September 2014

Dorpskrant Woltersum

Bel even voor je komt !

2 Tilproat

Tilproat Woltersum

32e jaargang nummer 1

september 2014

32e jaargang nr 1 September 2014
Uitgave:

Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o

Redactie:

Ingrid Stayen
Tineke Smit-Wekema
Robert Smit

Redactie-Adres: Ingrid Stayen
Eemskanaal
Noordzijde 10
9795 TB Woltersum
050-3022266

Oplage:
e-mail:

220 stuks
tilproat@ziggo.nl
tilproat@kpnplanet.nl

Ingezonden brieven en/of artikelen
worden ongewijzigd geplaatst buiten
de verantwoordelijkheid van de redactie en/of de uitgever. Indien de inhoud
discriminerend of kwetsend is, wordt
niet tot plaatsing overgegaan.

Kopijsluiting:
Vrijdag
12 Dec 2014

Hallo Woltersummers.
Van uit een zonnig Limburg schrijf ik
dit stukje. We hebben een prachtig
stuk gevaren door Nederland en
ervaren dat ons landje nog heel veel
ruimte heeft met prachtige natuur,
zelfs bij de Randstad.
De top van onze vakantie was de
geboorte van onze kleinzoon. We
hebben de stad Amersfoort
daardoor heel goed leren kennen
aangezien hij even op zich liet
wachten. Ik hoop dat jullie ook
allemaal genoten hebben van het
prachtige zomerweer de eerste helft
van de vakantie.
Wij aanvaarden nu de terugweg en
hopen 10 september weer thuis te
zijn. Intussen hebben Tineke en
Robert hard aan deze krant gewerkt,
zodat jullie de Tilproat half
september weer in de bus hebben.
Groetjes, Ingrid Stayen.
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Kermis in Woltersum
In juni was het hele dorp er weer klaar voor: de kermiswagens hadden hun vaste
plek ingenomen in ons mooie dorp. De VVV had dit jaar een thema bedacht in het
kader van ridders en jonkvrouwen en bij de opening op vrijdagavond werd onder de
kinderen de mooiste ridder en jonkvrouw gekozen.
Jammer genoeg maakte Elina een lelijke val vlak voor haar deur vanaf de paard en
wagen en duurde het best wel lang voordat de ambulance kwam. Het gaat nu
gelukkig weer beter met haar, eind september mag ze voorzichtig proberen te
lopen.
Op zaterdag was er een LifeRolePlay-zeskamp met medewerking van het gezelschap
Atilla. De leden van Atilla hadden hun
tenten en een heus kasteel opgebouwd op
het voetbalveld en de zeskamploegen
zagen er prachtig uit in hun middeleeuwse
outfits. Het waren spannende gevechten
van tegen de Orks van Atilla en het eindigde
met zoeken naar sleutels in een erg vies
modderbad. Een ongekend spektakel
waarbij iedereen zijn uiterste best deed.
Zondagmiddag was er een demonstratie
van een Live Role Play, waarbij Addie, Lisa
en Nico dapper meededen met de tocht
naar het kasteel en onderweg veel strijd
leverden.
De VVV hoopt dat iedereen weer heeft
genoten van deze activiteiten en heeft voor
de herfst- en kerstvakantie alweer leuke
activiteiten gepland.
(foto:pijl en boog schieten voor de kinderen)

Als er iemand een keer wil komen meepraten en meedenken met ons driekoppige
bestuur, je bent van harte welkom!
De VVV,
Lisa Sportel, Addie Dost en Terry Goud

Tilproat
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Hier kan ook uw
advertentie staan.
Tel : 050-3022266
Mob : 06-20948357
Email :
tilproat@kpnplanet.nl
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Eemskanaaldijk NZ aardbevingsbestendig
gemaakt.
Op maandag 16 juni is het Waterschap Noorderzijlvest gestart met
werkzaamheden om de Eemskanaalkade NZ aardbevingsbestendig te maken.
Dit gebeurde in Woltersum met het slaan van de eerste damwand.

(foto’s: Tineke Smit-Wekema)

Uit onderzoek van Deltares blijkt dat stukken van de dijk extra risico liepen bij
zwaardere aardbevingen. Na voorbereiding startte Waterschap Noorderzijlvest
16 juni met het plaatsen van damwanden voor extra stabiliteit van de
Eemskanaaldijk. Zo beperkten ze de gevolgen van zwaardere aardbevingen als
gevolg van gaswinning.
Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van de
inwoners in het beheergebied en zorgt daarom doorlopend voor goed beheer en
onderhoud van de dijken. Extra dijkversterking is nu nodig, om de stabiliteit van
de dijken te garanderen, ook bij zwaardere aardbevingen als gevolg van
gaswinning.
De extra kosten van deze noodzakelijke werkzaamheden als gevolg van het
aardbevingsrisico komen voor rekening van het ministerie van
Economische Zaken.

Tilproat
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Rioolproat

door: Luuk Houwing

Heubultjeburen het der n steertje van mitkregen. n Dikke gob regen zörgde
derveur, dat t dörp binnen n haalf uur blaank ston. En dat was nait veur t eerst
dizze zummer. Wetholder Aalbert Loozens kreeg de schuld. Hai haar de riolen
op orde hebben mouten. Gerrit Jan Berend Witkop, veurmoaleg
Heubultjebuurster, mor vanwege n overstromensfobie oetweken noar
Onstwedderhöchte, rook zien kaans om Geert Goudbloud – gezworen
kammeroad en op zien 67ste nogaal beheerder van t dörpshoes over te hoalen
zien waark op te geven en hoog en dreug bie hom in te trekken.
Heubultjebuursterdiekje was nog mor naauw begoanboar, dou e al aanschoof
bie n druppende Geert aan de stamtoavel van de Waaiden. Dij begunde
votdoadelk of te geven op t gemaainte-bestuur: ,, Het liekt derop GJB, dat
gemaainte mie verzoepen let in mien aigen bierkelder.
tWotter ging mie –zmz- over de liesleerzen hin.”
GJB nam n slok kovvie, zuchtde daip en zee: ,, Kiek ais
even, dat zit zo, Heubultjeburen ligt twij meter onder
NAP. Is t den n wonder dat der wotter in dien
bierkelder staait. Doar kriegen dij riolen - kiek ais evenja nooit sloek op.
n Poar joaren leden heb k die aanboden bie mie in te
trekken en dij nuigen staait nog, want der komt n tied, dat de dieken
deurbreken, zo zit dat. ”
,, Doe hest makkelk proaten, mor de Waaiden is mien waark en mien hobby. As
ik hier de boudel in de steek loat,-zmz- den hangt de zoak binnen n haalf joar
aan de latten. Zodounde as de riolen nait kepoabel binnen, mout de gemaintezmz- mor mit n kolkenzoeger oetrukken. ”
,, Kiek, doe mokst die zörgen over dien bier, Geert, mor n groot dail van
Heubultjeburen haar last van t wotter. Stroaten blaank, auto’s haalf verzopen,
kelders en gerazies van t zulfde loaken n pak. Bie toencentrum Job Ketoen
kwamen de tua’s nog amper mit de kop boven t wotter oet. Zo zit dat, de
gemaainte het meer te doun as dien bier vaileg te stellen.”
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Rioolproat

( vervolg blz 9 )

Gerrit Jan Berend- tou aan n berenbörger -nam n fikse slok en beweerde dou, dat de
gemainte haildaal niks te verwieten vol. ,, Kiek ais even kammeroad Geertman, dat zit zo, t
merendail van de Heubultjebuursters mag kankern wat ze willen, mor ze hebben zulf schuld
aan dij wotteroverlast. En doe… doe bist ain van de hoofdschuldegen mit en zo zit dat.”
De beheerder trok wenkbraauwen op. Wat mos e doar nou van denken. Draank in de man?
Dou GJB zien glaske leeg haar, legde dij t oet.,,Geert,doe hest hier om de Waaiden, ik
schat… wel 500 vaarkante meter tegelterazzen liggen en astoe aal dij oetritten, zitjes en
stoupkes en zukswat doar bie optelst, lopt de verstainen - zoas dat hait- in Heubultjeburen
op tot in de tiendoezenden. Mit as
reseltoat, kiek ais even, de regen ken
naargens meer mit goud fesoun de
grond in en komt in de file veur t riool
terechte. Zo zit dat en in tussentied
verdreugen de gewassen”. t Blad vaalt
al van de bomen. Heubultjeburen
waarkt aan zien aigen ondergang. Dat
kennen gain tien kolkenzoegers
veurkomen- zo zit dat. Terrazzen , stoupen en tegelploatsen mouten in mien ogen zo
gaauw meugelk vot.,mor dat zai k nog nait gebeuren.
Vandoar…Wetholder Aalbert Loozens gaait de riolen aanpazen. Het geld doarveur het e
ook al vonden. Welinlichde bronnen hebben mie influusterd, dat Aalbert aan n plan waarkt,
woarin vast komt te liggen, dat lu mit tegels en aanverwanten om en achter t hoes € 3 per
vaarkante meter aan rioolrechten ekstroa in reken brocht wordt en zo zit dat.”
Heubultjeburen wacht gespannen of. As t plan deurgaait zel Geert Goudbloud mit aal zien
terrazzen doar lelek tegenaan hikken. Meschain is den de tied komen, dat e op
Onstwedderhöchte bie GJB intrekt, want € 1500 per joar aan rioolrechten ekstroa zel hom
toch wel n te dure hobby worden.

Luuk Houwing
Tilproat
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Jazzfanfare op het kerkplein in Woltersum.
Woltersum
Het is alweer een paar jaar geleden, dat ik een optreden bijwoonde van dit
orkest, en net als toen heb ik genoten van een swingend en gezellige
uitvoering. Je kunt niet stilzitten bij deze klanken, of je wilt of niet automatisch
beweeg je mee op het heerlijke ritme.
Ook dit keer was het Kerkplein omgetoverd in een gezellig terras, waar je
onder het genot van een drankje en hapje genieten kon van de bijzondere
sfeer die dit orkest uitstraalt.
Harry van Lier leidde het orkest met verve en maakte het compleet met zijn
vertolking van verschillende songs. Wat ons betreft mag de zangeres ook
blijven, haar naam ben ik helaas vergeten, maar zingen kon ze.
Dit is de mooiste afsluiting van het seizoen van de culturele commissie, doe dat
gewoon elk jaar weer en ik zal er graag weer bij zijn.

I.S.

Tilproat

13

14 Tilproat

Musical 2014 groot succes.
Op 1 juli was het weer zover. De jaarlijkse musical van o.b.s. De huifkar uit
Woltersum werd weer opgevoerd.
Het verhaal ging over Stach, die koning van het land Katoren wilde worden.
Hiervoor moest Stach vijf opdrachten uitvoeren.
Als eerste moest hij
de problemen met de
dijk bij Woltersum
oplossen. Alle
inwoners van
Woltersum hadden
dikke duimen
gekregen van het
"duimen" dat de dijk
het elke dag weer zou
houden. Deze dikke
duimen konden mooi
gebruikt worden om
de gaten in de dijk te dichten.
Nadat de inwoners van Woltersum spontaan het "Woltersummer volkslied"
hadden gezongen
ging Stach naar de
tweede opdracht.
Hij moest de
granaatappelbomen
van Wapenveld
onschadelijk maken.
Nadat hij ernstig
gewond was geraakt
en ook nog een
vriendinnetje kreeg,
loste Stach ook dit
probleem op.

Tilproat
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…….Vervolg van blz 15 Musical 2014

Daarna moest Stach de mensen van het plaatsje Afzetterije genezen van de
knobbelneuzen. Hij ontmaskerde de kwakzalvers die zich voordeden als
doktoren.
Toen hij ook dit
probleem had
opgelost hadden de
ministers iets
gemeens bedacht.
Stach moest van de
Martinitoren
afspringen. Veel
bewoners van het
land legden kussens
onder de Olle Grieze neer zodat Stach veilig van de toren af kon springen.
Als laatste moest Stach op een stenen troon gaan zitten. Helaas voor hem was
dit geen gewone troon. Alleen echte koningen konden er op zitten. Stach werd
door 5
burgemeesters op de
troon getild en tot
ieders blijdschap
bleef Stach leven.
Omdat hij nu alle vijf
opdrachten had
uitgevoerd werd
Stach door de
ministers tot koning
gekroond.

Al met al een succesvolle avond waaraan de leerlingen van de o.b.s. De huifkar
veel plezier hebben beleefd.
Meester Joost.

Tilproat
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Flespompoen bie Jannie in de toen.
Het was zaterdag morgen
vroeg dat we Jannie Hulshof
op de redactie van de Tilproat
aan de deur kregen met de
mededeling dat er een
prachtige flespompoen bij haar
in de tuin tussen 2 wijnstokken
in groeide. Jannie vroeg mij of
er een plekje voor in de
Tilproat was zodat het hele
dorp kan zien hoe zo`n
prachtige examplaar er bij
Jannie en Henk in de tuin
hangt. Na het opmeten kwam
Jannie op een ruime 60 cm en
dan niet te vergeten dat die
nog groeiende is. Dit soort
dingen houden we van bij de
Tilproat dus als u ook iets
heeft, aarzel niet en laat het
ons weten.
18 Tilproat

De Hobby van… Tonnie Oosterhuis.
We willen vanaf dit dorpskrantje beginnen met een splinternieuwe rubriek
genaamd "De Hobby van…" Omdat Tonnie Oosterhuis met dit leuke idee
kwam, is hij tevens degene die de spits mag en gaat afbijten.
Eerst met zijn vader, soms tot groot ongenoegen van zijn moeder, ging Tonnie
de kermissen bij langs, maar nu, om de kosten te beperken, met 2 kameraden
uit Friesland. Als je zijn huis binnenstapt waan je je direct in de kermissfeer.
Overal in zijn woonkamer staan foto's en miniaturen van kermisattracties. Zo
ook een kermis paardje
die zijn vader, maar
ook de heer Lubbers en
de heer Steenhuis
hebben gekregen, van
Astrid Groothof en Dick
Smit, die toen in die
tijd de zweef hadden.
Deze hadden ze
gekregen om hun
goede verdiensten en
hulp als de zweef werd
opgebouwd in
Woltersum.
Tonnie bezocht soms in 1 jaar ongeveer 130 kermissen. Nu is het allemaal wel
iets minder geworden. Dit word allemaal netjes opgeschreven in een schrift
welke kermis en op welke datum hij die heeft bezocht. Je schrikt er echt van
waar hij allemaal komt. Van Woltersum tot Brussel, van Hoorn tot Papenburg,
en van Vechta tot Amsterdam. Op de vraag waarom hij dit doet heeft hij een
heel snel antwoord: "De sfeer is zo mooi op een kermis, het onder de mensen
zijn en het plezier van de mensen zien die je daar rond ziet lopen, en elke
kermis is anders. Dit is toch veel mooier als postzegels verzamelen? Als het mei
kermis is op de grote markt ben ik er om een uur of 6 's avonds en maak ik de
gehele opbouw mee en dan maak ik een gezellig praatje met de mensen. En
het verveelt nooit, en blijer kun je me niet maken"

Tilproat
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vervolg De Hobby van…

Hij verzameld echt alles van de kermis. Foto's, die netjes in mappen zitten. Van
heel vroeger, 1903 tot het jaar 2013. De oudere foto's heeft hij overal weg
gekregen maar de afgelopen 25 jaar heeft hij dus allemaal zelf op de foto gezet.
Vanaf de opbouw tot dat de attractie draait. Grappig is dat hij bij elke foto een
verhaal heeft en ook precies weet waar deze is gemaakt, wie de maker van de
attractie is en waar deze wegkomt. Stickers, ook deze zitten netjes in mappen.
Velen van 1 kermis, maar nooit hetzelfde. dan weer andere kleur of
aankondiging. Fiches netjes achter een lijst. Posters van een kermis uit
Nederland of Duitsland. Ook is hij lid van het Vakblad, De Komeet en de
Kermisgids, Het pierement en van een kameraad uit Wilhelmshaven krijgt hij
een Duits blad toegestuurd.
Op de maandag voordat de
kermiswagens Woltersum
binnenreden zat Tony al
zenuwachtig in de
schoolbank. Waren ze er nog
niet, als de school uitwas, ging
hij samen met zijn vader
buiten het dorp hun
opwachten, en dan begon
voor hun beiden het grootte
feest. Een gezellig praatje met
de kermismensen, het
meehelpen met het
opbouwen van de zweef van
de Fam. Groothof. "ik heb
veel kermissen bezocht," zegt
Tonnie, "Maar de kermis in
het eigen dorp is toch de
allermooiste".
"Heel vroeger werd alles via het Damsterdiep en zo via het Diepje, (De lustige
maar) vervoerd en werden de schepen aangemeerd bij de molen en zo werden
ze met de handkar naar het kerkplein vervoerd. Hier werd vroeger dus de
kermis gehouden." vertelt hij.
Tilproat
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vervolg De Hobby van…

Waarna hij mij meeneemt naar zijn 'museum'. Via de trap, die ook echt
helemaal volhangt met foto's, komen we in een kamer vol met boekenkasten
met fotoboeken. Op de muren lijsten met de schitterendste foto's van kermis
attracties. Maar het pronkstuk van alles staat op een ronde tafel. De
draai/zweefmolen van de Fam. Groothof. Deze heeft zijn vader gemaakt en
heeft er 7 jaar over gedaan. Hij is tot het kleinste detail nagemaakt. De fuut
staat er fier bovenop. Hij staat er zoals hij vroeger was met de draaimolen voor
de kinderen. 's avonds werd de molen omgebouwd tot de zweefmolen zoals de
meesten hem kennen. Deze zweefbakjes liggen eronder en ook de hekken
liggen erbij. Maar toen
ik dacht dat dit alles
was, dook Tonnie
onder de tafel en zette
het stroom aan en de
molen begon te
draaien, de lampjes te
branden en het
orgelmuziek weerklonk
door het kamertje. Ik
kan u zeggen dat ik
moest gaan zitten, zo
mooi was dit en ik
kreeg er kippenvel van.
Maar ook de
kermiswagen is
nagebouwd, en
voorzien van licht.
"Toen mijn vader
vroeger ondergedoken
zat, was hij al in de
weer met oude
fietswielen enzo om
daar iets van te maken
en zo kwam hij op het
idee om deze molen te maken" vertelt Tonnie trots. Nou en trots mag hij zijn…..
Omdat hij zoveel kermissen bezoekt heeft hij ook best een kennissenkring
opgebouwd. Al 23 jaar gaat hij samen met nog 13 personen, allen uit het
noorden, in de winterperiode, 1x in de maand richting Kropswolde.
Tilproat
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vervolg De Hobby van…

Hier hebben ze dan een gezellige avond en praten ze over de gebeurtenissen van de
afgelopen jaren onder het genot van een bak koffie en een bal gehakt, of kijken ze
dia's en foto's. In maart maken ze het nog gezelliger en doen ze aan potverteren.
(hapje en drankje erbij) Zo ook tijdens de evacuatie van het dorp tijdens de bijna
overstroming, werd hij gebeld door 1 van deze mannen dat hij wel bij hem mocht
overnachten, en van die aanbieding maakte hij natuurlijk graag gebruik.
Ook in deze periode zit hij uren zijn, zoals hij het noemt, "onuitputtelijke hobby" bij
te werken. Alle gemaakte foto's worden uitgezocht en in de betreffende map
gedaan. In totaal schat hij zijn collectie op een 45000 stuks.

Ik heb met veel plezier naar Tonnie zijn verhalen geluisterd, door de fotoboeken
gebladerd en natuurlijk van de draai/zweefmolen genoten. Lijkt u het leuk om dit
alles ook een keer te zien? Ga dan eens langs bij hem, u zult versteld staan.
De volgende hobbyist heeft zich ook al gemeld, wie dat wordt houden we uiteraard
nog even geheim tot de volgende Tilproat.
Mocht u nou denken dat uw Hobby ook wel een plekje verdiend in de Tilproat laat
het ons even weten. tilproat@ziggo.nl of 06-30125624
T.S.

Tilproat
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Datum:

Wie?

Activiteit:

Locatie:

Tijdstip:

20-sep
20-sep
11-okt
12-okt
13-okt

OBS De Huifkar
De Witte Brug
OBS De Huifkar
Kloosterkerk Gem.
OBS De Huifkar

Oud Papier
vrij klaverjassen vanaf 20.00 uur
Oud Papier
Kerkdienst ds. E.Roosenboom
Herfstvakantie 13-10-2014 t/m 17-10-2014

Woltersum
Café
Woltersum
Kerk
Woltersum

vanaf 10.00
20.00 uur
vanaf 10.00
10.00 uur
Vakantie

18-okt
18-okt
9-nov
15-nov
15-nov

VVV
De Witte Brug
Kloosterkerk Gem.
OBS De Huifkar
De Witte Brug

Lost-socksproject: Knutselen voor de kids
vrij klaverjassen vanaf 20.00 uur
Kerkdienst ds. G.J. van de Lagemaat
Oud Papier
Jaarlijks optreden "Other Roads"

Dorpshuis
Café
Kerk
Woltersum
Café

13.30 - 16.00
20.00 uur
10.00 uur
vanaf 10.00
?

21-nov
22-nov
5-dec
7-dec
13-dec
13-dec
20-dec
22-dec
24-dec
31-dec
1-jan
10-jan

Culturele Com.
De Witte Brug
Tilproat
Kloosterkerk Gem.
OBS De Huifkar
VVV
De Witte Brug
OBS De Huifkar
Kloosterkerk Gem.
De Witte Brug
De Witte Brug
OBS De Huifkar

theatervoorstelling ‘Mijn Ede’ M.Hensema

Kerk
Café
Redactie
Kerk
Woltersum
het hele dorp
Café
Woltersum
Kerk
Café
Café
Woltersum

?
20.00 uur
22.00 uur
10.00 uur
vanaf 10.00
in het donker
20.00 uur
Vakantie
20.00 uur
16.00 - 19.00
01.00 - 04.00
vanaf 10.00

vrij klaverjassen vanaf 20.00 uur
kopijsluiting Tilproat December editie
Kerkdienst ds. E.Posthumus Meyjes
Oud Papier
Woltersum in Kerstsfeer
vrij klaverjassen vanaf 20.00 uur
Kerstvakantie 22-12-2014 t/m 02-01-2015
Kerstnachtdienst ds. E.Posthumus Meyjes
Oudjaarsborrel
Nieuwjaarsfeest
Oud Papier

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen.
Iedereen die iets organiseert geeft het door!!! Aan: tilproat@ziggo.nl
Of aan Tineke Smit-Wekema tel: 06-30125624
‘Mijn Ede’ komt op 21 november nogmaals in de kerk van Woltersum
Vanwege het grote succes komt de theatervoorstelling ‘Mijn Ede’ van Marcel Hensema
nogmaals naar Woltersum.
Marcel Hensema de bekende acteur, was onder andere te zien in de films ‘Marathon’,
‘Simon’, ‘De gelukkige huisvrouw’, speelt in deze theatervoorstelling verschillende
personages uit zijn jeugd begeleid door muziek van Ede Staal. De ouders van Marcel
Hensema hadden in de jaren 80 een snackbar/kroeg in Hoogezand. Marcel probeert met
deze voorstelling de sfeer weer te geven van hoe het was om op te groeien in dat dorp en
speelt verschillende anekdotes uit zijn jeugd.
Er zijn vele lovende recensies geschreven over deze voorstelling.
Kaarten kosten 12,50 Euro en kunnen gereserveerd worden bij Klaaske Lalkens 050-3022028

Tilproat
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Nieuwe Eierkeet in Woltersum.
Het zal u vast niet zijn ontgaan? Een nieuwe eierkeet in Woltersum, op de
bewuste dag dat ik er achter kwam (30-juli-2014) ging ik op de fiets gewapend
met 3 lege doosjes en € 2,40 voor 2 doosjes verse eieren richting de eierkeet
mijn zoontje was mee en hoe dichter we bij de keet kwamen des te duidelijker
het werd! Er staat werkelijk een nieuwe nette eierkeet, het geheel in de oude
stijl en kleur maar in een compleet modern jasje.

(Boven de compleet vernieuwde eierkeet onder de ouwe keet in de sneeuw, foto’s: Robert Smit)

Jaar in jaar uit, in weer en wind
altijd is de keet open en dat eist op
den duur natuurlijk zijn tol de
oude keet had zijn beste tijd gehad
en werd dus vervangen door een
nieuwere en ik kan u vertellen dat
de kwaliteit van de eitjes nog net
zo goed is als in de oude keet.
R.S.
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Herhalingscursus AED.
Woensdagavond 20 augustus hadden we de herhalingscursus van het
reanimeren en de AED in café de Witte brug. Van te voren zat ik in huis en had
er eerlijk gezegd niet zoveel zin in. Maar ik had me aangemeld en ben toch
gegaan. Samen met 5 dorpsgenoten hebben we weer geoefend en alles weer
doorgenomen. En dan blijkt toch dat het weer goed is dat je het weer oefent en
aan het einde van de avond vonden we allemaal dat het een leerzame en
gezellige avond was.
Maar wat ons opviel is dat de groep waarmee we gestart zijn een aantal jaren
geleden nu wel heel klein is geworden en dat vind ik persoonlijk toch jammer.
Er is toen een lijst gemaakt wie in het dorp kan reanimeren en de AED kan
bedienen zodat je in geval van nood iemand erbij kan halen. Maar deze lijst is
niet meer up to date en misschien is het goed om eens een nieuwe lijst te gaan
maken.
Misschien zijn er dorpsbewoners die een cursus willen volgen of die via het
werk een geldig certificaat hebben
gehaald.
Mijn vraag is of jullie aan mij willen
doorgeven als je een certificaat hebt
en op de lijst gezet wil worden zodat
er in geval van nood een b eroep op
je gedaan kan worden. Natuurlijk
hopen we dat dit niet nodig is maar
in geval van nood telt toch iedere
seconde.
Je mag het mailen naar: rvanheuveln@home.nl en dan gaan we ervoor zorgen
dat er weer een nieuwe lijst komt.
Rieta van Heuveln.
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Een Vos in Woltersum? (12-06-2014)
Ik luid altijd de bel bij het kippenhok om een uur of vier’s-middags, en daar komen
ze dan aan hollen, mijn Brahma’s met hun grote sokken aan hun poten en de kleine
zwarte haan, eveneens voorzien van sokken.
Het is geen lopen, maar meer waggelen, daarachter komt dan een slanke kip, die
ook nog vliegen kan. Je kunt je voorstellen, dat ik verbaasd was dat er alleen het
slanke kipje kwam opdagen. Het was nogal broeierig geweest, dus misschien
bivakkeerden ze nog tussen de bomen. Eerst maar aan het eten beginnen, want
manlief had nog een vergadering die avond. Toen hij vertrokken was en er nog geen

(Een foto van de kippetjes van Rene en Ingrid)

spoor van mijn kippen was, ben ik gaan zoeken. Aan de zijkant van de schuur vond ik
de eerste, een meter verderop de tweede, in het hek zat een verfrommeld haantje
gesneuveld bij een poging om te vluchten. Drie!!! Stuks in een keer weg. D e enige
kip die over was was degene die kon vliegen. Ze is sindsdien behoorlijk van slag af,
ze ligt hele dagen op het terras dicht bij de deur.
Was het een vos, of is de wolf uit Duitsland hier aan het zwerven of is er misschien
iemand die “per ongeluk” zijn hond heeft laten loslopen. Ik weet het niet, maar ben
intens verdrietig omdat die beestjes een enorme angst hebben uitgestaan. Wie het
wel weet mag het mij vertellen.
Ingrid Stayen
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Het goede doel van Noor de Bruine…
Noor de Bruine is een meisje van 11 jaar en zit op o.b.s. De Huifkar in groep 8.
Via een tv programma had ze gezien dat "stichting haarwensen" mensen en
kinderen zocht die gratis hun haar wilden doneren.
Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische
behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in
aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Maar goede haarwerken en
pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de
verzekering vergoed. De pruiken worden dus gemaakt van echt haar. Dit haar
wordt door volwassenen en kinderen aan de Stichting geschonken. Daardoor
kunnen ze dus de mooiste pruiken aan de kinderen schenken. En door donaties
van haar en financiële giften kan de Stichting de pruiken kosteloos aanbieden.

(foto: Noor de Bruine)

Noor vond dit erg aangrijpend en dacht aan alle kindjes die door het leven
moesten zonder haar. En stelde zichzelf voor 'als haar dit nu eens gebeurde?'
Dit vond ze een verschrikkelijk idee. Dus ze liet haar haren groeien totdat het
25cm lang was en is toen naar "kapsalon Haar Effect" in Ten Boer gegaan, om
haar mooie lange haren af te laten knippen. En zo heeft ze het dus gedoneerd
aan deze stichting. Een heel mooi initiatief van een hele lieve meid.
T.S.
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Oproep AED cursus.
Een aantal jaren geleden zijn we gestart met een grote groep dorpsgenoten die
een Aed training wilden volgen.
Op dit moment is daar nog een kleine groep van over, wat heel jammer is van
zo'n sportief en bedrijvig dorp als Woltersum.
Daarom deze oproep dat als je graag een Aed cursus wilt volgen of de herhaling
ervan in je eigen dorp wilt voorzetten,je je aan kunt melden bij onderstaand
mail adres. We hopen op een aantal enthousiaste reacties.
Met vriendelijke groet,
EHBO vereniging Ten Boer.

karin.oosterbeek@home.nl

AED
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij
het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een
elektrische schok.
Op steeds meer plekken hangen AED's: in winkelcentra, op sportscholen of op
het werk. Ze zijn herkenbaar aan het groen-witte logo.

Elektroden
De AED vertelt de hulpverlener wat hij moet doen. Het apparaat bevat 2 elektroden die hij op
de ontblote borstkas van het slachtoffer plakt. Het is belangrijk om de elektroden op de juiste
plaats te plakken. Via de elektroden analyseert de AED de hartactie van het slachtoffer.
Vervolgens geeft de AED opdracht om:
•
•

óf te reanimeren
óf een elektrische schok toe te dienen
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Voor de kleine en de grote trek,
voor kleine en grote mensen,
voor eten en drinken,
voor tussendoor en een geplande activiteit of feestje:
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur
op zondag vanaf 16.00 uur.
Wij ontvangen u gastvrij: Anneke en Louk Heidema
Gaykingastraat 32, Ten Boer
050-3021488
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**********************************************************************************

Doorslaande muren,voegen die eruit vallen of wilt u uw woning een
opknapbeurt geven?
---------------------------------------------------------------------------------------------------MoWi is een voegbedrijf met een jarenlange ervaring.Wij laten uw huis er weer als nieuw
uitzien.
Wilt u een vrijblijvende offerte,dan komen wij graag bij u langs om de werkzaamheden
door te spreken.
***************************************************************************
VOEGHERSTEL MET BEWAPENING [HAS methode]

AARDBEVINGSCHADE…BEL /MAIL ONS!!
Tevens kunt u ook bij ons terecht voor alle grote en kleine verbouwingen in en rondom uw
woning!!
Dakbedekking,carport,veranda,schilderwerk,glas,stuckwerk,klein onderhoud,etc.etc.
Samenwerkende bedrijven: ZoutmanBouw,Ewolds Bouwservice,Woltjer installatiewerken,
Kats Stucadoorsbedrijf,Clements dakdekkersbedrijf.
Alles onder 1 telefoonnummer geregeld !!!
Mobiel: 06-33044616
MAIL: info@voegbedrijfmowi.nl
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Cliff Mosselman
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Beste dorpsgenoten,
Ik ben weer veilig aangekomen in Nederland. Helaas is de reis veel te snel
voorbij gegaan. Wat was dit een geweldige ervaring! En wat ga ik iedereen
missen.. Inmiddels ben ik alweer drie weken aan het werk en ook school is
weer begonnen. Hoe ik mijn enthousiasme goed kan overbrengen; daar ben ik
nog niet helemaal over uit. Ik wil iedereen in ieder geval ontzettend bedanken
voor de donaties, steun en goede ideeën. Zonder jullie had deze prachtige,
speciale reis niet plaatsgevonden.
Liefs Sam Schotman

(foto’s : Sam Schotman in Uganda)

Geschreven door Sam Schotman naar aanleiding van Expeditie Uganda
(zie ook de vorige Tilproat Juni 2014)
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Mysterieuze cirkel boven Woltersum!
In de lucht boven Woltersum was dinsdagavond 2 september jongsleden een
opvallende cirkel in de lucht te zien. Vele inwoners van het dorp hebben dit
natuurverschijnsel gezien. Het is onbekend wat voor cirkel het was. Ook waren
er mensen die naar RTV Noord belden en na een uitzending die avond kwamen
er vele suggesties binnen.
Velen waren grappige antwoorden, maar er zaten ook best wel buikbare tips
tussen. Het zou een zogenaamde vortex-cirkel kunnen zijn, een UFO, of een
gevolg van affakkelen. Affakkelen is het verbranden van gas bij
aardgaswinning. Een inwoner Van Woltersum zag namelijk een steekvlam
boven de bomen uitkomen, waarna de cirkel overbleef. Daarnaast was er een
geluid te horen dat leek op een luchtverplaatsing. Dit zou dan gebeurd zijn
achter het Eemskanaal bij lokatie De Pauwen. Maar de NAM sprak dit weer
tegen.
Het zou een ring van rook kunnen zijn, veroorzaakt door een ontploffing. Op
internet circuleren verschillende filmpjes over soortgelijke cirkels.
Maar wat het nu dan precies is, is tot nu toe een raadsel. En zal ook wel een
raadsel blijven. Of heeft u misschien een idee? Laat het ons dan even weten!

(foto: Henriette Bouwman)
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Woltersummer volkslied.
Tijdens de musical van o.b.s. De huifkar uit Woltersum, werd er het Woltersummer
volkslied gezongen. Ik merkte tijdens dit prachtige lied dat er weinig mensen waren
die dit kennen. Dit natuurlijk ook omdat er steeds meer nieuwe mensen in het dorp
komen wonen. Dus ik dacht: ik zoek het eens op en in het bekende groene boek over
het mooie dorp Woltersum vond ik hem achterin. Hij is geschreven door de heer
Aldert Laning uit Woltersum in de begin jaren 70. Tijdens zijn ziekbed in het
verpleegtehuis, waar hij 2 maand lag met een gebroken been, heeft hij dit op papier
gezet.
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Hallo allemaal,
De vakantie zit er weer op, wat hebben we heerlijk weer gehad om lekker buiten te
genieten. Dit schooljaar zijn Kaia, Mark en Rogier begonnen. Half september starten
Lynn en Ruben. We wensen alle nieuwe peuters een hele fijne en gezellige tijd bij
ons!
Twee weken geleden zijn we begonnen met het thema ‘welkom’. Op het moment
zijn we bezig met het maken van kerstkaartjes, in december worden er door alle
peuters pakketjes met kerstkaartjes verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar onze
peuterzaal, die geheel wordt
gedraaid door vrijwilligers.
Ons volgende thema gaat over de
olifant en de muis (groot/klein).
Liedjes, rijmpjes, boeken en werkjes
zullen in het teken staan van deze
dieren. Daarnaast wordt het lokaal
omgetoverd van zomer naar herfst.
De herfstversiering staat al klaar,
leuk!
Contact info; Als je je peuter bij ons
wilt aanmelden kun je contact met
ons opneemt per mail (info@stichtingkleinevrienden.nl) of via het formulier op de
website (www.stichtingkleinevrienden.nl) . Op deze website vind je natuurlijk nog
veel meer info over ons! We plaatsen ook regelmatig berichtjes op Facebook
(stichtingkleinevrienden), neem gerust eens een kijkje…..
Ons telefoonnummer is 06-20403717
Gevraagd: Wij zijn op zoek naar een leuke, lieve vrijwilligster die ons op de
maandagmorgen wil helpen. Helaas komt onze vrijwilligster oma Ina niet meer terug,
om medische redenen kan zij ons niet meer assisteren. Heb je belangstelling, of ken
je iemand die het leuk vindt met kinderen te werken, laat het even weten via
bovenstaand telefoonnummer of kom persoonlijk langs.
Ook zijn we op zoek naar iemand die ons pleintje en het paadje naar ons lokaal
onkruidvrij wil houden. Graag doorgeven via bovenstaand telefoonnummer of kom
even persoonlijk langs op de peuterzaal. Wij zijn aanwezig op maandag en
woensdagmorgen van 8.30 tot 11.30

Groetjes van juf Maaike
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VERENIGINGEN
Veranderingen kun je doorgeven aan de
redactie p/a Eemskanaal NZ 10 te
Woltersum (050-3022266) of mailen naar
tilproat@kpnplanet.nl of tilproat@ziggo.nl
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o.
Secr.W.J.Timmermans 050-5498028
e-mail: dorpsbelangenwoltersum@gmail.com
Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Secr: K.Piebenga
050-2302290
Reserveren: Josehoekzema80@hotmail.com
Reserveren telefoon nr:
06-53166390
Sportvereniging Woltersum
Secretaris: Gerda Kiel
050-3021543
e-mail: bestuur@svwoltersum.com
Wedstrijdsecr: F.v Dijk
050-3022393
Supportersvereniging Woltersum
Secr: S.Steenhuis-Hoving 050-3023558
IJsvereniging
Secretaris: B.Punter
VVV Woltersum
Secretaris: L. Sportel

050-3023435

050-5779088

Stichting Kleine Vrienden (peutersoos)
Contact: C. Nijland
06-22113093
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl
Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: E. Bakker
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum
Secretaris: M.Bockhoudt
Contact: M.Bockhoudt
050-3024444
Begrafenisvereniging
Secr: W.Darneviel

050-3021437

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: L.Dijkstra

050-3023664

Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens

050-3022028

september2014

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

