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Moi lu,
Het is weer de hoogste tijd om het voorwoord te schrijven. Maar waar moet je
het dan eens over hebben heden ten
dage met alle ellende die we momenteel
beleven om ons heen? Wij op de redactie blikken weer even terug op wat
gepasseerd is, de Tocht om de Noord,
geweldig wat een dag was dit het hele
dorp in beweging met als thema
muziek. De duizenden lopers die
Woltersum hebben bezocht waren vol
lof over ons dorp verder heeft Anneke
wederom een paar nieuwe bewoners
geïnterviewd, deze keer uit de
dobbestraat en heeft Carolien ons verteld over haar hobby. De school OBS
de Huifkar heeft weer leuke dingen ingestuurd en ook van de peuters hebben
we weer een leuk verslag mogen ontvangen. De Agenda is weer gevuld met
nieuwe activiteiten en op de ijsbaan is
een nieuwe onderkomen herrezen, nu
maar hopen op stevige vorst en dat we
hier goed gebruik van kunnen maken
deze winter want zoals u vast nog wel
weet is er de laatste 2 jaar maar weinig
gebruik gemaakt van de ijsbaan, geen
vorst = niet schaatsen! Verderop in de
Tilproat kunt u meer lezen over de
ijsbaan en de plannen betreffende ons
dorpshuis "De Bongerd". Staat deze
daarom deze keer op de voorzijde? Nee
dit is puur toeval ;-) De kerst en oud en
nieuw staan voor de deur, doe
voorzichtig met vuurwerk en denk goed
om mens en dier, rest mij niets anders
dan namens de gehele redactie van de
Tilproat een ieder Fijne Kerstdagen en
een gezond 2016 toe te wensen.
Robert Smit.
Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar
het was in september dat de tocht om de
noord door ons dorp is gekomen. Wat een
groot succes was dat zeg. Addy met een
groep dorpsgenoten hebben de schouders
hieronder gezet en hebben de wandelaars
laten zien dat Woltersum een prachtig dorp
is met geweldige mensen die van deze dag een feest gemaakt hebben.
Verder zijn er de afgelopen maanden geen grote nieuwe ontwikkelingen.
En dat is ook wel eens lekker. Wel hebben we ons bezig kunnen houden
met allerlei gesteggel. Zoals over het fietspad dat over de dijk vanaf
Groningen naar Woltersum moet gaan lopen. Dit is nu eerst weer
uitgesteld, dus we hebben er de komende tijd weer een agenda punt bij!
Dan steggelen we ook nog met de gemeente over de vergoeding voor het
maaien van het dorpsveldje. Gelukkig zijn de contacten met de gemeente
goed en komen we hier ook vast uit. We hopen dat dit na de
gemeentelijke herindeling dit op een zelfde niveau kan blijven bestaan.
Dan zijn er ook nog actieve dorpsbewoners die last hebben van zwaar en
snel rijdend verkeer over de hoofdweg. Zij hebben gesproken met de
burgemeester en zijn nu in gesprek over maatregelen om de snelheid te
remmen op de hoofdweg.
Dan was de grote kerstboom die bij de jeu de boules baan er bijna niet
gekomen dit jaar. Reinders haalde de bomen altijd voor alle dorpen van
de gemeente Ten Boer uit Hessel. Omdat ze geen vergunning meer
hebben om in Duitsland te rijden kwam deze traditie in gevaar. Dan is het
erg leuk om te vernemen dat Loonbedrijf van der Laan dit nu op zich
heeft genomen. Bedankt mannen! namens alle dorpen van de gemeente.
En dan als laatste, het schoolfeest staat al weer op de stoep! En niet alle
thema’s van de straten en wagens zijn bij onze Lenneke binnen gekomen.
Lenneke hoort graag de thema’s en controleert dan of er niet toevallig 2
straten of karren het zelfde thema hebben.
Prettige feestdagen en een mooi 2016 van het bestuur

Tilproat
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Onze natuur......
De natuur daar moeten we zuinig op zijn, maar wat zie ik telkens weer als ik het
stukje van Bloemhofbrug (brug7) naar Woltersum loop, behalve onze prachtige
natuur? Juist zwerfafval! Deze keer, zondagmorgen 11 Oktober, heb ik zoveel ik
oppakken kon, opgepakt en meegenomen om het weg te gooien in de daarvoor
bestemde vuilcontainer.
Ter info:Een bekertje van karton,daar heeft de natuur een half jaar werk mee om
af te breken, een filtersigaret duurt echter 2 jaar en de plastic zakjes die je op de
foto ziet duren tussen de 10 tot 20 jaar voordat het afgebroken is. Het lege
bierblikje daarin tegen duurt 50 jaar en een plastic petflesje (frisdrank) ruim 10
jaar. Een fles van glas 1.000.000 jaar. De foto met afval hieronder is dus zwerfafval wat langs de eemskanaaldijk lag, behalve de natuur hebben de dieren zoals
schapen, koeien en alle andere dieren hier natuurlijk ook veel hinder van! Met
elkaar kunnen we hier vast iets aan doen…een beter milieu begint toch bij jezelf.
Robert Smit

Tilproat
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Op de zaterdagen 6 en 13 februari 2016 houdt de toneelvereniging “Old
Egypte” haar jaarlijkse uitvoeringen in dorpshuis De Bongerd.
Opgevoerd wordt het blijspel “Doar zit mien schoonmoe achter!”.
De entreekaarten kosten € 5,00 per stuk. Voor donateurs zijn de entreekaarten
gratis.
Graag zien wij u op één van beide avonden.

Ook dit jaar kunnen we elkaar een gelukkig 2016 wensen op het kerkplein bij
de grote vuur stook plaats van Ko en wat vuurkorven. Deze keer wordt de
drank en wat te eten verzorgd door de culturele commissie, oliebollen van Huib
van de Slingertuin en van Caroline van de Oude Heerlijkheid.
Het Voorhof is voor middernacht al open, iedereen is welkom! Je kan dus ook
daar het nieuwjaar inluiden. Er is ook vuurwerk en zo op het kerkplein!
Vanaf 1 uur is het dorpshuis open waar DJ Fokko van Dijk gaat draaien !
Fijne kerstdagen en tot ziens op het kerkplein!

Biche en Boudewijn, namens de culturele commissie.

Tilproat
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BESTE WOLTERSUMMERS,
WOLTERSUMMERS
Ik zou graag willen weten hoeveel mensen in ons dorp een MOTOR, een V-8 een
CABRIOLET of een OLDTIMER bezitten.
Waarom vraag ik dat?:
Ik ben zelf een liefhebber van deze 4 supermooie hobby’s en misschien lijkt het je leuk om
eens te brainstormen over iets wat ik al tijden in mijn hoofd heb.
Ik organiseer regelmatig een toertocht voor man en vrouw en misschien denk je wel eens
…..Hé wat leuk … Ik zou ook wel eens mee willen.
Dus… aan ieder die zich geroepen voelt om eens gezellig bij elkaar te komen en over
dezelfde hobby’s te praten.
Stuur dan een e-mail naar: info@voegbedrijfmowi.nl

(De Cadillac en motoren van Cliff en Marleen)

Grtz, Cliff Mosselman.
Tilproat
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OPBRENGST
OPBRENGST OUD PAPIER 20142014-2015.
2015.
Al heel veel jaren word er oud papier opgehaald hier in ons dorpje. Maar er
werd eigenlijk verder nooit aandacht aan besteed.
Het was normaal dat 1x in de maand de dozen aan de kant van de weg werden
gezet en dat dit dan met een trekker en kar opgehaald werden. Dit gebeurde
altijd door de ouders van leerlingen van onze school O.B.S. De Huifkar. Sinds
eind vorig schooljaar is dit een perswagen geworden, maar nog altijd is de hulp
van ouders nodig. Waarom? Omdat de opbrengst ook voor onze school is.
Deze gaat naar de Ouderraad en van de opbrengst worden er weer activiteiten
georganiseerd op onze school. Hier worden bijvoorbeeld met sinterklaas de
cadeautjes van gekocht, het kerstdiner gefinancierd.
Wij wilden u even mededelen dat we vorig jaar bijna 1500 euro hebben
opgehaald aan oud papier. Maar dat hebben we allemaal aan de lieve
inwoners van Woltersum te danken.
Daarom willen wij iedereen bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd.
En hopen dat we wederom dit schooljaar op u kunnen rekenen.

Ouderraad O.B.S. De Huifkar Woltersum.

Tilproat
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“TOCHT OM DE NOORD” 26 september 2015
De “tocht om de Noord” een fenomeen dat al heel wat jaren in de Provincie
Groningen plaats vindt, elk jaar een andere locatie en zo dus ook dit jaar. Op
26 september 2015 was Woltersum uitverkoren tot het dorp waar de “Tocht
om de Noord“ doorheen liep. Dit lopen kunnen we letterlijk opvatten want de
ruim 3000 wandelaars kwamen door ons dorp waar we met elkaar zo trots op
zijn.

Om te beginnen was er vrijdag de 25e al van alles gaande. Om maar eens te
beginnen met het pimpen van de “TIL”. We willen als Woltersummers toch
graag een goede indruk achterlaten om de wandelaars een gezellig ontvangst
te bezorgen dus druk aan de slag dan maar. In het Café werden allerlei
voorbereidingen getroffen voor de tocht. Het terras werd in gereedheid
gebracht en de “Hotdogstand “ is neergezet om de gasten van een heerlijk
broodje met toebehoren te voorzien. Over natjes en droogjes viel niets te
klagen. Zaterdag morgen al vroeg in de ochtend heeft de start van de 40km
lopers plaats gevonden in Uithuizen. De 25km. wandelaars zijn gestart in
Wirdum en vervolgens de 15km. deelnemers die een start bewijs hadden hier
in Woltersum. De tocht had als eindpunt “Kardinge” waar vervolgens de
medailles werden uitgereikt.
Tilproat 15

Dit evenement had deze keer het thema GELUID. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en er is van alles uit de kast getoverd om dit thema kracht bij
te zetten. Om in het dorp een gezellige sfeer te creëren stonden er muziek
bandjes bij het café en op de Kollerijweg. De sfeer zat er dan ook al vroeg in.
Hier en daar al en biertje en een wijntje en dan gaat het meestal wel lukken.
Tijdens deze muzikale omlijsting kwamen er bussen vol deelnemers aan via de
hobbelweg langs het Eemskanaal. Hoeveel deelnemers er precies waren heb ik
even niet mee gekregen maar in ieder geval genoeg om een hele drukte te
veroorzaken. Alle deelnemers hebben een stempel gehaald in het café, om
vervolgens de route weer te hervatten. Ondertussen was “Radio Noord“ druk
in de weer om verschillende mensen te interviewen wat live op de radio was te
beluisteren. Ook de Molen heeft zijn diensten bewezen door op volle toeren de
hele dag te zagen en de wieken te laten draaien. Het geluid wat hiermee
gemoeid gaat paste weer bij het thema. De wandelaars konden dwars door de
molen lopen om vervolgens hun weg te banen door de Bijbelgang alwaar het
werd opgeluisterd door een draaiorgel. Daarna werd de weg vervolgd dwars
door de school om er vervolgens aan de achterkant weer uit te komen. Het
geluid van geweide muziek wat passend galmde over het Oude kerkhof trok de

mensen aan om via het bruggetje richting de eierkeet te gaan. De gekookte
eieren stonden klaar voor de wandelaars om genuttigd te worden. De eieren
van de fam. Lalkens waren een daverend succes. Ze konden er niet tegen
koken, dus we hebben met een aantal dorpsbewoners ook maar pannen met
water op het vuur gezet om vervolgens een paar honderd eieren gaar te
stomen.
16 Tilproat

In totaal zijn er wel 1500 eieren gegeten. Ze vielen geweldig in de smaak.
Ondertussen stonden de schapen van de Zorgboerderij rustig te grazen op het
veldje naast de pastorie en hebben van al deze aandacht met volle teugen
genoten. Van mij hadden het onze buren mogen blijven, maar helaas een paar
dagen later zijn ze weer opgehaald en keurig achter Huib aangewandeld naar
hun eigen plek. De tocht voerde verder over de Bouwerschapweg richting Ten
Boer.

Op de hoek van de Dobbestraat wacht nog een geweldig optreden van twee
jonge drumtalentjes uit het dorp, met hun drumstellen op een open bakwagen
ter beschikking gesteld door de firma Wagenborg. De jongens hebben de
blaren in hun handen gespeeld. Ze hadden over belangstelling niets te klagen.
Een optreden voor 3000 mensen maak je niet vaak mee op zo’n jonge leeftijd.
Om ongeveer drie uur waren de meeste lopers geweest en werd het wat
rustiger in het dorp. In het café konden we nog nagenieten van een happy hour
met muziek van OFifty uit Groningen. Deze band speelde de sterren van de
hemel. Jammer dat de belangstelling niet wat groter was. Kortom het was een
geweldig evenement. Dank aan de organisatie en al diegene die zich hebben
ingezet om dit geweldig leuke evenement tot een groot succes te maken. Het
was me een waar genoegen om dit mee te mogen maken.
Anneke Wagenmakers.
Tilproat
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Ingezonden stuk:

Fam Meijer

Er wordt gesmeekt om kopij.... Nou laat ik dan even van de gelegenheid
gebruik maken en mij storten op het toetsenbord!
Sinds mei van dit jaar gaan onze dochters bij jullie in het dorp naar school.
Na jaren van worstelen op een basisschool in Ten Boer bereikten wij een
diepte punt aan het begin van dit jaar voor onze oudste dochter. Alle
opties de revue laten passeren en onze dochter was er uit: "Ik wil naar
Woltersum!!" Hals over kop moest ook ons andere meisje mee..... omdat
wij niet het gevoel hadden dat zij in Ten Boer ooit een kans zou krijgen
omdat ze ons meisje is en de zus van is.
Een warm welkom volgde. Die woensdagochtend stond het team klaar om
onze meiden welkom te heten. En die jongste van ons... die wist twee
dagen daarvoor nog niet eens dat ze van school zou wisselen. Ze liep met
juf Marije mee en vond gelijk haar plekje in de klas, de ander kreeg even
een dipje omdat nu toch echt zo ver was maar herpakte zichzelf en hopla
mee in de meute.

( Foto: van links naar rechts: Susanne , Jos, Elise, Martine)

Het voelde gelijk goed, warm, hartelijk en oprecht. Ik hoor Dieta nog
zeggen: ".... maar Martine moet dat niet ons gemeenschappelijk doel zijn,
het beste willen voor jullie kinderen!"

18 Tilproat

Knak, ik was al gebroken, vol verdriet en teleurstelling over de periode die
we hadden gehad was dit nou net de uitspraak die ik nodig had. Ik, wij en
een school die samen het beste willen voor een kind, ons kind, onze
kinderen.
Drie zakdoeken later is het dan allemaal gelukt de meiden staan
ingeschreven en gaan vanaf die dag naar "de Huifkar" in Woltersum!Zes
week later krijgen de meiden een "rapport" mee en daar lezen wij: "Wat
fijn dat je hier op school zit" en "je bent een aanwinst voor de school" Nou
jullie begrijpen de zakdoeken stonden er weer. Na jaren worstelen met ons
oudste meisje mag ze er opeens zijn en dat gevoel heeft ze ook. We
herkennen haar bijna niet meer terug.
Al was het natuurlijk wennen, voor die meiden maar ook voor ons. Een
meester die belt om te vragen hoe het volgens ons ging. Een dorp die ons
hartelijk begroet. Ouders die met verbazing kijken dat wij daar opeens zijn
maar ons altijd het gevoel geven van "Heeee hoi" alsof het al jaren zo is.
En vader die mij voor het eerst ziet staan en zegt: "hee een nieuwe
moeder, hoi ik ben Huib welkom"
Nu zijn we ongeveer een half jaar verder. Onze oudste dochter gaat na
jaren eindelijk met heel veel plezier naar school. Onze jongste vond het
allemaal wel heel moeilijk, de verandering, het abrupte, het verdriet van
klasgenootjes missen... En dat snappen wij heel goed maar toen zij voor de
herfstvakantie vertelde dat ze het jammer vond dat het vakantie is omdat ze
dan school moet missen wisten wij het zeker: Ze is ook op haar plek!! Wij
zijn ongelooflijk trots op onze meiden maar ook op "de Huifkar" en het
team. Maar zeker net zo belangrijk: trots op Woltersum en jullie, jullie
hebben ons het gevoel gegeven dat met elkaar op allerlei manieren ervaren
kan worden. Want net als school zijn jullie hartelijk, warm en oprecht!
... Wij wonen net over de brug in Ten Boer, dan is dat toch ook al bijna
Woltersum?
Een hele warme groet,
Jos, Martine, Susanne en Elise Meijer

Tilproat
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Ook voor graszoden moet u bij van der Laan zijn !!!
onder leiding van LULU!

(ingezonden foto van Lucas Kor.)

Bij ons viel een briefje in de e-mail box van
Jacqueline Dreise om een stukje te maken voor de
Tilproat met een wel heel bijzonder verzoek.
Ze heeft namelijk nog 4 groene boeken te koop van
Woltersum. Dit boek is gemaakt door een
werkgroep destijds in 1982. Dit boek vertelt de
geschiedenis van ons dorp. Velen zullen hem vast
wel in de kast hebben staan. Maar heeft u hem nog
niet? Dan is dit uw kans. Jacqueline wil graag 12,50
euro per boek hebben. U kunt contact met haar
opnemen via het telefoonnummer: 050-3023748

Wees er snel bij want op=op!
Tilproat
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NIEUWE BEWONERS. ( Door Anneke Wagenmakers )
Het is weer tijd voor de laatste editie van de “Tilproat “ 2015. Al weer bijna een
jaar voorbij.
Om maar even bij ons zelf te blijven is het al weer drie jaar geleden dat we hier
in Woltersum kwamen wonen. De buiten temperatuur voelden toen iets anders
aan dan op dit moment (bijna 20gr. Boven nul). De sneeuwvlokken vlogen ons
om de oren tijdens de verhuizing. De deur kon niet open vanwege vastgevroren
ijs en de molshopen. Een heel verschil met de huidige situatie.
Wat mij opvalt hier in het dorp, is dat er veel nieuwe bewoners komen wonen.
Ook deze keer is het weer gelukt om nieuwkomers bereid te vinden om mee te
werken aan een kennismakingsgesprek .
Sinds juni van dit jaar zijn Anouk Rozendal en Rick Kugel in de Dobbestraat 13
komen wonen. Samen met twee katten hebben ze hier hun intrek genomen.
Anouk (22jr) studeert Human Resource Management of om het gemakkelijker
te maken P&O (Personeel en Organisatie). Ze loopt op dit moment stage en
hoopt eind juni 2016 af te studeren. Anouk is een echte Friezin en is geboren
in Dokkum. Vanwege haar studie is ze naar Groningen gekomen en heeft daar
twee jaar gewoond. Toen leerde ze Rick kennen en is ze bij hem en zijn ouders
ingetrokken in Ten Boer. Snel op zoek naar een eigen plek en dat is gelukt met
het vinden van hun huis aan de Dobbestraat.
Rick is geboren en getogen in Ten Boer. Hij heeft in Groningen Infra techniek
(MBO) en Civiele Techniek (HBO) gestudeerd (weg – en waterbouw). Sinds een
half jaar werkt hij bij de Provincie Groningen afd. Wegenbouw. In de toekomst
is er nog veel werk te doen, aldus Rick.
Rick houdt van basketbal en heeft gespeeld bij een club in Bedum en
Groningen. Op dit moment speelt hij niet meer, maar gaan samen wel naar
wedstrijden van “Donar“. Misschien dat hij het spelen ooit wel weer oppakt.

22 Tilproat

Anouk houdt van koken en houdt zich bezig met voeding. Samen houden ze
van muziek en gaan regelmatig naar concerten (pop/rock).

(foto: Anouk Rozendal en Rick Kugel met hun 2 katten)

Na deze korte kennismaking wensen we Anouk en Rick veel woonplezier bij ons
in Woltersum. We hopen ze nog vaak op één van onze evenementen te mogen
ontmoeten.

Anneke Wagenmakers.

Tilproat
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Hier kan ook uw advertentie staan!
Tel : 06-30125624
Email : tilproat@ziggo.nl

24 Tilproat

(Kerst kleurplaat 2015, voor jong en oud.)

Tilproat
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Datum:
19-dec
19-dec
21-dec
24-dec
25-dec
26-dec
31-dec
1-jan
1-jan
2-jan
2-jan
16-jan
30-jan
6-feb
13-feb
20-feb
27-feb
27-feb
19-mrt
19-mrt
23-apr

Wie?

Activiteit:

Locatie:

Tijdstip:

OBS De Huifkar
Café de Witte brug
OBS De Huifkar
Kerk
Café de Witte brug
Café de Witte brug
Café de Witte brug
Café de Witte brug
Dorpshuis
Café de Witte brug
Café de Witte brug
Café de Witte brug
OBS De Huifkar
Toneelvereniging
Toneelvereniging
Café de Witte brug
OBS De Huifkar
Café de Witte brug
Café de Witte brug
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar

Oud Papier
Vrij Klaverjassen (kerstklaverjassen)
Kinderen: Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01-2016
Kerstnachtdienst ds. E Posthumus Meyjes
gesloten!
Kerstbuffet (warm en koud)
Tot 19.00 geopend.
Café en Cafetaria geopened vanaf 13.00-20.00
The Jump Inn drive in show met DJ Fokko van Dijk
Nieuwjaarsreceptie **
Optreden duo J&J **
Vrij Klaverjassen
Oud Papier
1 ste uitvoering toneel "Old Egypte"
2 de uitvoering toneel "Old Egypte"
Vrij Klaverjassen
Oud Papier
Rock Night
Vrij Klaverjassen
Oud Papier
Oud Papier

Woltersum
Café
School
Kerk
Café
Café
Café
Café
Dorpshuis
Café
Cafe
Café
Woltersum
Dorpshuis
Dorpshuis
Café
Woltersum
Café
Café
Woltersum
Woltersum

10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
01.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
21.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

**
**

** nieuwjaarsreceptie “CAFE DE WITTE BRUG” vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur worden de consumpties aangeboden
door Afra, Pascal en Freddy (voor alle inwoners van Woltersum en natuurlijk onze vaste klandizie) Aansluitend vanaf
20.00 uur tot 0.00 uur een optreden van: "DUO J&J (voorheen duo nooitgedacht)" Gezellige stemmingsmuziek voor
jong en oud.

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

(Deelnemers van de Tocht om de Noord 2015 verlaten Woltersum.)

Tilproat

27

De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790
28 Tilproat

4 mijl 2015.
In overleg met school heb ik deze zomer meerdere kinderen van de school
opgegeven voor de 4 mijl van Groningen, de bekendste hardloopwedstrijd van
de stad. Asher, Sem, Indi, Sterre, Danel, Annalyn, Harma, Marijn en Simon
wilden wel meedoen. Meester Joost en juf Marije zouden als begeleiders
meelopen, evenals Corella (moeder van Asher), Rafael (broer van Asher) en ik
(moeder van Marijn en Simon).Helaas moesten meester Joost en juf Marije
vanwege blessures en te weinig trainingsuren afhaken, maar konden we nog
twee vrijwilligers vinden die als begeleiders mee wouden doen. Chris (vader
van Marijn en Simon) en Arjan (stiefvader van Annalyn). Na heel wat
trainingsmomenten (dinsdag en donderdag door Arjan begeleid en zondag
door mij) was het dan op een zonnige, maar koude zondag zo ver. Met vier
auto’s en 9 zenuwachtige kinderen (en eerlijk gezegd ook ouders) richting
Haren. Na ettelijke plaspauzes stonden we dan eindelijk klaar in het startvak.
Toen we langs het startpodium liepen werd OBS de Huifkar nog veel succes
gewenst door de
microfoon. Dus dat
moest wel goed
komen. Alle
kinderen hebben
geweldig gelopen.
Iedereen was
binnen het uur
binnen, de snelste
jongens (Asher en
Sem) zelfs binnen
een half uur. Chris
kon ze niet eens
bijhouden!Net na
de finish op de
vismarkt werden we door de moeder van Danel opgewacht en op de
Westerhaven stonden juf Marije en meester Joost klaar om ons met applaus te
ontvangen. Zij hadden ook warme kleding voor ons mee zodat we geen kou
konden vatten.Toen iedereen weer bij elkaar was weer met de bus terug naar
de auto. Om mij heen allemaal tevreden en blije gezichten. Ze hebben het
allemaal fantastisch gedaan!
Inge Ruygendijk
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Benthaimerbonte kruudnoagelworst
November Slachtmoand en net in dis tied mout de Wereldvoedselorganisoatsie
t gebroek van vlais ofroaden.
Maanske Lammers van t Bokkeblad haar over dat onderwaarp thoes n
aanvoaren had mit zien Yvonne. Zodounde wus e nog nait welke kaant zien
wekelekse kollum op goan mos.
n Gesprek mit Job Olhoes , Benthaimer bontezwienefokker in de
Heubultjebuursterpolder, ( begriep goud Job was nait bont, mor zien zwienen)
kon hom meschain de keerziede van de medallie zain loaten.
Suns joar en dag haar Maans zuk in t Bokkeblad lovend oetloaten over Job zien
scharrelvlais en bieprodukten zoas metworst. ,, Om joen vingers derbie of te
slikken,”schreef e.
t Haar Job, veur Maans zien pozitieve
berichtgeven, elk joar n vörrel zwien kost,
mor dat muik de klandizie noa zo’n bericht
meer as dubbel goud.
,, Dat vörrel Benthaimer zwien is nou in de
leste weken n twistappel worden in mien
aans zo gelukkeg hoesholden,” begunde de
kraantenman t gesprek,,, t grootste stuk
dervan ligt nog in onze vraizer en suns dij
Voedselorganisoatsie om de hoaverklap rout in t eten gooit, trekt mien Yvonne
de neus op veur alles wat vlais is. Doaglieks slingeren de tv, internet en t
dagblad berichten over kanker de wereld in en doar trekt ze zuk alles van aan.
Doar komt bie, mien Bokkeblad ken gain verstoppertje speulen as ik mitdoun
wil in dizze roazendmokde wereld. Ik bin hier om te waiten hou ofstoe derover
denkst.”
Hou of ik derover denk? Job knarsde mit zien vaals gebit.,,Hou ik derover denk?
kHeb de eerste tikken op de neuze al te pakken. Mien inkomsten keldern. Suns
d Heubultjebuursters waiten van dij vlaisofkroakerij en ik mit de rug tegen de
muur aanstoa willen ze ofdingen.
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Veur n Benthaimer Bonte kruudnoagelworst vroag k vaste pries, 2euro. n
Mooie pries Job wordt der den zegd, astoe de twaide der omsuns bie dust.
Mor dat dut Job nait. Nog laiver eet ik mien haile worstenveurroad zulf op.
Wolst n stukje pruiven,Maans ?”
De bokkebladman luit zuk gain twijmoal nuigen even loater zat e aal
kaauwend te nuundern van genougen. Eer Job der op verdocht was, haar e d
haile worst achter de knopen.
,, Dat zel k missen thoes,”zuchtde triesterg,,, mor vree hollen mit Yvonne is mie
net even meer weerd.”
Anderdoags kwam t Bokkeblad mit n artikel over d ondergang van de
vlaisindustrie wereldwied en zo ook in de regio.
De worstenfebriek in de buurgemainte ken de deuren sloeten. Honderd
personeelsleden, woaronder 24 Heubultjebuursters goan regelrecht de WW in.
Gelukkeg was der ook n lichtpuntje schreef Maans. Job Olhoes benselt zien
bonte Benthaimers t
Heubultjebuursterbos in en legt zuk
tou op de verkoop van vleesloze
gehaktbalen, hambörgers en
kookworsten.
Maans het mit Job ofsproken elke
zotterdag even langs te komen en in
t Bokkeblad wekeleks rekloame te
moaken veur zien vegetoarische
produkten.
Mensenkenner Job is goud
inschoten op de verbörgen agendoa van d Heubultjebuurster stukjesschriever.
Vandoar ligt der elke zotterdag n dreuge Benthaimerbonte kruudnoagelworst
veur hom kloar.
Mit n veurroad van 530 stuks ken hai Maans op dij menaaier nog 10 joar aan t
lientje hollen. Tenminste as dij de koezen der nait eerder op broken het,
omreden n echte metworst wordt aal dreuger mit de tied.
luuk houwing
Tilproat
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Het afgelopen jaar konden alle verenigingen of mensen met goede ideeën die
een gemeenschappelijk nut dienden, en bij zouden dragen aan de leefbaarheid
van het dorp, een aanvraag bij het plusfonds dijkpark indienen met daarbij een
goede motivatie om geld te genereren voor dat goede idee.
Gelukkig voor ons als vereniging en voor het dorp, is onze aanvraag
gehonoreerd met een leuk bedrag om een prachtige blokhut aan te schaffen
bij Q en S in Duitsland. Dit omdat je hier de meeste waar voor je geld krijgt.
Het betreft een onderkomen van 5 bij 6 meter met nog een luifel van 2.5 bij 6
meter. Prachtig natuurlijk !!!

Het bestuur had dit besluit gezamenlijk genomen tijdens een gezellig
wedstrijdje bowlen in Passe Partout te Appingedam. ( Bert Punter was deze
avond trouwens de absolute uitblinker met een ongekend hoge score)
Even voor de goede orde; Ons bestuur bestaat al jaren uit de zelfde bezetting,
te weten Ete van der Laan de voorzitter, Bert Punter als Secretaris, Gerard Kiel,
Henk Knol, Alexander Bouwman en Jacob Keizer als algemene leden, en
ondergetekende als penningmeester.
....vervolg pagina 35
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...vervolg van pagina 33

Maar terugkomend op onze nieuwe kantine, deze staat
er inmiddels in casco gedaante. Eerst een zaterdag
benut voor de 21 gestorte betonnen palen van een
meter diep , vervolgens weer een zaterdag voor de
fundering.
Een zaterdag en maandagavond alle losse blokdelen in
de beits gezet, en vervolgens in het weekend de blokhut
geplaatst. De week erop het dak plus bedekking erop gemonteerd, en voilà,
een waar paleisje stond fier te pronken. Inmiddels zijn we alweer een paar
zaterdagen verder, want de vloer, geïsoleerd moest er nog worden ingemaakt
en nu zijn we bezig met de inrichting en afwerking.
Ete heeft inmiddels de ijsbaan ook al tot aan de luifel van de hut uitgegraven
zodat we straks zo vanaf de schaatsen naar binnen kunnen duiken.
Bijgaand heeft Robert een paar foto’s gemaakt, zie hieronder.

En nu maar hopen dat we de blokhut nog deze winter in gebruik
kunnen nemen, en dat alle leden weer eens kunnen schaatsen.

Groeten, Gert van Dijk
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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
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O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5

Kerstdiner
In onze school obs de huifkar woltersum ziet het er prachtig uit.
Onze school is versierd met kerstengels en treintjes. En in elke klas een mooi versierde
kerstboom met veel kerstbalen en selfgeknuselde steren en andere knutsels. Het is ook
bijna kerstdiner. En iedereen draagt dan heel mooie kleren. Ik zelf heb een mooie broek
en een zwarte bloes met een mooie stropdas.
Ik denk dat het geselig gaat worden.
Vriendelijke groet armin timermans
----------------------------------------------------------De sint was nog niet op school.
maar hij moest er om half 9 zijn.
Maar hij was er niet maar toen zei juf dieta
Kom we gaan hem zoeken
Toen gingen we hem zoeken.
En toen was hij bij de Oude heerlijkheid
Maar de pieten waren ook weg.
En toen kwamen ze.
Ze kwamen op een trekker.
En toen gingen we weer naar school en toen
moesten we naar sinterklaas.
Dat vond ik het leukst want er was voor ons
allemaal een cadeautje.
En ik vond het heel leuk.
Britt dijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De sint kwam naar Woltersum. Hij was bij de oude heerlijkheid. Hij dronk een kop koffie
met de moeder van armin. De pieten waren er niet maar ze zaten op een shovel met
alle cadeautjes. En toen wij op school waren was er maar 1 piet maar de andere piet
was in de klas van juf aneke Toen ik bij de sint moest komen toen kreeg ik mijn
cadeautje en het was meccano De dag was heel leuk.
kris wierenga
Tilproat
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8
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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

Hallo allemaal,
Nog even en we zitten weer aan de oliebollen en toasten op een nieuw jaar. De
laatste weken van het jaar zijn altijd erg druk , maar ook gezellig! In november
hebben we met alle peuters in een optocht Sint Maarten gelopen door
Woltersum, een
feest voor jong en
oud. Inmiddels een
traditie geworden...
Op 2 december
hebben we bezoek
gehad van twee
lieve pietjes en op 3
december heeft
Sinterklaas zelf een
kijkje genomen bij
ons op de
peuterspeelzaal.
Dat was voor veel
kinderen eerst toch
wel een beetje spannend, maar vooral erg leuk.
Na het Sinterklaasfeest was er geen tijd om even bij te komen, want onze klas
moest gelijk worden omgetoverd in kerstsferen. Nogmaals hartelijk dank aan
alle ouders die dit elke keer weer voor elkaar krijgen!
Jammer dat vanaf Sinterklaas naar kerst maar twee weken duurt, er zijn zoveel
kerstknutselwerkjes te verzinnen. De peuters zijn helemaal gewend aan het
maken van werkjes, ze gaan al aan tafel zitten met z'n allen, voordat de juffen
de spullen hebben klaargelegd.... en wachten rustig hun beurt af.
Met kerst gaan we dit jaar met alle ouders en peuters samen eten. De ouders
nemen zelf lekkere hapjes mee, altijd een groot succes!
Een mooie afsluiting van het jaar, een jaar waarin we weer zijn gegroeid. Toch
blijft persoonlijke aandacht voor een ieder een belangrijk punt, net als respect
hebben voor elkaar en een goede communicatie. We moeten er samen voor
zorgen dat de Stichting Kleine Vrienden een succes blijft....!
Heel veel plezier deze laatste weken van het jaar, fijne feestdagen en alvast
een positief en liefdevol 2016 gewenst.
Juf Maaike
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De Hobby Van… Carolien Nijland.
Deze keer een dame in De hobby van ...... die heel erg veel van koken houd,
namelijk Carolien Nijland. Ook buiten Woltersum is ze aardig bekend. Dus hoog
tijd om eens afspraak met haar te maken.
Als je binnenstapt in haar theeschenkerij en kookschool aan het kerkpad, merk
je de gezelligheid al. En omdat het klein is, om precies te zijn 24 zitplaatsen,
voelt het extra knus aan. Dit zijn ook de eerste prioriteiten van haar. Er werd
mij direct een lekker kop koffie aangeboden en het gesprek kan beginnen over
haar uit de hand gelopen hobby.
"Ik ben in Groningen geboren, heb
gestudeerd voor verpleegkundige. Maar
toen Laurens geboren werd, ben ik
gestopt met dit werk, omdat hij erg veel
hulp nodig had wegens zijn handicap. Het
koken heeft mij altijd al geïnspireerd.
Vond het leuk om dingen te maken en te
bakken. Na wat rond zwervingen, ben ik in
2006 verhuisd naar de Kollerijweg in
Woltersum. Maar omdat ik hier te weinig
ruimte had voor diverse activiteiten e.d.,
heb ik in Thesinge eerst een pand gehuurd
en ben daar een kookschool begonnen:
'De oude heerlijkheid'. Ik gaf er workshops en kooklessen. Dit sloeg heel erg
aan, en veel mensen wisten me te vinden. Ook stond ik in die periode vaak op
braderieën en markten om mijn lekkernijen te verkopen en om de mensen
advies te geven". "Maar toen dit huis met grote schuur, aan het kerkpad te
koop kwam, wist ik dat dit het pand was. Hier kon ik mijn hobby uitvoeren.
Woltersum is een heel mooi dorp, en om hier een bedrijfje te beginnen is ook
erg interessant voor dit dorp. Het houdt het tevens levendig. Ik wou geen
concurrent worden van ons café of dorpshuis. Daarom heb ik nu ook mijn
openingstijden met hun aangepast. Wij zijn bijvoorbeeld vanaf woensdag t/m
zondag open vanaf 10 uur tot 4 uur. Terwijl het café de deuren opendoet om 4
uur. Maar ik vind dat we elkaar ook wel weer versterken op die manier"
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"Na een grondige verbouwing zijn wij, mijn 4 kinderen Laurens, Jeroen,
Annalyn, Huub en mijn vriend Arjan Uil in oktober 2014, hier dus komen
wonen. Ook zijn Arjan zijn kinderen, Rick en Martijn hier vaak te vinden. Maar
er moest nog flink wat geknutseld worden aan de oude schuur. Met het gevolg
dat ik hier dus dit jaar op 26
oktober de theeschenkerij en
kookschuur heb geopend."
“Dit

was tijdens de tocht om
de noord, die door het dorp
kwam, en ik dus meteen in
het diepe werd gegooid. En
het werd een enorm succes.
Velen bleven even een kopje
thee of een kopje koffie
drinken of voor onze pompoenensoep. We kregen die
dag heel veel complimenten
en dat doet een mens goed.
We waren moe maar erg voldaan na deze drukke dag".
Carolien heeft een kleine kaart voor mensen die door Woltersum heen fietsen
of rijden. Naast dus het kopje thee, heeft ze zelfgemaakte taarten, ouderwetse
streekproducten en een soepje van het huis op de kaart staan. Deze is elke
keer weer anders, want Carolien gebruikt producten die seizoen's gebonden
zijn. Ook weten vele dorpsbewoners haar te vinden. Er worden zelfs al
afspraken gemaakt met elkaar, om 1x in de week naar de theeschenkerij te
gaan. Gewoon voor een praatje, de gezelligheid en ........ iets lekkers.
Nu Carolien haar ideale plek heeft gevonden, is ze hier ook begonnen met
workshops, kooklessen. "Welke Workshops?" zegt ze na mijn vraag, "Teveel
om eigenlijk allemaal op te noemen. Chocolade bonbons maken voor kinderen
en volwassenen, brood bakken, tapaz, taarten bakken enz. Straks in december
ga ik ook een workshop houden over het kroketten maken en ga ik met
cursisten kerstbroden maken".
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"Om 3 uur, als de school uitgaat, is het
hier spitsuur" zegt Jeroen, die druk in de
weer is met diverse spulletjes, want de
leverancier is net geweest met nieuwe
levensmiddelen. "Dan komen er namelijk
veel kinderen om snoep". " Ja", vult
Carolien aan, "dan is het gezellig druk
met allemaal kinderen. Ik heb hier
achter
de
toonbank
allemaal
weckflessen/potten staan met diverse
soorten bekende maar ook onbekende
soorten snoep. Ook snoepjes van toen ik
een klein meisje was. Erg leuk hoe
sommige kinderen daarop reageren. Ze
mogen meestal 1 proeven en dan
beslissen, daarna gaat het in een
ouderwets puntzakje en even later gaan
ze met zijn allen druk pratend en
proevend de deur uit".
Wie denkt dat dit alles is wat Carolien in haar theeschenkerij heeft, heeft het
mis. 1x in de 2 weken heeft ze er een 'Wat de pot schaft'. Dit is een etentje,
eenvoudig, simpel maar erg lekker. Voor 12,50 p.p. kunt u aanschuiven voor
één 3 gangen diner. Dit is dan aan 1 grote lange tafel met 24 zitplaatsen. " En
ook hiervoor maak ik alles zelf" vertelt ze rustig verder. "En dit betekent, vanaf
de slacht, want dat doen we ook meestal zelf, tot aan het bord. Dus het is puur
en ambachtelijk vers. En we gebruiken de groenten die we zelf verbouwen. De
mensen kunnen ook aangeven of ze vegetarisch willen of niet. Maar
reserveren is wel verplicht, want er wordt heel veel gebruik van gemaakt".
"Ook heb ik 1x in de maand een 'Eet mee diner'. Dit is ongeveer precies
hetzelfde als 'wat de pot schaft' maar dan één 4 gangen diner. En de mensen
betalen dan voor 25 euro p.p." Maar ook hier geld het dat de mensen moeten
reserveren". Bepaalde periode's maak ik diverse soorten brood en die verkoop
ik dan 'in de bakfiets'. Ik bak al zo'n 15 jaar met hetzelfde soort meel, van de
Bakboerderij Hoeve Eiteweerd uit Matsloot.

46 Tilproat

De Bakfiets staat aan het kerkplein en hierin verkoop ik nog meerdere
producten zoals jam, pompoenen en andere streekproducten of
seizoensproducten die ik zelf maak. Ik verkoop hier best veel, maar het is ook
leuk om zoiets weg te geven als bijvoorbeeld een verjaardagscadeautje."
"Verder heb ik het op dit
moment druk met het
organiseren
van
een
sinterklaasfeest hier op
het kerkplein". "Ik heb
samen met Arjan en een
aantal kinderen van O.B.S
de Huifkar een soort van
Sinterklaasjournaal
gemaakt
met
de
belevenissen
over
Sinterklaas en Woltersum.
Ontzettend leuk om te
doen. Ook heb ik contact
met onze school om voor
de kinderen een soort van workshop te gaan geven in koken. Te beginnen met
simpele dingetjes voor groep 1, en voor de ouderen kinderen die dus iets wat
moeilijkere dingen gaan maken en koken”.
Op mijn laatste vraag, "Wat zijn jouw toekomstdromen?" hoeft Carolien niet
lang na te denken. "Dat mijn kinderen gezond mogen blijven, mijn bedrijf op
deze manier blijft bestaan, ik hoef niet zo nodig uitbreiden in de toekomst, ben
hier erg tevreden mee, dat het dorp levendig en gezellig blijft en dat Arjan en ik
oud worden met elkaar".
Na haar hartelijk te hebben bedankt voor het leuke gesprek en de lekkere kop
koffie, ga ik weer huiswaarts.

Tineke Smit-Wekema
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Kerstboom wordt wensboom
De zorg of de vreugde van het afgelopen jaar in de kerstboom hangen. Kan
dat?
De dankbaarheid een plek geven: Kan dat?
Een vraag om bescherming of licht stellen, Kan dat?
De kerk in Woltersum wordt ook dit jaar weer versierd met een Kerstboom.
Dit jaar willen we in de Kerstnacht de kerstboom tot boom van wensen en
gebeden maken: WENSBOOM.
Wij nodigen u uit om hierin mee te doen.
Hieronder is te lezen hoe we te werk gaan:
• Knip de onderstaande cirkel uit, ook de half doorgaande lijnen in de
cirkel
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• Versier, kleur, beplak, verlucht
• Schrijf een wens, een gebed, een hartenkreet aan de achterkant
• Zet de engel in elkaar door de twee half doorgaande geknipte lijnen in
elkaar te schuiven
• Bevestig een draadje door de haardos van de engel
• Hang de engel op kerstavond voor de kerstdienst om 19.30 uur in de
kerstboom van de kerk in Woltersum .
Of :
• Maak een kerstbal door twee cirkels (van dezelfde grootte als
bovenstaande engel) in elkaar te schuiven.
• Versier de bal zoals voor jou mooi is.
• Schrijf een wens, bede of hartenkreet op.
• Bevestig een draadje aan de bal.
• Kom naar de Kerstnachtdienst of naar het Kinderkerstfeest en bevestig
jouw creatie, wens, gebed in de kerstboom.
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen dan halen we uw
wens of gebed graag bij u op: even melden op telefoon 050-5532194.
De wensen zullen tot en met de oudejaarsavond blijven hangen.
In het nieuwe jaar kunt u de wens ophalen om thuis te bewaren.
Ds. Elisabeth Posthumus Meyjes
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Kerst in de Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen.
Zowel de Kloosterkerk in Ten Boer als de kerk in Woltersum worden met Kerst
weer verrijkt met een kerstboom. Dit jaar wordt deze boom tot boom van
wensen en gebeden gemaakt. Een LEVENSBOOM. Wij nodigen u uit om hieraan
mee te doen; om wensen en gebeden in deze boom te hangen. Om zorgen en
vreugde te delen. Dankbaarheid een plek te geven. Te vragen om bescherming
of licht.
Op Kerstavond, 24 december, is er om 19.00 uur een Kinderkerkdienst in de
kerk van Woltersum. Kinderen van de basisschool De Huifkar en van de
kindernevendienst voeren in deze dienst een musical op.
Om 22.00 uur is er een Kerstnachtdienst in de Kloosterkerk in Ten Boer. Het
mannenkoor Canta Libre verleent haar medewerking. In deze beide diensten
gaat ds. Elisabeth Posthumus Meyjes voor.
Op 25 december is er om 10.00 uur dienst in de Kloosterkerk. Voorganger is
dan Ds. Martin Walton. In deze dienst werkt de cantorij o.l.v. Mevr. Ria Reeze
Vernooij mee.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze en andere diensten bij te wonen!
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Vreemde vogels….?
In Woltersum zijn al vaker aparte vogels gesignaleerd. Afgelopen zomer werd
het dorp overstelpt met ooievaars. Deze zijn inmiddels weer vertrokken naar
het warme zuiden. Maar bij ons kwamen afgelopen week deze foto’s binnen.
Ze zijn gemaakt door Shanna Hoogervorst. Het waren zilverreigers. En niet 2 of
3, nee wel een stuk of 50. Deze zaten in oktober, in het weiland van de Fam.
Lalkens, net achter de boerderij van wijlen Henk Evenhuis. En omdat dit aardig
uniek is plaatsen we een tweetal foto’s.
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Beste Dorpsbewoners,
Wij hebben u al een tijdje niet geïnformeerd over het
wel en wee van ons dorpshuis. Wij, van het dagelijks
bestuur, zijn druk bezig en over deze activiteiten
willen we u graag bijpraten.
VIIA
Enige tijd geleden werden we benaderd door VIIA, dit is een organisatie
die in opdracht van de NAM moet onderzoeken of openbare gebouwen
veilig zijn. Wij hadden een gesprek met een projectleider van VIIA en
deze heeft ons uitgelegd wat de bedoeling is. We hebben deze man het
dorpshuis laten zien, daarna werd de afspraak gemaakt voor een bouwkundige inspectie van het gebouw. Twee weken later kwamen ze al.
Zeven personen zijn bijna een hele dag bezig geweest om de
constructie, de wanden, de funderingen etc. op te meten en in kaart te
brengen. Als de VIIA een onveilige situatie aantreft, dan wordt direct het
gebouw aangepast. Bij onveiligheid kan je denken aan schoorstenen en
ramen die onder spanning staan. Deze werden bij ons dorpshuis niet
aangetroffen. Weer een paar weken later hebben we weer een gesprek
met de VIIA gehad. Er wordt eind dit jaar een rapport van de
bouwkundige staat opgemaakt en deze wordt doorgestuurd naar de
NAM en naar ons. Als er aanpassingen nodig zijn om het dorpshuis
aardbevingsbestendig te maken, zullen deze op korte termijn uitgevoerd
worden. Er wordt alleen gekeken naar de bouwkundige staat. Leidingen
en installaties etc zijn niet onderzocht.
Aardbevingschade
Ook zijn we nog met de NAM/CVW bezig om een contra-expertise uit te
voeren. Er is schade vastgesteld in het dorpshuis, maar er komen
steeds meer scheuren bij. Frans Bakker is degene die ons zowel tijdens
de controle van de VIIA als met de contra-expertise terzijde staat.
Renovatie en uitbreiding
Als laatste, maar het belangrijkste onderwerp waar we ons mee bezig
houden, is de renovatie/uitbreiding van het dorpshuis. Sinds 2012 zijn
we hier mee bezig en de renovatie is hard nodig. De douches en overig
sanitair voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en ook onze
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energievoorziening is ouderwets. Reden te meer om haast te maken
met de uitvoering van de plannen zoals die in de algemene vergadering
van de Stichting Dorpshuis Woltersum in november 2012 zijn
besproken.
We zijn bezig om bij het Leefbaarheidsfonds van de NAM geld voor
zonnepanelen en een ander verwarmingssysteem aan te vragen. We
hebben een offerte binnen en we moeten nu een afspraak met de NAM
maken. Als dit lukt kunnen we de energiekosten drastisch verlagen.
Subsidie
Ook zijn we met hulp van Subsidiegezocht druk bezig om de benodigde
middelen (gelden) voor de renovatie en uitbreiding bij elkaar te krijgen
uit verschillende fondsen. Subsidiegezocht heeft ons geholpen een
aantal fondsen aan te schrijven en inmiddels hebben we van een aantal
al bericht terug. Het is echter niet zo dat we er zelf niets meer aan
hoeven te doen, want de administratie die hieruit voorkomt valt niet mee.
We moeten aan bepaalde eisen voldoen en die zijn bij alle fondsen weer
anders, bijvoorbeeld:
•
•
•
•

tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht
tussentijds berichten of het project op schema loopt
het geld binnen 6 maanden besteden en verantwoorden
verantwoording afleggen na afloop van het project

Dit is zomaar een greep uit de verplichtingen die wij op ons genomen
hebben.
Gelukkig is het niet alleen maar veel werk maar is er ook een mooi
resultaat. Er is voldoende goed nieuws te melden.
Goed nieuws
A. De vergunning tot uitbreiding van het Dorpshuis is bij de gemeente
aangevraagd en ondertussen afgegeven;
B. Onze fondsenverwerving begint zijn vruchten af te werpen, we
hebben inmiddels toezeggingen van:
∗ het Oranjefonds,
∗ Stichting HS Kammingafonds
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Tot nu toe zijn er toezeggingen gedaan tot een totaalbedrag van ±

125.000 Euro!

Wij gaan door met het aanschrijven van fondsen,
want dit mooie bedrag is helaas nog niet genoeg om alle plannen uit te
voeren.
Weet je nog een fonds dat we kunnen aanschrijven, laat het ons weten!
We streven ernaar om in mei 2016 (direct na afloop van de voetbalcompetitie) te beginnen met verbouwing. De verbouwing van de
kleedkamers en het aanpakken van het sanitair is prioriteit nummer 1.
Alle fondsen vragen naar de eigen bijdrage(n) van het dorpshuis. Geld is
er niet (zoveel), dus moet het door zelfwerkzaamheid verdiend worden.
Om alle plannen uit te voeren hebben we vrijwilligers nodig. Vrijwilligers
die willen uitbreken/slopen, opruimen, verven en eventueel helpen met
installatiewerkzaamheden.
Op dit moment zijn we naarstig op zoek naar iemand die ons kan
helpen met de PR (maken van persberichten b.v.) en met het opzetten
van een website (daar vragen bijvoorbeeld de fondsen om).
Wil je helpen bij de renovatie en uitbreiding van het dorpshuis, op wat
voor manier dan ook, meld je dan bij ons aan. We kunnen het namelijk
niet alleen. Het dorpshuis is van ons allen en wat zou het fijn zijn als we
het ook met zijn allen mogelijk maken dat er volgend jaar september een
modern en energiezuinig gebouw staat.
Aanmelden kan bij:
Klaske: kpiebenga@hotmail.com of 06-22580587
Sien: siensteenhuis@hotmail.com of 06-50879234
Of bij Addie: addiedost@hetnet.nl / Gerrie: gerrieschotman@home.nl
(Addie en Gerrie maken deel uit van de commissie fondsenwerving en
realisatie).

Of nog simpeler, spreek ons aan als je ons tegenkomt.

Groeten van het dagelijks bestuur van Stichting Dorpshuis
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Groningen, 16 september 2015
Onderzoek samenwerking Steelande wonen, Wierden en Borgen en
Groninger Huis
Steelande wonen is niet in staat zelfstandig de opgave in haar werkgebied te
realiseren. Dit is al eerder uit onderzoek gebleken. Groninger Huis en Wierden
en Borgen willen als regionaal betrokken corporaties hun volkshuisvestelijke
verantwoordelijkheid nemen en onderzoeken of zij de opgave in het werkgebied
van Steelande wonen veilig kunnen stellen. Groninger Huis en Wierden en
Borgen zijn financieel gezonde corporaties en zien ook meerwaarde in de
samenwerking.
Onderzoek
De bestuurders van Steelande wonen, Wierden en Borgen en Groninger Huis en
de Raden van Commissarissen hebben op 15 september een ‘verklaring
onderzoek samenwerking’ getekend. Er wordt de komende periode onderzoek
gedaan naar de maatschappelijke en organisatorische meerwaarde en naar de
financiële gevolgen.
Samenwerking
Het onderzoek zal bouwstenen leveren voor een definitief besluit uiterlijk begin
2016. Bij een positief besluit zal Steelande wonen gesplitst worden. Een deel zal
daarna worden samengevoegd met Groninger Huis en het andere deel met
Wierden en Borgen. Met het nemen van die stap wordt continuering van goede
en betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens en kwetsbare
doelgroepen in het werkgebied van Steelande wonen gegarandeerd. Ook de
kwaliteit van dienstverlening aan de huurders van Steelande wonen wordt
hiermee geborgd.
Traject
Het onderzoek naar de maatschappelijke en organisatorische meerwaarde en
naar de financiële gevolgen zal voldoende bouwstenen opleveren om tot een
definitief besluit te komen begin 2016. De ondernemingsraden, de
huurdersorganisaties en de gemeenten worden daarna in de gelegenheid gesteld
om hun visie op het besluit geven.
Vragen
Het is mogelijk dat u naar aanleiding van dit persbericht vragen heeft.
U kunt bellen met Jannet Bonnema, communicatiemedewerker,
Telefoon nummer: 088-1444111 of 06-52362794
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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: Sien Steenhuis 050-3023558
siensteenhuis@hotmail.com
Sportvereniging Woltersum
Secretaris: Gerda Kiel
050-3021543
e-mail: bestuur@svwoltersum.com
Wedstrijdsecr: F.v Dijk
050-3022393

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

Supportersvereniging Woltersum
Secr: S.Steenhuis-Hoving 050-3023558

Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050-3094547

IJsvereniging
Secretaris: B.Punter

Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris: E.Kiewiet
050-3021138

050-3023435

VVV Woltersum
Secretaris:

Buurtvereniging Het Kerkpad
Voorz: W.J.Timmermans
050-5498028

Stichting Kleine Vrienden (peutersoos)
Contact: Klara Westra
06-20403717
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl

Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End”
Secr: T.Huizinga
050-3023989

Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: K. Lalkens.
050-3022028
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

Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok”
Secretaris: R.de Vries
050-3022472
Straatvereniging K.de Boerweg
Secretaris: B.Kaper
050-5423440
Visclub “De rode dobber”
Secretaris: A.Boer

06-54925604

Culturele Commissie
Secretaris: K. Lalkens
050-3022028
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com

