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Moi lu, 
 
Zoals het er op moment van dit 
schrijven uitziet kun je wel stellen dat de 
zomer voorlopig eerst voorbij is. We 
hebben echter wel prachtig weer gehad 
deze zomer en weer voldoende kopij 
gekregen om de Tilproat weer lekker 
gevuld te krijgen, hiervoor een ieder 
uiteraard weer bedankt. We hebben de 
Kermis en het Zomerkamp weer achter 
ons en een bijzonder nieuw diersoort in 
Woltersum erbij, zo lijkt het althans, op 
een zwoele zomeravond zat er maar zo 
een ooievaar op een lichtmast bij het 
voetbalveld en toen we even dichterbij 
liepen vernamen we dat er op dat mo-
ment 5 lichtmasten bezet waren door 
onze nieuwe klepperende vrienden. 
Voor de “hobby van”  is deze keer 
ondertekende zelf gestrikt, eigenlijk te 
bescheiden om met een hobby van mij 
in de Tilproat te staan maar goed het is 
Tineke gelukt! Anneke deed ook goed 
haar best en is met enig regelmaat 
gespot met haar fotocamera in het dorp 
en hier hebben we dan ook weer leuke 
foto’s van gekregen en geplaatst. 
Mensen veel plezier bij het lezen van 
deze nieuwe september Tilproat en blijf 
uw stukjes insturen. 

Robert Smit 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Ik zeg het maar bij voorbaat: dit is een beetje 

een warrig stukje. Willemjan, die normaal 

gesproken dit artikel schrijft, zit middenin de 

overdracht van zijn huis. En Jos en ik zijn nu 

bezig met de verkoop van ons huis ( nee, nog 

niet op Funda. Bijna. ). Warrige toestanden! 

 

Sinds de vorige Tilproat hebben we 2 x 

vergaderd. Voor de vakantie stond vooral het 

zomerkampje op de agenda ( en nog 10 onderwerpen, maar dat terzijde). 

Konden we het dit jaar wel rond krijgen? Het was even moeilijk, maar 

Willemjan wierp zich op en samen met Hennie, Hieke, Maaike en Tycho werd 

het een prachtig, actief en vooral gezellig kamp. Niet heel druk ( 15 a 20 kids), 

maar in grote harmonie! Lieve begeleiders en kinderen: dank je wel! 

Na de vakantie spraken we over de toekomstige woonvisie van Ten Boer, en 

dan vooral over hier. Immers, we hadden het gesprek met wethouder Postma 

gehad en de notulen ontvangen. En dan lees je terug wat er gezegd is. O.a.: 

mensen wonen graag in Woltersum, ondanks bevingen en dijk; de toewijzing 

van huurhuizen door Wierden en Borgen is een drama ( bleek ook bij het 

overleg met alle dorpsbesturen in Garmerwolde op 4 juni jl.. Waarom geen 

gezinnen met kinderen in de gezinswoningen, is goed voor een school die er 

wel wat leerlingen bij kan hebben. Misschien hebben we een paar 1 

persoonshuizen nodig. Maar goed, later meer hierover. 

De Tocht om de Noord gaat op 26 sept. door Woltersum. De werkgroep heeft 

een mooie en bijzondere route uitgestippeld voor de wandelaars. Het thema is 

“ geluid”. Dus als loper vind je je route door af te gaan op het volgende geluid. 

Welk geluid zou jij maken om wandelaars verder te laten lopen? Laten we in 

elk geval afspreken dat ze Woltersum nooit zullen vergeten. En graag 

wapperen, liefst met de vlag van Woltersum in de mast! 

En dan als laatste nog een geheimpje: er is een straat die nu al hun onderwerp 

voor het schoolfeest bij mij heeft gemeld. Wat is het toch leuk om voorzitter te 

zijn. 

En nou nog een warme nazomer, graag. Namens het bestuur van de 

dorpsvereniging, alvast bedankt. 

 

Groet, Lenneke. 
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Al 7 jaar word er in Ten Post een dorpen toernooi georganiseerd en 
hier doen we dan ook elk jaar aan mee. 
 

           
 
 
En elk jaar worden we derde, tot dit jaar.  We werden kampioen! 
Onze club is trots op de spelers die dit hebben  gedaan. 
 
En volgend jaar gaan we onze beker natuurlijk verdedigen.. 
 
Heb je zin om ook eens te komen kijken hoe leuk het spelletje is ben je 
natuurlijk van harte welkom. 
 

 
Hartelijke groet Janny. 
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Ingezonden foto’s:  Ooievaars in Woltersum 
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Hoi Woltersum!Hoi Woltersum!Hoi Woltersum!Hoi Woltersum!            

Hebben jullie allemaal een goede zomer gehad? 

Wij mochten met skaband Knight Susanskaband Knight Susanskaband Knight Susanskaband Knight Susan begin juni de feestelijke afsluiting verzorgen van jullie 

culturele seizoen. Toen we aan kwamen rijden vanaf Groningen, zagen we ons al op 

verschillende aankondigingen langs de weg staan, en ook op het kerkplein stonden de 

vrijwilligers al voor ons klaar (in de zon!). Bedankt nog voor jullie fijne ontvangst. Het was een 

ontzettend mooie locatie zo bij de kerk. Voor Knight Susan komt het niet zo vaak voor dat we 

zonder podium of tent op een pleintje staan, maar daardoor kunnen we onze versterking wat 

zachter zetten en krijgt het allemaal een wat intiemere sfeer.   

Bovendien kende iedereen elkaar, waardoor de organisatie niet zo officieel hoefde: wij kregen 

bijvoorbeeld geen consumptiebonnen maar mochten gewoon wat bestellen aan de mini-bar op 

het plein. Met complimenten voor de bowl én de muffins. En ten slotte een compliment voor 

het fantastische publiek! Waar eerst iedereen nog lekker op de hooibalen en in het zonnetje 

zat te luisteren, begonnen twee stoere kindjes met hun stoere ouders te dansen. De jeugd is 

trendsetter, want steeds meer en meer mensen gingen dansen en bij de tweede set ging het 

feest helemaal los!  

Wij hopen dat jullie ook zo genoten hebben en als het aan ons ligt komen we graag nog een 

keer in Woltersum! Op www.facebook.com/knightsusan (website kun je ook bezoeken als je 

zelf geen Facebook hebt) kun je zien waar we in de buurt nog meer optreden.   

Groetjes, Knight SusanGroetjes, Knight SusanGroetjes, Knight SusanGroetjes, Knight Susan    
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Begraafplaats Woltershof. 
 
De dood, begraven of een begraafplaats is niet een onderwerp waarmee je graag 
in aanmerking komt. Toch is het de enige zekerheid die we hebben in het leven. 
In Woltersum zijn er zelfs twee verenigingen die zich hier mee bezig houden, 
namelijk de Begrafenisvereniging Woltersum en de Begraafplaatsvereniging 
Woltershof. 
 
De begrafenisvereniging kan worden gezien als een soort uitvaartverzekering. 
Leden van deze vereniging krijgen een deel van hun uitvaart vergoed. Gezien de 
stijgende kosten van een uitvaart zijn de meeste leden daarnaast ook aanvullend 
verzekerd. Ook kan deze vereniging zorgen voor het leveren van dragers bij een 
begrafenis en het delven van een graf. Het bestuur bestaat uit Annette Sminia 
(lid), Sien Steenhuis (penningmeester/secretaris), Leo Dijkstra (voorzitter). 
 

                                        ( Begraafplaats “Woltershof” ) 
 
 
Daarnaast bestaat er de begraafplaatsvereniging Woltershof. Deze vereniging 
houdt zich bezig met het onderhoud van de begraafplaats. Niet te verwarren met 
het kerkhof (rondom de kerk) in beheer via Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK). Hier wordt niet meer begraven. De begraafplaats ligt tegenover het 
kerkhof en dateert uit 1924. Het is een algemene begraafplaats in beheer en 
eigendom van de vereniging. Om dit als laatste rustplaats te krijgen, moet men 
lid zijn van de vereniging en een band met Woltersum hebben. Alleen inwoners 
en oud inwoners kunnen lid worden van de begraafplaats.  
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……vervolg Woltershof 
 
Naast het reguliere begraven is het sinds 2010 ook mogelijk om urnen of 
asbussen bij te zetten in speciaal daarvoor aangebrachte urnkeldertjes. Cremeren 
is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw enorm toegenomen. Toch kiezen 
steeds meer mensen om de as in een urnenmuur of een keldertje te plaatsen 
zodat men toch een gedenkplek heeft. 
 
De nieuwe begraafplaats is vanwege haar groene omzoming een markante en 
beeldbepalende plek voor het dorp.  
Het reguliere onderhoud zoals grasmaaien en de randen bijhouden wordt gedaan 
door betaalde krachten. Voor al het overige werk kunnen we steunen op een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Afgelopen winter hebben we de bomen 
professioneel kunnen laten snoeien door een subsidiebijdrage. Het bestuur 
bestaat uit Rieta van Heuveln (betsuurslid), Frans Pot (penningmeester), Klaas 
Sminia (lid), Wim Darneviel (secretaris), Leo Dijkstra (voorzitter). 
 
Voor beide verenigingen speelt de uitvaartleider J.Van Houten een centrale rol 
bij een overlijden. Bij een sterfgeval wordt hij als eerste gebeld. 0596-571817 of 
mobiel 06-28335331. Mocht u na het lezen van dit artikel toch eens wat nadere 
informatie willen hebben over een lidmaatschap van een of beide verenigingen 
dan kunt u contact opnemen met de betreffende secretaris. 
 
Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze jaarlijkse ledenvergadering in 
het voorjaar 2016 medio maart/april. Ik zal dan een korte lezing geven met veel 
oude beelden over begraven in Woltersum door de eeuwen heen. 
 
Hartelijke groet 
Leo Dijkstra (voorzitter) 
 

 



Gaswinning en…. 
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Als er één dossier is wat mij, en mijn collega-burgemeesters de afgelopen twee jaar 
intensief heeft beziggehouden is het wel het dossier gaswinning. Inmiddels heeft u 
waarschijnlijk wel vernomen dat Hans Alders Nationaal Coördinator is geworden voor 
het aardbevingsdossier. Waarom vind ik dat nou zo belangrijk? 
Ik neem u even mee terug in de tijd. In januari 2014 hebben het Rijk, de provincie en 
(toen) de 9 gemeenten in het aardbevingsgebied het bestuursakkoord “Vertrouwen op 
herstel, Herstel van Vertrouwen” gesloten. Voor het eerst was in een overeenkomst 
vastgelegd dat er in Noordoost Groningen echt iets aan de hand is. Er zijn toen 
afspraken gemaakt over schadeherstel, versterking van woningen, economisch 
perspectief en leefbaarheid. En heel erg belangrijk, voor het eerst is voor al die 
aspecten ook geld gereserveerd. De Dialoogtafel werd bemenst en we hadden het idee 
dat we met dit akkoord stappen in de richting van een herstel van vertrouwen konden 
gaan maken.  
In de loop van 2014 werd het bij ons als lokale overheden wel duidelijk dat er meer 
moest gebeuren om de afspraken van januari waar te kunnen maken. In heel 2014 zijn 
we bijvoorbeeld niet toegekomen aan het versterken van woningen. Dat heeft voor een 
groot deel te maken met onduidelijkheid hoe sterk de woningen zouden moeten 
worden (welke norm hanteer je), maar ook met de vraag hoe doe je dat. Ook in het 
schadeherstel zagen we hardnekkige problemen die niet werden opgelost. Daarbij kan 
het gaan om de combinatie van achterstallig onderhoud en schade, schade aan 
monumenten of schades die zou omvangrijk zijn dat de NAM het liefste zou kiezen 
voor sloop en nieuwbouw. Ook werd duidelijk dat de opgave die op ons afkomt, als 
het gaat om aantallen woningen die versterkt moeten worden (waarbij we ook nog 
gelijktijdig de verduurzaming van de woningvoorraad mee willen nemen), immens is. 
Zo groot dat wij die als individuele gemeenten nooit aan kunnen. 
Het leidde er bij de gemeenten en de provincie toe dat wij een aanvulling op het 
akkoord van januari wilden. Daar kwam ook nog bij dat door het minimaliseren van de 
putten rondom Loppersum (waar ook de put bij Ten Post bij hoort) er in de zuidelijke 
putten meer aardgas wordt gewonnen. Daarmee worden in het zuiden ook 
aardbevingen gevoeld en ontstaat er schade in Menterwolde en Hoogezand-
Sappemeer. In het najaar werd ook duidelijk dat de Stad last had van aardbevingen, 
waarmee het aantal betrokken gemeenten groeide van 9 naar 12. 
In december 2014 en januari 2015 hebben we met de 12 gemeenten en de provincie 
weer onderhandeld met het ministerie van EZ over een aanvulling van het akkoord. 
Onze eerste eis was een regeringscommissaris met een eigen dienst die de opdracht 
heeft het coördineren van alle noodzakelijke werkzaamheden rondom de gaswinning. 
Zowel in Groningen, waar het feitelijke werk moet gebeuren, als in Den Haag om er 
voor te zorgen dat langjarige financiering geregeld is en blijft. Verder hadden wij een 
aantal inhoudelijke zaken die we geregeld wilden hebben. De minister wilde er in 
eerste instantie niet aan. Hij vond het vorige akkoord in combinatie met het inmiddels 
opgerichte Centrum voor Veilig Wonen voldoende. Op basis van de argumenten die 
wij naar voren hebben gebracht is de minister door de bocht gegaan en hebben we in 
februari van dit jaar een nieuw akkoord gesloten, het Aanvullend Akkoord. Naast de 
afspraak dat er een Nationaal Coördinator komt voor de problematiek waar wij in 
Noordoost Groningen mee worstelen zijn er nog een aantal dingen afgesproken die van 
groot belang zijn. 
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1. Voor het bouwkundig versterken wordt snel aan de slag gegaan met no-regret 
maatregelen. Op basis van de meest actuele gegevens gaat een commissie 
adviseren over normstelling en overschrijdingskans.  

2. Er wordt een garantstellingfonds ingericht voor het aanpakken van achterstallig 
onderhoud dat schadeherstel of preventief versterken kan belemmeren. 
Eigenaren kunnen een beroep op dit fonds doen als zijzelf de kosten van 
achterstallig onderhoud niet kunnen opbrengen. Eventuele 
waardevermeerdering van het onroerend goed kan op termijn of bij verkoop 
van de woning worden verrekend. 

3. Meerkosten die in de nieuwbouw moeten worden gemaakt om deze 
aardbevingsbestendig te maken worden vergoed. 

4. Voor wat betreft de woningmarkt is afgesproken dat eigenaren van onroerend 
goed niet in een nadeliger positie mogen komen te verkeren ten opzichte van 
gebieden die niet aan aardbevingen zijn blootgesteld. Dit geldt voor 
verkoopduur en verkoopprijs. 

5. De tot nu toe gevolgde aanpak van het civielrechtelijke spoor voor 
schadeherstel moet worden verbeterd. Hiervoor wordt een overheidsdienst 
onder rijksverantwoordelijkheid opgericht (de Overheidsdienst Groningen) met 
een interbestuurlijk deel in Groningen en een departementaal deel in Den Haag. 

Dit zijn natuurlijk afspraken op hoofdlijnen die verder moeten worden uitgewerkt. 
Dat is één van de taken die Hans Alders vanaf 1 juni op zijn bord heeft liggen. En 
natuurlijk is in de tussenliggende tijd al veel voorbereidend werk gedaan.  

De nationaal coördinator en de overheidsdienst moeten er voor gaan zorgen dat het 
schadeherstel vlotter gaat verlopen en dat het versterkingsprogramma van de grond 
gaat komen. Dat is ook hard nodig, want naast de verhalen die ik van inwoners van 
Ten Boer hoor waar het schadeherstel goed is verlopen hoor ik nog te vaak dat het 
niet goed loopt. Als schade vlot wordt hersteld geeft het al overlast voor de 
bewoner. Je hebt per slot van rekening niet gevraagd om een paar weken lang 
bouwvakkers in of om het huis te hebben. Als daar nog de stress bijkomt van een 
trage afhandeling wordt het helemaal iets om treurig van te worden. 

Ik ben ook realistisch genoeg om me te realiseren dat de overheidsdienst dit niet 
allemaal morgen geregeld kan hebben, maar ik heb er wel vertrouwen in dat de 
dienst mensen (deels) kan ontzorgen.  Alders en de zijnen zijn nu druk bezig met 
het opzetten van de dienst en het maken van een uitvoeringsplan. Na de 
zomervakantie zullen er ook informatiebijeenkomsten worden gehouden.  

Meer informatie over het aanvullend akkoord kunt u ook op de website van de 
gemeente vinden. 

André van de Nadort, burgemeester.             
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Hallo Woltersummers,  
 
Sommige van jullie hebben misschien al gehoord over het idee om een 
fotoboek van Woltersum en haar inwoners te maken. We willen jullie via 
de Tilproat vast op de hoogte brengen hoe ver we daarmee zijn. 
 
 Er zijn een aantal proefopnames gemaakt van inwoners van Woltersum 
voor hun huis en er is contact geweest met de drukker van het boek.  
Nu willen we graag inventariseren hoeveel belangstelling er vanuit het 
dorp is voor het fotoboek over Woltersum. Daarom krijgen alle inwoners 
een flyer in de bus waarop ze kunnen aangeven of ze belangstelling hebben 
voor het fotoboek. 
 
Woltersum heeft een aantal woelige jaren achter zich en onduidelijk is wat 
er gaat komen. Zo hebben we in 2012 een bijna dijkdoorbraak gehad en 
regelmatig schudt de grond onder onze huizen vanwege aardbevingen. In 
speciale situaties is wel gebleken dat de saamhorigheid in Woltersum groot 
is. Daarbij is het goed om te weten wie er in de buurt woont. Hoe zal 
Woltersum zich ontwikkelen in de komende jaren? Dit lijkt ons een mooie 
aanleiding om een fotoboek van Woltersum te maken, van de huizen en 
haar bewoners. Een momentopname van Woltersum 2016. 
 
Het idee is om een foto te maken van de bewoners voor hun huis. Als je 
vindt dat de hond, kat, kanarie, paard of geit er ook bij hoort dan kan dat. 
Je kunt ook een voorstel doen voor een detailfoto van je huis. Als er dan 
nog ruimte is dan kunnen we die ook plaatsen. We denken aan twee à drie 
foto’s per huis met haar bewoners. Bij de foto vermelden we de namen van 
de bewoners met eventueel nog extra informatie zoals leeftijd, beroep, 
functie van het pand of andere bijzonderheid. Een fotograaf komt, na 
bericht vooraf, langs om de foto’s te nemen. Je hoeft zelf niets anders te 
doen dan bedenken met wie en 
hoe je op de foto wilt. We gaan uit van 256 bladzijden voor het gebonden 
boek en het wordt 17 x 24 cm.  
 
Onder voorbehoud van genoeg aanmeldingen en geld dat we genereren via 
fondsen en giften kunnen we de volgende aanbieding doen. 
 
Het fotoboek ’Ken je dorpsgenoten……….Woltersum 2016’ voor € 20,00 
per exemplaar. Kortom een prachtig kleurrijk boek dat elke (oud) 
Woltersummer in huis wil hebben. 
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Van alle straten en markante gebouwen gaan we aanvullende informatie 
van de laatste jaren vermelden.  Bijvoorbeeld: Hoeveel heeft het herstellen 
van de kerk gekost? Hoeveel kinderen zaten er op de Huifkar in 2015? 
Wanneer zijn de scratch tegels in het dorp gelegd?  
 
In de Tilproat houden we jullie op de hoogte hoe het staat met de 
vorderingen van het fotoboek.  
 
Voor vragen en reacties kun je mailen naar: 
 
fotoboekwoltersum2016@gmail.com 
 
Vriendelijke groeten namens de fotoboekcommissie  
 
Boudewijn t Sas 
Frans Pot 
Wim Darneviel 
en Eef Veenhuysen 
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Omdat ik een paar maanden niet in staat was om auto te rijden wil ik iedereen 

bedanken die mij heeft meegenomen na mijn talloze liftpartijen. Ik heb vaak 

aan de kant van de weg gestaan met mijn duimpje in de lucht. Gelukkig waren 

er vele mensen bereid om mij mee te nemen. Zelfs mensen die ik niet kende, 

maar die hun hondje uitlieten bij het schildmeer, en toch door Woltersum heen 

kwamen, namen me mee. Omdat ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken doe 

ik het even via de Tilproat.  

 

 

Boven: een Liftende Pien, onder: werd de laatste lift voldaan in een Cadillac. 

 

Corien (Pien) Oord. 



  NIEUWE BEWONERS. (door Anneke Wagenmakers) 
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Onlangs ben ik op bezoek geweest in en bijzonder huisje aan de 
Bouwerschapweg  nr. 53, een zo genaamd “Fivelhuis“. Een oase van 
rust en midden in de natuur. Wat ik niet wist is, dat deze huisjes 
specifiek zijn voor dit gebied het “Fivelingo “ Langs het diepje staan 
een aantal van deze huisjes met een bijzondere voorgevel. en in totaal 
schijnen er vijf van in het dorp aanwezig te zijn. Zo staat er ook één 
aan de Bouwerschapweg  helemaal achteraf  in een laantje. Het was 
niet zonder reden dat ik daar was want de nieuwe bewoners willen 
zich graag even voorstellen , zodat een ieder weet  wie er in dat mooie 
witte, wat afgelegen huisje wonen. 
Om maar te beginnen met Hieke 
Klooster , 34 jr. Ze is geboren in 
Friesland en wel in Jorwerd ( Geert 
Mak heeft er een boek over 
geschreven )     Leuk om te weten.!! 
Hieke heeft  SPH gestudeerd in 
Zwolle en is werkzaam geweest bij 
Bureau Jeugdzorg in Groningen als 
gezinsvoogd. Momenteel is ze als 
vrijwilligster verbonden aan  de 
peuterspeelzaal hier bij ons in 
Woltersum en Ten Post. Haar hobby’s 
zijn tuinieren, koken, creatief bezig 
zijn met handwerk en genieten van 
muziek. 
Ze woont samen met Ferry 
Zonnevylle 36 jr. Hij is geboren in 
Veelerveen en ging naar school in  
Winschoten. Ferry heeft in Groningen Bedrijfskundige Informatica 
gestudeerd. Hij heeft een IT-bedrijf in de Stad. Als het weer mee zit 
gaat hij op de E-bike naar zijn werk. 
Muziek is zijn passie / hobby en dan vooral  Jazz. Over het volume 
hoeft hij zich geen zorgen te maken. De buren zullen er geen last van 
hebben.  
De liefde voor muziek heeft ze samen gebracht op het Lowlands 
Festival. Het is dus niet alleen bij liefde voor muziek gebleven. 
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Samen hebben ze gewoond aan de Parallel weg in Groningen vlak bij 
het Noorderstation,  maar na enige tijd hebben ze besloten om te gaan 
verhuizen en hebben vervolgens hun huis te koop aangeboden. De 
verkoop was snel gerealiseerd.  Ze wilden wat meer rust en natuur om 
zich heen en dat is gelukt met het vinden van dit huis waar ze nu sinds 
januari 2014 wonen. Het is ternauwernood goed gegaan, want er 
waren op het zelfde moment meer kapers op  de kust die het huis 
graag wilden kopen.   
Het geluk was aan hun kant zodat ze er nu met volle teugen van 
kunnen genieten om hier in Woltersum te wonen. 
We wensen jullie heel veel woon- en levensplezier voor de toekomst . 
 

 
( Hieke Klooster en Ferry Zonnevylle ) 

 
De Fivelhuisjes 
Langs het Diepje staan een aantal huisjes met een bijzondere voorgevel. Ideaal voor 
mensen die twee kanten uit willen kijken. Ze zijn gebouwd rond 1900 door 
dorpstimmerman van Dijken. Er staan er vijf van in het dorp. De huizen aan de K. de 
Boerweg hadden allemaal oorspronkelijk een erf,  een stukje weg, en een akkertje 
aan het Diepje. 
  

Anneke Wagenmakers 
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Hier kan ook uw advertentie staan! 
Tel : 06-30125624 

 

Email : tilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nl        
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Cursus Positief Opvoeden voor ouders van tieners. 
 

     
 

“Als ik alleen maar een vraag stel, barst al de bom!” 
“Ik ben dat eindeloze gehang op de bank helemaal zat.” 

“Haar kamer is één grote chaos. Hoe leert ze ooit opruimen?” 
“Ik kan in de ogen van mijn tienerdochter niets meer goed doen.” 

“Het lijkt hier wel een hotel, hij komt alleen nog thuis om te eten en te slapen!” 
“Ik heb het helemaal gehad met die ellenlange discussies.” 

“Ik heb geen grip meer op mijn tienerzoon, ik ben bang het contact met hem 
te verliezen.” 

 
Komt u dit bekend voor? Vraagt u zich ook vaak af hoe het opvoeden van 
een tiener nog leuk kan zijn en hoe je de sfeer positief houdt in huis? Doe 
dan mee met een groepscursus positief opvoeden (Triple P) in samenwerking 
met De Deel in Ten Boer.  
  
Elker, jeugd- en opvoedhulp Groningen, biedt ouders die problemen ervaren 
met het opvoeden van tieners deze cursus aan. De cursus is bedoeld voor 
ouders met tieners in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Om voorbereid te zijn op 
de pubertijd, is deze cursus ook zeer geschikt voor ouders van kinderen in 
groep 7 en 8.  
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur en start in 
september 2015 op het gemeentehuis in Ten Boer,  Hendrik Westerstraat 24, 
9791 CT Ten Boer. De cursus is van 19.30-22.00. De cursusdata zijn 15 en 
22 september, 6 en 13 oktober en een terugkombijeenkomst op 3 november.  
 
De cursus is gratis. In de cursus gaat u aan de slag met diverse 
opvoedingsstrategieën, bijvoorbeeld een positieve relatie met je tiener 
ontwikkelen, tieners aanzetten tot het oplossen van een probleem en een 
stappenplan voor het omgaan met heftig emotioneel gedrag van tieners.  
 
U kunt zich aanmelden via www.elker.nl Of u kunt een mail sturen naar   
triple-p@elker.nl met naam, adres, telefoonnummer, email adres zodat wij u 
kunnen bellen voor een aanmeldgesprek. Hier kunt u ook terecht voor vragen. 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip:  

12-sep OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum 10.00 uur  
12-sep Café de Witte brug Fivelstadtocht de Witte brug als Stempelpost* Café    
13-sep Kerk Kerkdienst ds. E. Posthumus Meyjes Kerk 10.00 uur  
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  
10-okt OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum 10.00 uur  
10-okt Café de Witte brug Little Rock Rocknight Café 22.00 uur  
11-okt Kerk Kerkdienst ds. E. Posthumus Meyjes Kerk 10.00uur  
17-okt Café de Witte brug Vrij Klaverjassen Café 20.00 uur  
19-okt OBS De Huifkar  Kinderen: Herfstvakantie 19 t/m 23-10-2015 School    
24-okt Café de Witte brug Optreden coverband "Jukebox" Top 40 muziek Café 22.00 uur  
31-okt Café de Witte brug OKTOBERFEST,kaarten verkrijgbaar aan de Bar Café 21.30 uur  
7-nov OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum 10.00 uur  
8-nov Kerk Kerkdienst ds. R. vd Water. Kerk 10.00 uur  

21-nov Café de Witte brug Vrij Klaverjassen Café 20.00 uur  
28-nov OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum 10.00 uur  
12-dec OBS De Huifkar  Oud Papier Woltersum 10.00 uur  
13-dec Kerk Kerkdienst ds. E. Posthumus Meyjes Kerk 10.00 uur  
19-dec Café de Witte brug Vrij Klaverjassen (kerstklaverjassen) Café 20.00 uur  
21-dec OBS De Huifkar  Kinderen: Kerstvakantie 21-12  t/m 01-01-2016 School    
24-dec Kerk Kerstnachtdienst ds. E Posthumus Meyjes Kerk 20.00 uur  

      
 
* 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 

 

 

 

Namens mijzelf, mijn kinderen en kleinkinderen, wil ik iedereen van harte 

bedanken voor de vele kaarten, bloemen en troostende woorden tijdens de ziekte 

en na het overlijden van mijn man Freddie. 

 

Wieke Bosman 
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
 



 

25 oktober 201525 oktober 201525 oktober 201525 oktober 2015    
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Op zondag middag 25 oktober vindt voor de dertiende keer het muziek festival 

“Meziek mit Bus “plaats. Een uniek festival op drie locaties, in Ruischerbrug , 

Thesinge en Zuidwolde, met drie ouderwetse bussen die de  bezoekers van de 

ene locatie naar de andere vervoeren. Het is ook mogelijk om in Ten Boer op te 

stappen.  

 

Bij voldoende belangstelling kan de bus ook naar Woltersum komen om de 

bezoekers te halen en te brengen. 

 

Dit jaar hebben we weer gerenommeerde bands weten te boeken. 

 

Voor ons spelen:                     “The Damned and Dirty “                              

 
“ Little Steeve & the Big Beat.”                                     “ AJ and the Wildgrooves “ 

                                                             
 

Als je van verschillende soorten Blues muziek houd dan mag je dit niet missen.   

 

Binnenkort staat de benodigde informatie gereed op onze website: 

www.meziekmitbus.nl  

 

Wil je kaarten bestellen? Dan kan dit bij : 

 

Anneke Wagenmakers   

Hoofdweg 27  Woltersum 

050-5420852  -  0629571266     
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Zunneroze (door Luuk Houwing) 

 

,,Rozen binnen mooie blou men om te zain, mor wees verzichteg bie t 

aanpakken kinder. Ze hebben stiekels.”woarschaauwde    meester 

Loeks Köster in de zesteger joaren van de veurege aiw zien 

Heubultjebuurster schoulkinder. Mainste kaans, dat zien in 

overdrachteleke zin bedoulde roadgeven  bie de tien tot twaalf 

joaregen nait overkwam. Dat Loeks dou zulf ook zo’n roze over de 

kop zag,geft hom nog voak n 

schuldgevuil. Zunneroze!  

 

Vraidag 6 juni jongstleden overvol 

Heubultjeburen, zomor oet het niks, n 

tropisch haite dag. De zun brandde 

zunder genoa. Kankerbestrieden gaf n 

elert oet, dat leerkrachten kinder n poar 

moal per dag insmeren mozzen om 

hoedkanker gain kaans te geven. Gain 

haalf waark, nee, smeren mit faktor 30 

en veur tere hoedjes faktor 50. 

,,Tou mor Martje, leerkrachten draaien 

der weer veur op. k Zai t al veur mie. Twij voaten peperdure 

smeerderij aanschavven en kinderhoedjes deurmeten of ze mit 30 of 

50 beschaarmd worden mouten. Veur onkosten aankloppen bie t 

wotterschop zeker? 

,, Aankloppen bie t wotterschop?”Martje keek heur schoulfrikje 

vroagend aan. Dij haar leste tied wel voaker wat vrumde kronkels in 

hazzens.,, Woar slagt dat nou weer op Loeks?” 

,,k Wol zeggen dat doar geld zat is, omreden as doar n personeelslid 

nait bevaalt, krigt e n schup onder de kont. En vervolgens plakken ze 

doar n plaaister van sikkom n miljoun euro op. Achterof denk ik wel 

ais, was mie dat mor  overkomen, ik was ja ook nait altied n  18 

keroats schoulmeester.” 

,, Kwedel nait,”ontstree Martje hom zien zwoarmoudeghaid,,, hest 

aan dien haile loopboan n goud gevuil overhollen en nou slagst in 

ainmoal om as n blad aan n boom? Wat zit die der dwaars?” 
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Loeks Köster zuchtde:,, Martje luster, dou wie in 1969 op schoulraais 

waren op Schier…” 

,, Doar was niks mis mit. Doe konst toch nait helpen, dat Ellie Sporrel 

midden op de zeediek n wandeloar mit n rötgang van achter tussen 

de bainen fietsde. n Schoulmeester ken zien ogen toch nait overal 

hebben?”  

 

,,Doar gaait nait om wicht, mor wie haren kinder aanroaden n deuske 

olderwetse nivea creme mit te nemen tegen zunneroze…” 

,,Nou doar hebben ze duchteg mit smeerd ook. Dijzulfde Ellie Sporrel 

haar der allerdeegs heur brillegloazen mit volklaaid!” schatterde 

Martje, ,,zol ze doarom…?” 

,,Hest mooi lagen, mor Kloaske Ellerman… t Staait mie bie of t guster 

gebeurd is. Dij wer haalverwege de middag op t straand roder as 

rood. Bloots onder zien zwemboksempje was e nog spierwit. t 

Kereltje trilde as n rusk. Zunneroze, goie road was duur. Mor doe 

kreegst n inval. Waist dat nog?” 

,,Werachteg wel, ik heb dou bie Schut n fles zoepen kocht, over t 

jong leeggoten en hom in jeugdhaarbaarg 

onder n loaken legd. ” 

,, Kiek Martje, en doaraan vuil k mie, mit de 

waitenschop van vandoag, schuldeg. k Hoop 

toch nait dat Kloaske, deur onze 

noaloateghaid, vaste klant bie de 

hoedspecialist worden is.” 

 

Het slechte gewaiten van Loeks Köster het 

gain zin. Zien opvolgers in Heubultjeburen 

mouten t mit de kennis van vandoag mor beter aanpakken. Smeersel 

aanschavven of elk kind in speulketaaier n parasol mitgeven noar 

boeten. Ofschoon, mit n parasol in d haand verstoppertje speulen zel 

nait lukken. n Boerka den meschain? Schaandegenog, dij het onze 

minister in de openboare ruumte ja verboden. 

 

                                                                                    Luuk houwing 
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Freddie Bosman 
 
Na een hele korte periode van ziekte is Freddie overleden. 
Zo liep hij nog te flyeren voor de verkiezingen en de volgende dag 
werd hij ziek. Zo ziek dat er geen hoop meer was. 
 
Wat moet je zeggen?  Elk woord is teveel, en niets zeggen werkt ook 
niet. 
 
Freddie was zeer betrokken bij Woltersum, bij het in stand houden 
van de leefbaarheid en met de veiligheid van de Eemskanaaldijk. 
Daarom was hij ook een actief lid van Algemeen Belang en van de 
Algemene Waterschapspartij. Bij beide stond hij op de kieslijst en 
was hij een grote aanwinst met zijn humor en wijze raadgevingen. Je 
deed nooit tevergeefs een beroep op hem, altijd stond hij klaar om te 
helpen ook al had hij het druk met zijn bedrijf. 
 
 
Wij zullen hem enorm missen. 
Hij was gewoon een heel fijn mens. 
 
 

  Bestuur, Fractie en leden van Algemeen Belang 
 
 

  Fractie en leden AWP- Noorderzijlvest 
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OOIEVAARS IN WOLTERSUM 
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Echt waar, dus! 

Op 6 augustus zag ik een groep ooievaars op een weiland aan de 

Bouwerschapweg. Iedereen zag ze, al jaaaaren. Maar ikke niet…. Nu ik ze 

eenmaal heb herkend, zie ik ze veel vaker in en rond ons dorp. Wat een mooie 

dieren zijn het toch, zeg! 

Door Tea Bouwman-Heersema werd ik een paar jaar geleden er op 

geattendeerd dat ze er waren. Betrouwbaar als ze was, heeft het bestuur van 

de dorpsvereniging dit item op de agenda gezet voor het overleg met B&W.  

Ons idee is om op de lichtmasten die nog op het dorpsveld ( oude oefenveld 

van S.V.W. ) staan, nesten te bouwen. Onder de lampen, die niet meer zijn 

aangesloten, zit een 

ring. Perfect geschikt 

voor een 

ooievaarsnest. Vinden 

ze geloof ik zelf ook, 

want ze zijn al een 

paar keer gezien, 

terwijl ze op die palen 

zaten. Begrijp ik wel. 

Ik wil ook in 

Woltersum wonen. 

B&W heeft toen 

toegezegd mee te 

willen werken aan                                         

realisatie, mits de 

dorpsvereniging bij 

omwonenden zou 

polsen of er bezwaren 

zijn. Het gaat dan om “ geluidsoverlast” door het klepperen dat ze doen ( klinkt 

alsof er iemand ritmisch in zijn handen klapt) en het zijn toch ook wel 

roofdieren. Ze eten kikkers, vissen, kuikens ( ook van waterhoentjes!!!) en 

muizen. Maar vast ook ander klein vliegend en kruipend spul… 

Dus een dezer dagen zullen mensen die dicht bij het oude oefenveld wonen 

een kleine enquête in hun brievenbus krijgen met een paar vragen, zodat we 

weten of we wel of geen actie kunnen gaan ondernemen.  

Mocht het op bezwaren stuiten, dan zijn er ook nog plannen aan de 

Bouwerschapweg in ontwikkeling.  

En als het fabeltje over ooievaars klopt, heeft de school er ook nog wat aan.  

 

Lenneke.                                                        



36 Tilproat 

 

 

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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De judo les van meester bastiaan  

Na de zomervakantie kregen wij een nieuwe  

Judo leraar . hij is heel aardig .en  we doen  

Leuke judo speletjes op dinsdag midag  

Moeten we naar judo 

 

Groeten maik en pascal  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vakantie.    
        Mama Papa marijn en ik . 

         Gingen naar noorwegen . 

        Wandelen 22 km  . 

Simon  ruigendijk . 

 

Meesters en juffen dag 

Het was meesrter en juffen dag  

Er waren hele leuke spelletjes 

Het was heel leuk groep 5 tot 8 ging naar het zwembad  

En het vwas een leuke dag  

 

Van Indy geerts 

 

Klimmen en klauteren. 

Ik was op vakantie en we gingen met de fiets. 

Maar waar we naar toe weet ik niet en toen gingen we naar een klimpark in de 

bomen. je moes natuurlijk betalen. 

En we moesten oefen.en de kabelbaan was het leukst. 

Toen we door de tonnen moesten en toen moes ik huilen. 

En Papa ging ook mee natuurlijk. 

En er was ook een kabelbaan over het water 149 meter!!!!!!! 

Het was heeeeeeeeel leuk. 

Thijs Smit 



 

40 Tilproat 

 

 



O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8 
 

Tilproat 41 
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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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Hallo allemaal, 

  

Een nieuw schooljaar is begonnen, wij hopen op een fijn, gezellig en leuk jaar! 

Gezellig was het ook bij de afsluitende picknick net voor de grote vakantie. 

Zowel bij de woensdaggroep als de donderdaggroep hebben wij buiten 

genoten van alle lekkernijen die de ouders hadden meegenomen. Een groot 

feest voor alle peuters en hun ouders.  

Na de vakantie zijn 

Fabian, Elif, Ariana, 

Semm en Sem 

begonnen bij ons. 

Mira en Luca starten in 

september, wij 

wensen alle kinderen 

heel veel speelplezier 

en een leuke tijd bij 

ons.  

Het eerste thema dat 

wij hebben behandeld 

is het thema  

’Welkom’, de 

klavertjes vier met 

handjes en gekleurde 

vliegers hangen 

inmiddels in de boom. 

In de tweede week zijn we gestart met het thema ‘Kleur en Vorm’,  liedjes, 

boeken, gedichtjes en werkjes gaan over dit thema. Alle peuters hebben een 

lief monster gemaakt mbv cirkels en huizen van rechthoeken, vierkanten en 

driehoeken. Een thema met diverse mogelijkheden, erg leuk om daar mee te 

werken. 

  

Onze ochtendgroep zit momenteel vol met zestien peuters, in onze 

middaggroep zijn nog een paar plekjes vrij. Wij zijn erg blij met alle nieuwe 

aanmeldingen en het gestelde vertrouwen in ons…. 

  

Hopelijk houden we nog lang zonnig en warm weer, zodat we lekker met de 

peuters naar buiten kunnen. 

Groetjes, 

  

Juf Maaike 
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De Hobby Van…  Robert Smit. 

 

Omdat ik aan huis gekluisterd zat de afgelopen weken, kon ik niet bij iemand langs 
gaan voor De Hobby Van…. Maar ik had al gauw een oplossing gevonden en dacht 
aan Robert. Dus bij deze zijn eigen bijdrage.  

Ik heb vele hobby’s, maar mijn grootste passie is wel mijn Harley-Davidson. In mijn 

vrije tijd zit ik dus ook best vaak in de garage om aan mijn Harley te sleutelen of te 

poetsen. 1 keer per jaar is de Elfstedentocht in Friesland en dan moet alles wijken 

voor deze rit. Ik heb deze nu al 11x gereden. Dus dit jaar was de laatste? In het begin 

ging ik met vrienden, maar de laatste 2 

jaar is onze zoon Thijs mee geweest en 

dan maken we er een mooie dag van. Ook 

op mooie zonnige dagen trekken we er 

graag met ons 2tjes op uit.  

Voordat ik deze Harley-Davidson kocht 

had ik een Kawasaki Vulkan VN750 twin 

uit 1994 en die heb ik 12,5 jaar gehad. 

Maar waarom heb ik dan nu gekozen voor 

een Harley- Davidson? Het is een mooi 

maar ook een ontroerend verhaal wat de meeste mensen niet weten. 

“Mijn vader was 59 jaar geworden en mocht na een lange zit als vrachtwagen 

chauffeur van de VUT genieten. Hij had grote plannen, zoals een camper kopen en 

samen met mijn moeder er op uit trekken door Nederland. Helaas sloeg het noodlot 

toe en kreeg mijn vader een half jaar later een gecompliceerde hersenbloeding waar 

hij bijna aan bezweken was. Maar na enige weken in het ziekenhuis, krabbelde hij 

weer op maar was wel aan een rolstoel gebonden. Zijn spraak was goed, maar zijn 

linkerkant was geheel verlamd. Mijn moeder heeft mijn vader toen 8 jaar verzorgd 

(24 uur per dag, 7 dagen in de week) uiteraard met hulp van mijn zus en mij, en 

diverse vrienden die het mogelijk maakten dat mijn moeder het kon redden om mijn 

vader te verzorgen. En geloof mij, ze heeft zware dingen in haar leven meegemaakt 

maar dit was echt zwaar. 8 jaar heeft ze dit gedaan en toen is mijn vader aan zijn 

ziekte bezweken.  

Precies anderhalf jaar later werd mijn moeder opgenomen in het ziekenhuis met 

ernstige klachten, er werden diverse onderzoeken gedaan en na 10 dagen in het 

ziekenhuis te hebben gelegen, moesten mijn zus en ik in het ziekenhuis komen om 

een gesprek met de dokter bij te wonen. 
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“ Er is kanker gevonden en u bent niet meer te behandelen”: zei de dokter tegen mijn 

moeder en hij keek hierbij ook mij en mijn zus aan. Mijn moeder kon geen woord 

meer uitbrengen en ik voelde geen grond meer onder mijn voeten....... Waarom? Een 

hoop vragen, geen antwoorden. Een vrouw van 62 die voor iedereen klaar stond en 

nooit aan haar zelf dacht, kreeg hier te horen dat het laatste stukje van haar leven op 

aarde nu begonnen was. Een tijd van ongeloof, onrust, woede en verontwaardiging 

ging in. Uren heb ik samen met mijn moeder gepraat en tijdens een gesprek waar ze 

het echt niet meer zag zitten heb ik haar beloofd dat ik op mijn volgende motor hun 

trouwportret wilde laten zetten. Een glimlach kwam op haar gezicht en een traan liep 

over haar wangen, zo mooi vond ze mijn idee. "Meen je dat echt?" vroeg ze en ik 

antwoordde volmondig "Ja". Ze glunderde van oor tot oor en zei toen "Dan wil ik wel 

op een Harley-Davidson." Toen lachte ik en 1 ding wist ik toen al zeker. Toen ik zag 

wat deze belofte met mijn moeder deed en hoe ziek ze toen was, maar nu toch zo 

gelukkig keek. Wat er ook gebeuren zal, mijn volgende motor krijgt die special paint 

erop en als het even zou kunnen op een Harley-Davidson. Mijn moeder is een paar 

weken na deze belofte overleden op 12 april 2008.”  

“Na lang zoeken en nadenken is de keus 

gevallen voor een Harley-Davidson Heritage 

Softail type FLSTCI van het bouwjaar 2008. 

Dit was het makkelijke gedeelte, nou ja 

makkelijk er ging toch zo`n kleine anderhalf 

jaar overheen voordat ik wist wat ik wou 

hebben. Toen kwam het lastige gedeelte, een 

airbrush spuiter zoeken die het portret er op 

wilde en kon maken, en ook dit is gelukt. Ik 

vond  er 1 in de plaats Waalwijk:  Jean Piere 

Nijs is zijn naam. En na een kort e-mail 

berichtje en telefonisich contact heb ik be-

sloten het werk door hem te laten doen. Het 

achterspatbord werd de plaats voor het 

portret. Maar jah, deze moest er natuurlijk 

af. Dus ben ik aan het sleutelen gegaan en de 

gehele garage lag vol met moertjes en 

boutjes.”  

“Toen was het zover om Jean Piere te bellen dat we langs wilden komen. Dus wij op 

29 september 2009 in de auto richting Waalwijk. Daar aangekomen keken we onze 

ogen uit. Wat een kunstenaar was deze man. Na een lekkere bak koffie en een 

praatje gingen we dan ook voldaan weer richting Woltersum.” 
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Na twee weekjes wachten kreeg ik bericht van Jean Piere dat hij de airbrush erop had 

staan en hoe ik het vond? Geweldig natuurlijk!!! Hij moest alleen nog afgelakt 

worden. Precies een weekje later kreeg ik weer bericht, nu was het achterspatbord 

geheel af. Maar wat wil het geval, er lag hier bij ons, in het noorden van het land, een 

pak sneeuw van ongeveer 20 tot 30 cm en de wegen waren zeer slecht te berijden. 

Vrijdags werden de wegen weer wat beter te berijden en zaterdag morgen hebben 

we besloten om het erop te wagen om de drie uur durende rit naar Waalwijk te gaan 

maken. Om 16.30 uur konden we bij Jean Piere terecht om het achterspatbord op te 

halen......  

Iets 

Iets eerder kwamen we bij hem aan in de Airbrush studio. Er waren nog diverse 

cursisten aanwezig, want hij geeft namelijk ook les in het airbrushen. Toen hij ons zag 

liet hij alles vallen en vond het geweldig dat we met deze weers-omstandigheden 

toch naar hem toe waren gekomen. We kregen direct koffie met wat lekkers en toen 

ook de cursisten 

weg waren heeft 

hij mij mee 

genomen naar 

achteren om het 

definitieve 

resultaat te laten 

zien. Ik ben niet 

vaak op mijn 

mondje gevallen, 

maar toen wel. 

Wat ongelooflijk 

mooi was dit 

geworden. Ik riep 

Tineke erbij en de 

tranen liepen over haar wangen. Jean Piere keek haar aan en zei: “Deze tranen van 

jou, zijn het grootste compliment die ik maar kan krijgen, en heb gehad in mijn 

loopbaan”.  

Na hem uitgebreid te hebben bedankt zijn we weer naar Woltersum gegaan. En we 

raakten maar niet uitgepraat over JP en zijn geweldige werk. Maar toen moest de 

motor weer in elkaar. Ook dit is me gelukt en nu rij ik dus met 2 dierbare mensen 

achter op mijn motor. Toen ik in 2011 een stevig ongeluk met de Harley heb gehad, 

waren ze letterlijk de engeltjes die meekeken over mijn schouder en hebben zij mij 

gered.  
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Woldwijk  is een gebied van 40 hectare aan de noordoostkant van het dorp Ten Boer. Het is in 2007 door de 
gemeente Ten Boer aangekocht met als doel er op termijn woningen te bouwen. Op het terrein staan een 
woning en een boerderij die ook in eigendom van de gemeente zijn. Door de crisis zal het op korte termijn 
niet ontwikkeld worden als woningbouwlocatie. Op dit moment wordt de grond verpacht voor agrarisch 
gebruik en is een deel in gebruik als tijdelijke locatie voor Innersdijk.  
 
Wat gaan we doen met Woldwijk 
De vraag ‘wat te doen met Woldwijk’ is in 2014 door het college en de raad uitgebreid besproken. In het 
najaar van 2014 heeft het college de raad voorgesteld het gebied voor een periode van 10 tot 15 jaar 
beschikbaar te stellen voor duurzame initiatieven in plaats van door te gaan met het te verpachten of het 
gebied te verkopen. Het college kreeg een jaar de tijd om een voorstel uit te werken dat aan de volgende 
criteria zou moeten voldoen: het levert meer op dan de huidige pacht, het moet ruimte geven aan duurzame 
initiatieven in de breedste zin van het woord, en het moet iets “teruggeven” aan de inwoners van Ten Boer. 
 
In februari 2015 is een uitnodiging gepubliceerd in de Noorderkrant en verstuurd naar diverse mensen en 
partijen om mee te denken.  
Het doel van die avond was om ideeën en randvoorwaarden voor de ontwikkeling te verzamelen. Ik was blij 
verrast door de hoge opkomst en de animo om mee te denken was groot. Op een tweede avond kwamen 
opnieuw tussen de 30 en 40 mensen. In mei en juni zijn tientallen gesprekken gevoerd met alle mensen en 
organisaties die aan de gang willen gaan met een plan voor Woldwijk. Sommige plannen zijn snel uit te 
voeren, andere hebben meer tijd nodig. Opvallend is dat initiatiefnemers afkomstig zijn uit zowel de 
gemeente Ten Boer als uit de stad Groningen en de regio. Initiatieven zijn in te delen rond vier thema’s; 
energie, bouw, agrarisch/voedsel en zorg/welzijn.  
Daarnaast zijn er mensen die zich willen bezighouden met de organisatorische kant, het beheer van het 
gebied (waarschijnlijk een coöperatie) of met de manier van inrichten van het gebied (hoe kun je het best 
aansluiten bij de historische structuren). 
. 
In augustus is een reflectiegroep ingesteld van inwoners van de gemeente die als klankbord fungeren voor de 
gemeente Ten Boer. De groep ontwikkelt criteria waarmee initiatieven kunnen worden beoordeeld.  
Belangrijke criteria die uit een eerste bijeenkomst naar voren kwamen waren: het benadrukken van de 
kwaliteit van het landschap, economische versterking van het dorp en de gemeente en toegevoegde waarde 
voor de bevolking.  
Ondertussen is ook een begin gemaakt met het inventariseren van subsidiemogelijkheden, van regelgeving 
en belemmeringen en zijn we bezig met de communicatie rond het project. 
 
Vervolg 
Op 16 september zal de raadscommissie worden geinformeerd over de stand van zaken rond de plannen en 
in de raadsvergadering van 25 november moet een besluit genomen worden over het vervolg. Ik ben net als 
al die initiatiefnemers en andere betrokkenen heel enthousiast over de plannen waar we mee bezig zijn. Ik 
denk dat "Woldwijk" veel kan betekenen voor de inwoners van de gemeente Ten Boer. Ik hoop dat de raad 
in november groen licht geeft en dat we de komende jaren mooie dingen kunnen gaan doen.  
Wilt u ook meedoen of meer weten? Kijk op www.woldwijk.nl of meld u op de website aan voor de 
emailnieuwsbrief. U kunt ook altijd contact met mij opnemen. 
Vriendelijke groet, 
 
Annie Postma 
wethouder gemeente Ten Boer 
a.postma@tenboer.nl 
050-3028838 

06-152 294 59 
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Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus was het weer zo ver toen werd er weer het 
jaarlijkse zomerkamp bij de molen georganiseerd . Van het vorige bestuur waren 
alleen nog Maaike Sparreboom - van der werf en Henny blink over. Zij konden niet 
alleen de kar trekken en na vele oproepen is het team van dit jaar versterk met Willem 
Jan Timmermans en Hieke Klooster. Maar voor volgend jaar zoeken wij nog mensen 
die ons team willen versterken, tot zo ver het bestuurlijke rompslomp. Donderdag 13 
aug. is de grote tent opgezet ,Addie had weer een groepje mannen opgetrommeld die 
hem daarbij zouden helpen bedankt heren .  Deze tent zou de 2 dagen van het kamp 
fungeren als hoofdtent. Toen kwam er een staaltje girl power aan te pas de strobalen 
die fungeerden als banken moesten nog van de aanhanger en in de tent gelegd worden 
Top dames. Ook werd het favoriete onderdeel van het kampje opgebouwd, ik hoef 
denk ik niet te vermelden wat dat is. Ik zal het toch maar even benoemen de kabelbaan 
vanaf de molen over het diepje naar het kamp terrein . onder leiding van Theo 
verhoeven is die weer opgebouwd. En dat het precies komt hoef ik jullie denk ik niet 
te zeggen Theo probeerde hem uit en werd direct ge trakteert op natte voeten en de 
rest, hij moest dus nog strakker gespannen worden. Maar om half 10 stond alles klaar 
voor de volgende dagen. Vanaf  9 uur vrijdagmorgen kwamen de kinderen 1 voor 1 
binnen druppelen sommigen vergezeld van een ouder. Om +/- kwart voor 10 werd het 
kampje officieel geopend door Maaike, zij las de kampregels voor en legde ook het 
programma voor deze 2 dagen voor aan de kinderen. Aangezien bouwen wel een 
favoriet onderwerp van de kinderen is was besloten om ook dit jaar hutten te gaan 
bouwen, het hout werd versleept van voor het parkeerplek naar achteren op het 
kampterrein. De kinderen stelden zelf hun groepje samen want dat werkt toch het 
beste. Er waren 4 groepen en al naar gelang het kampje duurde werden de groepjes 
steeds groter. Ook waren er prijsjes voor hutten dus de kinderen waren heel fanatiek 
aan het bouwen. Het weer werkte lekker mee en van dat bouwen krijg je veel dorst 
dus maar eerst wat ranja drinken en dan gauw weer verder bouwen, want je wilt 
tenslotte wel een mooie indrukwekkende hut hebben. Twaalf uur was er eerst tijd om 
een broodje te eten nou ja tijd als het aan de kinderen lag gingen ze rustig verder met 
bouwen dat eten kon later wel vonden ze . Maar toen ze eenmaal allemaal zaten en er 
broodjes werden gesmeerd hadden ze toch wel meer honger dan ze dachten want er 
werden vele boterhammen verorbert en zeg het zelf als je met een groep bent eet je 
ook meer. Na het eten was er eerst tijd voor broezen zoals wij dat noemen. De 
kabelbaan ging open en de gearriveerde springkussen werd opgeblazen,  tijd voor 
ontspanning zeg dus maar. Daarna hadden ze nog even tijd om verder te gaan met hun 
hut om verder te bouwen of te versieren. Om ongeveer 3 uur hadden we weer wat 
ontspanning ingebouwd en dit keer door middel van een spellen parcours uitgezet 
door Hieke. De kinderen werden verdeeld in 2 groepen en moesten tegen elkaar de 
spelletjes doen . Het was toch wel wat warm en benauwd dus de spelletjes   werden 
toch maar wat ingekort. Als afsluitende spelletje moest er water doorgegeven worden , 
werden ze direct weer wat afgekoeld. Na de spelletjes hadden ze weer even tijd voor 
zich zelf of konden ze hun tent opzetten voor de nacht. In de tijd dat er spelletjes 
werden gedaan werden de hutten gekeurd door een vakkundige jury. Ook de kinderen 
gingen alle hutten bij langs. Ieder groepje gaf zelf een rondleiding en uitleg over hun  
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hut en er was door sommige groepen goed over de kleinste detail nagedacht. Zo was 
er een groep die een brievenbus had gemaakt en weer een andere groep hadden 
stoeltjes en tafels gemaakt en ga zo maar door. 

 
Pannenkoeken eten is altijd een groot succes bij de kinderen dus er waren 2 ouders 
bereid gevonden om voor ons pannenkoeken thuis te bakken. Hoeveel pannenkoeken 
er waren weet ik niet, heb ze niet geteld maar de kinderen lieten het zich goed smaken 
en in no time waren de grote stapels op. Namens de kinderen bedankt Ria Knol en 
Marianne Wierenga ze waren lekker. Na het eten was de bekendmaking  van de 
leukste hut. En de jury kon er niet uitkomen want waar moet je op letten dus er was 
een team die had de kleurrijkste hut een ander team had de vriendelijkste hut en weer 
een ander team had de mooiste tenten hut en weer een andere team had de grootste  
hut. Maar aan het eind had iedere team dus een prijs voor hun hut . Iedereen kon nog 
even wat energie kwijt en toen begonnen we met het volgende onderdeel een spontaan 
opgekomen idee door de kinderen van een optreden/bonte avond. ’s Middags was er 
door wat groepjes tussendoor al flink geoefend en dat zag je dan ook tijdens hun 
optreden wat begon met een groepje dames onder leiding van Noor. Zelfs de kinderen 
die hier niet meer op de basisschool zitten en waar je het niet van verwacht traden op 
met hun kabouterlied. Maar wat pas echt stoer was, was Wilke die alleen optrad omdat 
de rest van haar groepje het niet meer wilde of durfde. Want er waren natuurlijk 
ouders gekomen die even wouden kijken hoe het ging.  
Na de optredens ging de vlam er in en wel in het kampvuur , iedere kind kreeg en stok 
en daar konden ze dan wat brooddeeg aan doen en konden ze hun eigen broodje 
bakken boven de kampvuur. Je wilt dan eigenlijk te snel maar als je wat geduld heb, 
heb je een lekkere warme broodje en daar kan het brood van de bakker niet tegenop. 
Intussen werd het natuurlijk steeds later en donkerder dus de fakkels werden 
klaargemaakt door Tycho, en kon de fakkeloptocht door het dorp beginnen. Alle boze  
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geesten werden wel uit het dorp verjaagd zoveel lawaai hadden de kinderen wel, maar 
het is ieder jaar weer een groot succes. Tijdens de optocht zag je het al weerlichten de 
donder hoorden we niet (zoveel lawaai hadden we dus) En na een tussen stop bij café 
de witte brug voor een ijsje werd er besloten om toch de optocht maar in te korten en 
terug te gaan naar het kamp. 
Daar aangekomen kregen de kinderen die op het kamp gingen overnachten nog een 
lekkere broodje knakworst en werd de regen en onweersbui afgewacht en toen de rust 
was wedergekeerd gingen de kinderen ook naar hun eigen tent om te slapen . 
De ouders en verdere belangstellende bleven nog even gezellig bij de grote houtkachel 
van Ko zitten en hoe laat het is geworden ik weet het niet .Na een korte nachtrust 
waren de eerste kinderen al om kwart voor 7 wakker en ja dan duurt het maar even en 
dan is iedereen wakker op het terrein.Om 9 uur zouden we gezellig gezamenlijk 
ontbijten maar ja daar konden de zij niet op wachten natuurlijk dus maar besloten dat 
de kinderen konden eten als ze wilden en dat de kinderen die niet op het kamp terrein 
hadden geslapen die gingen ontbijten om 9 uur. Alle kinderen kregen wel om 9 uur 
een warme gekookte ei alleen jammer ik was de zout vergeten stom.  Na het ontbijtje 

gingen de kinderen in hun eigen groepje de hutten afbreken en na het verwijderen van 
de spijkers werden ze dan in de kachel van ko verder verbrand , ook de kabelbaan en 
de springkussen waren weer vollop in bedrijf. En wat we eigenlijk al wel hadden 
verwacht soms viel de regen met bakken naar beneden en moest er gescholen worden 
in de tent. Maar het spreekwoord zegt het al Na regen komt zonneschijn en zo was het 
dus ook . De kachel bleef lekker branden ook tijdens de hoosbuien en konden ook de 
laatste kinderen hun hut nog afbreken en verbranden onder leiding van willem-jan . 
Ook tijdens de buien hoefden de kinderen zich niet te vervelen in de tent konden de 
kinderen kleuren en werden er spelletjes gedaan . Om twaalf uur werd er nu 
gezamenlijk een lekkere lunch verorbert ze mochten allemaal hun eigen broodje 
smeren, met van die kleine broodbelegjes. Voor de zaterdag middag stond een 
vossenjacht op het programma die begon om 1 uur en het weer werkte goed mee 
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het was droog. Thema van de vossen was sport. Dus de kinderen moesten 10 mensen 
vinden in een bepaalde volgorde die te maken aan sport en dan moet je denken aan 
wielrenner, hardloper of jeu de boules. De kinderen werden in 3 groepen verdeeld en 
de jacht was geopend, heb je net een vos gevonden is dat niet de juiste moet je net de 
visser hebben en niet de paardrijder dus verder zoeken . Maar wel onthouden waar 
welke vos zit want dan kun je als je die vos nodig heb er direct heen  lopen/rennen. Ja 
de kinderen waren deze middag ook 
met een sport bezig want ze waren 
heel fanatiek, het ging tenslotte op 
punten en om tijd. Ook moesten ze 
van alle verzamelde letters nog een 
woord maken dat met sport te 
maken had en dat was best een 
moeilijk woord 
Tegen 3 uur waren alle kinderen 
weer binnen en kon er een balans 
opgemaakt  worden. De groepen 
hadden het woord nog niet 
gevonden dus maar een hint 
gegeven heeft met water te maken . 
Toen was het iets gemakkelijker 
wildwaterkanoën. Het groepje dat 
als laatste binnen kwam had het 
woord geraden dus extra punten . 
Maar ieder kind mocht een prijsje 
uitzoeken alleen de volgorde was 
belangrijk. Toen ieder kind een 
prijsje had werd er begonnen met 
de barbecue Ik zou haast zeggen 
onze vaste barbecueer dacht weer 
om het vlees bedankt Robert en ook 
de fruitsalade kreeg gretig aftrek 
mede dankzij het weer.  
Toen iedereen moe maar voldaan 
was werd het zomerkamp van 2015 
afgesloten door Maaike en kon er 
begonnen worden met de afbraak en schoonmaak, en om 6 uur was alles aan de kant 
en stonden alleen de grote dingen er nog zoals de tent, wc kar en de strobalen. 
 
Rest mij nog de taak om alle vrijwilligers, sponsoren, ouders  en 
kinderen te bedanken voor een heel geslaagde zomerkamp  
 
Op naar volgend jaar, 2016  

 
 

Namens het zomerkamp  Henny Blink 
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Tocht om de Noord komt eraan. 

Nog een aantal weken en dan is het zover, op zaterdag 26 september komt het 

grootste wandelevenement van het noorden door Woltersum. Voor ons dorp 

een mooi moment om zich van zijn beste kant te laten zien. Want er komen 

plus/minus 4000 mensen door het dorp gewandeld. We hebben als werkgroep 

TodN Woltersum een paar keer met de organisatie om tafel gezeten om een 

mooie route door het dorp te creëren en te kijken wat wij als dorp kunnen 

betekenen voor de wandeltocht. Het thema van de wandeltocht is: "laat je 

leiden door het geluid van Groningen". We hebben met een groot aantal 

straatverenigingen een bijeenkomst gehad of zij als straat ook iets kunnen 

beteken voor de invulling van de route zoals het versieren van de straat of iets 

met geluid te gaan doen zoals muziek. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er 

een aantal muziekanten uit het dorp hun medewerking zouden verlenen en 

zich aanmelden bij hun straatvereniging. We hebben al wel een paar punten 

ingevuld waar muziek of geluid is te horen maar er kunnen nog veel meer bij. 

We zouden het ook  zeer op prijs stellen als alle inwoners de vlag uithangen.  

Liefst de vlag van Woltersum maar ook de Groningse vlag of de Nederlandse 

driekleur is prima. Ook de molenaars van de FRAM gaan hun best doen om het 

geluid van Groningen zo goed mogelijk onder de aandacht van de lopers te 

brengen. De route gaat door de molen en het geluid van de zagende molen is 

natuur heel spectaculair. Dit alles valt en staat natuurlijk wel met voldoende 

windkracht. Ook de kerk speelt een rol in het geluid van Groningen we gaan 

proberen om de gehele dag het kerkorgel te laten bespelen. Dan staan er bij en 

in de school ook nog een aantal dingen te  gebeuren die te maken hebben met 

geluid of muziek. Dit zal ingevuld worden door school. Verder kunnen we nog 

vermelden dat de meeste lopers tussen half tien en half vier door ons dorp 

komen. 

De route door Woltersum is als volgt:  De lopers komen vanuit Wittewierum 

over de kollerijweg het dorp binnen, vervolgens gaan ze over het hoogholtje en 

de K. de boerweg naar café De Witte Brug. Ze gaan vervolgens door het café 

over De Til richting molen FRAM. Men gaat door de molen over de bruggetjes 

richting K. de Boerweg.  De K de Boerweg wordt vervolgd en dan gaat men de 

Bijbelgang door richting Kerkplein. Hier gaan we  voor de kerk langs door de 

bosjes (de bosjes moeten daar nog worden gesnoeid voor een goede  
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doorgang) naar het  schoolplein.  Ook hier gaat men door de school en komt 

men uit bij de oude begraafplaats achter de kerk (ook hier moet nog worden 

gesnoeid). Men loopt dan over de begraafplaats via het bruggetje richting  de 

eierkeet. Dan gaat men over de bouwerschapweg  naar Ten Boer. De route zal 

ook aangegeven worden door bewegwijzering.  

Zo hebben we dan wat belangrijke punten van Woltersum onder de aandacht 

gebracht (café, molen, kerk en school). Wij hopen dat de wandelaar een goede 

indruk krijgt  van ons dorp en denkt, Woltersum was een mooie doorkomst van 

Tocht om de Noord.  

Na het evenement is er voor alle dorpsbewoners nog een gezellige nazit in het 

café met live muziek van O-Fifty een gezellige cover/feestband die de dag 

feestelijk gaat afsluiten. 

Als je meer info wilt over Tocht om de Noord ga dan naar de website:   

www.tochtomdenoord.nl 

 

Namens de werkgroep TodN. Woltersum,  Addie Dost 
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Terugblik Woltersummer Kermis 2015Terugblik Woltersummer Kermis 2015Terugblik Woltersummer Kermis 2015Terugblik Woltersummer Kermis 2015    

Het is alweer een paar maandjes geleden dat we kermis hebben gevierd in 
Woltersum maar toch willen we nog even terug kijken op dit jaarlijks terugkerend 
evenement. Dit jaar waren alle kermis attracties weer present en dat geeft ons als 
bestuur toch altijd weer een fijn gevoel. Het is toch wel bijzonder dat wij als 
relatief klein dorp nog altijd 
een eigen kermis hebben. 
Dit jaar werd de kermis 
geopend door drum-
&salsaband BATATUKÉ 
uit Groningen. Met een 
rondgang door het dorp en 
een optreden op het 
kermisterrein werd het een 
daverende opening van de 
kermis. 

 Op zaterdagmorgen konden de kinderen onder een waterig zonnetje beginnen 
met het bouwen van zandkastelen. De 27 deelnemers hebben ons versteld laten 
staan van hun bouwkunsten en streden twee uur lang om de mooiste 
bouwwerken te creëren. Na een hevige strijd met water en zand werden de 
prijzen verdeeld, kregen de winnaar een vetleren medaille en alle deelnemers 
gingen met een heerlijke zuurstang huiswaarts.  

Zaterdagmiddag werd er gestreden om het Beachvolleybal kampioenschap van 
Woltersum. De VVV had 50 kuub zand aan laten rukken om twee prachtige 
beachvolleybal velden aan te laten leggen. Het werd dan ook een prachtige 

middag waar heel veel 
mensen ontzettend veel 
plezier aan hebben 
beleeft en waar we veel 
positieve reactie op 
hebben gehad. Na een 

felle maar sportieve 
strijd ging  
Hoveniersbedrijf 
Lindenhoff er met de  
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eerste prijs vandoor, tweede werd  Klomp'n,Knoop'n & Krukken en de derde 

prijs was weggelegd voor Stars on the Beach. Het is zeker voor herhaling vatbaar 

en we gaan als VVV ook zeker kijken naar 

de mogelijkheden voor de komende jaren. 

De kermis werd afgesloten op zondag door 

de Rariteiten karavaan van GRIBUS. Deze 

bijzondere attractie was voor vele mensen 

een hele aparte belevenis. Van een opgezet 

varken op een brommer tot  een foetus van 

een zeemeermin,  Jules Deelder in de 

keuken, zweertje proeven, boerenlulvla, echt 

van alles kwam voorbij in deze bijzondere 

attractie.  

Nu kunnen we ons alweer opmaken voor 

een volgende editie van de kermis, volgend 

jaar is het ook weer tijd voor het  schoolfeest 

en kunnen we ons weer uitleven op mooie 

versierde wagens en straten. Dus zet het 

maar in jullie agenda,                                                        

Woltersummerkermis&Schoolfeest op 17, 18 en 19 juni 2016.Woltersummerkermis&Schoolfeest op 17, 18 en 19 juni 2016.Woltersummerkermis&Schoolfeest op 17, 18 en 19 juni 2016.Woltersummerkermis&Schoolfeest op 17, 18 en 19 juni 2016.    

 

Rest ons nog alle sponsoren en vrijwilligers te danken voor hun bijdrage of hulp. 

Namens de VVV Woltersum, Addie Dost 
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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 
 
 




