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Hallo Woltersummers
De donkere dagen zijn letterlijk
aangebroken, Stormen over
Woltersum, maar behalve wat
materiële schade gelukkig niks
ernstigs. De schade door de
aardbevingen is des te groter, lees
meer hierover in de krant. Er zijn
ook weer heel wat baby’s geboren,
leuk voor ons dorp. Alle vaders en
moeders van harte gefeliciteerd
namens Tilproat. De peuterspeelzaal
draait op volle toeren en is een
groot succes. Daar kun je als dorp
alleen maar blij mee zijn. Lees ook
vooral de activiteiten kalender want
er is zoals altijd weer heel veel te
doen ins dorp de komende
maanden.
Ik wens jullie allemaal heel erg fijne
kerstdagen en een heel erg gelukkig
2014!
Ingrid Stayen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Hallo, mijn dorpsgenoten!
Dachten jullie van me af te zijn?
Helaas heeft onze secretaris, Willemjan, het op dit
moment te druk om een stukje voor jullie te
schrijven en dus klim ik opnieuw ( met liefde,
hoor) in de pen of eigenlijk in de computer.
We hebben elke maand een keer “gewoon”
vergaderd in de bestuurskamer van ons
dorpshuis. In oktober hebben we ons jaarlijks
overleg met B&W gehad. En er was de avond met de NAM op 14 november,
georganiseerd door Groninger Dorpen. Voor de laatste 2 bijeenkomsten zit jullie
bestuur dan nog wel een avondje te brainstormen en elkaar te bestoken met
vragen via de mail. Bovendien is Tycho nog een avond in Spijk wezen kijken hoe
zo’n bijeenkomst met de NAM er dan uitziet, zodat wij ons goed konden
voorbereiden.
Ik zal even wat dingen op een rijtje zetten:
- Binnen ons bestuur ontstaat een vacature. We zoeken een betrouwbare ( !!!)
penningmeester m/v. Gewoonlijk schoven we binnen het bestuur wat met de
functies, maar Tycho en Ina hebben aangegeven dit wegens persoonlijke
redenen niet op te kunnen nemen. Waarvoor we natuurlijk respect opbrengen.
Voel je je geroepen? Neem eens contact op met 1 van ons. Het is absoluut geen
monsterklus. Je doet het niet alleen. En ik vind dat we een leuke en werkbare
club mensen in het bestuur hebben!
- Zoals sommigen van jullie gemerkt zullen hebben, is er het een en ander mis
gelopen bij het ophalen van de contributie de afgelopen jaren. We zijn
inmiddels weer zo’n beetje “ bij”, maar zonder de hulp van Martha Schoonveld
was dat niet gelukt. Dank je wel, redder in nood!
- Ook dit jaar zal er een kerstboom komen uit onze voormalige Duitse
partnergemeente Hesel. Daar zijn we echt blij om. Ik heb wel eens uitgezocht
wat zo’n boom in Nederland kost. Onbetaalbaar. Dat doen we dan echt niet
meer! Gert van Dijk en Gerard Kiel gaan de boom halen. Dank, heren!
Als er een avond belegd wordt met B&W, proberen we zoveel mogelijk zaken
aan de orde te stellen die in ons dorp “ leven”. Daarin zullen we niet altijd
volledig zijn. Maar we doen ons best.
- De dijk van het Eemskanaal stond ook op ons lijstje. Weer was er gedoe.
Weer was er “ paraatheid” van het waterschap. Het bleek te gaan om een
gesprongen afsluiter van het leidingwater. Die gebruiken ze om, zo nu en dan, de
leidingen schoon te spoelen. Uiteindelijk viel het mee. Maar we hebben
aangegeven dat we als dorp sneller op de hoogte willen worden gebracht. De
bijna-dijkdoorbraak van 2011 zit in ons geheugen gegrift.
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Bestuurstafel 2
- Iets wat al jaren op ons lijstje van aandacht staat is het kroos in het Diepje. Ook
afgelopen zomer. Gelukkig was Pieter Kranenborg van de gemeente, zo
doortastend, terwijl hij nog vakantie had, te zorgen voor hevels die water uit het
Eemskanaal het Diepje in spoten, waardoor er weer wat zuurstofrijk water in
kwam, Doordat het vol groeit, gaan de waterplanten die zuurstof voor vissen
maken, dood. En de vissen dus ook. Iedere zomer een ergernis! Wat we nodig
hebben is een groep vrijwillige eenden die het eendenkroos opeten. Die zijn er
wel eens, maar de terroristische waterhoentjes weten ze ieder jaar te verjagen.
De oplettende lezer weet wat we kunnen doen. Al is het maar het schudden der
eieren. En er zijn 2 super-eenden in het Diepje gezet die al heel wat kroos eten!
Bovendien hebben we inmiddels 3 vrijwilligers gevonden die het kroos uit het
water willen proberen te halen. De gemeente heeft aangegeven ons te willen
ondersteunen door in elk geval het kroos wat eruit gehaald wordt, op te halen.
Laat de zomer van 2014 maar komen! ( NU, graag!)
- Ook 2014: nieuwe monitoring van de gifput. We blijven het volgen. En ook
onze burgemeester houdt de vinger aan de pols. Dat stelt mij een beetje gerust.
Want je weet het gewoon niet. Er ligt daar zoveel ellende onder de grond!
- Ook de aardbevingen kwamen aan bod. Binnen de regio Woltersum is dat een
groot probleem. Dat werd door B&W erkent. Op onze vraag of zij de NAMbijeenkomst wilden bijwonen om ons een hart onder de riem te steken, hebben
ze toegezegd dat te willen proberen. En onze burgemeester was er!
- Herindeling van gemeentes. Ook zo’n punt. Er is geen andere gemeente die ons
wil “ hebben” met de schuld die er is. En klakkeloos naar Groningen ( en Haren)
gaan, is volgens ons, niet wat iedereen wil. De huidige samenwerking met
Groningen gaat uitstekend, mits het “ loket” in Ten Boer openblijft. B&W stelt
dat, zolang het geen wet is, we zo door gaan. Maar als het een wet wordt, dan zal
het echt wel door gaan. Met wie we dan ook zullen gaan samenwerken.
Laten we als dorp dan maar hopen dat er nog aanspreekpunten blijven voor
zaken als het kroos, de gifput, de bevingen en de dijk…..
Niet vergeten: iedere 3de donderdag van de maand zit jullie bestuur in het
dorpshuis vanaf ± 20.00 uur. Heb je wat te bespreken? Kom langs! Wel even
melden, graag. Komen we beslagen ten ijs ( brrrr).
Lieve groet, Lenneke Brik.
Hallo allemaal,
Zoals jullie allemaal weten, bezorg ik de kranten in Woltersum.
het dagblad van het noorden en de telegraaf.
Mocht ik jullie vergeten of te laat zijn dan is dit mijn nummer:
06 12371187… want mijn 050 nummer is vervallen.
Verder wens ik een ieder prettige feestdagen toe.
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Kinderboekenweek op school.
De Kinderboekenweek begon op
woensdag 2 oktober.
Het thema was dit jaar, een sportief
thema: “Klaar voor de start”. De
eerste dag van de Kinderboekenweek
begon dan ook met een sportief spel.
Gedurende de week waren er binnen
de klas allerlei activiteiten. Zo
mochten de kinderen hun
lievelingsboek meenemen op
woensdag 2 oktober. Verder werden
er vaders, moeders, opa’s en oma’s uitgenodigd om de kinderen voor te komen
lezen op de woensdag 9 oktober. Dat kon bijvoorbeeld uit een eigen favoriete
kinderboek zijn of uit het favoriete boek van de zoon/dochter of
kleinzoon/kleindochter. Men las dan een hoofdstuk of een door de voorlezer
uitgezocht stukje voor aan een groepje kinderen.
Er werd gebruik gemaakt van een roulatie systeem, zodat men meerdere keren
een ander groepje kreeg.
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Kinderboekenweek 2
Als afsluitende activiteit kwam een
instructeur van circus Santelli
gastlessen geven. Daarvoor
werden vier groepen gevormd, die
om de beurt les kregen in de
gymzaal. Er werd begonnen op de
vrijdagochtend met groep 1/2.
Omdat de leerlingen in vier
groepen werden verdeeld, lukte
het niet om voor 12.00 uur klaar te
zijn. De leerlingen van groep 5 t/m
8 konden dan op school blijven
eten en de lessen konden gewoon
door lopen, maar ze waren die dag om wel lekker om 14.00 uur vrij.

Daarmee werd op een spectaculaire manier een geweldige inspirerende Kinderboekenweek
afgesloten, waarbij alle kinderen gemotiveerd werden om te gaan of te blijven lezen.
T.S
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Gain daklozen in de dieken.
Ko Joager euliede mit zörg zien jachtgeweer in. Nog even wachten en t
jachtseizoen zol lös goan. Op zien verkennens deur t Heubultjebuursterveld
haar e zain dat der mals vlais op hom wachtde en t zol nait aan zien geweer
liggen dat e de vraiskist nait aan de kop tou vol kreeg.
Ko streek laifdevol over de kolf van zien schaittuug dou de telefoon rinkelde.
Jan Revier, veurzitter van t wotterschop vruig:,, Ko
is dien geweer schaitkloar?”
,, Of de duvel der mit speult Jan, hou kenst roaden.
Hest bie mie deur de gloazen koekeloerd, zeker?”
Jan Revier stukde oet, dat aal t wotterschopsvolk,
zodounde ook de schaarpschutter van dainst, mit
prikstokken de dieken kontroleerde op
maankementen.,, En oetgerekend op dit mement
zwemt hier vlak veur mien neus n joekel van
beverröt in de zwetsloot.”
Ko vuilde de vroag aankomen en was Jan n slag veur: ,, Doe wolst vroagen of
ik veur de röttenjoager invalen ken? Den bist aan t juuste adres. Zeg mor woar
k wezen mout.”
De veurzitter van t wotterschop legde via zien mobieltje oet, woar Ko hom
vinden kon.
Tien menuten loater wees Jan Revier hom de röt aan.
t Baist was muilek zichtboar, mor Ko zag dat nait as n perbleem.
,,Aine dij acht joar achter n kanner schutterskeunenk van Heubultjeburen
wordt,”klopde Ko zuk op de borst,,, mout dit swientje ook wel wasken
kennen.”
Mit vaste haand legde hai aan en
schoot roak.
Jan Revier haar der slim muite mit t
kedoaver aan waal te kriegen.Hai
poesde en stende:,,,Dizze is dubbel zo
zwoar as n deursnee beverröt. Net
wastoe zeest, t kon wel n swientje
wezen.”
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Gain daklozen in de dieken 2
Nijlootjes goan in Heubultjeburen as n lopend vuurtje deur t loug en dou dat
vuurtje bie Riekje Raamp aanbelandde, bluis dij t op tot n oetsloande
braand,Want wat was t geval?Guster waren heur capibara’s ontsnapt oet t
hounderhok. t Goas deurbeten. Het mannetje haar ze nog net tegenholden,
mor t wiefke was mit n plons in de zwetsloot verswonnen.
Dat Jan Revier heur veur n beverröt aankeken haar, von Riekje nait zo
verwonderliek. As dij baaisten zwemmen is der sikkom gain onderschaid te
zain, mor toch… Riekje was furieus en buurman Ko Joager de gebeten hond. Ze
wol n schoade-vergouden. Desnoods zollen ze mekoar weeromzain veur de
rechter.
Jan Revier stelde de schutterskeunenk gerust:,, Loat mor komen Ko, capibara’s
holden in n hounderhok is ja vroagen om perblemen. As dij baide joekels
ontsnapt waren en jongen op de wereld zet haren, stel die dat veur, d ellende
was nait te overzain west. Holen in de dieken meneer,holen, woar dakloze
zwaarvers oet stad komfertoabel in overnachten konden. Man, wie hebben zo
al muite genog om t wotter in t daip te hollen.”

d Heubultjebuursters, op wat
onnoadenkende
netuurvrunden noa, stoan
achter Jan Revier. De
participoatsie-moatschappij is
bie heur nog nait zo
deurdrongen, dat ze de
daklozen mit open aarms
toustoan heur gammele dieken
as sloapstee te gebroeken.
Boetendes binnen ze
körtsleden op n hoar noa
ontsnapt aan n overstromen.
En as vandoag de dag 80 man
van t wotterschop en
twijhonderd soldoaten mit
heur prikstokken in de weer binnen, kennen Heubultjebuursters wel op heur
vingers noatellen, dat t ook dizze winter weer op hoop van zegen wordt. Ook
zunder exotische bora bora’s in de dieken, of hou dat ontuug ook haiten mag.
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Hallo allemaal,
De weken vliegen voorbij! Nog even en dan zitten we alweer aan de oliebollen
en appelflappen. Het jaar is omgevlogen…..Vorig jaar waren we in de
kerstvakantie nog druk bezig om ons lokaal op tijd klaar te krijgen. Nu zijn we
helemaal gesetteld.
Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd, er zijn nieuwe kinderen bijgekomen en
we hebben afscheid genomen van peuters die naar de basisschool zijn gegaan.
Ook hebben we een nieuwe vrijwilligster erbij, Miranda. Samen met de andere
vrijwilligsters oma Ina, Laura en Angela vormen we een klein, leuk , hecht
team.
Op het moment zit de groep vol met zestien peuters. Voor het volgende jaar
zijn er al aanmeldingen, maar we kunnen er nog lieve, enthousiaste peuters bij
gebruiken! Kom gerust een keertje kijken.
De afgelopen periode hebben we een aantal gezellige activiteiten
georganiseerd. Zo hebben we een herfstwandeling gemaakt, een
lampionnenoptocht gelopen en een pietenochtend gehad. Uiteraard volgen
de kerstvieringen de kerstbazaar op 18 december nog! Al onze belevenissen
zijn te volgen op onze website www.stichtingkleinevrienden.nl
Alvast veel plezier gewenst bij alle feestelijkheden die dit jaar nog volgen…..
Groet,
Maaike, leidster peuterspeelzaal Woltersum

Kerstmarkt in Overschild
De Stichting De Pompel in Overschild organiseert dit jaar op
zaterdag 14 december een gezellige, overdekte kerstmarkt in
haar dorpshuis aan de Meerweg in Overschild. Het belooft een
fraaie markt te worden met een aantal nieuwe standhouders met
nieuwe producten. Als u nog geen kerstboom heeft gekocht, kan dat in
Overschild. Ook plaatselijke organisaties en verenigingen krijgen de
gelegenheid zich te presenteren.
Ook voor een kop koffie, warme glűhwein en een hapje en een drankje
of een patatje is er volop gelegenheid. Terwijl u de markt bezoekt kunt u
de kids laten schminken.
U bent van harte welkom tussen 13.00 en 19.00 uur.
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Koopmansplein 15
9791 MD Ten Boer
Tel. 050-3020441
Fax. 050-2030442
Internet: www.readshop.nl
E-mail: tenboer@readshop.nl

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

Nieuwe Bewoners.
Graag laat ik jullie kennis maken met Leen en Anneke Wagenmakers de
bewoners van de “Pastorie.” De jongere “ouderen” van deze tijd. Twee heel
actieve mensen, die gezelligheid en levenslust uitstralen. Beiden zijn Groninger,
maar Anneke heeft een groot deel van haar jeugd bij haar oma in Amsterdam
doorgebracht, omdat ze een schipperskind was. Tot 2009 had Leen een zaak in
Groningen, Audio, beeld en geluid. Dat was ook wel te zien in de mooie
huiskamer waar een pracht van een B&O TV toestel stond. Anneke heeft altijd
in de zorg gewerkt als doktersassistente, bij farmaceutisch research in
ZuidLaren, later in het UMCG bij de interne poli. Ze heeft dit gedaan tot 2009.
O, ja ze is ook nog fotografe geweest, vertelde ze me even tussendoor. Kortom
een vrouw die van alle markten thuis is. Toen ze hun huis verkochten, wilden ze
eigenlijk niet meer kopen en oriënteerden ze zich buiten de stad. Plotseling
begon de tijd te dringen, want de kopers van hun huis, moesten er snel in,
omdat ze ook hun huis verkocht hadden. En dat allemaal in deze tijd! Zoals wel
meer gebeurt komt er ineens een oplossing, via Jenny Pot hoorden ze dat de
Pastorie Leeg kwam, dus gaan kijken. Er moest best wel even over nagedacht
worden, maar uiteindelijk besloten ze de sprong naar Woltersum te wagen. Ze
hebben al heel erg veel werk verzet sinds 1 december vorig jaar.
Leen is nog continue bezig. Hij houdt er ook niet bepaald van om stil te zitten.
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Nieuwe Bewoners.2
Hij vindt het ook erg leuk om meubels te maken van steigerhout, maar
voorlopig heeft hij z’n handen nog vol aan het huis en de tuin. ’s-Zomers mag
hij nog graag op z’n oldtimer motor rondtoeren.(voor de liefhebbers: een
Triumph Thinderbird)
Anneke is heel erg handig op de naaimachine en vindt dat ook geweldig om te
doen. Ze kan zich hele dagen boven terugtrekken en dan lekker gaan zitten
prutsen. Bovendien werkt ze nog in het UMCG als coördinator en producent
van KinderTV van de vrienden van het UMCG.

Anneke en Leen hebben 1 zoon en twee kleinkinderen: Luka van 13en Milan
van 10 , waar ze heel trots op zijn. Kortom heel erg leuke mensen, die volop in
het leven staan. Ik hoop dat ze hier nog vele jaren met heel veel plezier zullen
wonen.
I.S.
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Waterschappen en defensie oefenen hoogwatersituatie….
Oefening ‘Dijkleger' is afgerond. Tijdens deze drie dagen (7,8 en 9 november)
oefenden Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, samen met defensie, een
hoogwatersituatie op het Eemskanaal en de mogelijke gevolgen daarvan voor
de kade.
Het waterschap deed
dijkinspecties en er is geoefend
met onder andere zandzakken en
kwelschermen. Tijdens de oefening
werden deze activiteiten
gecoördineerd door het
waterschaps actieteam (WAT) en
het waterschaps operationeel
team (WOT). Ongeveer
100 waterschappers zijn tijdens de
oefening getraind, zodat ze op de
goede manier handelen bij een reële hoogwatersituatie. Zo heeft de oefening
bijgedragen aan het goed voorbereid zijn op een dreigende situatie van
hoogwater. Het WAT heeft tijdens de oefening Dijkleger voor het eerst kunnen
werken vanuit de nieuwe calamiteitenbus. Met deze bus kan het WAT op
locatie overleggen en gebruik maken van computers, het waterschapsnetwerk
en internet.
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Waterschappen en defensie oefenen hoogwatersituatie….2

De box barriers zijn ook nieuw en voor het eerst ingezet. Dit zijn grote kunststof
containers die, gevuld met water, dienen als hoogwaterkering. De box barriers
hebben als voordeel boven zandzakken dat ze licht zijn en gemakkelijk in elkaar
te zetten. Met het nieuwe systeem bouwt het waterschap snel een nooddijk.

De Nationale Reservisten van
de Koninklijke Landmacht
liepen dijkinspectie tijdens de
nachtelijke uren en ze hebben
het waterschap geholpen bij
acties aan de dijk. Daarnaast
hield defensie ook een eigen
oefening: het bewaken en
beveiligen van de
zuiveringsinstallatie en de
directe omgeving. Hieraan
deden ongeveer 120 soldaten
aan mee, van 4 pelotons, in
combinatie met 20 voertuigen.
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voor circa 25 oliebollen:
bloem........... 500 gram
melk........... 500 ml
gist........... 40 gram
zout........... 1 mespunt
gele rozijnen........... 75 gram
blauwe rozijnen........... 75 gram
krenten........... 75 gram
sukade........... 50 gram
appelen (bij voorkeur goudreinetten of rode boskoop) .....2 stuks
zonnebloemolie........... 3 liter
poedersuiker........... naar eigen smaak
Zeef de bloem boven een grote kom en maak in het midden een kuiltje.
Los de gist op in wat lauwe melk en giet dit mengsel in het kuiltje.
Voeg daarna - scheutje voor scheutje - de rest van de lauwe melk toe en wat zout.
Maak goed roerend vanuit het midden een mooi glad, vloeiend beslag.
Was de rozijnen en krenten en laat ze heel goed uitlekken.
Schil de appelen en verwijder de klokhuizen.
Snipper vervolgens de appelen en de sukade fijn.
Doe de rozijnen, krenten, fijngesnipperde appelen en sukade in het beslag en schep
alles goed door elkaar.
Laat dan het beslag - afgedekt met een vochtige doek - op een warm plekje 1 uur
rijzen.
Verwarm in een frituurpan de olie tot er een lichte damp vanaf komt en leg
keukenpapier klaar.
Maak met 2 eetlepels (telkens even in de hete olie dopen) of een ijsschep bollen van
het beslag en laat die in de hete olie glijden.
Bak de oliebollen (5 tegelijk) in 5 minuten gaar en goudbruin.
Als het goed is, draaien de bollen na circa 3 minuten vanzelf om.
Doen ze dat niet, geef ze dan even een duwtje.
Neem de oliebollen met een schuimspaan uit de pan en laat ze op keukenpapier
uitlekken.
Bestrooi de oliebollen voor het opdienen met poedersuiker.
T.S.
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WANNEER
7-dec
13-dec
13-dec
14-dec
18-dec
21-dec
21-dec
22-dec
22-dec
24-dec
24-dec
24-dec
25-dec
25-dec
26-dec
29-dec
31-dec
31-dec
31-dec

WIE
SVW
Culturele Com.
VVV
de Witte Brug
Huifkar
SVW
de Witte Brug
SVW
Kloosterkerkgem.
de Witte Brug
Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.

1-jan
5-jan
11-jan
12-jan
18-jan
1-feb
8-feb
19-feb
22-feb
15-mrt
12-apr

de Witte Brug
Kloosterkerkgem.
de Witte Brug
SVW
de Witte Brug
Old Egypte
Old Egypte
de Witte Brug
de Witte Brug
de Witte Brug
de Witte Brug

Kloosterkerkgem.
Kloosterkerkgem.
de Witte Brug
Kloosterkerkgem.
De Fram
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WAT
start kerstbomenverkoop
NTT met "MIJN EDE"
kerstmarkt
Live Night (rock music) met: Chalenger
kerstbazar
jeugd kerstdiner
kerstklaverjassen
kerstcontactmiddag (klaverjas+sjoelen+snert)
Dienst van Schrift en Tafel (I.Frenay)
Piratenkerstnachtbal met: Lucas & Gea e/a
kerkdienst (A.P.Oosting) met Ina Pruim (viool)
kerkdienst (A.P.Oosting) met de Cantorij
Café gesloten
kerkdienst (S ten Heuw) met de Cantorij
Café en cafetaria geopend
kerkdienst (W.Heeren)
oudjaarsborrel
eindejaarsdienst (eindejaars commissie)
jaaruitslingeren (glϋwein+oliebollen)
Sylvesterparty Jump in drive in met Fokko v
Dijk
kerkdienst (A.P.Oosting)
Live Night (rock music) met: Down Town Dogs
nieuwjaarsreceptie
vrij klaverjassen
Toneel voorstelling
Toneel voorstelling
vrij klaverjassen
Rock Night met diverse Bands
vrij klaverjassen
Live Night (rock music) met: New Adventurers

december 2013

WAAR
Hosta-Hoofdweg
kerk
kerkplein
Café
school
Dorpshuis
Café
Dorpshuis
kerk Ten Boer
Café
kerk Woltersum
kerk Ten Boer

????
13,00 uur
20,00 uur
16,00 uur
21,00 uur
?
17,00 uur
20,00 uur
12,30 uur
11,00 uur
21,30 uur
20,00 uur
22,00 uur

kerk Ten Boer
kerk Ten Boer
Café
kerk Ten Boer
molen

09,30 uur
16,00 uur
10,00 uur
16,00 uur
?
15,00 uur

Café
kerk Ten Boer
Café
Dorpshuis
Café
Dorpshuis
Dorpshuis
Café
Café
Café
Café

01,00 uur
10,00 uur
21,00 uur
16,00 uur
20,00 uur
19,30 uur
19,30 uur
20,00 uur
20,00 uur
20,00 uur
21,00 uur

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen.
Iedereen die iets organiseert geeft het door!!!Aan: tilproat@kpnplanet.nl.
Of aan Ingrid Stayen tel: 0503022266
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790
28

Tilproat Woltersum

31e jaargang nummer 2

december 2013

Herfststorm 2013.
Het was al een paar dagen eerder aangekondigd. Een zware storm zou over
Nederland trekken. De zwaarste sinds 1972. Omdat de weermannen en
vrouwen het wel eens vaker mis hebben, werd er in het begin niet zoveel
aandacht aan gestoken. Tot dat het de 28ste oktober begon te waaien. In de
media werd er veelvuldig over gesproken, omdat in er langs de kust al een
stevige storm stond. En ook rond een uur of half 11 ging het in Woltersum
stevig waaien. Maar omdat we best wel iets gewend zijn met de dijk en de
aardbevingen, bleven de meesten er wat nuchter onder. Totdat het
hoogtepunt een uur later kwam. De wegen lagen ineens vol met bladeren want
de bomen waren door de warme oktobermaand nog lang niet door hun blad
heen. En hierdoor zijn tijdens harde windstoten ook heel wat bomen
gesneuveld in en om het dorp. Takken knapten af alsof het lucifers stokjes
waren. Losse spulletjes in de tuinen vlogen door de lucht. Tuinhekken waaiden
omver. Ook kwam het water in het Eemskanaal over de dijken heen. En toen
was het toch wel heel eng. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn
gevallen.
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Rond een uur of 3 werd het wat rustiger en werd de schade pas echt duidelijk.
De hele mooie wilg bij een boerderij tussen Woltersum en Ten Boer, lag
helemaal tegen de vlakte. Bij een andere boerderij aan de Bouwersschapweg
was een boom omgewaaid op de schuur erachter. Bij school lag de appelboom
plat. En ga zo maar door. Later hoorde je op straat dat er vele mensen toch wel
in angst hebben gezeten. Het duurde best wel lang voordat het voorbij was. De
dagen erna kon het opruimen beginnen.
DE foto’s zijn gemaakt door Harry Lode.
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Aardappel.....................................1 kilo
zolte snijboon`n...........................500 gram
zout .....................................naar eigen smaak
gemalen witte peper....................snufje
nootmuskaat................................snufje
uitgebakken vetspek.....................200 gram
melk............................................indien nodig
Schil de aardappels en snij ze in gelijkmatige stukjes en doe ze dan in grootte
pan en zet de aardappels voor 2/3 in het water.
Spoel de zolte snijboon`n af onder koud stromend water en doe bij de
aardappels.
Breng de aardappels aan de kook en maak dit gaar.
Als de aardappels en snijbonen gaar zijn giet men dit af en stoomt men dit
droog.
Doe de vetspek erbij en wat witte peper en nootmuskaat en stamp dit goed
door elkaar (of met een mixer).
Als de stamppot wat droog is kan men er wat melk aan toevoegen.

Bij deze stamppot past heel goed een
gehakt bal of een gemarineerd
speklapje en/of een rookworst en
rode bietjes.
Bij dit gerecht kunnen heel goed de
volgende gerechten geserveerd
worden.
O.A.
piccalilly / augurk / zilver uitjes /
Amsterdamse uitjes / uitgebakken
rookspek. T.S.
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Beste Dorpsgenoten,
Zoals wel meer inwoners aan de k. de Boerweg parkeren ook wij wel eens de
auto in onze tuin aan de voorzijde van het huis. Nu het weer vroeg donker word
is het niet meer te zien waar je voeten neerzet. Er liggen veel hopen
hondenpoep. Nu na drie keer poep aan de schoenen te hebben gehad, wat
resulteert in poep door het hele huis,
zijn we er nu wel (meer) dan klaar
mee.
We hebben nog niet kunnen zien
welke hond(en) nu daadwerkelijk
hun behoefte in onze tuin achterlaten.
Vandaar dit vriendelijk verzoek aan
zijn of haar baasje om onze tuin te
mijden of de behoefte even netjes op
te ruimen en een voorbeeld te nemen
aan de vele Woltersummers die de poep keurig opruimen!
Alexander, Léonie en Sylvan Rijkens
K. de Boerweg 19, Woltersum

Toneelvereniging “Old Egypte” houdt haar jaarlijkse uitvoeringen op 1 en 8
februari 2014. Omdat het aantal bezoekers enigszins terugloopt houden we dit
jaar geen drie uitvoeringen maar twee.
Vanaf 13 januari 2014 kunnen de toegangsbewijzen worden afgehaald bij I.
Dijkema, Kollerijweg 11 te Woltersum.
Donateurs kunnen hun kaarten gratis afhalen en niet-donateurs betalen € 5,00
entree. De kaarten dienen te worden afgehaald. Deze kunnen niet telefonisch
worden gereserveerd.
Toneel vereniging “Old Egypte”.
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In september hoorden we dat Henk Evenhuis was overleden. Henk was een
zeer gewaardeerd lid van onze toneelvereniging. Korte tijd na de oprichting in
1982 is Henk lid geworden. Hij deed gelijk mee met het eerste blijspel dat we
speelden. Dat was een klucht van J. Zijl: “De jonge boer”. Henk groeide uit tot
één van onze beste spelers. De meeste hoofdrollen, vaak ook de langste,
werden door hem gespeeld. De eerste jaren was hij nog op de boerderij
werkzaam. Hij begon pas met het leren van een rol als de oogst binnen was.
Jaren later, toen hij geen boer meer was, had hij alle tijd van de wereld om de
rollen uit het hoofd te leren.
Henk was geen lid vanwege het toneelspelen alleen, voor hem was het
“nazitten” na het oefenen net zo belangrijk. In de tijd dat Harmke nog op het
dorpshuis zat, waren we regelmatig ver na middernacht thuis. Voor Henk geen
probleem, want hij kon uitslapen, voor de leden met een baan lag dat iets
anders.
Hij wilde absoluut niet tot het bestuur toetreden, maar hij was wel degene die
het meeste werk voor de vereniging deed. Samen met Jan zorgde Henk ervoor
dat het toneel gemeubileerd werd, dat de donateursgelden werden opgehaald
in Ten Boer, dat er flyers werden rondgebracht in het dorp, dat er duizenden
lootjes werden geniet, Henk deed het allemaal.
Voor ons was Henk een geweldig lid. Hij was vriendelijk en behulpzaam, maar
had ook zijn principes. Buiten de toneelvereniging om was hij eveneens een
man waarop je nooit tevergeefs een beroep deed. Een greep uit de dingen die
hij voor het dorp deed:
• jarenlang oud papier ophalen voor de school
• oude spullen ophalen voor de rommelmarkt en de overschotten
afvoeren naar de vuilstort
• ruimte beschikbaar stellen voor:
- spullen van diverse verenigingen
- het maken van wagens voor de optocht vanwege het schoolfeest
• fungeren als chauffeur in de optocht
• het mede organiseren van de reünie van de school en van 2 jaar
Woltpop.
Kortom, we hebben in hem een zeer gewaardeerd dorpsgenoot verloren.
Voor ons als toneelvereniging bestaat de uitdaging eruit om ook zonder Henk
dit jaar een leuk blijspel op de planken te brengen.
Toneelvereniging “Old Egypte”
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Voor de kleine en de grote trek,
voor kleine en grote mensen,
voor eten en drinken,
voor tussendoor en een geplande activiteit of feestje:
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur
op zondag vanaf 16.00 uur.
Wij ontvangen u gastvrij: Anneke en Louk Heidema
Gaykingastraat 32, Ten Boer
050-3021488
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“Gemeente Ten Boer failliet” was de afgelopen tijd overal te lezen. Technisch

gezien klopt dat ook wel. De schulden die zijn ontstaan door afboekingen op
gronden groeien ons boven het hoofd.
Maar gelukkig is het voor een gemeente anders dan voor een bedrijf. Wij gaan
niet dicht. Ook volgend jaar kunt u gewoon weer bij ons terecht voor alle zaken
die u anders ook bij de gemeente regelde.
Dit betekent echter niet dat we niets aan onze financiële
problemen gaan doen. Ze moeten opgelost worden. We
kunnen dit echter niet alleen, anders hadden we dat
allang gedaan. Daarom heeft de gemeenteraad tijdens
de begrotingsvergadering in november besloten om een
‘artikel 12-status’ aan te vragen. Dat houdt in dat we het
ministerie van Binnenlandse Zaken vragen ons te helpen
weer financieel gezond te worden.
Deze procedure vraagt allerlei onderzoek, dat het
komende jaar uitgevoerd wordt Daarna zal er een
saneringsbegroting opgesteld worden, en dan is duidelijk op welk gebied we
eventueel steun krijgen van het Rijk en waar we moeten bezuinigen. Opnieuw
bezuinigen dus. Dat zal na de rondes die we de afgelopen jaren al gehad
hebben niet makkelijk worden. Er moeten moeilijke keuzes aan de
gemeenteraad voorgelegd worden.
Aan de andere kant proberen we de leefbaarheid in onze gemeente zo veel
mogelijk in stand te houden. Daarvoor kijken we naar onze inwoners, maar ook
naar de provincie. De provincie zij zou daarin kunnen ondersteunen. Verder
biedt het rapport van de Commissie Meijer op dit vlak kansen. Deze commissie
heeft adviezen uitgebracht over de compensatie naar aanleiding van de
aardgaswinning in ons gebied. Als die kansen zich voor doen moeten we ze
pakken!
Alleen op het financiële vlak gaan we dus al een heel spannend 2014 tegemoet,
met problemen, maar ook met kansen. Daar komt nog bij dat we in maart
gemeenteraadsverkiezingen hebben en de herindelingsdiscussie gewoon door
gaat. Kortom het wordt politiek gezien een heel spannend jaar.
Namens burgemeester en wethouders wens ik iedereen fijne feestdagen en
een gelukkig 2014!
Lambert Stoel, wethouder.
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VRAGEN VOOR DE AVOND MET DE NAM EN VERENIGING GRONINGER DORPEN
IN WOLTERSUM OP 14 NOVEMBER 2013
1.- U, de NAM, maakt het gebied onaantrekkelijk en verwijst naar de minister om dat te ( laten)
ontkennen. Dat is, op z’n zachtst gezegd, niet erg netjes. Maar het werkt blijkbaar wel. Wij vragen ons
af wat de rechtspraak daar voor oordeel over zou uitspreken.
2.- Er wordt steeds gesproken over ( aard)bevingen. Maar er is natuurlijk ook sprake van algehele
bodemdaling door aardgaswinning. Hoe zit het met de compensatie daarvoor?
3.- De commissaris der Koning, Max van der Berg, en de commissie o.l.v. dhr, Meyer spreken over een
bedrag van ± 1 miljard euro compensatie over de komende 20 jaar. De Nederlandse staat verdient uit
belastingopbrengsten per jaar € 11.000.000.000,=. Wat is dan wel niet de winst die de NAM maakt?
Is het niet reëler 1 miljard per jaar te reserveren voor een soort noodfonds voor de toekomstige schade
aan percelen, gebouwen en infrastructuur?
4.- Op dit moment is er alleen sprake van symptoombestrijding. Wat gaan we doen op de langere
termijn?
Monumentenzorg stelt dat er voorlopig geen schade hersteld hoeft te worden aan gebouwen die al
onder handen zijn genomen. Eerst maar eens kijken wat de volgende beving doet. Dat voorkomt dat er
keer op keer geld in wordt gepompt zonder dat het einde in zicht is. Wij voorzien dat er een moment
komt dat er van overheidswege gezegd wordt: “Ja, hoor eens. We blijven er geen geld aan uitgeven!”.
Waardoor ons erfgoed langzaam maar zeker verpauperd. En onze huizen.
Onze vraag is : waar is de lange termijn visie? Het dichtsmeren van scheurtjes is geen structurele
oplossing.
5.- Er is een gespecialiseerd bedrijf bezig gebouwen te inspecteren op aardbeving bestendigheid. Wat
merken wij daarvan? Adviseren ze ook de aannemers die onze huizen herstellen? Wat zijn de huidige
normen dan voor het bevingsproof maken?
6.- Wij stellen dat de experts die de schade aan onze huizen komen opnemen, enkel loyaal zijn aan de
NAM en niet aan de inwoners. Ieder geval van schade is uniek, maar zou er bij de schade afwikkeling
geen uniforme vorm van afhandeling kunnen zijn? We zijn geen leugenachtige wezens. Als wij stellen
dat schade is opgetreden door een beving of verzakking, dan is dat echt zo. In Woltersum is het zeker
zo dat je jezelf afvraagt: “ Zou er zonder aardgaswinning deze schade ook op zijn getreden?” En dan is
het antwoord: “NEE”.
7.- Schade manifesteert zich al vanaf … ( 2006, geloof ik). Mensen hebben hun huizen uit eigen zak
gerepareerd. Sommigen hebben zelfs hun huis met verlies verkocht. Wat doet de NAM daarmee?
8.- We willen dat de acute gevallen ( o.a. overlijden, werkeloos, scheiding) van verkoop direct worden
opgepakt. Reparatie dient met voorrang te worden opgenomen. Zouden jullie die panden niet kunnen
aankopen en na reparatie verkopen?
9.- De dijk van het Eemskanaal baart ons al ruim 20 jaar zorgen. Het waterschap doet verwoed
pogingen ons een veilig gevoel te geven. Wij vertrouwen er echter niet op dat een beving van 5 op de
schaal van Richter de dijk in tact houdt. Wat kunnen jullie doen om ons veiliger te laten zijn voor het
water?
10.- Kunt u zich het volgende voorstellen? De bevingen zijn altijd ’s nachts. Je gaat naar bed. Er komt
een vrachtvliegtuig over vliegen. Je schrikt wakker, want het klinkt als een beving… Of het onweert in
de verte. Je wordt wakker. Is het weer een aardbeving? Je wordt wakker en hoort iets. Is het nu dan die
beving van 5? Moet je je kinderen uit bed halen en naar buiten gaan? Of onder de trap gaan zitten? Ik
moet me toch veilig kunnen voelen in mijn huis?! Ik heb toch geen huis gekocht naast een
vuurwerkfabriek?
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NAM IN WOLTERSUM 14 november 2013
Er waren 12 informatieavonden georganiseerd door de Vereniging Groninger
Dorpen, samen met de NAM, in het aardbevingsgebied/ op de grootste
aardgasbel van Europa.
De dorpsvereniging heeft ons dorp aangemeld, omdat ruim 90 % van de
koopwoningen met schade te maken heeft. Wij hebben de uitnodiging huisaan-huis rond gebracht. De opkomst uit ons dorp viel me wel een beetje tegen.
Dat kan te maken hebben met het feit dat er al veel schade is aangepakt. Maar
vergis je niet: bij een volgende beving/ verzakking kan opnieuw schade
ontstaan!
Er werd op een goede manier informatie verstrekt. Hoe het gas ontstaan was,
in welke soort gesteentes het zat opgesloten en hoe het eruit gehaald werd.
Dat was een buitengewoon leerzaam stukje. Een soort hoorcollege, zeg maar.
Er waren ook mensen uit Ten Post en Wittewierum. Totaal zo’n 70 mensen.
Volgens Tycho, die in Spijk was geweest om te polsen, was de stemming hier
opstandiger. Er werd flink uitgehaald naar het fenomeen gaswinning en de
winst die maar 1 kant opstoomt. Naar voren kwam ook dat onderzoeksbureau
Arcadis mensen toch wel heel makkelijk richting aannemersbedrijven elders in
het land doorverwijst. Terwijl de NAM vindt dat het hier werkgelegenheid
moet opleveren. Voor wat het waard is.( Lekker, natuurlijk: eerst met een
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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

42

Cliff Mosselman

Tilproat Woltersum

31e jaargang nummer 2

december 2013

De vraag die uit de zaal kwam was: is er uniformiteit in het opstellen van
schaderapporten? Hoe vaak mensen wel niet te horen kregen van een schade
expert: waterschade, vorstschade, schade door grondwaterpeil wisselingen en
andere bla-bla. Er schijnt gewerkt te worden aan een soort handboek voor
schade experts. Denk ik dus: o ja? Nu al?! Jullie wisten al begin 90-er jaren dat
dit eraan zat te komen!
Er was een heel boze man uit Wittewierum. Hij
zat naast me. Hij was zo verschrikkelijk boos, dat
hij paars werd. Ik weet nog dat ik dacht: hij
heeft gelijk! Maar ik dacht nog meer: hoe krijg ik
de defibrillator zo snel mogelijk in het
dorpshuis! En ook Jos werd boos. Hij stelde:
waarom moet er een wet komen voor de NAM,
terwijl de wet er toch in voorziet. Bij
werkzaamheden door aannemers: als er schade
ontstaat, wordt het werk stil gelegd en wordt
de schade op kosten van die aannemer hersteld.
Het bestuur van de dorpsvereniging had een
aantal vragen opgesteld en voor aanvang van de
bijeenkomst aan Jan Wigboldus, discussieleider,
en mensen van de NAM uitgereikt. Een deel
daarvan was gedurende de avond wel
beantwoord. Maar er werd ook wel wat
afgeraffeld. Het moest voor 10 uur klaar zijn. En
toen hebben we er allemaal nog 1, 2 of 3
genomen op kosten van de NAM. Of op eigen
kosten, eigenlijk. Want mijn huis tocht sinds
2009 en ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd
weer tochtvrij te maken. Maar als het buiten waait of vriest, dan stook ik extra
veel gas…..
Misschien is ons probleem wel het volgende: we worden niet boos. We
geloven wel dat het goed zal komen. Het zal toch niet zo zijn dat ze ons laten
stikken. Neeeeee, zo zijn ze niet.
MAAR ZO ZIJN ZE WEL! Als we niet opkomen voor ons recht, dan blijft de
regering ons gewoon uitbuiten. Zij zijn de schuldigen. Zij pakken ons recht op
veiligheid af. Dat is niet de NAM. Dat is de aannemer die in opdracht ons leven
mag vernielen.
Op persoonlijke titel, Lenneke.
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OPROEP VRIJWILLIGERS
Beste leden, ouders en alle anderen die de Sport Vereniging Woltersum een warm hart willen
toedragen.
Door het schrijven van dit stukje willen we als bestuur van SVW er nog eens op wijzen hoe belangrijk
vrijwilligers voor onze vereniging zijn.
Bij deze doen we een beroep op iedereen die de SVW een warm hart willen toedragen
SVW heeft als actieve sportvereniging continu vrijwilligers nodig. Vanuit het bestuur wordt gezocht
naar mensen die bereid zijn, in welke vorm dan ook, een bijdrage te leveren aan het functioneren en
uitvoering geven aan de beheerdersovereenkomst met Stichting Dorpshuis. Niet alleen omdat het
noodzakelijk is om een vereniging als SVW draaiende te houden, maar ook omdat vrijwilligers
uiteindelijk een belangrijk deel van het verenigingsleven bepalen.
Kortom, het is niet alleen noodzakelijk maar vooral ook leuk om samen met aantal mensen SVW
vooruit de stuwen !!!!!!!
Vanzelfsprekend zijn we ook blij met iedere ouder (m/v) die bereid is om een deel van zijn of haar vrije
tijd in het plezier van zijn of haar kind en de andere kinderen te investeren.
Wij zullen u verzekeren dat het een waardevolle investering is.
Er is met name een sterke behoefte aan vrijwilligers voor de bardiensten. Voor Stichting Dorpshuis
zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor een subsidiecommissie in verband met de verbouwing .

Heeft u belangstelling neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail naar
Josehoezema80@hotmail.com Tevens wil het bestuur van SVW kenbaar maken, dat er in december
een oliebollenactie is ( in het dorpshuis hangt vanaf 8 december een inschrijflijst) en een
kerstbomenactie(de verkoop zal zijn bij Janny Hulshof vanaf 7 december 13.00 uur).
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VERENIGINGEN
Veranderingen kun je doorgeven aan de
redactie p/a Eemskanaal NZ 10 te
Woltersum (050-3022266) of mailen naar
tilproat@kpnplanet.nl
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o.
Secr.Willem J.Timmermans 050-5498028
E-mail:
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com
Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Secr: ? Klaske Piebenga 050-2302290
Reserveren: Gerda Kiel 050-3021543
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: Bert Punter 050-3023435
VVV Woltersum
Secretaris: Lisa Sportel 050-5779088
Stichting Kleine Vrienden (peutersoos)
Contact:Carolien Nijland 06-22113093
E-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl
Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: Engbert Bakker
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum
Secretaris:
Contact: M. Bockhoudt 050-3024444
Begrafenisvereniging
Secr: Wim Darneviel 050-3021437
Begraafplaats Woltershof
Secretaris: Leo Dijkstra 050-3023664
Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens

050 - 3022028
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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
Dartclub Woltersum
Secretaris: H.Knol

050 – 3021350

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.Timmermans
050 5498028
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’
Secr:T.van Dijk – Rillema 050 – 3023021
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok”
Secretaris: Rebekka de Vries 050-3022472
Straatvereniging K.de Boerweg
Secretaris: B.Kaper
050 - 5423440
Visclub "De rode dobber"
secr. A.Boer 06-54925604
Culturele Commissie
secr. Klaaske Lalkens 050-3022028

