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TILPROAT  AGENDA 
 
 

 
 

 

Datum:  Wie? Activiteit: Locatie:  Tijdstip: 
          

12/13 
sept Culturele commissie Open monumenten dag kerk   

20-sep Culturele commissie Klaas Spekken en Joost van der Beek  kerk   
26-sep OBS de huifkar  Oudpapier dorp 11 uur 
18-okt Culturele commissie Theater Overschild over inundatie kerk   
31-okt OBS de huifkar Oudpapier dorp 11 uur 
1-nov Culturele commissie Allerzielen kerk   
12-dec OBS de huifkar Oudpapier dorp 11 uur 
13-dec Culturele commissie Van Zijl consort kerk   
10-jan Culturele commissie Allexander Broussard kerk   
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Moi lu,    
 
Het voorwoord schrijven in Corona-

tijd, een uitdaging op zich. Op de 

redactie van de Tilproat druppelt de 

kopij langzaam binnen.... Geen 

kermis dit jaar, zeer weinig acti- 

viteiten, dus ook weinig te melden in 

de laatste maanden? Nee hoor, het 

zomerkampje is nieuw leven inge-

blazen en hoe? Zelfs een Amerik-

aanse Brandweerwagen ging met 

alle toeters en bellen door ons dorp 

en de kinderen (en stiekem ook  de 

volwassenen) vonden het prachtig.  
Rienke kwam met het idee een 

bootcamp te starten in Woltersum 

en dit werd door de SVW goed op-

gepakt. Lourens stopt als voetbal-

trainer ivm het samen gaan met 

GEO. Een stevige hittegolf maakte 

de vakantie van thuisblijvers ivm 

corona maatregelen toch een beetje 

goed, en je zag af en toe kinderen 

zwemmen in het Eemskanaal, omdat 

ook zwembad de Blinkerd in Ten 

Boer zich aan de zeer strenge regels 

moest houden. De voorkant? Ja 

bizar, deze voorkant stond reeds 2 

jaar klaar op de redactie en was 

gepland voor september 2020. 

Omdat het huis op de voorzijde door 

een hevige brand niet meer bestaat 

heb ik Harry goedkeuring gevraagd, 

hij zei direkt "ja doen, mooi man" 

dus bij deze staat het huis 

vereeuwigd op de voorzijde van 

deze Tilproat. 

Robert Smit. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
Inmiddels is het al weer september en de zomer is al bijna 

weer voorbij. Na een mooie periode van warm weer en een 

hittegolf zijn we weer aangekomen bij de orde van de dag. 

De kinderen kunnen gelukkig weer naar school. Hopelijk is er 

door al die maanden van thuis online lessen krijgen niet te 

veel achterstand opgelopen. De corona heeft ons nog niet 

verlaten en dat zal ook nog wel even duren. Alle 

aanpassingen ten spijt , maar we moeten het er mee doen.  

 

Ondanks alle maatregelen is het toch gelukt om dit jaar een geweldig zomerkamp voor 

de kinderen te organiseren. Naar verluid was het een groot succes, de kinderen hebben 

genoten en stiekem heb ik de volwassenen ook wel zien genieten. De oude 

brandweerauto was een geweldige bezienswaardigheid. Vooral het spuiten met de 

brandweerslang was een welkome afleiding gezien de temperaturen op dat moment. 

De stormbaan zag er zeer indrukwekkend uit en er is dan ook gretig gebruik van 

gemaakt.  

 

Of er verder nog nieuws te melden is , nou ik hoop dat er veel copy is ingestuurd deze 

keer om ons van alles te vertellen. Hopelijk is er ook iemand die een uitgebreid verslag 

heeft gemaakt van het zomerkamp.  

 

Verder heb ik gehoord dat er een nieuwe club is opgericht genaamd de “WEC” 

( Woltersum Energie Corporatie ) De club is officieel benoemd en vastgelegd door de 

notaris. De bedoeling is om op termijn het dorp Energie Neutraal te maken door middel 

van Zonnepanelen en Windmolens zodat het hele dorp er in de toekomst van zal 

profiteren. Een aantal enthousiaste Woltersummers gaan zich hier mee bezig houden 

en hopelijk zien we over een aantal jaren resultaat. Voor inlichtingen kunt u terecht op : 

dorpsbelangenwoltersum@gmail.com   Hier kunnen ze u wellicht vertellen hoe u bij 

de juiste persoon terecht komt.  

 

Verder zijn er nog een aantal lopende zaken zoals sloop Dobbestraat ,nieuwbouw 

school , nieuwbouw huizen . Hier omtrent zijn nog steeds vragen die ooit wel een keer 

beantwoord zullen worden. Inmiddels hebben Jannie Wiersema en Henk Noordhof ons 

verlaten en zijn verhuisd naar Leek. We wensen ze veel geluk en woonplezier in hun 

nieuwe huis en woonplaats. De Leuke uitjes ,festivals en feesten kunnen we nog wel 

even vergeten. Hopelijk komt het normale leven snel terug , al heb ik een sterk 

vermoeden dat het nog wel eens een lange tijd kan duren. Houd de moed erin en maak 

er het mooiste van.  

 
Anneke Wagenmakers 
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Hitte trotseren in Woltersum 2020 

 
Omdat dit jaar de vakantie anders is 

verlopen als anders. Waaronder het 

sluiten en corona beleid van het RIVM 

in het zwembad van Ten Boer, zocht de 

jeugd van Woltersum, maar ook wel de 

oudere generatie, verkoeling in het 

Eemskanaal. Hier een kleine impressie. 

Foto’s zijn gemaakt door Mossika, 

wonende aan het Eemskanaal.  
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Bootcamp, een nieuwe sporttak van  SV Woltersum.  

Op 18 augustus zijn we gestart met een bootcamp afdeling bij de SV Wolter-

sum. Met een oproep van dorpsbewoner Rienke Feitsma op sociale media, of 

er animo was in het dorp voor bootcamp, hebben we als sportvereniging 

contact met haar gezocht. Wat zou het toch mooi zijn als wij bootcamp, als 

sportvereniging, aan 

kunnen bieden in het 

dorp. Het zou een 

mooie aanvulling zijn 

op onze activiteiten. 

Rienke was enthou-

siast over onze 

initiatieven en wilde 

graag helpen met het 

opzetten van een boot-

campgroep.  

Als eerste moesten we 

natuurlijk deelnemers hebben. Na een oproep op sociale media werd het al snel 

duidelijk dat dat geen probleem zou worden. Nu moesten we op zoek naar een 

trainer. En ook daar waren we snel klaar mee. Twee dorpsgenoten, Sayem en 

Jordin gaan de lessen geven. Sayem heeft in het verleden al lange tijd boot-

camp lessen verzorgd en was eigenaar van bootcampclub Workout Legends. 

Jordin heeft ook een lange fitness achtergrond en doet een sportopleiding. Na 

aanschaf van allerlei bootcampmaterialen konden we starten met het geven 

van de lessen.  

Na weer een berichtje op sociale media hadden we snel een groep bij elkaar van 

17 bootcampers. Een hele mooie start dus. Maar er kunnen meer bij. Je kunt 

altijd een keer komen kijken of het wat voor je is. Er wordt getraind op 

dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur bij het sportveld.  

Namens de SV Woltersum, Addie Dost. 
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Om ons even voor te stellen:  

 

 

 

Wij zijn een groep gecertificeerde bouwvakkers die de handen inéén hebben geslagen om een          

compleet plaatje voor de klant te creëren.  

 

Men kan ons inhuren voor bijna iedere klus dat iets te maken heeft met de bouwsector.  

MAW: van (FUN) – dering tot aan het (DAK) 

De meewerkende aangesloten bedrijven zijn: 

 

• Frederick Glaude----------------------------- F.G. Schilderwerken 

• Angelo Koops------------------------------ Transparant Nrd. Voegwerk 
• Brian Kroes--------------------------------- Stukadoor 
• Eddy Clements----------------------------- Dak techniek / All round  
• Benny Ewolds------------------------------ Bouwservice / All round 
• Allan Woltjer------------------------------- Installatiewerk/ gas, water, licht 
• Leo van Dijken------------------------------Straatwerk en riolering 
• Frans Bakker-------------------------------- Bouwkundig ingenieur 
• Kelly mosselman----------------------------MJK Interieur/ interieur, binnenhuisarchitectuur 
• Cliff Mosselman-----------------------------Klus en Voegbedrijf MoWi 
• Dad/Son kozijnen -------------------------- Kunststofkozijnen, medio 2020 

U ziet dat wij van bijna alle markten thuis zijn om u te kunnen helpen met uw bouwplannen. Of het nu gaat 

om een badkamer, straatwerk, glas HR++ of gewoon een bouwhulp met sterke armen. Tevens zijn wij ook 

gespecialiseerd in aardbevingsschade herstel. 

U kunt ons bereiken op een centraal nummer:                                                                                                   

Mobiel: 06- 33044616                                                                                                                                                      

E-mail: cliff1@kpnplanet.nl       

(advertentie) 
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In het kader van 75 jaar Vrijheid speelt De Schildgroep INUNDATIE.  

Een bijna vergeten geschiedenis uit het laatste oorlogsjaar. Corona of niet:  

 

Theatergezelschap De Schildgroep uit Overschild gaat INUNDATIE op de planken brengen. 

De voorstelling draait om de belevenissen van een aantal Schildjers in de Tweede 

Wereldoorlog ten tijde van de onderwaterzetting (inundatie) tussen Delfzijl en Harkstede. 

Het vertelt het verhaal van dominee Jaap van der Stoel en van de jonge Jan Dreise die 

tijdens een razzia ternauwernood aan de dood is ontsnapt. Tijdens deze razzia zijn drie 

landwachters in het ijskoude water van Hoeksmeer verdronken. Slechts weinig mensen 

weten dat in het laatste oorlogsjaar door de Duitse bezetter het land tussen Delfzijl en 

Harkstede onderwater heeft gestaan. In oktober 1944 worden de zeesluizen bij Delfzijl 

opengezet en komt het hele gebied blank te staan, bedoelt als verdedigingslinie. Vele 

inwoners moesten een ander heenkomen zoeken maar enkelen bleven. Overschild werd 

een plek waar onderduikers een goede schuilplaats konden vinden. Wat volgde was een 

lange koude winter.  

 

Om vrijheid te kunnen vieren is het belangrijk om de geschiedenis door te geven. 

INUNDATIE is zo’n verhaal dat niet vergeten mag worden.  

Regie is in handen van Erik Bulthuis bekend van Haardloper Huzengoa.  

 

De première is vrijdag 25 september in De Pompel Overschild met in het voorprogramma 

zangeres Tineke Rouw-Oosterhuis die als geboren Schildjer een ode aan het Eemskanaal 

zal brengen. Bij alle voorstellingen zal er een voorprogramma zijn. Op diverse locaties in 

het voormalige inundatiegebied zal INUNDATIE worden gespeeld.  

 

De speeldata zijn: Vrijdag 9 oktober in de synagoge van Appingedam. Zaterdag 17 

oktober in de kerk van Hellum. Zondag 18 oktober in de kerk van Woltersum (matinee). 

Vrijdag 23 oktober in de kerk van Opwierde, Appingedam. Zaterdag 24 oktober in Het 

Oude Kerkje van Garrelsweer. Vrijdag 30 oktober in dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. 

Zaterdag 31 oktober in Podiumcafé Peter en Leni in Steendam. Vrijdag 6 november in De 

Graankorrel in Harkstede. Zaterdag 7 november in dorpshuis ’t Holt in Ten Post. 

 

In verband met het Coronavirus zijn er voor deze voorstelling beperkt plaatsen 

beschikbaar. Reserveren is noodzakelijk via www.de-schildgroep1.webnode.nl  

 

Wilt u meer informatie bel dan met 06-30069011  

 

 

Klaasje Pen. 

schildgroep@gmail.com  

06-30069011 
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Klaas Spekken met Joost van der Beek in kerk Woltersum  
 
 

20 september komt Klaas Spekken samen met Joost van der Beek ‘Herkenbare 

verhalen’ spelen in de mooie kerk van Woltersum.  

 

Het is een intiem luister concert met streektaal zanger Klaas Spekken en gitarist 

Joost van der Beek. Een afwisselend concert met Groningse, Nederlandse en 

Engelse luisterliedjes. Het programma is ontstaan tijdens hun concerten op 

Vlieland, elk liedje verteld wel een verhaal. Zij spelen liederen van o.a. Ede 

Staal, Jim Croce, Herman van Veen, Bram Vermeulen.  

 

Klaas Spekken studeerde zang aan het conservatorium van Alkmaar. 20 jaar 

geleden besloot hij weer te gaan wonen in zijn Groningen. Nu inmiddels 8 

albums verder en geeft hij al 15 jaar concerten in zijn tuin. Verder is hij 

producent van de kinderopera In de Kooi is Gainaine Bange, die vorig jaar in 

première is gegaan.  

 

Joost van der Beek studeerde gitaar aan het Prins Claus conservatorium en 

ARTEZ in Zwollen en nog een jaar in Los Angeles. Hij mag zich echt bij de beste 

gitaristen van Groningen rekenen.  

 

Het concert start om 14:30 uur. Entree kosten zijn 5 Euro, kinderen tot en met 

12 jaar zijn gratis.  

 

Tijdens de optreden zijn natuurfoto’s van Theo Verhoeven, schilderijen van 

Hanna van Wel en portretfoto’s van Ronnie Zeemering te bewonderen.  

 

Omdat wij i.v.m. de coronamaatregelen minder toeschouwers kunnen 

toelaten is het noodzakelijk om van de voren te reserveren, dit kan per mail: 

reserveren@ccwoltersum.nl.  

 

Voor en tijdens het optreden gelden de richtlijnen van het RIVM. 
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Hallo Woltersummers. 

Ik heb een foto die gemaakt is op het kerkplein van Woltersum datering niet bekend, maar ik 

vermoed 1945 -1947. 

Op deze foto staat mijn moeder, nou ja staat, ze zit op haar knieën. Ze is de tweede van rechts. 

Haar naam is Doortje Sietske Postma geboren 12 november 1939 overleden 15 februari 2013 te 

ten Boer. 

Toen deze foto gemaakt is woonde ze bij haar tante, hoe kan het anders Doortje Postma. 

Echtgenote van Pieter Jan Veldman. Zijn kinderloos gebleven. Mijn moeder zat toen in Woltersum 

woonde, op een kleuter/school. Deze zou na 1950 verplaatst zijn.En ik ben benieuwd wie er nog 

meer op staan en of er ook nog foto's bestaan van het ouder schooltje. 

Voor info mail naar: Marinus.beek@home.nl       of bel op telefoonnummer: 0646134198             
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Steun de Groningers!  
 

Vanwege de aardbevingen ten gevolge van gaswinning in Groningen, vatte 

dichter Huub Oosterhuis het plan op om de provincie Groningen een hart 

onder de riem te steken.  

 

Hij besloot zijn gedichtencyclus 

Groningen, die hij bijna 60 jaar 

geleden schreef, opnieuw uit te 

geven. Het resultaat is een in 

boekdruk en handgebonden, 

tweetalige dichtbundel, Nederlands 

en Gronings, met de naam 

Groningen/Grunnen.  

 

De opbrengst van de bundel zal 

gaan naar Stut-en-Steun. Dit 

onafhankelijk Bewonerssteunpunt 

zet zich al ruim vier jaar in om 

bewoners te ondersteunen bij de 

vaak langdurige en moeizame 

processen rond de afhandeling van 

mijnbouwschade en de 

versterkingsoperatie.  

 

Met deze financiële bijdrage wil Stut-en-Steun een inloopspreekuur 

realiseren in het Westerkwartier, een gebied gelegen in het westen van de 

provincie Groningen, om ook daar de gedupeerden van de gaswinning beter 

te kunnen bereiken en ondersteunen.  

 

Kijk voor meer informatie en/of het doen van een donatie op 

www.ulule.com/groningenaardbevingen/ 
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Show door kinderen op de jeu de boules baan.  

Woensdag 2 sept. Op de valreep nog een melding van een prachtige show op 

de Jeu de Boules baan, bedacht door de kinderen uit het dorp.  

In allerijl zijn de ouders opgetrommeld om deze show te bewonderen.  

Gewapend met limonade snoep en koffie voor de ouders konden we dit 

spektakel aanschouwen.  

Het betrof een: Clown show Turn show Vecht show.  

Drie coole acts , dikke pluim hiervoor. 

 

 



22 Tilproat 

 



Tilproat 23 

 



24 Tilproat 

 

Bedankt, 
 
Alle vrijwilligers van de sportvereniging, die het mogelijk maakten, dat de jeugd kon 

voetballen. Van de vrijwilligers wil ik met name Onno (ook voor de sleutel van het 

ballenhok), Henk en Rinus noemen voor het klaarmaken van het veld. Van het be-

stuur wil ik met name noemen Addie, Tjakelien (als er weer iets leuks werd geregeld 

voor de kids, uitjes, medailles) Jan (wedstrijden verplaatsen, noteren, ook als scheids 

en scheidsregelaar) voor alle regelzaken omtrent de jeugd. Daarnaast natuurlijk alle 

scheidsrechters: Addie, Jan, Chris, Dani en Marco. Addie (als voorzitter) wil ik 

bedanken voor de mooie woorden bij mijn afscheid en het mooie cadeau. Ik wil alle 

vrijwilligers van het Dorpshuis bedanken, die altijd de kleedkamers weer netjes 

hadden, de koffie klaar hadden staan, de sleutels hadden geregeld, de gratis drankjes 

en de zakjes chips voor de kids, waar Sien of Janny soms mee kwamen. Dan alle 

supporters, moeders, vaders, opa’s en oma’s. Eén opa wil ik speciaal bedanken voor 

de trouwe support voor het team en de coaching van onze keepster! De ouders wil ik 

speciaal noemen, echt een unieke groep!. Ik heb in alle seizoenen, najaarscompetitie, 

zaalvoetbaltoernooien, voorjaarscompetitie, zomertoernooien niet één keer hoeven 

vragen om vervoer voor het team, altijd waren er auto’s genoeg! Bedankt voor het 

juichen, de “wave”, de Glühwein, de voetbalvragen (“welke kant spelen we op?” tot 

“welk systeem spelen we?”) de lol, het plezier. Zelfs de trainingen waren met publiek. 

Echt uniek!!! Dan Chris en Klaas, als het nodig was om een training te vervangen, dan 

stonden zij er. De tassen van Klaas voor de kids vind ik nog steeds een bijzondere gift. 

Marianne voor de schone hesjes op elke training, Henriëtte voor de shirtjes, broekjes 

en sokken (“wel uitgerold in de waszak!”), de waterzak en de aanvoerdersband, alles 

was altijd schoon en netjes voor elke wedstrijd! Sasja en Pascal voor het elke keer 

weer beschikbaar stellen van jullie huis en tuin voor de traditionele barbecue van ons 

team, altijd goed geregeld, goed verzorgd en beregezellig! Alle ouders voor de 

prachtige afscheidscadeaus, waar een aantal ouders met de kinderen veel tijd in 

hebben gestoken. Pascal voor de trainingen op maandag, het meedoen op de don-

derdag, de overleggen en de lol! Suzanne, Thijs, Merijn en Jelte voor de keren, dat 

jullie je in de wedstrijd en/of op de trainingen hebben ingezet voor het team.  

Daan, onze jongste, een ontwikkeling van madeliefjes plukken naar een technisch 

handige en scorende spits met inzicht. Yael, net klaar voor het echte werk, komt 

Corona. Een alleskunner, van keeper tot spits, een doorzetter, die echte mentaliteit 

en inzicht liet zien. Keisha, zat het kortst bij de club. Begon verlegen, je kon 

uiteindelijk niet meer om haar heen, lastiger van de bal te krijgen, inmiddels een 

scorende spits. Keano, begon individueel sterk, passeren (een lust voor het oog), 

rushes (een snelheid!), werd een steeds betere teamspeler, met een goede voorzet 

en scorend vermogen.  
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Stijn, begon met madeliefjes, liep over het hele veld tijdens de eerste wedstrijden, 

ontwikkelde zich tot een waardevolle speler op bijna alle posities. Passeren, passen, 

bal afpakken en scoren. Iemand, die je niet meer wilt wisselen. Roan, begon met een 

wereldgoal, keek op tegen alle tegenstanders. Goede passes, passeren, voorzetten, 

scoren, snelheid, tegenstanders kijken nu naar hem. Simon, wat een inzet, een dipje 

gehad, vervelende blessures gehad. Kan passen, ook 1 keer raken, passeren, scoren. 

Is echt een prima teamspeler geworden, een aanwinst voor elk team. Kris, in het 

begin moest hij soms even aangezet worden. Hij is nu los, wat een verdediger, vaste 

cornerspecialist, scorend vermogen, speelt inmiddels slimmer. Kan echt op meerdere 

posities uit de voeten. Aya, wat een ontwikkeling! Eerst overal naar toe schietend, tot 

een verdediger inmiddels, die je 3 keer tegenkomt. Kan passen, kan scoren, ze heeft 

snelheid, je kunt werkelijk altijd op haar rekenen. Leanne, een perfectionist heeft 1 

nadeel, het is nooit goed genoeg. Over alle competities de beste keeper, die mijn 

collega-leiders (van andere verenigingen) en ik zijn tegengekomen. Formidabele 

reddingen en een schot in de benen! Je bent dus zeker  

goed (genoeg)! Maik, wat een inzicht, wat een techniek (passeren, aannames en 1 

keer raken en meer dan 200 keer hooghouden), wat een schot! Topscorer en een 

echte teamspeler tegelijkertijd, daar zijn er niet veel van. In de terecht gewonnen 

wedstrijd tegen de ouders eindigde jij met een wereldgoal! Armin, begon als boos 

jochie, die vond, dat hij niet zo goed was en niet kon hooghouden. Inmiddels terecht 

de aanvoerder geworden van dit team. Hij neemt echt verantwoordelijkheid op zich.  
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Deze kerel staat er altijd! Je komt hem niet voorbij, zijn passes zijn goed, hij kan 

scoren en hij coacht altijd positief. Dit team heeft het de afgelopen competities zo 

goed gedaan. Zo’n groot leeftijdsverschil had geen enkele tegenstander. Elke training 

werd goed bezocht. Alle spelers waren leergierig. Pascal en ik zijn echt trots op dit 

team, wat een ontwikkeling hebben ze doorgemaakt! De kroon op deze ontwikkeling 

werd gezet (in het seizoen, waarin we als 2 de eindigden in de competitie) op een 

sterk bezet (onder andere de winnaar van de competitie) toernooi in Harkstede, waar 

we kampioen werden! Verder ben ik blij, dat alle jeugdleden kunnen blijven 

voetballen bij STEO, Omlandia en het nieuw gevormde SJO GEO-SVW (wat is 

begonnen met een perfecte samenwerking!). Ik kan en ik wil me niet splitsen in 5 

delen, dus ik vond dit een mooi moment om het stokje over te geven aan anderen, 

vanuit Woltersum doen dat: Pascal en Dennis. Ieder bedankt voor 6 prachtige 

seizoenen en heel veel (voetbal-)plezier!!! Bovenstaande maakt dat duidelijk, de 

afgelopen seizoenen maakten dat duidelijk: alleen samen zijn we een team! Ik wens 

ieder veel plezier en veel succes in de toekomst!  

Louwrens 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Garagesale Woltersum. 
 

Er komen tegenwoordig veel vragen binnen over de 
garagesale die gehouden zo worden in april maar wat 
ivm de corona is uitgesteld. Hennie en Tineke 
hebben overleg gehad en zijn tot de conclusie 
gekomen om dit toch te verplaatsen naar volgend 
jaar. Er worden in diverse dorpen en steden wel 
verkopen gehouden, maar omdat het virus weer 
oplaait door het gehele land willen we het risico niet 
nemen en dus verplaatsen naar 2021. En om het na 
weer veel werk, het dan weer uit te moeten stellen is 
voor niemand leuk.  
 
We hopen dan ook weer op jullie een beroep te 
kunnen doen. Misschien word het wel iets groter als 
wat we dit jaar van plan waren. Hoe en wanneer zult 
u zo gauw mogelijk lezen in de Tilproat, op sociale 
media of in de wandelgangen.  
 
Sorry voor het ongemak van het opslaan voor al uw 
spulletjes die u al had opgespaard.  
 
 

Hennie Blink / Tineke Smit. 
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Beste Dorpsbewoners,  

 

Langzamerhand komt er weer leven in het 

Dorpshuis. Dat kan ook, maar wel met 

beperkingen en aanpassingen; we moeten de corona regels in acht 

nemen.  

En dat betekent:  

• Houd afstand.  

• Desinfecteer je handen; overal staan middelen.  

• Het is éénrichtingsverkeer in het dorpshuis, houd je daaraan!  

• Er zijn fors minder zitplaatsen in de kantine, verplaats de stoelen 

en tafels niet.  

• Alleen staanplaatsen aan de bar en dan nog op 1,5 m afstand.  

• Ook aan de picknicktafels op het terras: 1,5 m afstand.  

Als we ons niet aan de regels houden lopen we de kans dat we een 

fikse boeten krijgen of weer moeten sluiten. En dat zou heel jammer 

zijn. Net nu we ook een mooie overkapping hebben gekregen. En tot 

slot, nog steeds geldt onze oproep:  

We zijn nog op zoek naar een secretaris voor het bestuur. Je kunt je 

daar voor aanmelden bij Sien of Klaske.  

 

Groet, Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum 
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Bij de redactie kwam een verzoek om een gedicht te plaatsen. Misschien is het een 
mooi idee om dit een vast rubriekje te geven in de Tilproat. Heeft u een mooi gedicht 
en / of wilt u er eentje publiceren? Stuur het dan in naar ons. tilproat@ziggo.nl 
 
 

MomeMomeMomeMoment.nt.nt.nt.    
 

De omgeploegde akker ligt verlaten 
maar duizend spreeuwen doen zich 

er te goed, ik sta er even stil. 
 

Ik hoor het kwetteren een tijdje 
aan, ik vraag me af hoe het zou zijn 

om als een spreeuw. 
 

Alleen de omgeploegde akker 
wat zwermen in de late zon 

misschien de nacht. 
 

Maar morgen is geen punt 
de horizon nog veel te ver. 

 
Ik laat ze gaan 

voor dit moment. 
 

 
Margriet Hidding 
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Janna en Ton Lietmeijer bedankt.Janna en Ton Lietmeijer bedankt.Janna en Ton Lietmeijer bedankt.Janna en Ton Lietmeijer bedankt.    
 

Van de 37 jaar dat onze dorpskrant “ Tilproat” uitkomt, hebben 

Janna en Ton Lietmeijer er 33 jaar met een advertentie in gestaan.  

 

De eerste keer was in oktober 1987. Heel bijzonder, toch?! Wat een 

trouwe, gewaardeerde sponsors! Dank jullie wel! En voor de prima 

kwaliteit ondergoed, sokken en nachtgoed. En natuurlijk ook voor de 

horlogebatterijvernieuwservice.  

 

Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn. Maar voor de klanten die 

niet zonder jullie kunnen, de familie Lietmeijer staat nog op de 

volgende markten:  

 

 

 

• woensdagochtend  Leens 

• woensdagmiddag   Eelde 

• donderdagmiddag  Leek 

• vrijdagochtend        Grootegast 

• vrijdagmiddag         Zuidlaren 

• zaterdagochtend   Uithuizermeeden 

• zaterdagmiddag    Uithuizen 
 

 

 

Nogmaals dank je wel en tot ziens. 

 

Lenneke Brik 
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Bel even voor je komt !  
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      Zomerkampje 2020 
 

Op 14 en 15 augustus was er eindelijk na jaren weer een zomerkampje.  

Vrijdagochtend regen, regen, 

regen, NEE HE! Gelukkig was 

het wel warm. 30 graden. Rond 

de middag was het weer droog.  

Om 13.30 uur kwamen alle 

kinderen eraan, zodat we om 

14.00 uur konden beginnen 

met de spelletjes rondom de 

molen. Schilderen, timmeren, 

kralen rijgen, touw trekken en 

met water spelen. Wat zijn er een mooie creaties gemaakt!  

Om 16.00 uur disco met een chippie en wat drinken (wij hebben leuke 

dansjes geleerd van de dames en heren) en om 17.00 uur patat eten.  

Na het eten om 18.00 uur met de trekker en wagen naar het trainingsveld 

(wat vonden jullie dat ritje leuk!) om daar spelletjes te doen. Een 4 kamp: fun 

slang, toren van Pisa, sponsbroek en nerf gun.  
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Om 19.30 uur met de trekker terug naar het kampje waar ondertussen het 

kampvuur was klaargemaakt.( Bedankt Theo) Toen iedereen er was werd het 

brooddeeg op de stokken gedaan en bakken maar! De kinderen en ook de 

ouders vonden dat erg leuk. 

 

Na het kampvuur natuurlijk nog de traditionele fakkeloptocht. Met fakkels en 

een hoop kabaal een rondje door Woltersum lopen. Daarna lekker naar huis.  

 

Zaterdag om 13.30 uur 

verzamelen, daarna met de 

trekker richting het 

trainingsveld waar een grote 

stormbaan klaarstond. Rond 

14.30 uur kwam er een oude 

brandweerauto. (Bedankt 

Jeroen) Wat iedereen 

fantastisch vond. Je mocht er 

zelfs in zitten.  
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 Rond 16.00 uur terug naar het kampje om daar nog een lekker broodje 

knakworst (bedankt Boris en Maaike) te eten en daarna lekker naar huis.  

Wat een fantastisch weekend met prachtig weer. Volgens mij hebben we 

allemaal erg genoten.  

Bedankt lieve kinderen.  

Ook willen we alle ouders/vrijwilligers bedanken die ons hebben geholpen en 

natuurlijk alle sponsoren zoals: de groenteboer uit Ten Boer (bananen), Pot 

(wc en hout), Molen (stroom), Fam. Meijer (water), Dorpshuis (stroom, 

water), VVV (tent, muziek installatie), Janny Wiersma (appels), Lalkens (stro), 

Reinders (hout), Huib (wilgentakken)  

Volgend jaar willen we graag weer het kampje organiseren samen met de 

hulp van het dorp! Wij kijken ernaar uit!  

 

Groetjes,  

organisatie zomerkampje Leonie, Bianca en Donna.  
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Impressie van zomerkampje 2020. 

 

 

 

(foto’s Donna van Huis en Maaike van der Werf) 



 

Tilproat 47 

  



Tilproat Woltersum 38e jaargang nummer 1 September 2020 
 

VERENIGINGEN 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Dobbestraat 10 te  Woltersum      
06-30125624 e-mail: tilproat@ziggo.nl  
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum  
Secretaris: ………..Vacature……………         
e-mail: dorpsbelangenwoltersum@gmail.com  
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris: K.Piebenga          050-2302290                           
Reserveren: S. Steenhuis       050-3023558 
 
Sportvereniging Woltersum 
Voorzitter: A. Dost               06-38610421   
Secretaris : M. Ruben.          06-55181616 
e-mail: info@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secr:etaris:  S.Steenhuis         050-3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: B.Punter               050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: J. Windt                06-51661044 
 
Kleine Vrienden (peuterspeelzaal) 
Contact: Stichting Kids2be 050-3688000 
e-mail: Info@kids2be.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris:  K. Lalkens           050-3022028 
                   J. Laning             050-3022611 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar” 
Woltersum 
Secretaris: M. de Waal           06-22423361  
 
Begrafenisvereniging 
Voorzitter: L. Dijkstra            050-3023664 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: W. Darneviel        050-3031437 
 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: K.Lalkens                   050-3022028 
 
 
 

 
Vogelvereniging “De Rode Kardinaal” 
Secretaris: C.D.Kamp             050-3023093 
e-mail: ceeskamp@ziggo.nl 

Biljartvereniging “Aan’t Daipke 83”  
Secretaris: H.Schoonveld       050-3021350 
 
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef” 
Secretaris: P.Nieborg              050-3022823 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : H.Kloosterman    06-46034358  

 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: J. Hoving              050-3024945 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: J. Noordman         050-2807085 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Voorzitter:  A. Uil                  050-8503624 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t 
End” 
Secretaris: T.Huizinga            050-3023989 
 
Buurtverband Bouwerschapweg 
“Lombok” 
Secretaris: D. Noordman        06-33884339 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper                050-5423440 
 
Culturele Commissie 
Secretaris: K. Lalkens            050-3022028 
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com 
 
TILPROAT 
Dorpskrant Woltersum 
Redactie: Tineke Smit            06-30125624 
e-mail: tilproat@ziggo.nl 
website: www.tilproat.nl  




