" en DJ Café 21.00 uur 

21-jun VVV Afsluiting VVV rariteiten karavaan Sportveld 14.00 uur 

21-jun Café de Witte brug Live optreden van 'Duo J&J'  Café 20.00 tot 0.00 

23-jun cult. commissie  Start voor verkoop kaarten Marcel Hensema Klaaske Lalkens 050-3022028 
27-jun OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum 10.00 uur 
30-jun OBS De Huifkar  Musical Dorpshuis 19.30 uur 

6-jul OBS De Huifkar  6 juli t/m 14 augustus Zomervakantie (groot) School   
18-jul Café de Witte brug Aanvang Bouwvakvakantie m.m.v."DJ Fokko" Café   
20-jul Café de Witte brug 20 Juli t/m 03 Augustus Café GESLOTEN Café Gesloten  

14-aug Zomerkampje Zomerkampje 14 t/m 15 Augustus Grasveld Molen   
15-aug Café de Witte brug Retro Disco met "DJ Jos Vermeulen" Café 21.00 uur 
22-aug OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum 10.00 uur 
12-sep OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum 10.00 uur 
12-sep Café de Witte brug Fivelstadtocht de Witte brug als Stempelpost* Café   
19-sep Café de Witte brug Begin seizoen "Vrij Klaverjassen" Café 20.00 uur 
26-sep Café de Witte brug Tocht om de Noord, startpunt 15km ** Café   
26-sep Werkgroep TodN. Tocht om de Noord Woltersum volgt 

          
 
* Wandeltocht van 40 km, Café de Witte brug fungeert als stempelpost, wandelaars komen vanaf 
Brug7(Bloemhofbrug) langs het Eemskanaal Woltersum binnen. 
 
** Tocht om de Noord. Café de Witte brug fungeert als startpunt van de 15km en als stempelpost 
voor de 25km en 40km wandelaars! Ongeveer 3000 – 3500 wandelaars zullen langs een speciale route 
door Woltersum worden geleid. Overdag en s’avonds live muziek en andere festiviteiten. 
 

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

Iedereen die iets organiseert geeft het door.   

e-mail: tilproat@ziggo.nl of op telefoonnummer: 06-30125624 

 

 
OOOONZE WEST SIBERISCHE NZE WEST SIBERISCHE NZE WEST SIBERISCHE NZE WEST SIBERISCHE LAIKA LAIKA LAIKA LAIKA KKKKENZA ENZA ENZA ENZA 

VVVVERWACHT HALF JUNI HAERWACHT HALF JUNI HAERWACHT HALF JUNI HAERWACHT HALF JUNI HAAR PUPSAR PUPSAR PUPSAR PUPS....    
AAAALS IEMAND SERIEUZE ILS IEMAND SERIEUZE ILS IEMAND SERIEUZE ILS IEMAND SERIEUZE INTERESSE HEEFT NTERESSE HEEFT NTERESSE HEEFT NTERESSE HEEFT 

KAN HIJ OFKAN HIJ OFKAN HIJ OFKAN HIJ OF ZIJ MET MIJ CONTACT ZIJ MET MIJ CONTACT ZIJ MET MIJ CONTACT ZIJ MET MIJ CONTACT OPNEMEN OPNEMEN OPNEMEN OPNEMEN....    
    

LLLLUCIE UCIE UCIE UCIE DDDDARNEVIEL TELARNEVIEL TELARNEVIEL TELARNEVIEL TEL....    050050050050----3021437302143730214373021437 
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
 



De Hobby van…   Sietse Pot 
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Toen ik op een zaterdag de houtzaag, koren en pelmolen van Woltersum 

binnenstapte werd ik vriendelijk begroet door een paar mannen die er aan het 

werk waren, maar direct werden de werkzaamheden gestaakt, werd de 

koffiepot aan geslingerd, om in molentermen te blijven, en kwam Sietse Pot bij 

mij zitten.  

Voor de mensen die Sietse niet kennen. Hij is een geboren Woltersummer en 

het broertje van Frans, die het bouwbedrijf Pot runt in ons dorp. Hij woont nu 

samen in Ten Boer en heeft sinds bijna 2 jaar een eigen bedrijf in scheeps-

pijpen in deze plaats. In zijn vrije tijd mag hij ook heel graag knutselen aan zijn 

klassieke auto, een Citroën (Snoek). En hij is dus elke zaterdag te vinden als 

vrijwillige molenaar in onze mooie molen `De Fram’. Een druk bezet man dus. 

Terwijl de koffie doorloopt bekijk ik de molen eens goed, ik ben er wel eens 

vaker geweest natuurlijk, maar 

altijd als er een evenement in het 

dorp was, nooit eens een keertje 

op deze manier. Het kraakt, piept 

en waait aan alle kanten. `En dan 

draaien de wieken nu nog niet 

eens’ zegt Sietse, `dan gaat het 

altijd lekker tekeer’.  

Op de vraag hoe hij nu molenaar 

is geworden hoeft hij niet lang na 

te denken. `Toen ik een kleine 

jongen was, was ik vaak bij de 

molen te vinden. Ik vond het erg 

interessant wat de molenaars 

allemaal deden. En soms mocht ik 

meehelpen met kleine dingetjes. 

Zo ben ik erin gegroeid en werd ik  ‘1 van de jongens ’.  Sinds 1983 ben ik dus 

ook molenaar geworden. Maar de regels werden steeds strenger en in 1987 

moest ik op cursus voor een certificaat voor vrijwilliger molenaar. Deze heb ik 

in 1990 gehaald en sindsdien mag ik mij dus ook zo noemen’.  
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`Elke zaterdag ben ik hier dus in de molen te vinden. Samen met Peter 

Heidema, Henk Goudappel, Auke Oosterhof. Maar ook is Martijn Krabbedam 

veelvuldig aanwezig. Met ons 4en hebben we er erg veel plezier in’. En dat 

stralen ze ook uit. Ze overleggen heel veel samen. En samen houden ze dus de 

molen draaiende op de zaterdag. Dan is de “molen open” zoals zo mooi op het 

bordje bij binnenkomst staat. En hier word ook veel gebruik van gemaakt. `Het 

is niet zo dat we aan een openbare weg zitten’ zegt Henk, die er gezellig bij is 

komen zitten. `We moeten het echt hebben van de mensen die een dagje er op 

uit gaan en de route al uitgestippeld hebben. Maar `de Fram’ is best bekend in 

het land, dus ook veel toeristen die hier in Groningen vertoeven komen 

spontaan even langs. En altijd zijn ze lovend over onze molen. Ook omdat er op 

de 1
ste

  verdieping de geschiedenis is beschreven over de molen. En natuurlijk 

komen de bewoners van Woltersum hier zelf ook wel. Of met evenementen in  

het dorp is het altijd een gezellige drukte, zoals vorig jaar tijdens het bomen 

planten langs de dijk’. Deze 4 mannen vervelen zich dus ook geen moment. En 

dit kun je ook zien in het gastenboek dat er ligt. Uit heel het land kunnen de 

mensen Woltersum vinden.  

 

 

(een boom uit het balkgat halen tijdens de boomplantdag) 



Tilproat 31 

De Fram viel eerst onder de gemeente Ten Boer, maar i.v.m. bezuinigingen 

heeft het Groninger landschap het in 2012 overgenomen en mag zich de 

eigenaar van de molens noemen in Ten boer, Thesinge en dus ook Woltersum. 

Voor deze stichting gaan ze in de toekomst ook bankjes maken en die kunnen 

de mensen dus weer kopen. En wie wil dat nou niet? Een zelfgemaakt bankje 

door onze molen in de 

tuin. Iedereen toch?  

Over hout gesproken, 

‘deze halen we overal 

weg’ verteld Sietse. ‘Uit 

het Slochterbos word 

het meeste weg-

gehaald. En dan maakt 

het niet uit welk soort 

hout, behalve  van 

fruitbomen, want deze 

trekken krom tijdens 

het zagen, en ook 

populieren hout  is niet 

te verwerken. Als wij 

dus aan het zagen gaan, 

halen we eerst een 

boomstam uit het balkgat. Dan wordt de stam de molen binnen getrokken en 

dan kan het zagen beginnen. Tenminste als er wind staat’, lacht Sietse. ‘Deze 

grote zagen doen er een uur over om 1,5 meter te zagen. Dus meestal zijn we 

dan 1 dag met 1 boomstam bezig. De molen heeft ook nog een functie om 

koren te pellen, maar dit word niet zo vaak meer gedaan’.  

Als je Sietse, maar ook de andere 3 mannen over de Fram hoort praten, dan 

kun je echt merken dat ze om deze molen geven en een gezamenlijke hobby 

delen. Als het aan deze molenaars ligt, blijft onze mooie molen nog jaren 

draaien. Komt u in de buurt, maak ze dan even blij met een bezoekje….  

Ik wil Sietse en de anderen heel erg bedanken voor een fijne en leerzame 

middag. En niet te vergeten de lekkere sterke bak koffie.  

                                                                                                                        Tineke Smit 
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Seismisch Netwerk KNMI breid uit in Woltersum. 

Tilproat 33 

 
De onderstaande gedeelte van een brief met foto`s werden ingeleverd door een 

oplettende buurt-bewoner in Woltersum het betreft een brief van de NAM die 

slechts aan enkele dorpsbewoners werden verstrekt de werkzaamheden 

vonden plaats bij het voetbalveld. 
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Plusfonds Dijkpark geld verdeeld. 

Tilproat 35 

 
Afgelopen april hebben wij als commissie een definitief voorstel 
gedaan aan de Gemeenteraad van Ten Boer voor de verdeling van het 
beschikbare geld. 
Totaal was er € 62.500,- toe te kennen. 
 

• Aanschaf van een nieuwe grasmaaimachine door de 
Sportvereniging: €6700,- 

• Bijdrage aan de aanschaf van een geluidsinstallatie voor de 
VVV, waar alle verenigingen van het dorp gebruik van 
kunnen maken: € 1235,- 

• Bijdrage aan de peuterspeelzaal De Kleine Vrienden, 
waarmee zij de komende 2 jaar een nieuwe groep kunnen 
opstarten: € 15000,- 

• Bijdrage voor de aanschaf van de schoolbus voor de OBS 
Huifkar: € 3000,- 

• Een opstartbedrag voor het realiseren van een fotoboek over 
de bewoners van Woltersum: € 1500,- 

• Bijdrage aan begraafplaats Woltershof voor het snoeien van 
de bomen rond de nieuwe begraafplaats en zijn oprijlaan: € 
4000,- 

• Toezegging aan de IJsbaanvereniging Woltersum voor de 
aanschaf en aanleg van een nieuwe onderkomen  bij de 
huidige ijsbaan: € 6000,- 

• Een bijdrage aan de voorgenomen renovatie van Dorpshuis 
De Bongerd:  € 25.065,-  

 
We hopen dat de commissie hiermee de leefbaarheid van ons dorp 
heeft kunnen bevorderen. 
 
Namens de commissieleden vanuit Woltersum,  

 
 
 
 

                            Henk Bothof en Addie Dost. 
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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 

 

 

   

 
 
 
 
 

 



O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2 
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5 
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Dit maakt onze school zo leuk! 

Armin: dat we in de bosjes mogen spelen 

Kris: dat we mogen werken 

Britt: dat we heel leuk speelgoed hebben en dat we achter school mogen spelen 

Pascal: dat we allemaal tegelijk buitenspelen 

Thijs: dat we in de pauze mogen tekenen als het regent 

Simon: dat we lang mogen buitenspelen en dat we vaak nieuwe boeken van de 

bibliotheek krijgen en dat we nieuw buitenspeelgoed hebben gekregen 

Indy: dat we leuke rekenspelletjes mogen doen en dat iedereen op z’n eigen niveau 

werkt 

Maik: er wordt niet gepest 

Wilke: dat ik altijd met mijn vrienden kan spelen en dat ik nu veel meer durf door mijn 

vrienden 

Marijn: dat we meer groen hebben dan tegels rondom school 

Elise: dat we zo’n groot schoolplein hebben 

Giovanni: dat we op vrijdagmiddag knutselen 

Leanne: dat we veel leren en dat we met 3 groepen in een klas zitten 
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8 
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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 presentatie van de bus. 

Vrijdag 13 maart zijn Woltersum en Ten Boer op symbolische wijze met elkaar 

verbonden. De kinderen van OBS De Huifkar in Woltersum hebben hiervoor een 

loomkoord van 2,5 kilometer gemaakt. Die vrijdag legden we het koord al 

wandelend van Ten Boer naar Woltersum uit. De leerlingen loomden het koord ter 

ere van de feestelijke presentatie van de schoolbus. 

De bus rijdt sinds januari tussen Ten Boer en Woltersum en verbindt daardoor de 

beide vestigingen van de Huifkar. Het blijkt een succes te zijn, inmiddels rijden er 

elke ochtend vier leerlingen mee. We zijn er trots op. Trots, omdat we dit met zijn 

allen voor elkaar hebben gekregen. Vereniging Dorpsbelangen Woltersum, Behoud 

Basisschool Woltersum en niet te vergeten alle vrienden van de bus en de 

sponsoren. 

 

We dragen het met zijn allen, een waar staaltje van Noaberschap. Noaberschap is 

een begrip dat op veel plekken misschien niet meer zoveel inhoud heeft, maar niet 

hier in Woltersum. En dat is fantastisch.  Het noaberschap speelt namelijk ook een 

grote rol in ons onderwijs. Wij zien het noaberschap als de kapstok van onze 

normen en waarden. We passen het toe in ons onderwijs. Dan zijn we des te meer 

trots op het feit, dat blijkt dat wij in zo'n gemeenschap leven. 

Veel mensen kwamen dan ook even een kijkje op het schoolplein nemen en onder 

het genot van een hapje en een drankje kon iedereen de bus bewonderen. Dank 

jullie wel voor de steun en we hopen dat er nog heel veel kinderen gebruik gaan 

maken van de mooie gele bus. 



Wolven (door Luuk Houwing) 
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,,Kiek ais even, dat zit zo, der holden hier machts- en geldwolven tou. Ze leven 
in roedels en strunen hier rond  om joe zoveul meuglek geld of te troggeln. En 
wie hier in Heubultjeburen mor deurzemeln over ain verdwoalde graauwe wolf.  
Zo zit dat.” 

Gerrit Jan Berend Witkop ree weer op ain van zien stokpeerdjes en aan de 
stamtoavel van de Waaiden ging zien reloas  derin as Gods woord in n 
olderling. 

Suns oetboater Geert Goudbloud elke leste vraidagoavend van de moand de 
jachtwaaide van de Waaiden opensteld haar as klachtenmeldpunt was zien 
omzet, ondanks dat gallege rookverbod omhoog schoten. Ingeven deur zien 
koopmansinstinct haar e onnaaierd: ,,Wel klachten het –zmz- wil zien verdrait 
verdrinken. En klachten zat ja, leegstand, onverkoopboare panden, megastalen, 
windmeulens, waarklooshaid, zörg en –zmz-nuim mor op.” 

Om de kloagerij in goie boanen te laiden, haar kastelain Geert zuk verzekerd 
van de steun van kammeroad en koamergeleerde Gerrit Jan Berend Witkop. As 
der ain  was dij aan n körde klacht n laange tougift braaien kon, den was dat 
GJB.  

Schoapenboer Ko Joager was d eerste west dij aan de bel  trok: ,, As mien 
buurvraauw Riekje Raamp heur zin krigt, ken k mie blaauw betoalen aan 
metershoge hekken om mien schoapelaand. Zai en mit heur de haile Pee van de 
Dee willen elke wolf dij onze gemaaintegrens overhuppelt ja politiek aziel 
verlainen.” 

,,Kiek ais even,”was GJB doarop ingoan,,, dat zit zo, ain loezege wolf mokt net 
as ain zwaalfke nog gain veujoar. n Invoazie van wolven let nog joaren op zuk 
wachten. Hekkerij ploatsen is veulste veurboareg, Ko. 

Het zit kiek ais even zo. De twijpoter wolven, twijpoters binnen veul 
gevoarleker veur dien hebben en holden. Twijdoezend joar leden was der n 
Griek of ain oet Rome, doar wil k of wezen-dij ruip dou al: ,, homo homini 
lupus”,veur slichte Heubultje- buursters betaikent dat; de aine mens is veur d 
aander n wolf.” 
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 ,, Zolt zo slim wezen?” Pait Plaas zoog aan zien BB-tje,,, Der het aans nog 
nooit n mens mit meel aan handen bie mie aan t venster klopt en bie mien 
waiten binnen mien kinder ook nog nooit in de steertklok  kropen. 

Pait kreeg de lagers op zien haand . t Klachtenmeldpunt haar veur even meer 
weg van n borreluurtje en dat ging Geert Goudbloud netuurlek goud noar t zin. 

GJB nam ook even tied veur n slok en ging wieder: ,,Kiek ais even, Pait het 
volkomen geliek. Geldwolven dainen zuk nait aan mit meel aan n klaauw of in 

schoapsklaaier. Ze  waarken in t 
geniep. 

  n Veurbeeld dervan kon je lezen in t 
Dagblad. Gerriet en Co, de 
baankbestuurders, rente op ons 
spoargeld binnenkört negetief, rente 
op n hyptaik veur Ko Joager zien 
hoge hekken maksimoal , t slicht 
personeel krigt de zak en t geld wat de 
heren overhollen gaait in aigen buuts. 
Honderddoezend euro in t joar ekstroa 
vinden ze daip in heur haart nait 
genog, zo zit dat.” 

,, Omreden ze kennen zuk nog op gain 
stukken noa meten mit dij wolven dij ons t gas onder de vouten –zmz-vot roven. 
Meneer de Alfa-wolf –zmz- strikt ja  2 miljoun in de moand op,” tetterde Geert 
Goudbloud vanachter tapkaaste. 

,,Wie mouten n voest  moaken,”bandiesde Jan Nuver,,, aans hoalen ze ons 
binnenkört nog haildaal deur de vleesmeulen. Geert, ik geef n rondje, eer zo’n 
twijpoterwolf der mit mien knipke vandeur gaait.”  

Zoas dat overal gaait, gaait t ook in Heubultjeburen. De voest van Jan Nuver 
blift n loos draigement. Geert Goudbloud schenkt tevreden nog n glas, de 
kloagers en kammeroad GJB doun aalgedureg n plas, mor t onrecht blift zoas t 
was. 

 

Luuk Houwing 



46 Tilproat 

Schoolvoetbal halve eeuw in Woltersum. 

Op 20 mei 2015 was er wederom schoolvoetbal in Woltersum. Omdat deze 

keer toch wel bijzonder was besteden wij er hier een klein beetje aandacht 

aan. Het was 

namelijk de 50
ste

 

keer dat dit 

georganiseerd 

werd. Het school-

voetbal is opgericht 

door een aantal 

jeugdleiders van 

SVW. o.a. Eltje 

Dijkema, Rieks 

Laning en Eppie 

Hoek.  

        (De bloemen voor de organisatoren : Sien Steenhuis en Cees Venhuizen) 

Vroeger was het schoolvoetbal anders georganiseerd. Het duurde een hele 

zaterdag en elke school had 1 jongens elftal. Meisjes deden toen nog niet mee. 

Omdat een aantal scholen geen elftal meer op de been kon brengen is dat later 

teruggebracht naar 7-tallen en naar de woensdagmiddag. Tegenwoordig 

vaardigen scholen meer de teams af. De afgelopen jaren zijn er steeds meer 

dan 20 teams geweest. Dus elk jaar doen er 200 kinderen uit de bovenbouw 

mee.  Eerder waren er poules van 

4 of 5 teams. De laatste jaren 

spelen we een halve competitie 

(dus elke team 1 x tegen elkaar. 

Om dit alles organisatorisch rond 

te krijgen zijn er ongeveer met 25 

personen. (o.a. tent opzetten en 

afbreken, velden klaar 

maken, ranja schenken, 

omroepen, punten bijhouden, 

speelschema maken, bekers 

regelen, scheidsrechters)  

                                                                                                        (uitgereikt door wethouder Peter Heidema) 
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Hallo allemaal, 

De laatste gezellige, maar drukke weken voor de grote vakantie gaan altijd 
razend-snel voorbij! We hopen natuurlijk op 
mooi, zonnig weer, zodat we veel buiten kunnen 
zijn. We hebben nog een aantal activiteiten te 
gaan, zoals: schoolreis naar de speeltuin in 
Godlinze, afscheid van een aantal peuters die 
vier jaar worden, vaderdag, verjaardag juf, 
schoonmaakavond en natuurlijk onze afsluitende 
picknick.  

Xavi en Sylvan zijn inmiddels bij ons begonnen, 
we wensen hen beiden veel speelplezier!  

Met Pasen hebben we bezoek gehad van een 
knalroze paashaas. Dat was natuurlijk erg 
grappig en niet te spannend voor de kleintjes. De 
paashaas had een hele grote mand met eieren 
verstopt op het plein, maar de peuters hadden daar niet veel moeite mee. Na het 
eieren zoeken was het tijd voor de paasbrunch, heerlijk! Alle papa’s,  mama’s 
en oma’s hadden weer erg hun best gedaan met allerlei lekkere dingen.  

Met moederdag hebben wij alle mama’s flink verwend met een beschilderd 
washandje met een geurzakje erin, een gekleide vlinder met knopen en een 
gekleid lieveheersbeestje waar je pennen in kan zetten. Veel positieve reacties, 
fijn. 

De oma van Djayden, Marisca, gaat maandelijks een column voor ons schrijven 
over haar ervaringen als jonge oma. Ze heeft inmiddels twee herkenbare, 
grappige stukjes geschreven, te lezen op onze website. We zijn er erg blij mee. 
 
In Ten Post vinden er tot aan de zomervakantie 6 speelochtenden plaats in 
samenwerking met CBS De Wieken. De speelochtenden zijn toegankelijk 
speciaal voor alle 3-jarige peuters.  De eerste ochtend onder leiding van juf 
Willy en juf Hieke was erg gezellig, en de kinderen hebben genoten van elkaars 
gezelschap en lekker geknutseld en gespeeld.  

 Tot zover onze belevenissen. 

Alvast een hele zonnige zomer gewenst.......       

Juf Maaike. 



DIENSTREGELING BUURTBUS - LIJNEN 564 a, 563 a, 563 b, 564 b 
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Maandag t/m Vrijdag 

LIJN 564 a 

Appingedam busstation         v. 6.20 7.20 8.20 9.20 11.20 14.20 15.20 16.20 17.20 

Fivelingo 6.24 7.24 8.24 9.24 11.24 14.24 15.24 16.24 17.24 

Laskwerd Kruising 6.26 7.26 8.26 9.26 11.26 14.26 15.26 16.26 17.26 

Overschild 6.31 7.31 8.31 9.31 11.31 14.31 15.31 16.31 17.31 

Wittewierum 6.36 7.36 8.36 9.36 11.36 14.36 15.36 16.36 17.36 

Woltersum 6.40 7.40 8.40 9.40 11.40 14.40 15.40 16.40 17.40 

Ten Boer Boltbrug 6.44 7.44 8.44 9.44 11.44 14.44 15.44 16.44 17.44 

Lijn 140 naar Groningen         v. 7.12 8.06 9.07 10.10 12.10 15.10 16.12 17.12 18.10 

Ten Boer Innersdijk 6.48 7.48 8.48 9.48 11.48 14.48 15.48 16.48 17.48 

Ten Boer Koopmansplein       a. 6.51 7.51 8.51 9.51 11.51 14.51 15.51 16.51 17.51 

LIJN 563 a 

Ten Boer Koopmansplein       v. 6.52 7.52 8.52 9.52 11.52 14.52 15.52 16.52 17.52 

Sint Annen Bedumerweg 6.56 7.56 8.56 9.56 11.56 14.56 15.56 16.56 17.56 

Thesinge Molenhorn 7.02 8.02 9.02 10.02 12.02 15.02 16.02 17.02 18.02 

Garmerwolde Dorpsweg 7.07 8.07 9.07 10.07 12.07 15.07 16.07 17.07 18.07 

Ruischerbrug Brug 7.09 8.09 9.09 10.09 12.09 15.09 16.09 17.09 18.09 

Lewenborg                                a. 7.12 8.12 9.12 10.12 12.12 15.12 16.12 17.12 18.12 

Lewenborg lijn 3                      v. 7.18 8.18 9.13 10.13 12.13 15.18 16.18 17.18 18.29 

 

 
Vakantiedienst: alleen kerst- en zomervakantie  

Maandag t/m Vrijdag 

LIJN 563 b 

Lewenborg lijn 3                      a. 7.12 8.10 9.10 10.05 12.05 15.10 16.10 17.10 18.10 

Lewenborg                                v. 7.14 8.14 9.14 10.14 12.14 15.14 16.14 17.14 18.14 

Ruischerbrug Brug 7.17 8.17 9.17 10.17 12.17 15.17 16.17 17.17 18.17 

Garmerwolde Dorpsweg 7.19 8.19 9.19 10.19 12.19 15.19 16.19 17.19 18.19 

Thesinge Molenhorn 7.23 8.23 9.23 10.23 12.23 15.23 16.23 17.23 18.23 

Sint Annen Bedumerweg 7.29 8.29 9.29 10.29 12.29 15.29 16.29 17.29 18.29 

Ten Boer Innersdijk 7.36 8.36 9.36 10.36 12.36 15.36 16.36 17.36 18.36 

Ten Boer Koopmansplein      a. 7.39 8.39 9.39 10.39 12.39 15.39 16.39 17.39 18.39 

LIJN 564 b 

Ten Boer Koopmansplein       v. 7.40 8.40 9.40 10.40 12.40 15.40 16.40 17.40 18.40 

Ten Boer Boltbrug 7.42 8.42 9.42 10.42 12.42 15.42 16.42 17.42 18.42 

Lijn 140 naar Delfzijl               v. 8.13 9.14 9.44 10.44 12.45 15.43 16.43 17.44 18.44 

Woltersum 7.46 8.46 9.46 10.46 12.46 15.46 16.46 17.46 18.46 

Wittewierum 7.50 8.50 9.50 10.50 12.50 15.50 16.50 17.50 18.50 

Overschild 7.54 8.54 9.54 10.54 12.54 15.54 16.54 17.54 18.54 

Laskwerd Kruising 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

Fivelingo 8.02 9.02 10.02 11.02 13.02 16.02 17.02 18.02 19.02 

Appingedam busstation         a. 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 16.06 17.06 18.06 19.06 

Door naar Loppersum             v.             8.15 9.15 - - 13.15 16.15 17.15 - - 

 Vakantiedienst: alleen kerst- en zomervakantie  
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Oud Papier ophalen in Woltersum 

Het gebruikelijke beeld van een rijdende trekker met aanhangwagen voor papier 

ophalen is verdwenen uit de Woltersummer straten. Nadat jaren lang Henk Evenhuis 

dit had gedaan, maar door zijn plotselinge weg vallen moest er toch iets geregeld 

worden, en zijn er enkele mensen bereid gevonden om dit belangrijke initiatief over 

te nemen.  

 

(foto: laatste keer oud papier halen door Woltersum met de tractor van Ko van Dijken.) 

Inmiddels is heel Woltersum voorzien van een blauwe container. Deze containers 

worden nog steeds door de school gehaald. De opbrengst van het papier blijft dan ook 

gewoon voor school. Het ophalen is wel veranderd. Er is een perswagen gekomen met 

daarop 2 mensen die de container eraan vast haakt. U kunt de container op dezelfde 

plek neerzetten als uw groene en grijze container. Op 30 mei was de primeur voor 

Robert Smit en Jaap Dijk. Het weer was niet best. Hagel en onweer, maar de heren 

trotseerden dit alles en in anderhalf uur was de klus geklaard.  

 

(foto: Jaap dijk en Robert Smit halen voor 1
ste

 keer het papier op de nieuwe manier op) 
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Mijn tweede voor de 2e keer in de kerk 
van Woltersum er zijn kaarten door 
de culturele commissie ingekocht en 
deze zijn in de voor verkoop vanaf               
dinsdag 23-06-2015 te verkrijgen bij: 
 

    

Klaaske LalkensKlaaske LalkensKlaaske LalkensKlaaske Lalkens    

tel:  050-3022028 
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com 

prijs:  €15,- per kaart 
 

Datum: Vrijdag 11-dec-2015 

 

 

Zomerkampje 2015Zomerkampje 2015Zomerkampje 2015Zomerkampje 2015    

Ook dit jaar komt er weer zo’n geweldig zomer-
kampje bij de molen. Binnenkort krijgen de 
ouders van de basisschoolkinderen een opgave 
briefje waarin ook de onkosten en de basisregels 
staan. Noteer nu alvast in je agenda de laatste de laatste de laatste de laatste 
vrijdag en zaterdagvrijdag en zaterdagvrijdag en zaterdagvrijdag en zaterdag van de zomervakantie 14 en 14 en 14 en 14 en 
15 augustus! 15 augustus! 15 augustus! 15 augustus! Wij hopen weer op een grote 
opkomst en stralend mooi weer. 
 
Organisatie zomerkamp. 
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MINECRAFT KLEURPLAAT 
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  KONINGSDAG 2015    KONINGSDAG 2015    KONINGSDAG 2015    KONINGSDAG 2015      

Hoewel het met het weer maar niet wil vlotten, we hadden er op 27 april echt wel 

geluk mee: het bleef ’s middags gelukkig droog. Echt warm werd het niet, er stond 

een zacht windje en als je dat wilde, kon je regelmatig in het zonnetje staan of 

zitten. Ons eigen ‘Oranje-comité’ had het Kerkplein weer ingericht voor de 

jaarlijkse kindervrijmarkt, 

waar ditmaal maar 

beperkt gebruik van werd 

gemaakt. Daar speelde het 

weer natuurlijk een 

belangrijke rol in, want de 

dagen ervoor was het 

herfstachtig snertweer 

geweest.  Gelukkig liet niet 

iedereen zich daardoor 

weerhouden om wat 

spulletjes te koop aan te 

bieden. 

Daarnaast hadden de 

dames van het comité 

weer leuke spelletjes georganiseerd, zoals boodschappenkrat vullen, 

waterdragen, en ballontrappen voor de jeugd. En die stortte zich vol overgave op 

die uitdagingen… 

              

             …kratje vullen…                                                …ballontrappen… 
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Ondertussen werden er regelmatig lekkere prijzen verloot en konden de 

bezoekers voor hun natje en hun droogje terecht bij de catering van onze 

sportvereniging. Die hadden weer een gezellige bar ingericht, waar de ge-

haktballen en frankfurters bij wijze van spreken de pan uit vlogen. Lekker, zo’n 

warme hap tussendoor! Natuurlijk eindigde de middag met onze ‘menselijke 

stoelen’-dans, waar jong en oud met veel plezier aan mee deed: 

                                               …de stoelendans in paartjes… 

Bij deze stoelendans worden er paartjes gevormd van een dame en een heer. 

De heren zijn de stoelen, de dames dansen eromheen. Omdat er met één 

dame te veel wordt begonnen, is er ook één ‘stoel’ te weinig. De dame die 

geen zitplaats weet te bemachtigen als de muziek stopt, moet met haar part-

ner de dansvloer verlaten. Wat weer niets zegt over welk paar als laatste, en 

dus als winnaar, overblijft. Hoewel onze vorst had opgeroepen om koningsdag 

wat moderner in te vullen, was ik blij dat we dat in Woltersum maar met mate 

hadden gedaan. Een pluim voor de organisatoren, veel dank voor de inzet van 

alle vrijwilligers en volgend jaar weer, maar dan hopelijk wel met iets beter 

weer! 

Jos Vermeulen 
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Schoolvoetbal 2015. 
  

Aantal deelnemende teams: 

Jongens en gemengd 9 teams 

Meisjes 6 teams. Totaal 24 teams. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hier de uitslag van dit jaar 2015 

Jongens:                            Meisjes:                                  Gemengd: 

1e  Huifkar 2                      1e Huifkar 1                            1e   De Wieken 2 

2e  Fontein 1                      2e Fontien 1                            2e   De Wieken 1 

3e  Woltersum                   3e Huifkar 3                            3e   Woltersum 1 
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DE STEMMING IN WOLTERSUM OP 18 MAART 2015 

Op die woensdag vonden er twee verkiezingen plaats: die voor de Provinciale 

Staten en die voor de Waterschappen. En hoewel de Statenverkiezingen niet 

erg hoog in de belangstelling van de doorsnee Nederlander staan, kunnen we 

vaststellen dat er in Woltersum, met een opkomst van 73,14%, duidelijk wel 

enig belang aan wordt gehecht. Voor de hele gemeente Ten Boer gold een 

opkomst van 63,32%.  

De partij die het bij ons het beste deed was Groninger Belang (46 stemmen), 

direct gevolgd door de SP (43 stemmen). Dan volgden PvdA (20), GroenLinks 

(15), PVV (14), PvdD (12) en D’66 (11). Het CDA (9), ChristenUnie (7), en de 

VVD (7) waren weer niet echt populair in Woltersum. We gingen wel mee in de 

landelijke trend: ook bij ons liep het aantal PvdA-kiezers hard achteruit, en dat 

ging ten gunste van de SP. Maar dat betekent niet dat Woltersum nog het 

vertrouwde ‘rode dorp’ uit de vorige eeuw is. Nog niet één-derde van de 

stemmen ging naar een social(istisch)e beweging en een ongeveer even groot 

deel ging naar de meer liberale partijen. Maar meest opvallend is toch, dat veel 

Woltersummers stemden om voor meer prangende en praktische zaken tot 

een betere oplossing te komen. Dan bedoel ik daar natuurlijk de gaswinning en 

aanverwante zaken mee. Want ik denk dat alleen dat de grote steun voor 

Groninger Belang in ons dorp kan verklaren. 

De Waterschappen konden duidelijk profiteren van deze gecombineerde 

verkiezingen, want daarvoor is de opkomst over het algemeen bedroevend 

laag. In ons dorpje kwamen we uit op een 72,38%, waar het voor de gemeente 

‘slechts’ op 60,63% kwam. 

Ook in deze verkiezing lieten de Woltersummers zich voornamelijk leiden door 

lokale problemen, lees: dijkperikelen. Grote winnaar in ons dorp was de 

Algemene Waterschapspartij, waar maar liefst drie van de zeven kandidaten 

uit ons dorp komen. Met 126 stemmen lieten ze andere partijen ruim achter 

zich: Water Natuurlijk (31), PvdA (16), PvdD (12), Betaalbaar Water, 50PLUS en 

MenS (ieder 3). Hekkensluiter was de ChristenUnie met 1 stem.  

Al met al kunnen we vaststellen dat Woltersummers nog steeds trouwe 

stembusgangers zijn, maar dat er allengs minder traditioneel gestemd wordt. 

De directe problemen waar onze inwoners mee te maken hebben, blijken een 

belangrijke leidraad voor de stemming in Woltersum. 
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VERENIGINGEN 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Dobbestraat 10 te  Woltersum      
(06-30125624) e-mail: 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:     siensteenhuis@hotmail.com                           
Reserveren: Sien Steenhuis   050-3023558 
 
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: Klara Westra           06-20403717 
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 
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com 
 
 




