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De eerste keer het voorwoord in de
handen van een ander, waar moet je
het toch over hebben? Toch knap
hoe Ingrid dit elke keer maar weer
flikte, maar het stokje is aan ons
door gegeven dus bij deze gaan we
beginnen met iedereen de allerbeste
wensen en een goede gezondheid te
wensen voor het nieuwe jaar 2015.
De jaarwisseling in ons dorp is rustig
verlopen en ook dit jaar lijkt het net
als voorgaande jaren of de knallen
steeds harder worden, Ko zijn
allesbrander stond weer op het
kerkplein alwaar weer goed in
gebrand werd en Freddy stond in het
Voorhofje met een hapje en een
drankje. Op het moment van dit
schrijven ligt er een klein beetje
sneeuw de laatste dag van Januari
2015 alweer en er is nog maar èèn
stukje tekst ingeleverd voor de
Tilproat, op de redactie beginnen we
ons reeds zorgen te maken maar uit
ervaring weten we al dat de kopij
stroom vanzelf wel weer losbarst.

Redactie-Adres: Tineke Smit-Wekema
Dobbestraat 10
9795 PG Woltersum
06-30125624

Oplage:
e-mail:

220 stuks

tilproat@ziggo.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
29 Mei 2015

Robert Smit
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Participatie
Dit lijkt het jaar van de burgerinitiatieven te
worden. De nieuwe opzet van de WMO (wet
maatschappelijke ondersteuning) en daarnaast
nog de kansen -lees gelden- die de
aardbevingen ons ook bieden.
Ik moet zeggen dat ik erg mijn best moet doen
om dit alles van de positieve kant te bekijken.
Maar het is echt veel mooier als dit je lukt, als
je iets kan betekenen voor je mede mens, dat je je zorgen over de
eenzaamheid van je buurman kan melden bij de Deel, zodat er via korte lijnen
gezocht kan worden naar een kwalitatief goed leven voor iedereen. Uiteraard
is de uitvinding ‘participatiesamenleving’ ook een ordinaire
bezuinigingsmaatregel en moeten we dus scherp in de gaten houden wat ons
voorgeschoteld wordt. Hier gaan wij ook in 2015 weer bovenop zitten als
dorpsbelangen.
NAM
Ook de aardbevingen en onze dijk geven ons kansen. We hebben met het
dijkparkgeld een flink aantal lokale projecten van dorpsbewoners mogelijk
kunnen maken. Naast deze pot geld heeft de NAM ook nog een aardige pot
geld voor initiatieven voor leefbaarheid staan. Ook hier past natuurlijk weer
een nodige portie scepsis, iedereen weet waarom de NAM zo vrijgevig is.
Dorp
Ook de gewone dingen gaan door. Er heeft wederom een mooie kerstboom uit
Hesel in het dorp gestaan, oud en nieuw is zeer gezellig, warm en zonder
incidenten verlopen. De kachel van Ko heeft het weer behaaglijk gemaakt op
het Kerkplein. Ook de warme drankjes van Freddy vanuit het Voorhofje
maakten de sfeer nog beter.
Inmiddels rijdt onze schoolbus rond en heeft dit ook al de eerste vruchten
afgeworpen voor onze school! De bus is inmiddels voorzien van stikkers van de
sponsoren en zal 13 maart feestelijk in gebruik genomen worden. Verder hield
de aankomende jaarvergadering, de buurtbus en het zomerkampje ons de
jongste vergaderingen bezig. Fijn, onderwerpen dicht bij het dorp!

Tilproat
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Beste mensen,

(belangrijk zomerkampje nieuws!!!)

Ieder jaar wordt er in het dorp een zomerkampje georganiseerd voor de
kinderen die een binding hebben met het dorp, hetzij via de school of via
dorpsbelangen.
Maaike Sparreboom , en Henny Blink hebben het dit jaar door omstandigheden
erg druk en dus kunnen ze dit jaar de kar niet zo hard trekken als anders.
Er zitten nu 2 personen in het bestuur en om alles te kunnen regelen, zodat er
dit jaar weer een zomerkamp is hebben wij personen nodig die ons team
willen versterken .
De kinderen kijken er elk jaar reikhalzend naar uit en daarom willen we toch
maar weer een oproepje doen zodat er ook dit jaar in het laatste weekend (14
en 15 aug.) weer een zomerkamp is
Vrijwilligers zijn er meestal wel genoeg maar we hebben ook mensen nodig
die het moeten regelen .

Dus mensen, meld je aan bij Maaike of Henny want anders
is er geen zomerkampje dit jaar!
henny.blink@hotmail.com
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!OPROEP!
Zoals de meesten nu inmiddels al wel zullen weten zijn Ingrid en Rene Stayen met
het maken van de Tilproat gestopt (gelukkig leveren ze nog een hoop kopij en
foto’s in bij de redactie)
Nu hebben wij, Tineke en Robert, de redactie overgenomen en dit is voor ons
best een hele klus om steeds maar nieuwe verhalen te schrijven en stukjes aan te
leveren. We krijgen nu al veel hulp van verschillende verenigingen in het dorp,
maar we zoeken eigenlijk nog iemand, het liefst 2 personen, die samen met ons in
de redactie zouden willen stappen.
Dit houdt in dat je zo nu en dan eens een interview bij iemand thuis doet. Of als
er iets leuks in het dorp te doen is, dat je daar een verslagje van maakt en/of een
aantal foto´s van maakt, zodat dit dan geplaatst kan worden.
Het is geen fulltime baan. Je kan deze dingen doen in de tijd die jou het beste
uitkomt.
Als het mogelijk is dan houden
we ongeveer 3 week voor de
kopijsluiting, onder het genot
van een kopje koffie en iets
lekkers, een soort van
vergadering.
Dus lijkt het je leuk, en vind je
stukjes schrijven erg leuk, kom
dan eens langs of stuur een
e-mail naar tilproat@ziggo.nl
of bel met 06-30125624
Gewoon even binnen lopen kan natuurlijk ook! Het redactieadres staat op
pagina 3 en de koffie staat vaak klaar en anders kan die altijd gezet worden.
Ook als u een nieuwsTip of een idee heeft voor de Tilproat horen we dit natuurlijk
graag van u en spontaan een stukje schrijven is ook geweldig en van harte
welkom.

We rekenen op uw hulp, want de Tilproat
Tilproat maken we
samen,
samen, met elkaar, voor elkaar.
Robert en Tineke
Tilproat
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Een Muzikale Pelgrimage.
Op zondag 1 februari mochten we in een bomvolle kerk getuige zijn van een
uitvoering van het Arnhemse Kleinkoor “Vocare” geinspireerd op de boeken
“Emo’s reis” vanDick Boer en “Emo’s Labyrint” van Ynske Penning, welke
laatste ook aanwezig was.
Ademloos werd er geluisterd naar de prachtige liederen, die zuiver en met
gevoel gezongen werden, terwijl “Abt Emo” tussendoor overtuigend het
verhaal van zijn reis vertelde en uitbeeldde.
Het riep echt de middeleeuwse sfeer op, mede door de blokfluiters. Alle
zangers zijn amateur, behalve de dirigent, die zijn koor op formidabele wijze
leidde.
Het was dan ook logisch dat dit optreden beloond werd met een staande ovatie
van de aanwezigen. Kortom een geweldige belevenis.

Foto links, rechts: Arnhems kleinkoor Vocare in de kerk van Woltersum.

Ingrid Stayen
Tilproat
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…Hondenpoep…
Een oproepje voor enkele hondenbezitters in Woltersum.
Overal in het dorp kom je tegenwoordig weer hondenpoep tegen. In de straten, op de
stoep, op het gras en bij school. Dit is een kwalijke zaak!!
Met name op het veldje bij het fietsenrek en op het grasveld voor de school liggen echt
hele grote hopen, en tijdens het spelen letten de kinderen er niet op, de kinderen
verschijnen in de klas of thuis met vieze stinkende schoenen.
De gemeente heeft bij de jeu de boules baan een groene bak neergezet voor al deze
ongemakjes . Natuurlijk word deze gebruikt, maar wij als inwoners van Woltersum
hebben natuurlijk liever dat ook de mensen die het laten liggen, hier gebruik van gaan
maken.

Het is toch een kleine moeite om de ontlasting van uw eigen hond op te ruimen?

Groetjes van een dorpsbewoner.
Tilproat
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Toneelvereniging “Old Egypte”

Toneel in Woltersum.
Zaterdag 7 februari was de tweede voorstelling van “Old Egypte” in het
dorpshuis. Het was een volle bak. De titel van de klucht was “Hou Jonger, hou
gekker”. Deze titel was goed voor een hilarisch verhaal. Neem een vrouw, die
15 jaar jonger is dan haar man, dat vraagt om moeilijkheden, ze vindt hem
maar een saaie duffe piet. Drapeer daaromheen een jaloerse dienstmeid, een
aantrekkelijke zus, een slimme vriend, een aantrekkelijke neef en een mooie
zus en je komt een heel eind. Het weekblad “Story” speelt een prominente rol
in het geheel. Daar staat een artikel in hoe je door “apenhormonen” een
verjongingskuur kan doen. Niemand geloofd erin, maar een complot wordt
gesmeed om de jongere vrouw eens een lesje te leren. Het laat zich raden dat
dit dolkomische scenes geeft. Hans Slager schittert in de rol van de neef, die de
verjongde echtgenoot speelt. Het was een stuk waar je van het begin tot eind
van genoot, en elke speler was geweldig in zijn/haar rol. Een groot compliment
voor Joost Eggebeen, die als regisseur alles uit zijn spelers wist te halen.
Het was een zeer geslaagde voorstelling, waarin veel gelachen werd en door
het publiek duidelijk werd genoten.

Tilproat
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Toneelvereniging “Old Egypte”
(foto: genomen tijdens de uitvoering van toneelvereniging “Old Egypte” 2015)

Ingrid Stayen

Tilproat

13

14 Tilproat

Project NIX (door Kelly Mosselman)
In ten Boer is 29 november 2014, een super feest georganiseerd!
Er waren dj’s zangers en zangeressen, complete dansgroepen en als hoofdact:
Darryl! Er kwamen veel mensen op af en dat allemaal voor een goed doel. Het
feest is georganiseerd om jongeren te laten zien dat je ook groot feest kan
hebben zonder drank! En dat is zeker gelukt. Er waren bijna 400 mensen op af
gekomen.
Je kon niet alleen genieten van de geweldige optredens maar er was ook nog
van alles te doen. Je kon een dronkenmansbril op doen en daarmee
hindernissen afleggen, dat is natuurlijk erg moeilijk als je ‘dronken’ bent . Ook
kon je een quiz maken over alcohol en als winnaar kon je een mooie prijs
winnen! De alcoholvrije cocktailbar kon niet ontbreken, een man uit Brabant
maakte lekker en indrukwekkende
cocktails zonder alcohol! Dat er geen
alcohol was is bewezen want je kon ook
een blaastest doen.
Die avond kwam de burgemeester van
Ten Boer ook nog even een woordje
doen, alsof het NIX was.
Dit evenement is natuurlijk niet voor NIX
georganiseerd. Een project genaamd
Maklukzat was hiervoor de aanleiding.
Kim uit Ten Boer (vooral bekend als Kim
jongerenwerk) werd gevraagd of ze met
een groepje mee wilde doen aan dit
project. Zonder twijfel nam ze het aanbod
aan en ze wist gelijk wie ze moest vragen,
namelijk: Lamilla roerig, Seline Roerig,
Celeste Smid, Nadia Feitsma, Joelle van
Kampen, Mandy Lehkamp en Kelly
Mosselman. Zonder ook maar enige
twijfel deden ze mee!
Ongeveer 3 maand van te voren zijn ze
begonnen aan het project. Het doel was
een evenement organiseren voor
jongeren zonder alcohol en ze laten zien dat alcohol echt niet alles is. Het was
een hele boel werk maar het is ze gelukt met behulp van sponsoren,
vrijwilligers en vooral het team To Be Jong uit Ten Boer!
Kelly Mosselman

Tilproat
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Minister Kamp gespot in Woltersum.
17 december 2014 reed Minister Henk Kamp met gevolg Woltersum binnen
om daar een werkbezoek te brengen bij een gezin met aardbevingsschade,
Henk Kamp viel op doordat hij met 2 grote Audi`s en een grote BMW aan
kwam rijden gevolgd door iemand van het ANP nieuws en een cameraman van
RTL Nieuws

(De kentekenplaathouder van Henk Kamp zijn Audi toeval of………?)
Robert Smit

Tilproat
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Hallo Allemaal,
Sinds kort ben ik de vaste bezorger van alle ochtendkranten die er in
Woltersum worden bezorgd, “Het dagblad van het Noorden” en ons mooie
dorpskrantje “Tilproat” deed ik altijd al maar vanaf nu doe ik dus ook de rest
van de ochtendkranten er bij. Mocht er nu eens een keer iets aan de hand zijn
wat met de bezorging van deze kranten te maken heeft aarzel niet en bel mij
op telefoonnummer: 06-12371187
Groetjes Ina Blink-Bakker
Aangeboden:
Oppas voor in de avonduren en weekenden. Mijn naam is Lilian Sparreboom,
15 jaar, ik hou van gezelligheid, vind kinderen eigenlijk altijd leuk en ben altijd
in een goed humeur.
Prijs: vanaf € 3,- per uur.
Tel. 06-81144447
Bereikbaar via whatsapp en bellen
kan natuurlijk ook.
Lilian Sparreboom

AWP-Noorderzijlvest
bedankt.
Wij bedanken alle dorpsgenoten die voor ons op
het gemeentehuis een handtekening gezet hebben.
Hierdoor is het ons gelukt om mee te kunnen doen
aan de verkiezingen voor het waterschap bestuur op
18 maart.
Jullie lokale vertegenwoordigers, René, Tineke en Freddy.
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Voor de derde keer op Dorpenronde met Groninger Dorpen
Groninger Dorpen, provinciale koepel voor dorpsbelangen- en
dorpshuisorganisaties, organiseert dit voorjaar een derde serie van
dorpsbezoeken. Op deze avonden wordt dorpsbewoners wederom de
gelegenheid geboden om onderling én met de organisaties die betrokken zijn
bij de gaswinning en de aardbevingsproblematiek, op een laagdrempelige
manier ervaringen en informatie uit te wisselen.
De derde ronde is een vervolg op eerdere Dorpenrondes die in het najaar van
2013 en in het najaar van 2014 hebben plaatsgevonden.
Wat in het programma vooral aan bod zal komen is: recente ontwikkelingen en
de diverse oplossingen die inmiddels geboden worden. Welke initiatieven zijn
door welke organisaties genomen? Wat hebben dorpen en dorpsbewoners
daaraan? Kortom, wat leveren de initiatieven op aan nieuwe perspectieven ten
aanzien van de leefbaarheid in de provincie Groningen?
Inhoudelijke bijdragen worden geleverd door: NAM, Centrum Veilig Wonen,
Dialoogtafel. Verder zullen aanwezig zijn: de Veiligheidsregio en enkele
schadeafhandelaars van NAM en het Centrum Veilig Wonen, waarmee
individuele vragen over schadeafhandeling besproken kunnen worden.
Dorpsbestuurders en dorpsbewoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn!
De bijeenkomsten worden gehouden in Warffum, Garrelsweer, Holwierde,
Froombosch en ’t Zandt en starten om 19.30 uur tot ca. 22.00 uur (zaal telkens
open om 19.00 uur).
Aanmelden is verplicht en kan via: www.groningerdorpen.nl

Tilproat
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Woltersum start-, stempel- en doorkomstplaats van Tocht om de Noord.
Woltersum neemt zaterdag 26 september een prominente plaats in bij het
grootste wandelevenement van het noorden Tocht om de Noord. In januari
nam de organisatie van het evenement contact op met Freddy en Afra van ons
café. Deze schakelde ook de VVV in en zo ontstond het contact. Café "De Witte
Brug" werd benaderd om als stempelplaats te fungeren en ze zijn tevens de
startplek voor de 15 kilometer lopers. De organisatie van Tocht om de Noord
wil graag dat we als dorp een leuk programma op gaan zetten om de
vijfduizend wandelaars een leuke doorkomst te geven. De bedoeling is om de
mooiste plekjes van Woltersum te laten zien en de wandelaars een
onvergetelijke doorkomst te bieden. Wij denken een hele mooie gelegenheid
om Woltersum weer eens goed op de kaart te zetten. We hebben daarom een
werkgroepje ingesteld om alles in
goede banen te gaan leiden. In deze
werkgroep zitten Freddy Croezen,
Gerrie Schotman, Carolien Nijland en
Addie Dost. Maar we kunnen dit
natuurlijk niet alleen, we zullen
daarom ook graag een beroep gaan
doen op jullie als inwoners van ons
prachtig dorp. Ze hebben van Tocht
om de Noord altijd een thema. Het
thema van dit jaar is:
Laat je leiden door het geluid van Groningen.
Ik denk dat wij als dorp daar wel iets mee kunnen, ideeën en voorstellen zijn
dan ook van harte welkom. We houden jullie de komende maanden op de
hoogte van de ontwikkelingen en hopen natuurlijk op jullie medewerking zo
dat we kunnen laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Er komen maar
liefst vijfduizend mensen door ons dorp wandelen dus een mooie mogelijkheid
om ons van een goeie kant te laten zien. Ik denk dat de mensen na aankomst
gaan zeggen , die doorkomst in Woltersum was een fantastische belevenis.
Als je meer info wilt over Tocht om de Noord ga dan naar de website:

www.tochtomdenoord.nl
Namens de werkgroep TodN. Woltersum, Addie Dost
Tilproat
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DE NIEUWE WERKPLAATS
ZAALVERHUUR & VERGADERACCOMODATIE

Vorig jaar is Monique van Velze aan een nieuwe uitdaging begonnen.
De voormalige timmerwerkplaats van Tom Krabbendam is verbouwd tot een
prachtige ruimte, die nu te huur is voor vergaderingen,lezingen, workshops,
cursussen en exposities. Deze ruimte is op vele manieren in te richten. Voor
kleine groepen maar ook voor groepen van 40 tot 50 personen. Boven deze
werkplaats heeft Monique een yogaruimte waar zij 3 avonden en een ochtend
per week les geeft aan groepen van 7 tot 9 personen. Deze mensen komen
allemaal uit de omringende dorpen.

(Foto: De Nieuwe Werkplaats)

Monique komt van oorsprong uit Amsterdam, en is hier 24 jaar geleden naar
toe verhuisd om samen te gaan wonen met Tom. Ze is hier zo ingeburgerd en
voelt zich zo thuis op de Groningse klei dat ze niet meer terug wil naar haar
geboorteplaats. Toen ik het interview bij haar hield, begreep ik haar volkomen.
Wat een daalders plekje. Een geweldig uitzicht en met de molen voor de deur.
Na het overlijden van haar partner in 2012, heeft Martijn, de zoon van Tom,
de werkplaats voortgezet. Begin 2014 is hij met de werkplaats verhuisd naar
Wagenborgen en was de ruimte na ruim 33 jaar ineens leeg. En zo is langzaam
het idee ontstaan om er iets anders mee te gaan doen.
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Het afgelopen half jaar zijn er al 5 activiteiten geweest in de ruimte. Als eerste
natuurlijk de boomplantdag, maar sindsdien is de ruimte nog verder opgeknapt. Daarna volgde een persbijeenkomst, een verjaardag, lezingen van 4
dagen met mensen uit het hele land en een open middag voor het dorp.
Naast de verhuur van de ruimte is er ook zorg voor de inwendige mens
mogelijk, dit kan variëren van een koffie/thee tafel, een rijke lunch tot evt. het
verzorgen van een maaltijd. En de prachtige plek biedt natuurlijk gelegenheid
tot wandelen en verblijf in de tuin als het seizoen dit toelaat.

(foto: Monique in de ruime nieuwe werkplaats)

Omdat alles nog in gang moet worden gezet, kan Monique wel wat mond op
mond reclame gebruiken. In de zomer is het altijd drukker in ons dorp en ook
de molen trekt veel bezoekers. Hier wil ze ook gebruik van gaan maken en zal
de ruimte open zijn. Ook de mensen uit Woltersum zijn dan welkom om eens
binnen te lopen om de ruimte te bekijken. In de toekomst komen er aankondigingen in de Tilproat als er een expositie zal zijn of als er een cursus word
gegeven. Houd het dorpskrantje dus goed in de gaten. Neem ook eens een
kijkje op de nieuwe website van Monique : www.nieuwewerkplaats.nl
Tineke Smit
Tilproat
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Hier kan ook uw advertentie staan!
Tel : 06-30125624
Email : tilproat@ziggo.nl
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“Water Belangrijk”
Woltersum in het waterschapbestuur?
Op 18 maart worden er, tegelijk met de verkiezingen voor de provincie, ook nieuwe
leden voor het bestuur van waterschap Noorderzijlvest gekozen.
Het waterschap is verantwoordelijk voor oa dijken, grondwaterpeil, waterafvoer en
de kwaliteit van het oppervlakte water.
Ook Noorderzijlvest ondervindt veel problemen door de gaswinning.
Niemand weet zeker of onze dijken aardbevingsbestendig zijn en door de
bodemdaling veranderd het grondwaterpeil.
Met de bijna dijkdoorbraak van 2012 nog vers in het geheugen en door de
onbegrijpbare wijze waarop de versterkings werkzaamheden aan de
Eemskanaaldijk worden uitgevoerd, hebben een aantal dorpsgenoten besloten om
namens de Algemene Waterschaps Partij te proberen om in het bestuur van
Noorderzijlvest te komen.
Het is hoog tijd dat er ook daar een lokale stem gehoord wordt.
Via de gemeente politiek heb je nauwelijks invloed bij het waterschap.
AWP-Noorderzijlvest is een volkomen onafhankelijke waterschapspartij die op
geen enkele wijze gebonden is aan de nationale politiek. Zeker nu het noorden in
Den Haag moet vechten voor zijn eigen veiligheid en voor een goede
schadevergoeding is een onafhankelijke lokale vertegenwoordiging in het bestuur
belangrijk.
De kernpunten van AWP- Noorderzijlvest zijn:

Veiligheid, Kwantiteit, Kwaliteit en Betaalbaarheid.
Wij hebben (schoon) water nodig om te kunnen leven, werken en recreëren.
Het is belangrijk voor mens, dier en natuur.
Maar teveel water is niet goed en te weinig water is ook verkeerd.
De kosten eerlijk verdelen over de gebruikers en de veroorzakers (bv.NAM).
René, Tineke en Freddy,
samen met een aantal medekandidaten,
hopen dat de lokale stem ook in het
waterschap Noorderzijlvest zal gaan
doordringen.
Het is in het algemeen belang

Tilproat
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Datum:
13-mrt
14-mrt
20-mrt
21-mrt
28-mrt
3-apr

Wie?

Activiteit:

Locatie:

Tijdstip:

OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
cult. commissie
De Witte Brug
De Witte Brug
OBS De Huifkar

Presentatie Schoolbus O.B.S de Huifkar
Oud Papier
Mijn tweede met NNT en Marcel Hensema
vrij klaverjassen vanaf 20:00 uur
Optreden van MOOI WARK entree €17,50
3 april t/m 6 april Paasvakantie

School
Woltersum
Kerk
Café
Café
School

16.00 uur
vanaf 10.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
****

Oud Papier
Kerkdienst, ds. E. Posthumes Meyers

Woltersum

vanaf 10.00 uur

kerk
Kerk
School
Dorpshuis
Woltersum
School
kerk
School
Woltersum
Woltersum
Kerk
Kerk
Woltersum
Woltersum
School
Woltersum

10.00 uur
14.30 uur
****
20.00 uur
vanaf 10.00 uur
****
10.00 uur
****
22.00 uur
vanaf 10.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
vanaf 10.00 uur
****
volgt

11-apr OBS De Huifkar
12-apr
12-apr
27-apr
29-apr
2-mei
4-mei
10-mei
25-mei
29-mei
30-mei
7-jun
14-jun
19-jun
27-jun
6-jul
26-sep

Kloosterkerk
cult. commissie
OBS De Huifkar
Dorpshuis
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
Kloosterkerk
OBS De Huifkar
Tilproat
OBS De Huifkar
cult. commissie
Kloosterkerk
VVV / Kermis
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
Werkgroep TodN.

Marita Flamingo entree €5,Koningsdag
Jaarvergadering (iedereen is welkom)
Oud Papier
4 mei t/m 15 mei Meivakantie
Kerkdienst, ds. E. Posthumes Meyers
23 mei t/m 25 mei Pinkstervakantie
Sluitingsdatum kopij volgende Tilproat
Oud Papier
knight susan ska band entree €5,Kerkdienst, ds. E. Posthumes Meyers
Kermis in Woltersum 19-jun t/m 21-juni
Oud Papier
6 juli t/m 14 augustus Zomervakantie (groot)
Tocht om de Noord

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen.
Iedereen die iets organiseert geeft het door.
e-mail: tilproat@ziggo.nl of op telefoonnummer: 06-30125624

Woensdag 29 April 2015 om 20:00 uur

Is iedereen welkom op de jaarvergadering van het dorpshuis.
Wij, het dagelijks bestuur van het dorpshuis zoeken mede in verband met de aanstaande
verbouwing nog een secretaris, wie kan, wil en durft deze verantwoordelijke functie op
zich nemen?
Reserveringen en boekingen van (een ruimte in) het dorpshuis graag via Sien Steenhuis.

e-mail: siensteenhuis@hotmail.com

telefoon: 050-3023558
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790
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PLUSFONDS DIJKPARK
Afgelopen december hebben wij als commissie een oproep gedaan om ideeën
aan te leveren voor het Plusfonds Dijkpark.
We hebben een 13-tal inzendingen mogen ontvangen, allen gericht op
bevordering van de leefbaarheid binnen ons mooie dorp. Het aantal
inzendingen heeft ons in positieve zin verrast.
Na een eerste inventarisatie van de ingediende plannen en een aantal
toelichtende gesprekken met de betreffende dorpsbewoners en -verenigingen,
leggen we de volgende voorstellen voor toekenning neer bij de gemeente Ten
Boer:
- Aanschaf van een nieuwe grasmaaimachine voor de Sportvereniging.
- Aanschaf van een geluidsinstallatie voor de VVV, waar het hele dorp
gebruik van kan gaan maken.
- Een bijdrage aan de peuterspeelzaal De Kleine Vrienden, waarmee zij de
komende 2 jaar een nieuwe groep kunnen opstarten. Hierdoor kunnen er
meer kinderen richting Woltersum komen.
- Een bijdrage voor de aanschaf van de schoolbus voor de OBS Huifkar.
- Een opstartbedrag voor het realiseren van een fotoboek over de
bewoners van Woltersum. Initiatiefnemer hiervoor is Boudewijn ‘t Sas.
- De begraafplaats Woltershof krijgt geld voor het snoeien van de bomen
rond de nieuwe begraafplaats.
- Aan de IJsbaanvereniging Woltersum is een bedrag toegezegd voor het
mogelijk verplaatsen van de ijsbaan naar het Dorpsveld of de aanschaf
van een nieuwe faciliteit bij de huidige ijsbaan.
- Een bijdrage aan de voorgenomen renovatie van het Dorpshuis De
Bongerd.
Op dit moment kunnen wij nog geen exacte bedragen bekend maken. De
initiatiefnemers weten waar zij ongeveer op kunnen rekenen.
Namens de commissie, Henk Bothof en Addie Dost
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HET GESPREK VAN DE WEEK RENÉ STAYEN
Vrouwen duwden kruiwagens door de modder, mannen sleepten met zandzakken. In
de nacht van 5 op 6 januari 2012 liep de spanning in Woltersum op. De dijk bij het
dorp dreigde het te begeven. Bewoner René Stayen blikt terug. ‘Het was
beangstigend’
Gerdt van Hofslot

Rustig glijdt een tanker door het haast rimpelloze Eemskanaal. Een matroos schrobt
ijverig het dek. Een schichtige aalscholver gaat haastig op de wieken voor de
aanstormende kolos.René Stayen aanschouwt het vredige tafereel vanuit zijn woonkamer. Hij woont aan de voet van de dijk
en heeft een perfect uitzicht op het
waterverkeer over de drukke vaarweg
voor zijn deur. ,,Het huis is zo gebouwd
dat je uit het raam uitzicht hebt over het
kanaal. Dat verveelt nooit.’’ Maar soms
laat de door dijken in bedwang gehouden waterweg een andere kant zien.
Zoals drie jaar geleden, in januari 2012
Toen dreigde de volledig verzadigde dijk
om het Eemskanaal het te begeven.
De crisisstaf in Groningen besloot om
vier uur ’s ochtends dat de 885 zielen uit
Woltersum, Wittewierum en omgeving
onmiddellijk
geëvacueerd
moesten
worden. Agenten gingen in de stormachtige nacht huis aan huis om de
mensen te waarschuwen dat ze binnen
een uur weg moesten zijn. Even hield
heel Nederland de adem in. Stayen, die
al sedert 1987 in het ‘heerlijke’ stulpje
aan de dijk woont en negen jaar in de
gemeenteraad van Ten Boer zit voor Algemeen Belang, herinnert zich de
gebeurtenissen als de dag van gisteren. Ze maakten ook een onuitwisbare indruk op
iedereen in het dorp. ,,Een prettig dorp, waar de mensen open en eerlijk zijn.
Iedereen wordt hier geaccepteerd’’, verzekert hij. Woltersum wantrouwde de dijk
aan de noordzijde van het Eemskanaal al jaren. En trok ook aan de bel bij de
provincie, het Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat. ,,Er sijpelde altijd al
een beetje water door de dijk. Tien jaar voor de bijna ramp al. Soms was het zo veel
dat het over de weg liep. Een jaar of acht geleden is de dijk aangepakt in opdracht
van de provincie. Maar ze deden maar een klein stukje en het had weinig effect.
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Mensen voelden zich er niet veilig bij, maar de situatie werd gebagatelliseerd door
deskundigen.’’ ,,Wat ook niet hielp is dat die dijk jaren lang heen en weer werd
geschoven, door de provincie en het waterschap. Dat heeft de zaak er zeker niet
beter op gemaakt.’’ Stayen voelde zich er zelf ook niet altijd lekker bij. ,,Als die dijk
het begeeft, staat het water hier twee meter hoog. Dan staat onze slaapkamer in een
mum onder water. En acht uur later is het in Ten Boer. Natuurlijk, het is hier geen
Zeeland, er komt geen vloedgolf. De huizen zullen niet instorten en mensen zullen
ook niet meteen verdrinken. Maar het vee in de polder wel.’’ Wanneer merkte
Woltersum begin 2012 dat er iets op handen was? Dat was al rond de jaarwisseling,
weet Stayen. Na dagen hevige neerslag en wateroverlast in Noord-Nederland was
het peil van het Eemskanaal fors omhoog gegaan. Op maandag 2 januari liepen
sloten achter het kanaal over. Er kwam verhoogde dijkbewaking en een vaarverbod.
Noorderzijlvest controleerde alle duikers. Op 4 januari was er piping zichtbaar. ,,Er
liepen straaltjes water uit de dijk,soms vuist dik. Het zag er niet goed uit’’, herinnert
Stayen zich. ,,Toch was iedereen nog redelijk rustig, we hadden dit wel vaker gezien.
We dachten: die dijk houdt het wel.’’ Maar dat veranderde de volgende dag,
donderdag 5 januari. ,,Het water steeg verder. ’s Avonds werd het erger. Op
sommige plekken kwam het wegdek achter de dijk omhoog. Toen was er wel een
beetje paniek in het dorp. Er kwam ook dijkbewaking.’’ Donderdagavond begon de
echte crisis, zegt de inwoner van Woltersum. ,,We begonnen te slepen met
zandzakken, vooral de mannen. Vrouwen duwden kruiwagens met zand. We zijn de
hele nacht in touw geweest om de mensen van Noorderzijlvest te helpen.’’ Hoewel
hij zelf net was gedotterd, ging Stayen ook aan de slag. Hij besloot even na twaalf uur
’s nachts burgemeester André van de Nadort uit bed te bellen. ,,Je moet nu komen,
het water komt door de dijk’’, zei ik hem. Hij wist nog van niks. Toen hij aan kwam
zetten op zijn wandelschoenen, heb ik hem laarzen geleend en zelf een paar oude uit
de schuur gehaald. Eén was lek. Ik moest elk half uur naar binnen om droge sokken
te halen.’’ Het werd een nacht die alle Woltersummers zich zullen heugen. ,,We
waren ongerust, maar zelden zo eensgezind. We stonden schouder aan schouder.
Iedereen was aan het sjouwen en slepen om de polderdroog te houden. Zelfs
kinderen.’’ Het ging uiteindelijk goed, maar het was op het nippertje. ,,Op een
gegeven moment ging er een trilling door de dijk. Iedereen schrok en iemand riep:
Terugtrekken! Dat was beangstigend. Je stond daar tussen wildvreemde soldaten,
zoeklichten schenen op de dijk, er vlogen helikopters over.’’ De evacuatie was voor
de jeugd spannend, maar ouderen hadden er moeite mee, zegt Stayen. Een dag later,
rond het middaguur, mochten de evacuees al weer naar huis. ,,Toen er bij Delfzijl kon
worden gespuid, werd de situatie snel beter. Iedereen was dolblij. Diezelfde avond
hadden we een groot feest in het plaatselijke café. Ondanks alle ellende was het toch
een mooie tijd.’’ Eind goed, al goed? Nou nee, vindt Stayen. Hij is er nog steeds niet
gerust op dat de dijk helemaal in orde is. Zeker niet over het hele traject. ,,Het
beheer van de dijk is verbrokkeld, versnipperd. Soms wordt er aan gewerkt en dan
weer een hele periode niet. En wat is het effect van de aardbevingen? Niemand kan
garanderen dat de dijk dan sterk genoeg is en dat maakt ons bezorgd. Het
waterschap is hier nog niet klaar.’
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Participoatsiepiloot. (door Luuk Houwing)
Börgmeester Maainderts en Wetholder Aalbert Loozens van Heubultjeburen
haren de smoor in. Den Hoag smeet de zörg veur heur noodliedende
dörpelingen op heur bordje. Zo van hier hond, n vedde kluif. Ie meugen joe de
tanden derop verknooien.
,, Doar zitten wie ja dwaars mit in de moag ,”zuchtde Maainderts,,, woar ze in
Den Hoag € 10 veur oettrokken, meugen wie t doun mit zeuven. Aalbert, mout
wie de hakken in t zaand zetten of de kont tegen de krib gooien?”
,,In baident ken k mie wel vinden,”motterde de wetholder,,,as k mien netuur
opvolg, boycotten dij handel. Mor bie d overhaid is stoaken ja verboden. Der
zit niks aans op as de geldkroan veur onze kneuzen datteg percent dicht te
draaien. En den mor hopen, dat omdenken de rest aanvult.”
,,Omdenken, moatschoppeleke partiesiepoatsie nuimen ze dat in Den Hoag,”
sputterde Maainderts,,, ze denken zeker, Heubultje- buren zit dichtplakt mit
Bokkebloaden. Ze lopen doar 70 joar achter. Maanlu waarken bie de boer of
binnen lutje midden-stander, bakker, smid
en schoulapper.Bromsnor dut zien ronde
op n swien en Heubultjebuurster vraauwlu
stoan achter t aanrecht, doun ain moal in
weke de waske, braaien borstrokken en
onderboksems en dat ist den wel.
Zodounde tied zat om zuk tegen d
overjoarege buren aan te bemuien, heur t
hoes ripschier te moaken en zoneudeg
steunhozen over de spatoaders te
trekken.”
Maainderts sluig mit de voaste op toavel
en stelde vast:
,,Zo denken ze doar in Den Hoag over ons. Heubultjebuursters binnen te
onneuzel om veur de duvel te daansen. Hebben nait ains in t snötje, dat wie
deurgoan mit gaswinnen tot de grond heur onder de vouten votzakt.”
,, Mor Aalbert,”pufde de börgmeester mit n rooie kop,,, mit aal mien
miesgastern en naarnusten binnen wie der nog nait oet, hou of t wieder mout
mit de zörg. Doe bist nogal vindingriek, waist doe n menaaier, hou of wie dat
olderwetse omdenken in de holten koppen van onze inwoonders weerom
rammen kennen?

Tilproat
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Vervolg blz.33 Participoatsiepiloot.

Wetholder Loozens was even stil, knipperde mit d ogen, luit de wenkbraauwen
wat rollen en ruip: ,, De sleudel tot omdenken 2015 is …postloopster Mientje
Zoef. As wie doar ais n piloot op lösloaten. Ie wait ,wel zo’n proef veur n joar!”
Maainderts mos ondanks alles gnivveln:,, Aalbert, jong dat sprekst oet as pilot!
Mor zee dou eernstachteg, dat zo’n pilot n bom geld kosten zol.
Aalbert stelde hom gerust.,,Mit vaar joeten in de moand ekstroa zel Mientje n
gat in de lucht springen. Ik heb zörg en financiën in de portefulie, dus loat mie
dat zwientje mor wasken.”
Mientje Zoef haar wel oren noar Aalbert Loozens zien pilot. Omreden ze zat
nait meer vast aan de aid, dij ze bie de PTT oflegd haar.,, Bie mien nije
waarkgever is t loon siepeltjeproef. Zodounde, vatteg euro in de moand komt
mie goud van pas.”
De Loozens -methode
waarkde as volgt: Om de
week zol Mientje de post
n bus te vroug, den weer
n bus te loat bezörgen. Zo
van, post veur nummer 41
komt d eerste week bie 39
en week doarop bie 43 in
de bus. En zo wieder hail
Heubultjeburen deur.
Der kwam n bult gemotter
lös in t loug, mor t
omdenken ruik ook op
gang. In t begun langden buurlu mekoar de post tou, mor vervolgens kwamen
ze aan de proat en zuitjesaan doun ze ook al bodschopkes veur mekoar.
As de pilot van de gemainte Heubultjeburen n joar wieder is, is de
moatschoppeleke partiesiepoatsie n mooi end op glee.
Traauwens Den Hoag het Heubultjeburen in n gulle buie € 500 subsidie
verstrekt en der schienen al n aantal grote steden te wezen dij belangstellend
de Loozens- omdenken- pilot volgen.
Zo zai je mor weer, woar n klaine gemaainte groot in wezen ken, mor de
toukomst blift, zoas altied in n toubonden zak.
Luuk Houwing
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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

36 Tilproat

O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2

Groep 3,4 & 5

Tilproat
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8

Schoolschaatsen
We gingen 3 keer in Kardinge schaatsen. Het was erg leuk. Aan het begin
gingen we altijd vrij schaatsen, Daarna gingen we naar de ijshockey baan.
Daar gaan we allemaal dingen doen. We gingen bijvoorbeeld met groepjes
van twee elkaar duwen zodat we vooruit kwamen. En we gingen ook met
twee groepjes iets doen in de bocht, de ene moest een tegengewicht
vormen en de andere moest dan een beetje door zijn knieën, en dan de ene
voet over de andere. De laatste dag was het erg druk en daarom gingen de
meeste niet vrij schaatsen. Maar toen we naar de ijshockey baan gingen
waren we bijna meteen een Elfstedentocht aan het doen.

Vriendelijke groeten o.b.s. De Huifkar
Groetjes Luuk.

Schoolschaatsen
Wij zijn gaan schaatsen in Kardinge met groep 5,6,7 en 8. Het
was heel leuk. Eerst mochten we op de 400m baan en daarna
kregen we les op de ijshockeybaan. We gingen allemaal
oefeningen doen zoals: schaatsen met je handen op je knieen,
of met z’n tweeën. De tweede en derde les had een groep les
van een meester. Hij was heel grappig. Hij gaf de kinderen
gekke bijnamen. De laatste les deden we de elf-stedentocht.
Dan moest je allemaal rondjes schaatsen en om de twee rondjes
kon je een stempel halen. Het was heel grappig, want de
stempels waren tekeningen van de juf en de meester en die
meester kon echt niet tekenen. Dus als hij een hartje
probeerde te tekenen leek het meer op een peer. Verder was het
heel leuk.

Groetjes Noor.
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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

Nieuws vanuit O.B.S de Huifkar.
Zoals bekend bij velen van jullie rijdt er sinds januari dit jaar een schoolbus
tussen de Huifkar Ten Boer en de Huifkar Woltersum.
De steun vanuit het dorp was overweldigend en laat zien dat we het
“noaberschap” hoog in het vaandel hebben staan.
Op dit moment zijn er dan ook al een aantal kinderen die gebruik maken van de
bus. Om dit te vieren zijn we een aantal weken geleden begonnen met een
“loomproject”. Loom is een soort speelgoed waarbij van kleine elastiekjes
armbandjes en figuurtjes gemaakt kunnen worden.
Het idee van het project is, om de route van de schoolbus uit te leggen met
loom bandjes. De kinderen zijn ontzettend enthousiast en hierdoor hebben we
al een behoorlijk aantal meters geloomd.

Op vrijdag 13 maart 16:00 uur willen we de bus op een feestelijke manier
presenteren.
Op symbolische wijze verbinden we Ten Boer met Woltersum door de
loomband uit te leggen en uiteindelijk feestelijk te onthalen op het schoolplein.
Bij deze willen we alle dorpsbewoners van harte uitnodigen om samen met ons
de start van de schoolbus te vieren.

(foto: De nieuwe schoolbus)
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Voorleesmorgen door oma’s uit Woltersum op O.B.S. De Huifkar.
Op 21januari ben ik naar onze school geweest op de landelijke voorleesdag om voor
te lezen aan Groep 3,4 en 5. Samen met Janny Hulshof en Hetty Strijk. Voor mij was
het al weer jaren geleden dat ik in school was geweest. Wat mij vooral opviel was de
vriendelijkheid en de vrijheid die de kinderen hebben van de meester en de juffen.
Moesten wij vroeger met de armen over elkaar blijven zitten, nu mogen ze hun
afgemaakte werk zelf even in een laatje doen, wat toch heerlijk moet zijn na het
lange zitten. En ze zitten in een groepje bij elkaar. Wij zaten vroeger van 8.30 uur tot
11.30 uur stijf in de banken. De kinderen van nu hebben echt zelfs een stoeltje naar
hun maat. Tijdens het voorlezen kwamen ze mooi in een kring om me heen zitten.
Ook een beetje fruit eten in de pauze, dit leek me leuk. Reken maar naar jezelf, dan
neem je ook wel eens iets op een morgen? Vroeger schreef de meester met een
krijtje op het bord, nu hebben ze een scherm waarop de juf of meester de voorbeelden geeft via de computer. In een hoek staat een lange tafel met een paar
computers voor de kinderen. Ik hoop dat de kinderen het net zo leuk vonden als ik.
S’avonds in bed bedacht ik me dat mijn vader en zijn broers en zussen, mijn broer,
zus en ik en zelfs mijn man hier naar school zijn geweest en later mijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Of het nu veel beter gaat weet ik niet maar dat
het leuker voor de kinderen is dat weet ik zeker. Het moet een voorrecht zijn om hier
op school te zitten.

(Foto: OBS de huifkar, voorleesmorgen met oma’s)

Hetty Homan-Van der Molen.
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(foto: obs de huifkar. Voorleesmorgen met oma’s)

Tijdens het in het net overschrijven van het geplaatste stukje op de vorige
pagina, is mevrouw Hetty Homan-van der Molen getroffen door een
herseninfarct. Ze wilde heel graag dat het geschreven stukje door haar dochter
aan de redactie van de Tilproat te geven, om toch het stukje te plaatsten in de
Tilproat van maart. Hiervoor zijn wij haar heel dankbaar. Op het moment van
ons schrijven zit ze in verpleeghuis Innersdijk in Ten Boer. En omdat bijna
iedereen in het dorp ‘Omi’ wel kent, plaatsen wij ook het adres voor u zodat u
haar een kaartje kunt sturen.
Mevr. Hetty Homan- van der Molen,
Innersdijk
Verlaatweg 10
9791DR Ten Boer
Afdeling Revalidatie
Kamer 15.
Ook wij van de redactie van de Tilproat willen Hetty heel veel beterschap
toewensen en een voorspoedig herstel.
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--- JAARVERGADERING --VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN WOLTERSUM
20 MAART 2015
Café De Witte Brug aanvang: 20.00 uur

Als je graag iets wilt doen voor het dorp, kom dan naar onze
jaarvergadering. Lisa, Terry en Addie zijn al een aantal jaren
gedrieën de VVV, maar gaan er dit jaar na respectievelijk negen,
zeven en vijf jaar mee stoppen!
Wij organiseren uiteraard nog een knallend kermisweekend, maar
hopen dat er daarna creatieve dorpelingen zijn, die het stokje van
ons willen overnemen. Laat van je horen op de jaarvergadering!
Lisa, Terry en Addie

Foto: Kermis in Woltersum, mede mogelijk gemaakt door de VVV
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Hallo allemaal,
De vorige keer schreef ik over oliebollen en appelflappen, nu hebben we net
de voorjaarsvakantie achter de rug. Het is een cliché, maar de tijd gaat zo
snel…Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het knutselen van boerenkool
met worst, pinguïns en sneeuwpoppen. Het is een leuke uitdaging, om elke
keer toch weer met iets nieuws te komen. Als je de knutsels wilt zien: op
facebook zijn wij te volgen: www.facebook.com/StichtingKleineVrienden
Natuurlijk zijn we Valentijnsdag niet vergeten, alle peuters hebben een mooie
hartenkrans gemaakt voor hun allerliefste.
Tiamo, Vajen, Thijs ( uit Ten Boer) en Djayden ( uit
Woldendorp) zijn na de vakantie bij ons begonnen. Wij
wensen allen heel veel plezier. De maandag/woensdag
ochtendgroep zit op dit moment vol met zestien peuters,
de maandagmiddag/donderdag ochtendgroep bestaat nu
uit acht peuters, hier hebben wij dus nog plek! Op onze
website staat meer informatie over de
aanmeldingsprocedure: www.stichtingkleinevrienden.nl
Ons lokaal is inmiddels van een winter thema omgetoverd
in een lente thema. Er staan grote bloemen in de
vensterbank en er zijn vlinders en vogelhuisjes geplaatst. Er is zelfs een
knuffellieveheersbeestje om mee te spelen. De peuters vinden het prachtig!
In de week van 9 maart - 14 maart lopen ouders van onze peuterzaal collecte
voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst daarvan is bestemd voor onze
peuterzaal. Wij zijn blij met alle giften en gaven die we krijgen! We doen het
immers samen….. zonder hulp zouden wij niet kunnen bestaan!

Tot de volgende keer, alvast een hele vrolijke en warme lente gewenst!
Juf Maaike
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Los Hermanos.
En weer is het gelukt, een
bomvolle kerk op zondag 2
maart. Twee mannen Rob
Zwaving en Pascal Binnenweg,
namen ons mee met een
muzikale reis door Spanje,
Brazilië en Cuba. Prachtige gitaar
muziek met verve vertolkt, door
deze mannen, die ook deel
uitmaken van een grotere groep
muziek en dans-gezelschap
“Los Hermanos”. Dit keer dus met z’n tweeën, maar desalniettemin
indrukwekkend. De bezoekers luisterde geboeid toe, en als ingelaste verrassing
trad er ook nog een zangeres op, waarmee ze wel vaker samen werkte. Sorry
maar ik ben haar naam even vergeten. Het bewijs van spontaniteit werd
geleverd, toen werd verteld dat een werk van deze mannen gebruikt werd
voor een dansgroep. Toevallig was er een van de danseressen onder het
publiek, en onder luid gejuich voerde zij een prachtige dans op. Wat best
moeilijk was door de beperkte ruimte en het niet aanhebben van de juiste
schoenen. Een staande ovatie was haar deel. Met verwondering heb ik rond
zitten kijken en luisteren, het
raakte me dat bij sommigen
de tranen in de ogen stonden
bij het horen van bepaalde
nummers, en er heel zachtjes
werd meegezongen.
Een prachtige middag, die lang
in het geheugen zal blijven.

Ingrid Stayen
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Nieuw bestemmingsplan voor het
buitengebied van Ten Boer

De gemeente Ten Boer heeft een nieuw bestemmingsplan gemaakt
voor het hele buitengebied van de gemeente. Dit plan gaat het oude
plan uit 2006 vervangen. Het legt de huidige situatie in het gebied
vast en houdt daarbij ook rekening met bouwvergunningen die de
laatste 10 jaar zijn verleend. Voor de agrarische bedrijven zijn
bouwvlakken op de kaart aangegeven van 1 hectare omvang. Ook
voor de andere bestemmingen, zoals wonen en bedrijven, zijn
bouwvlakken getekend. Omdat in het buitengebied veel
archeologische waarden aanwezig zijn, zijn er regels voor
bescherming van die waarden opgenomen. Het plangebied omvat het
hele grondgebied van de gemeente behalve dat van de dorpskern Ten
Boer en de acht andere dorpen.
Het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ligt in het kader
van de inspraak met ingang van 5 maart tot en met 15 april 2015 ter
inzage in het gemeentehuis van Ten Boer.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook inzien op
www.tenboer.nl onder Digitale balie, digitale bestemmingsplannen.
Verder is het ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Een schriftelijke reactie kunt u van 5 maart tot en met 15 april 2015
sturen aan burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken,
Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Tijdens de
inspraakperiode kunt u ook online een inspraakreactie geven. Dat kan
via de gemeentelijke website www.tenboer.nl onder Digitale balie,
Digitaal Loket, Bouwen en Wonen, Inspreken op bestemmingsplan
Buitengebied. U vindt daar een formulier waarin u uw adresgegevens
en uw inspraakreactie kunt invullen. Dat formulier kunt u dan digitaal
verzenden naar de gemeente. U krijgt direct een bevestiging van
ontvangst.
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De Hobby van… Jos Meijers
In 2012 sprak ik met Janny Hulshof over Woltersum en hoe het er hier vroeger aan
toe ging. We hadden het o.a. over moestuinieren en Janny vertelde mij " vroeger as
moeke op zuik was noar voa, din was hai op Toentje. Toentje, dat kende ik als Drent
wel van Ede Staal. Toen ik als klein jochie met mijn vader (Drents streektaalzanger)
met regelmaat mee moest naar Radio Noord voor optredens en daar Ede Staal in de
studio o.a. Mien Toentje hoorde zingen. Diezelfde zomer was mijn laatse jaar als
projectleider bij WerkPro en had binnen mijn teams meerdere jongens aan het werk
die bij de voedselbank liepen. Schrijnend op te zien en te horen met hoe weinig
middelen zij moesten rondkomen en toch met enthousiasme elke dag bij mij aan het
werk kwamen.
Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik iets moest doen. De druppel was toen Lisa en
ik in de Lidl zagen wat voor keuzes mensen met een klein budget moesten maken
qua boodschappen en hoe weinig gezonde producten ze kunnen veroorloven. Dus ik
ben gaan kijken, luisteren, schrijven, schrappen en nog eens schrijven om een plan te
maken hoe ik hier iets aan kon doen. Dit plan werd uiteindelijk Toentje.
Wat is dan Toentje?
Toentje is een platform
om armoede te verlichten,
dit betekent dat wij op
verschillende manieren
mensen in armoede
proberen te helpen
zelfredzamer te worden
en bewustere keuzes te
laten maken op het
gebied van voeding
d.m.v. voedsel verbouwen, bereiden en bewaren en dat dit niet duur hoeft te zijn.
Stap 1 in dit plan was om een voedselproductietuin aan te leggen voor de voedselbank in Groningen. Dit is van groot belang aangezien de voedselbank doorlopend
kampt met tekorten op het gebied van verse groenten , fruit en kruiden. meer dan
600 gezinnen maken gebruiken van de voedselbank in Groningen, 1 op de 5 kinderen
groeit op in armoede en gaat vaak letterlijk zonder boterham naar school terwijl ze
hun klasgenootjes de broodbak zien omkieperen in de prullebak...Sinds 12 mei 2014
hebben we aan de Paradijsvogelstraat 41A in het Oosterpark 3000m2 moestuin in
gebruik en gaan we in hoog seizoen 4/5 maal per week naar de voedselbank met
verse producten. We hebben afgelopen jaar een top oogst gehad met allerhande
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producten, van tomaten tot sla, van broccoli tot komkommers, je kunt het zo gek
niet bedenken. We hebben de nodige publiciteit en aandacht mogen ontvangen en
landelijk zijn er andere partijen die vergelijkbare projecten willen starten, we hebben
zelfs de Jumbo tijdens hun bezoek aan de tuin enthousiast gemaakt met ons idee
voor een voedseljutters platform om restpartijen groenten die niet voldoen aan de
kwaliteitsnormen voor de supermarkt toch de consument te laten bereiken, dit was
afgelopen jaar te zien met o.a. de "kneusjes" actie van Jumbo en de Albert Heijn en
de landelijk voedselbanken actie van de Jumbo.
Momenteel werken er zo'n 30 vrijwilligers bij Toentje en zijn we nu druk bezig met
het uitrollen van een plan voor meerdere tuinen in andere wijken i.s.m. gemeente
Groningen. Inmiddels hebben we 5000m2 grond naast Toentje in bruikleen gekregen
van de gemeente om varkens en kippen te gaan houden en is afgelopen jaar
tegenover de tuin door Carex (leegstandsbeheerder) een broedplaats ontwikkeld in
de oude wijnfabriek van Woldring&Idema om jonge ondernemers een plek te bieden
hun onderneming op te bouwen. Hier zullen wij een restaurant en buurtwinkel
starten in de loop van 2015. Dit
wordt onze "inspiratie
toonbank" om mensen op
laagdrempelige wijze met
voedselambacht en nieuwe
voedselproductie technieken te
laten kennis maken.
Dit alles doen we zo duurzaam
mogelijk en met zoveel mogelijk
mensen met de nodige kennis
en vakmanschap. Woltersum heeft stiekum deze kennis gewoon in het dorp wonen
daarom werk ik met veel plezier met Buro Bothof die creatief meedenken in onze
financiële planning, Carolien Nijland, zij kan als geen ander je alles vertellen over
allerhande voedselbewaarmethoden en koken met restjes, neem daarnaast de
meest duurzame drukker van Nederland Henk Tienkamp die met uitgeverij Loopvis
met trots kookboek van het jaar 2014 is geworden! en last but not least, natuurlijk
mijn eigen Lisa, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn geweest. Dus hou
www.toentje.nl in de gaten of check onze facebook pagina
www.facebook.com/toentje.stadswerf
2015 kan niet anders dan een mooi jaar worden!

Jos Meijers
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VERENIGINGEN
Veranderingen kun je doorgeven aan de
redactie p/a Dobbestraat 10 te Woltersum
(06-30125624) e-mail: tilproat@ziggo.nl

Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o.
Secr.W.J.Timmermans 050-5498028
e-mail: dorpsbelangenwoltersum@gmail.com
Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Secr: K.Piebenga
050-2302290
Reserveren: siensteenhuis@hotmail.com
Reserveren: Sien Steenhuis 050-3023558
Sportvereniging Woltersum
Secretaris: Gerda Kiel
050-3021543
e-mail: bestuur@svwoltersum.com
Wedstrijdsecr: F.v Dijk
050-3022393
Supportersvereniging Woltersum
Secr: S.Steenhuis-Hoving 050-3023558
IJsvereniging
Secretaris: B.Punter
VVV Woltersum
Secretaris: L. Sportel

050-3023435

050-5779088

Stichting Kleine Vrienden (peutersoos)
Contact: Klara Westra
06-20403717
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl
Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: E. Bakker
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum
Secretaris: M.Bockhoudt
Contact: M.Bockhoudt
050-3024444
Begrafenisvereniging
Secr: W.Darneviel

050-3021437

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: L.Dijkstra

050-3023664

Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens

050-3022028

maart 2015

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

