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Het eerste halfjaar neem ik geen klusjes 
meer aan, alleen spoedgevallen. Pien. 
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Ingezonden brieven en/of artikelen worden onge-
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de redactie en/of de uitgever. Indien de inhoud 

discriminerend of kwetsend is, wordt niet tot plaatsing 

overgegaan. Aan de genoemde datums en tijden in de 

Tilproat kunnen geen rechten worden ontleend. Alle 

informatie in de Tilproat is onder voorbehoud van 

druk-, type en zetfouten. 

 
Heeft u een idee of leuk verhaaltje voor in 
de Tilproat aarzel niet en stuur het in naar 
tilproat@ziggo.nl ook foto's van 
gebeurtenissen/evenementen etc. stuurt u ze 
maar in. Lijkt het u leuk om een keer in de 
Tilproat te komen met "De Hobby van..." 
of kent u iemand in het dorp waarvan u 
zegt die moet er eens in, laat het ons maar 
weten en wij gaan er achteraan. 
 
 

Kopijsluiting: 
 

Vrijdag 03  Maart 2017 
 
 

Moi lu, 
 
Doar binn we weer met een neie 
Tilproat oetgave van December 2016. 
De laatste alweer van dit jaar en 
wederom met heel veel plezier gemaakt 
door Tineke, Anneke en onderge-
tekende. Vanwege enorme drukte op 
het werk van mijn kant zijn er een hoop 
dingen bij me langs gegleden. Zo is de 
redactie vergeten aanwezig te zijn bij de 
fam. van der Zande, wonende aan het 
Eemskanaal waar ze een presentatie 
hadden, samen met genodigden van de 
Gemeente Ten Boer, betreffende hun 
nieuwe windturbines. Jammer, en een 
gemiste kans, maar we hopen dat we 
nog een keer de kans krijgen om de 
specificaties van deze molens te 
krijgen. Aangezien het wel een hele 
schone manier van energie produceren 
is. Anneke en Tineke hebben toch weer 
diverse verslagen weten te maken en er 
staan dus ook weer nieuwe dorps-
bewoners in deze Tilproat. En hebben 
we nu ook een heuse hulpdesk in 
Woltersum? Luuk Houwing heeft zijn 
best weer gedaan met een prachtig 
Groninger verhaal uit  Heubultjeburen. 
De culturele commisie doet goed haar 
best en ook hier mochten we weer een 
leuk verslag van plaatsen. Een 
weggeefwinkel in Ten Boer? Toegelicht 
door Ineke. En Huib heeft informatie 
over de nieuwste brug in Woltersum en 
wat was er loos in Ten Boer op de 
Eemskanaaldijk? Koeien onderweg naar 
Woltersum? Maaike stuurde leuke 
foto's in over dit voorval. Lu, fijne 
feestdagen en een goed uiteinde en op 
naar 2017!                            

Robert Smit. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

Het is al weer december, het jaar is al 

bijna weer om. Het terug kijken naar 

2016 kan beginnen.  

 

Terugkijkend naar de afgelopen periode 

hebben we de definitieve versie van de 

dorpsvisie ontvangen. Mocht u de dorpsvisie graag willen 

doornemen, kunt u contact met ons opnemen, dan zorgen wij er 

voor dat u de dorpsvisie kunt inzien. 

 

Wij willen alle dorpsbewoners bedanken voor hun inbreng en in 

het bijzonder de Woltersumers die in de werkgroep hebben 

gezeten om dieper in te gaan op de onderwerpen.  

 

Op 5 oktober hebben we  samen met de gemeente een 

inloopavond over het fietspad en de inrichting van de weg 

Eemskanaal noordzijde (weg naar de Bloemhofbrug) gehad. Hier 

waren wij weer aangenaam verrast door de grote groep 

Woltersumers die hier op af zijn gekomen om hun stem te laten 

horen. De meningen zijn verzameld en de gemeente heeft hier 

een aantal voor hun nieuwe feiten gehoord en mee genomen. 

Wordt vervolgd zeg maar. 

 

Nu gaan we richting de kerst en de bij behorende kerstvakantie, 

Geniet er allemaal van. 

 

Groet, 

 

Willemjan namens Dorpsbelangen Woltersum 

 



  IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

6 Tilproat 

 



Tilproat 7 

Discussie interval schoolfeest en mailadressenlijst, 
 

Zo vlak voor, tijdens en vlak na het schoolfeest komt altijd de vraag om 

de hoek van: Waarom doen we het schoolfeest om de 3 jaar? Kan het 

bijvoorbeeld niet om de 5 jaar? Omdat wij als Dorpsbelangen 

Woltersum organisator van dit feest zijn, willen wij deze discussie dan 

ook beginnen. 

 

Wij hebben een paar vragen waarop we graag jullie antwoord willen 

weten. 

 

1. Wat betekend het schoolfeest voor jou? 

 

2. Als we de interval van het schoolfeest veranderen, om de 

hoeveel jaar zou je het dan willen vieren? 

 

3. Wat is de reden van het antwoord op vraag 2? 

 

 

Tevens willen we graag een lijst met email adressen van de 

dorpsbewoners van Woltersum hebben. Als u een antwoord op deze 

discussie naar ons mailt en afsluit met uw naam en adres, dan kunnen 

wij onze maillijst samen gaan stellen. (meerdere mailadressen op een 

huisadres is geen probleem) 

 

dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 

 

U mag ons natuurlijk ook op alle andere manieren op de hoogte 

brengen van uw mening.  

 

Komende jaarvergadering zullen wij dan ons voorstel doen over de 

interval van het schoolfeest. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Willemjan Timmermans 

Namens Dorpsbelangen Woltersum. 
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=================================================================== 

 

Kerst 2016 
Omdat onze predikant Elisabeth Posthumus Meyjes op dit 
moment niet volledig inzetbaar is zal er GEEN kerstnachtdienst 
in de kerk van Woltersum zijn.  
 
We nodigen iedereen van harte uit voor de dienst in de 
Kloosterkerk Ten Boer.     ( zie activiteitenkalender) 
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Beste allemaal, 

 

Veel mooie ervaringen afgelopen jaar! Prachtig werk! Maar we zijn wel met  
de neus op de feiten gedrukt. Twee bedrijven en een groot gezin zijn soms  
een beproeving. We hebben dan ook besloten de kookschool in de vorm wat het 
nu is te sluiten en ons gewoon bezig te houden met deze werkzaamheden als 
hobby en daarnaast de makelaardij. Incidenteel willen we nog wel een 
workshops geven maar niet zoals nu voor kleine groepen.  

Meer informatie vinden jullie op mijn eigen facebookpagina en vanaf volgend 
jaar op de website. Ook ga ik me meer bezig houden met mijn oude beroep als 
verpleegkundige. Dit  voor een meer stabieler inkomen.  

Kortom geen vast programma meer en geen verkoop van kook en bakspullen.. 

 De moestuin en de dierenweide blijven gewoon zoals ze zijn.. 

Bedankt voor al uw vertrouwen. 

Met vriendelijke groet Carolien Nijland. 
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De Windmolens bij Fam. Van der Zande. 

10 Oktober 2016, op de Dag van de Duurzaamheid, werd er een bezoek gebracht aan de                                        

eerste drie EAZ-molens in de gemeente Ten Boer. Ze staan bij de boerderij van Dick van 

der  Zande in Woltersum. Dank aan Ectb Ten Boer voor het organiseren! 

 

 

 

 

(Met dank aan mevr. Annie Postma, Wethouder van de gemeente Ten Boer.) 
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 Weggeef winkel in Ten Boer. 
 

Wist u dat er in Ten Boer al bijna 2 jaar een weggeefwinkel is, waar je GRATIS 

kunt shoppen? Kleding, speelgoed, servies, boeken, dvd`s, enz. 

 

Het idee hierachter is, dat deze dingen voor IEDEREEN te verkrijgen zou 

moeten zijn. Op deze manier werken we aan armoede bestrijding en hopen we 

samen de wereld een beetje leuker te maken, door gekregen spullen weer weg 

te mogen geven aan wie er behoefte aan heeft. 

  

Tegelijkertijd heeft het ook te maken met duurzaamheid, hergebruik van 

spullen. Weggooien kan altijd nog en het hoeft niet perse nieuw te zijn.  

We hebben op deze manier al heel veel mensen mogen helpen; denk aan 

bijstandsgezinnen, ongepland zwangere dames, allochtone medemensen, enz.  

Mensen brengen hun overbodig geworden spullen bij ons, zodat wij het weer 

weg kunnen geven, aan wie er maar belang bij heeft. Het heeft van beide 

kanten te maken met bewustwording en, zoals wij het noemen, de gun-factor. 

 

Maar niet alleen voor spulletjes zijn we er. Het sociale aspect staat bij ons 

voorop: een schouder, een luisterend oor, een kop koffie.... Even weer onder 

de mensen zijn, omdat het leven soms best een beetje zwaar kan zijn.  

De ruimte die we hebben is beperkt, meubels kunnen we bijvoorbeeld niet 

kwijt, maar daarvoor hebben wij een "weggeefbord", waar u uw item op een 

papiertje kunt aanbieden. 

 

Mocht u nog niet zijn geweest... kom gerust langs. Het is er altijd gezellig! En 

wie weet vind u er iets, voor uzelf, uw nichtje, uw buurman!  

U kunt ook een kijkje nemen op www.facebook.com/weggeefwinkel Ten Boer. 

Daar vind u foto`s, informatie en kunt u zien wat we zoal doen. 

We zijn gevestigd in het dorpshuis te Ten Boer, tussen het zwembad en de 

sporthal in.  

 

De openingstijden zijn: dinsdag- en donderdagmorgen van 9-12 én de 1e 

zaterdag van de maand van 10-13. 

 

Heeft u vragen, iets aan te bieden... belt u me dan: 06-30030489. 

 

Graag tot ziens in de WgW! 

 

Ineke Fial 
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Optreden 4 september in kerk. 

 

De band Gör-Muziek speelde zondag 4 september in de kerk van Woltersum. Zij 

zorgden voor de aftrap van het culturele seizoen van dit jaar. Rishi Yildiz 

(toetsen/orgel), Daniel Janse (drum/percussie) en Fynn van der Ziel (saxofoon) 

speelden heerlijke toegankelijke jazzmuziek. Van ballads tot swingende 

nummers van onder andere Miles Davis, Dizzy Gillespie en Chet Baker.  

In de sfeervolle en gezellige kerk zaten heel wat luisteraars mee te swingen op 

de houten kerkbankjes en lieten zich onderdompelen in de muziek van de 

jonge talentvolle muzikanten.  

 

 

 

Interview met bezoeker Bart de Bruine: 

Wat vond je van het optreden? 

Ik vond het een prima optreden. De jongens spelen heel goed. Ze spelen maar 

met zijn drieën. Hierdoor kunnen ze zich niet achter elkaar verschuilen en staan 

ze allemaal evenveel in de spotlights. 

Ze stralen alle drie enorm veel enthousiasme uit. 
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Ben je zelf ook een muziekliefhebber? 

Ja. Ik hou enorm van muziek. Vooral van jazz. 

Deze band had een mooi repertoire, allemaal 

verschillende themaatjes. Ze speelden de 

nummers op hun eigen manier, erg knap.  

Was je bij dit concert vooral omdat je 

jazzliefhebber bent? 

Dat ook, maar vooral ook omdat ik Fynn ken. 

Dit maakte het extra leuk om naar dit 

optreden te komen. 

Kom je wel vaker naar de optredens van de 

culturele commissie? 

Ik ben geen vaste bezoeker, maar probeer 

wel af en toe te komen. Maar soms is het ook 

heerlijk om op een vrije zondag lekker thuis 

te blijven. Voor het dorpsgevoel is het wel 

heel mooi dat de culturele commissie concerten in de kerk organiseert. Het 

valt me op dat er vaak een vaste kern bezoekers is. 

Hoe word je attent gemaakt op de optredens? 

Door de flyers. 

Wat vind je van de locatie van de optredens? 

Ik vind de kerk van Woltersum een schitterende locatie. Heel sfeervol. Heel erg 

geschikt voor de wat intiemere optredens.  

Zou je de culturele commissie ook iets mee willen geven voor de toekomst? 

Ik vind dat ze een heel mooi afwisselend programma hebben. Ik zou zelf wel 12 

keer per jaar een jazz concert willen, maar ik kan de diversiteit ook wel erg 

waarderen. Een klassiek concert met een klein ensemble zou ik wel weer eens 

willen bijwonen. 

Hoe zou jij andere mensen die hier nog nooit geweest zijn overhalen om hier 

te komen? 

Ik zou omschrijven hoe mooi het al is om op Woltersum af te komen rijden 

door de weilanden. En dat er in het centrum van het kleine dorp een heel 

sfeervol kerkje staat. De concerten zijn een prachtige belevenis. 

Woltersum ligt op een steenworp afstand van de stad, maar is een wereldje op 

zichzelf.            



18 Tilproat 

 

Beste lezer van uw dorpsnieuws, 

De herindeling komt er aan. Nog 2 jaar en 4 maanden, oftewel 852 dagen, resteren tot 1 

januari 2019. De beoogde ingangsdatum van de herindeling met in elk geval Groningen en 

zeer waarschijnlijk ook Haren. 

U volgt natuurlijk ook de berichten in de media. En het zal u ook zijn opgevallen dat er een 

groot verschil van inzicht bestaat tussen het gemeentebestuur van Haren en het provinciaal 

bestuur. Waar een meerderheid van de Harense gemeenteraad én een deel van de 

bevolking ervan overtuigd is dat Haren voldoende toekomstbestendig is, hebben 

Gedeputeerde Staten en een ander deel van de Harense bevolking een tegenovergestelde 

mening. De verwachting is gerechtvaardigd dat de gemeente Haren zich tot het uiterste zal 

blijven verweren tegen een opgelegde herindeling. 

Van een opgelegde herindeling is voor onze gemeente geen sprake. Nadat de gemeenteraad 

in oktober 2015 heeft besloten tot herindeling met de gemeente Groningen, wordt hier aan 

gewerkt. De gemeente Groningen heeft uitgesproken met Ten Boer te willen herindelen en 

de gesprekken hierover verlopen in goede harmonie. 

Ik heb de indruk dat ook onze inwoners de noodzaak van een herindeling inzien. Dat maak ik 

op uit de reacties tijdens de dorpenronde, eerder dit jaar. Afgelopen dinsdag 30 augustus 

was in het gemeentehuis een informatiemarkt. U kon zich laten informeren over het nut en 

de noodzaak van een herindeling. En bezoekers konden een reactie achterlaten op de vraag: 

wat vindt u van de aanstaande herindeling en welke zaken vindt u van belang om mee te 

nemen in de gesprekken met de fusiepartner(s). Ongeveer 30 inwoners bezochten deze 

avond. 

Mogelijk heeft de samenwerking, die Ten Boer al vanaf 2007 met de gemeente Groningen 

heeft, de angst voor een herindeling met ‘de grote broer’ grotendeels weggenomen. Veel 

inwoners, verenigingen en bedrijven hebben al contacten met Groningse medewerkers. 

Over het algemeen hoor ik hier positieve berichten over. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, 

maar vóór 2007, toen Ten Boer alles nog zelf deed, ging ook niet alles alleen maar goed. 

Geen weerstand dus tegen de op handen zijnde herindeling. Slikken onze inwoners alles dan 

voor ‘zoete koek’? Nee, zeker niet. Er zijn ook zorgen en aandachtspunten geuit, zoals: 

• Ten Boer moet geen wijk van Groningen worden 

• Ik wil geen stadjer worden 

• De afstand tot het gemeentebestuur en de medewerkers wordt groter 

• Wat gebeurt er met onze voorzieningen 

• Kan ik in Ten Boer nog mijn paspoort aanvragen 
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Dit zijn zo ongeveer de voornaamste geluiden die we te horen krijgen. Ik kan me hier alles 

bij voorstellen. De afstand wordt groter, letterlijk en figuurlijk. Het voltallige college zal niet 

meer jaarlijks in elk dorp op bezoek komen. U zult niet meer onaangekondigd bij de 

wethouder kunnen binnenlopen. De raad van de nieuwe gemeente vergadert aan de Grote 

Markt en neemt daar beslissingen die ook voor onze inwoners van belang zijn. En komen er 

inwoners uit de gemeente Ten Boer in de Groningse gemeenteraad?? 

En nee, natuurlijk wordt u als Ten Poster, Woltersumer of Thesinger geen stadjer. U blijft 

wie u bent. En u houdt uw eigen adres en postcode. Wel verandert het kombord:  

Garmerwolde 

Gemeente Ten Boer Groningen 

Hoe ziet het verdere traject er uit richting de herindeling? 

Medio september stellen Gedeputeerde Staten het ‘Herindelingsontwerp’ vast. Dit ontwerp 

ligt ter inzage vanaf woensdag 21 september tot woensdag 16 november 2016. Tijdens deze 

periode kunnen zienswijzen over de herindeling worden ingediend bij gedeputeerde staten. 

In zijn vergadering van 28 september praat onze gemeenteraad over het ontwerp. In 

november wordt het ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan provinciale staten. 

In december gaat het herindelingsvoorstel van de provincie naar de Minister van 

Binnenlandse Zaken. In maart 2018 zijn de ‘reguliere’ verkiezingen voor de gemeenteraad, 

maar de raden van Groningen, Ten Boer en Haren blijven in functie tot eind 2018. In oktober 

2018 zijn de verkiezingen voor de raad van de herindelingsgemeente, zodat per 1 januari 

2019 een nieuw gemeentebestuur kan aantreden. 

Ten Boer was al, nog voordat de provincie ingreep, in gesprek met Groningen over de 

organisatie van de nieuwe gemeente. Belangrijke onderwerpen in deze gesprekken zijn voor 

Ten Boer het behoud van de voorzieningen zoals bibliotheek, zwembad en 

sportvoorzieningen, maar ook een gemeenteloket. Verder maken we afspraken over hoe de 

nieuwe gemeente toegankelijk blijft voor de inwoners en hoe we de service aan inwoners 

verder kunnen verbeteren. 

U heeft als inwoner van de gemeente Ten Boer nog volop gelegenheid om uw wensen en 

ideeën aan ons kenbaar te maken. In de maand oktober worden er weer bijeenkomsten in 

de drie gemeenten georganiseerd over het herindelingsontwerp en kunt u uw zienswijze 

met ons kunt bespreken. Natuurlijk is ons uit gesprekken met inwoners al aardig duidelijk 

geworden wat u belangrijk vindt. Maar u kunt nog steeds onderwerpen inbrengen die wij 

meenemen in het overleg met onze fusiepartners. 

Een heel verhaal, maar het onderwerp is belangrijk genoeg om u hier zo goed mogelijk bij te 

betrekken. Heeft u vragen of opmerkingen over de herindeling, neem dan contact met ons 

op. De lijntjes zijn kort! 

N.A. (André) van de Nadort, uw burgemeester. 



20 Tilproat 

 
 

 



Tilproat 21 

Noaberhulp Woltersum. 

Misschien zegt de titel al genoeg. Maar ik wil het toch even toelichten.  

Afgelopen januari 2016 hadden we last van de sneeuw en ijzelperikelen. Heel 

veel mensen konden de deur niet uit of werden niet bediend door, zoals het in 

de mondtermen word genoemd, Tafeltje Dekje. Toen werden er al wat acties 

op touw gezet om de oudere of hulpbehoevende medemens te helpen met een 

bordje eten en er werd keurig het stoepje geveegd van de buren. Dit werd 

natuurlijk erg gewaardeerd door deze mensen.  

Nu is het december en de winter is wederom in aantocht. En wat staat ons nu 

allemaal nog te wachten? We hopen natuurlijk dat de ijsbaan uitvoerig word 

gebruikt, maar krijgen we wederom veel sneeuw of zelfs weer ijzel?  

Nu is mijn idee om naar het afgelopen januari te kijken. Dus hebt u oudere 

buren of iemand die hulpbehoevend is? Vraag hun dan of u misschien iets voor 

hun kan betekenen. Door b.v.: Als u toch boodschappen gaat doen in het nabij 

gelegen Ten Boer, vraag of ze ook iets nodig hebben? Of dat u hun medicijnen 

even bij de huisarts moet halen? Hebt u een beetje teveel gekookt? En u denkt 

dat de buren het ook wel lusten, breng er dan een bordje heen. En u zal 

merken dat dit erg op prijs word gesteld door de mensen.  

Maar dit geld natuurlijk niet alleen voor een winterperiode. Dit kan natuurlijk 

ook best in de andere jaargetijden gedaan worden.  

Inmiddels is er een facebookpagina opgericht. Ik weet dat niet iedereen een 

computer heeft en al helemaal geen Facebook, dus ik wou het ook even in deze 

Tilproat vermelden.  

Dus hebt u wel eens hulp nodig of bied u uw hulp aan, laat het dan even via 

deze Facebookpagina, @noaberhulpwoltersum, of laat het via iemand weten 

die dit even kan vermelden op de pagina.  

Ik hoop dat er veel gebruik van word gemaakt, want het doet een beetje 

denken aan de noaberhulp van vroegere tijden.  

 

Tineke Smit 
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BIJEENKOMST  Ten Boer  8 NOVEMBER. Dorpsvisie en Herindeling. 
 
Op 8 november jl. was er een bijeenkomst van de dorpsvisie en herindeling in 

het “Buurhoes”  Ten Boer. 

 

Een hele delegatie was aanwezig zoals de  Burgermeester en wethouders uit 

Ten Boer. Gedeputeerden, wethouders en andere prominenten uit Groningen. 

 

De avond werd door Arno van der Heide aan elkaar gepraat en gezongen. Er 

werd nog gerefereerd aan het heerlijke etentje tijdens de bijeenkomst in 

Woltersum.  

 

Uit ieder dorp waren  een aantal mensen aanwezig die hun dorpsvisie uiteen 

hebben gezet en konden 

tevens hun wensen bekend 

maken. Als enige afge-

vaardigde van Woltersum 

was ik daar aanwezig en 

werd pardoes voor de 

leeuwen gegooid om ver-

slag te doen van onze 

dorpsvisie. Hier was ik  

totaal niet op voorbereid, 

en heb summier verteld 

wat de bedoelingen en 

ideeën zijn voor de toekomst in Woltersum. Samen met de hulp van Arno en 

een grap en een grol heb ik me er doorheen gekletst, met het zweet in de 

handen. Jammer dat ik daar alleen aanwezig was , met meerdere mensen sta je 

sterker om je verhaal te vertellen en is bovendien veel gezelliger. 

 

Wat opviel is dat ieder dorp eigenlijk op de zelfde argumenten stuit. We willen 

allemaal behoud van de school, aanpassingen voor de verkeersdrukte en meer 

woningen voor starters en senioren, zodat ook de oudere mensen in hun 

dorpen kunnen blijven wonen. Ook nieuwbouw voor starters  en jonge 

gezinnen is voor ieder dorp belangrijk , zodat  ook in de toekomst onze scholen 

behouden kunnen blijven. 

 

De inwoners van Ten Boer maken zich ernstig zorgen over de leegstand aan het 

Koopmans plein. Men wil graag meer middenstand in het dorp. Ook baard het 

zwembad  grote zorgen of dit nog wel kan blijven bestaan in de toekomst. Ook 

Ten Boer vraagt om meer woningen . 
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Hier kan uw advertentie staan! 
Tel : 06-30125624 

 

Email : tilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nltilproat@ziggo.nl        
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Als we bij de gemeente Groningen gaan horen is het van groot belang dat  er 

loketten aanwezig blijven in het “ Gemeente Huis” van Ten Boer zodat de 

inwoners van de dorpen ook in de toekomst hun burger zaken aldaar kunnen blijven 

regelen.  

 

Ook het blijven bestaan van de “Deel “vindt men van groot belang. De hulpvraag 

voor de zorg, en de dorps coaches moeten behouden blijven. Er is een structuur 

voor wijkteams in ontwikkeling zoals in de “Deel “. We gaan hier in de toekomst 

meer van horen. 

 

De Buurtbus is ook een onderdeel van gesprek, of deze blijft bestaan was me niet 

helemaal duidelijk. Er wordt gesproken over een regio taxi wanneer de herindeling 

plaats gaat vinden. Wordt vervolgd. 

 

Er zijn in verschillende dorpen werkgroepen opgericht  om de dorpsvisies via 

projecten  uit te werken, ook  Woltersum heeft een werkgroep. Dit moet allemaal 

nog van de grond komen om resultaten te kunnen bereiken. 

 

De “Bongerd “ is een punt van aandacht. Er moet van alles aan gebeuren, we weten 

alleen nog niet wanneer en hoe. 

 

 

Na het aanbieden van 

de ingebonden 

dorpsvisies aan de 

burgermeester was het 

programma afgelopen. 

Om ongeveer half tien 

was het einde verhaal, 

en konden we nog even 

napraten onder het 

genot van een drankje. 

 

 

 

 

Ik heb geprobeerd het geheel van deze avond samen te vatten in een klein verslag 

zodat u weer op de hoogte bent van wat er is besproken. 

 

                                                                                                                   

  Anneke Wagenmakers. 
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Datum: Wie? Activiteit: Locatie: Tijdstip: 

17-dec Café De Witte Brug Kerstklaverjassen Café 20.00uur 
18-dec Café De Witte Brug Contactdag SV Woltersum Café 12.30 uur 
23-dec Café De Witte Brug Kerstconcert Shantykoor 'Lopster Störmvogels' Café 20.00 uur 
23-dec Café De Witte Brug Aansluitend Duo Max en Maxime tot 02.00 uur Café   
23-dec OBS De Huifkar Kerstvakantie van 23-12-2016 tot 08-01-2017. Woltersum 15.00 uur 
24-dec OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 11.00 uur 
24-dec Kloosterkerk Ten Boer kerstnachtdienst Mw. W.G. Jansen-Baltink Ten Boer 21.30 uur 
25-dec Café De Witte Brug GESLOTEN!!! Café gesloten!!! 
25-dec Kloosterkerk TB Kerstochtend Ds. J. van Nijen mmv de cantorij Ten Boer 09.30 uur 
26-dec Café De Witte Brug Geopend van 16.00 uur tot 21.00 uur!!! Café 16.00 uur 
31-dec Café De Witte Brug Oudjaarsborrel aangeboden door Freddie&Afra Café 16.00 - 21.00 uur 

1-jan Café De Witte Brug Geopend van 16.00 uur tot 21.00 uur!!! Café 16.00 uur 
21-jan Café De Witte Brug Vrij klaverjassen (onder voorbehoud) Café 20.00 uur 

28-jan Café De Witte Brug Classic Night' entree  € 5.- Café 21.00 - 02.00 uur 
4-feb OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 11.00 uur 
4-feb Old Egypte 1ste Toneel Uitvoering Dorpshuis 19.30 uur 

11-feb Old Egypte 2de Toneel Uitvoering Dorpshuis 19.30 uur 
12-feb Culturele Com. Arnold Veenman. Entree 5 euro Kerk 14.30 uur 
18-feb Café De Witte Brug Vrij klaverjassen (onder voorbehoud) Café 20.00 uur 
20-feb OBS De Huifkar Voorjaarsvakantie tot 24 februari Woltersum 15.00 uur 
25-feb Café De Witte Brug Rocknight Café 21.00 uur 
5-mrt Culturele Com. Harry Lier. Entree 5 euro. Kerk 14.30 uur 

11-mrt OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 11.00 uur 
18-mrt Café De Witte Brug Vrij klaverjassen (onder voorbehoud) Café 20.00 uur 

2-apr Culturele Com. Joost Dijkman. entree € 5,- Kerk 14.30 uur 
11-apr OBS De Huifkar Oud papier Woltersum 11.00 uur 
17-apr OBS De Huifkar Paasdagen Woltersum   
24-apr Obs De Huifkar Meivakantie tot 28 april Woltersum 15.00 uur 

4-jun Culturele Com. Feestelijke afsluiting op kerkplein. Gratis. Kerkplein 14.30 uur 
         

 

 

 

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 

 

 
 
Hallo ik ben nog op zoek naar enkele muzikale leerlingen voor gitaar of drum. 
Waar? OBS de Huifkar in Ten Boer op de maandag middag.......Heeft u interesse 
mail me dan op: plank@post.com  of bel me:  06-48531650 
                                                                       
                                                                               tot gauw, Hans Visser 
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790 
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Beste dorpsgenoten, 
 

Van hartje Stad naar een klein dorpje op het platteland… Sinds 12 november 

wonen wij aan de Hoofdweg 21 in de oude ‘onderwijzerswoning’. We 

woonden midden in de binnenstad van Groningen in een bovenwoning en 

waren op zoek naar de rust, ruimte en gezelligheid van een dorp.  

Toen wij dit prachtige huis gingen bezichtigen waren we meteen om. Ook het 

dorp Woltersum sprak ons aan. En tot nu toe bevalt het ons hier erg goed. We 

hebben al het Sinterklaasfeest bij Carolien meegevierd en zijn naar de 

voorstelling van Bram Bakker & Marjolijn van Kooten geweest in het kerkje. 

Toen dachten wij: je hoeft hier het dorp niet uit! 

 

Even wat over onszelf: Douwe en 

Hanneke Kloosterman (31 jaar) 

en onze zoon Peppe (wordt op 1 

januari 2 jaar). Douwe is fulltime 

huisvader en houdt van klussen, 

tuinieren, koken en sporten. Ook 

speelt hij graag gitaar en is vaak 

creatief bezig, o.a. met grafische 

vormgeving. Hanneke is 

psycholoog bij ZINN locatie De 

Burcht in Hoogezand en bijna 

klaar met de opleiding tot 

gezondheidszorgpsycholoog. In 

haar vrije tijd houdt ze van lezen, 

koken en tijd doorbrengen met 

vriendinnen en natuurlijk met 

Douwe en Peppe. Peppe is een 

actief mannetje die erg 

onderzoekend is. Hij houdt van 

auto’s, machines, dieren, eten en 

vooral van lekker rondscharrelen en alles onderzoeken en bekijken. U zult hem 

vast nog weleens in uw tuin aantreffen ;). 

 

Wij zijn christelijk en nog aan het kijken bij welke kerk in de buurt we ons 

willen aansluiten. 

 

Wij zetten ons graag in voor onze medemens en hopen op fijne contacten hier 

in het dorp. 

 

Hartelijke groetjes Douwe, Hanneke & Peppe Kloosterman 
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GAANZETREK. (door Luuk Houwing) 

,,Man, oman, oman, wat n drokte. Heuren en zain vergaait joe. Wat n 

geluk dat zukswat tiedelk is. Loaten zuk opjoagen zeker deur 

teuverheksen op riezen bezzems, of deur griezelklounen mit blouderge 

aksebielen.   

As wie de twittermaniakken leuven meugen, slagt elk en ain op de 

vlucht veur t noadernd onhail. Elk en ain? Dat is n poar groaden te 

zwoar aanzet. Heubultjebuursters blieven van neture nuchter. Binnen 

van.. eerst zain en den leuven. Mor n meute gaanzen dij mit n bult 

keboal verbie trekt, doar ken ook n Heubultjebuurster zien ogen en oren 

nait veur sloeten.” 

Loeks Köster is op 

zien grasveld aan t 

kunstmis streuen.  

Nou zien joaren 

begunnen te tellen, 

mout e aalgedureg 

even oetpoesten. Den 

kikt e noar boven 

noar d overtrek-

kende wilde 

gaanzen. In  klaine en 

grote koppels holden 

ze t zuudwesten aan, 

mor even goud het n 

minderhaid t noordoosten op t kompas stoan. 

,, Assmis  is t zootje ongeregeld,” gaait deur Loeks hin,,,hebben in de 

pubertied veurvast gain omstoan leerd. Ze stoeven mit open ogen in 

blinde peniek de iesbaargen in muit. Mor de v- formoatsie dij k nou in 

beeld krieg wait nog wat odder en regel is.  

Wat n lewaai. t Is ain gegak, aal gegak.  Ze proaten mit mekoar, mor wat 

ze   zeggen , dat mout k zulf bedenken.” 
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‘n Achterbliever poest en stent borsteg: ,,gaiek, gaiek” 

Op t aigenste ogenblik gaait  de verbeelden mit Loeks Köster aan de 

hoal. Hai zet t ,, gaiek, gaiek, van t muie gaanske om in:  ,,ken t nait even 

wat kaalmer  aan doar veur. Loat mie astjeblieft  nait in handen van de 

griezelklouns valen.” 

Mor de laider 

kent gain genoa. 

Hai het zien v -

formoatsie  ja net 

goud op de rit  

kregen. Vranterg 

loenst e over zien 

scholder: ,,Gak, 

gak aigen schuld 

doe slapjanes. 

Dat hest dervan. 

n Hongerklop. 

Hast die 

vanmörn mor 

beter volvreten mouten. Gak gak…Kom op lu, tandje derbie over n poar 

menuten kennen wie rusten in Jan Revier zien waailaand, tenminste as 

dij de A 2 melkkoien op staal benseld het.” 

Den op ainmoal vaalt der n gat in de tot nou tou strakke formoatsie. 

Vaar gaanzen verzoaken, holden vleugels stil en roupen noar veuren: 

,,Doe dainstklopper, gloeiende gakkerdegak, wat denkst wel, dast Peter 

Sagan bist of zo?” Ze  loaten zuk  soamen mit d achterbliever n veur de 

wind ofdrieven..  

Mit komt der n sliert witbroen kaalk oet de lucht valen en petst  bie 

Loeks Köster op de rechtermaauw van zien toenjaske. Zien 

verbeeldenskracht vaalt stil, omreden der waarkt niks ontnuchternd as 

gaanzestront op t toenjaske van n old schoolmeester. 

 

                                                Luuk Houwing. 
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Luchtballonnen in de omgeving van woltersum. 
 

Op zaterdag 3 september was het jaarlijkse Ballon evenement  Fiësta 

Meerstad. Ook in Woltersum en omgeving konden de mensen meegenieten. 

 

Hieronder een foto die is genomen in Blokum toen er hier bij de Fam. Wieringa 

een ballon lande op de oprit.  
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16 september 2016 

Hallo allemaal. 
Misschien hebben jullie het mee gekregen dat de kerk is overgenomen door 

Stichting Oude Groninger kerken. De stichting had 

ons de school  gevraagd om de sleutel te bewaren 

van de kerk. Iemand van de boven bouw ( groep 

6,7 en 8) moest de sleutel bewaren. 

 

Er werden verkiezingen gehouden. Er waren veel 

kinderen die de sleutelbewaarder wouden 

worden. We gingen lootjes schrijven. Louise en ik 

hadden de 1
e
 ronde gewonnen met 4 punten. 

 

Toen begon de 2
e
 ronde ik stond voor met 4 

punten toen kwam Louise met 5 punten en er 

waren nog maar 3 lootjes op 2 lootjes stonden 

Louise en ik op het laatste lootje stond de naam 

….. SUSANNE!!! Toen er werd ik verkozen tot 

sleutelbewaarder van de kerk ik was zo blij dat ik 

bijna van moest huilen. 

 

De volgende dag was de dag dat ik de sleutel 

kreeg van de kerk. Ik was weer zo blij toen ik 

verkozen werd tot sleutelbewaarder. Toen we de kerk binnen kwamen stond  

er een koor  mooi te zingen. 

 

Toen kwam het moment 

dat ik mijn handtekening 

moest zetten op een 

echt certificaat dat werd 

plechtig gedaan. Er 

werden op dat moment 

foto’s gemaakt en het 

koor begon weer te 

zingen. Het was 

bijzonder om mee te 

maken  en ik ben heel 

trots. 

 

 

Groetjes Susanne Meijer.  
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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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Toneelvereniging 

 

te Woltersum houdt op de volgende data haar uitvoeringen: 

zaterdag 4 februari 2017 

zaterdag 11 februari 2017 

Voor u wordt gespeeld het blijspel: 

“Dolle mina’s” 

Aanvang : 19.30 uur 

   De zaal is geopend vanaf 18.30 uur. 

Plaats : Dorphuis “de Bongerd” te Woltersum 

De vrije verkoop van kaarten start op dinsdag 17 januari 2016 

vanaf 10.00 uur bij I. Dijkema, Kollerijweg 11 te Woltersum. De 

kaarten kosten € 5,00 per stuk.  

Alleen voor donateurs is er op maandag 16 januari 2016 van 

19.30 tot 21.00 uur gelegenheid om hun kaarten af te halen. 

Deze zijn verkrijgbaar in de kleine zaal van het dorpshuis. 

Achteringang gebruiken a.u.b. 
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Beste Dorpsbewoners, 
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Graag willen we u op de hoogte houden van de stand van zaken betreffende de 

uitbreiding van het Dorpshuis. 

Op dit moment hebben we ± € 240.000,= toegezegd gekregen van diverse fondsen. 

Hierbij zit ook de toezegging van € 50.000,= van de NAM. Dit laatste geld ontvangen we 

op voorwaarde dat de doorrekening van de NAM klaar is en het dorpshuis 

aardbevingsbestendig wordt bevonden. Is dit laatste niet het geval, dan betaalt de NAM 

ook de kosten van het aardbevingsbestendig maken van het dorpshuis!! 

 Klaske Piebenga, voorzitter en  Sien Steenhuis, penningmeester,  zijn naar een 

voorlichtingsavond van de NAM zijn geweest. Hier waren afgevaardigden van het CVW, 

NCG en  Elk Dorp Een Duurzaam Dak aanwezig. Daar werd o.a. uitgelegd wat de termijn 

van het doorrekenen is. 

Er bestaan 3 gradaties nl. 0,3, 0,2 en 0,1 (buiten het 0,3 en 0,2 gebied). 

De 0,3 gradatie geldt voor de binnenste kring rond het centrum van de bevingen. De 

gebouwen in de dorpen binnen deze ring worden het eerst aangepakt c.q. verstevigd.  

De 0, 2 gradatie geldt voor het gebied net buiten de eerste ring, hiervoor geldt dat men 

hier in de tweede ronde aan de beurt komt. Daarbuiten ligt de 0,1 zone, voor de 

gebouwen in dit gebied wordt geen doorrekening gemaakt. Woltersum ligt in de 0,2 

zone, voor de in dit gebied staande gebouwen wordt pas doorgerekend als er geld 

wordt aangevraagd. Daar onze verbouwings-plannen al in een gevorderd stadium waren 

en op voorspraak van enige mensen, zijn we toch in de eerst lichting beland.  

 

Afgesproken was dat eind oktober 2016 het dorpshuis doorgerekend zou zijn. Dit is nu 

uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2017, dit kan uitstel tot 1 april 2017 betekenen. 

Als we echter niet wachten op het doorrekenen, lopen we de subsidie van de NAM mis. 

Klaske heeft ook een gesprek met een afvaardiging van de provincie Groningen gehad. 

De provincie heeft een bedrag van 3 miljoen te besteden voor projecten inzake 

leefbaarheid, dit bedrag wordt in 6 jaar besteed, dus elk jaar een bedrag van € 500.000. 

De kans is zeer klein dat hier voor ons nog een subsidie te halen valt. We kunnen wel  

een aanvraag indienen en dat gaan we ook doen. Een commissie bekijkt welke projecten 

het meest relevant zijn voor de meeste mensen   En kennen de subsidies vervolgens toe.  

Tot zover de stand van zaken. Het gaat niet zo snel als wij willen, maar uiteindelijk zal 

het gebouw gemoderniseerd worden. En dan kunnen we weerjaren  vooruit! 

Hartelijke groeten, 

Dagelijks bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum 
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OUD EN NIEUW VIEREN IN ONS DORP. 
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Er lijkt een nieuwe traditie geboren: oud en nieuw vieren op het 

Kerkplein, in “ het Voorhofje” en deze keer weer in het dorpshuis. En 

dat alles dankzij ‘ de subsidie van Harry Wassing’. ( Is natuurlijk van de 

gemeente, maar hij kreeg het voor elkaar. Dus ook een beetje zijn 

feestje….)  

Bij de kerk is de organisatie in handen van Boudewijn ’t Sas. De haard 

van Ko van Dijken zal er ook weer zijn. Mooi! Maar een vriendelijk, 

maar dringend verzoek is op z’n plaats: breng geen hout of kerstbomen. 

tenzij je overleg hebt gehad met Boudewijn ( 06-55876800). ‘ Het 

Voorhofje’ is al vanaf ± 11 uur bevolkt. Kom je je ook warmen aan het 

vuur en een versnapering?! 

Na 12 uur zal het dorpshuis open zijn voor de aangename nazit. Of na-

dans. Of na-borrel. Of waar jij maar blij van wordt. Dj Fokko zal het 

geheel muzikaal omlijsten.  

Een goed begin ( van het jaar 2017) is het halve werk! 

Lenneke. 
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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               Cliff Mosselman 
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Hallo allemaal,  

We zitten alweer in de laatste maand van het jaar. Een drukke tijd, maar wel heel gezellig. In 

november hebben de peuters lampionnen gemaakt en zijn we met z'n allen langs de deuren 

in Woltersum gelopen. Hartelijk dank voor alle boekjes en lekkernijen die we hebben 

gekregen. Volgend jaar komen we weer!  

 

Begin november is er een oud ijzer actie voor onze stichting geweest. De opbrengst hiervan 

was bijna €500,-. Van dit geld gaan we o.a. een geluidsinstallatie kopen, zodat we 

binnenkort weer dansend door de klas kunnen. Ook willen we graag een nieuwe zandbak en 

ander buitenspeelmateriaal.  

 

Verder hebben we in november een aantal pakken appelsap gekregen. Wob en Puck 

Nieborg hebben ons 80 kilo appels geschonken. Huib van der Ziel van de Slingertuin heeft er 

voor gezorgd dat deze appels geplukt, geraapt en geperst zijn. Het was echt heerlijk.  

Janny, bedankt voor de peren en appels die we erbij hebben kunnen eten. 

 

Begin december hebben we 

bezoek gehad van Sint en Piet, 

voor veel kinderen toch wel erg 

spannend. We hebben veel 

Sinterklaasliedjes geoefend, 

knutselwerkjes gemaakt, 

cadeautjes gekregen en 

pepernoten gesnoept.  

 

Binnenkort gaan we de klas 

decoreren in het kerst-thema. 

Voor alle peuters is er een 

kleine kerstboom, die ze gaan 

versieren met eigengemaakte 

knutselwerkjes. Als afsluiting voor de kerstvakantie gaan we met alle kinderen en ouders 

samen lunchen.  

 

Op dit moment hebben wij twee groepen, de maandagmorgen- woensdagmorgen groep en 

de maandagmiddag- donderdagmorgen groep. Bij de middaggroep kunnen we nog een 

aantal peuters gebruiken. Informatie over de groepen is te vinden op onze website of kom 

een keertje kijken!  

 

Tot slot wil ik iedereen hele fijne dagen wensen en een positief, gezond en gelukkig 2017.  

 

Groetjes van juf Maaike 
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NIEUWE BEWONERS.NIEUWE BEWONERS.NIEUWE BEWONERS.NIEUWE BEWONERS.    

Een paar maanden geleden was ik aanwezig op een feest en trof daar Ronnie 

Zeemering aan. Voordien hadden we elkaar nog nooit gezien maar we raakten 

in gesprek. Weldra kwam ik erachter dat hij hier samen met zijn Saar nog niet 

zolang in Woltersum  woont. Na wat heen en weer gebabbel onder het genot 

van een drankje, stelde ik hem voor om een afspraak te maken voor een klein 

interview om zich even voor te stellen als nieuwe bewoners in het dorp. 

Natuurlijk heb ik verteld dat het om de “Tilproat “gaat en het bleek een goed 

plan. Hij stemde toe en zo geschiede. 

Inmiddels ben ik geweest voor het gesprek en nu zit ik te blokken om er een 

mooi verhaal van te maken.  

Om maar met het eenvoudigste te beginnen:  Ronnie Zeemering, 43jaar en 

Saar Visser, 36 jaar, wonen sinds oktober 2015 aan de Kollerijweg 44. Ronnie is 

geboren in Delfzijl en Saar komt uit Bellingwolde, maar haar roots liggen in 

Brabant.  

Voordien woonden ze 

samen in de stad 

Groningen in een lodge 

/ appartement  aan de 

Damsterkade, hoog op 

de bovenste verdieping 

met een enorme 

ijzeren voordeur.  

 

Dan snap ik dat je wilt 

verhuizen naar betere 

oorden en dat is hun 

gelukt  met het huis 

waar ze nu in wonen hier 

in Woltersum.  
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Ronnie heeft een studie SPH ( sociaal pedagogische hulpverlening) afgerond en 

is na zijn opleiding  in de hulpverlening gaan werken. Dit bleek achteraf niet de 

juiste keuze en is vervolgens  veranderd van baan. 

Saar heeft de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) gedaan. In de richting 

KMT (Kunst Media en Technologie) 

Beide zijn ze heel creatief en hebben dan ook een baan in de zelfde branche. 

Ze hebben ieder hun eigen bedrijf:  ZeemeringMedia en  SaarVisser.nl 

Ronnie werkt als videomaker en fotograaf en Saar is motion graphic designer. 

Ze maakt via de computer grafische animaties voor videoproducties.  

Allebei werken ze samen met “De Jongens van Lucht.” 

 U begrijpt dat het voor mij moeilijk is om te omschrijven wat ze precies doen 

en daarom maak ik dankbaar gebruik van de website         

www.dejongensvanlucht.nl  

De Jongens van Lucht zijn experts in het verzorgen van trainingen, teamdagen, 

seminars, symposia, congressen en evenementen. 
 

Wij verzorgen programma’s waarin inhoud, podiumkunst, fotografie en 

video op integrale en uitnodigende wijze worden gecombineerd. Deze 

programma’s kunnen worden ingezet tijdens trainingen, teamdagen, 

seminars, symposia, congressen en evenementen. Ons doel is om 

deelnemers op verrassende wijze uit te dagen… Het is anders, het is 

realistisch, het is energiek!    

 

Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen op deze 

website. Hieruit blijkt ook de diversiteit van hun werk. Veel van de 

videofilms zijn door Ronnie gemaakt. En bijna alle motion graphics door 

Saar.  

 

Buiten het werk is er ook nog tijd voor de nodige hobby’s.   

Saar houd van speuren op het  internet om leuke dingen te vinden die ze 

bv. kan gebruiken in hun nieuwe huis. Ze vertoeft  graag buiten in de tuin  

en geniet tevens  van de verre uitzichten en prachtige luchten.  
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Het klussen aan het huis is een leuk leerproces en het lukt haar al steeds 

beter! 

Ronnie houd van muziek en is gek op mooie HiFi installaties en richt zich 

vooral op bijzondere speakers. In hun nieuwe huis is nog ruimte voor een 

geluidskamer en deze zal binnenkort worden  gecreëerd.  

 

Verder is Ronnie actief in de culturele commissie en houd zich bezig met 

de voortgang en vernieuwing van deze club. Bij evenementen verzorgt  hij 

uiteraard de fotografie. We kunnen hem dan ook regelmatig bezig zien in 

ons mooie kerkje of elders.  

 

We wensen Ronnie en Saar veel woon genot in hun nieuwe huis en hopen dat 

ze met veel plezier in Woltersum zullen wonen. 

Anneke Wagenmakers. 

 

 

 

De redactie van de Tilproat wenst u 
allen fijne kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2017 toe. 
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November 2016. Update Fotoboek Woltersum. 

Weer even een update over de stand van zaken wat betreft het fotoboek over 

de huizen en haar bewoners in Woltersum. Het lijkt erg stil maar achter de 

schermen wordt onder andere hard gewerkt aan het aanvragen van subsidies.  

En er was ook nog een prijsuitreiking. Op het bestelformulier kon je aangeven 

wie of wat er op de 4 foto’s stonden. Uit alle goede inzendingen hebben we 

een winnaar getrokken en dat was……………..Pascal Croesen. 

Hij had daarmee een heuse fotoshoot gewonnen. Op 19 oktober is Pascal 

samen met zijn ouders op bezoek geweest bij Gea Schenk en is hij met zijn 

hond op de foto gezet. Het was een gezellige middag en de foto’s zijn prachtig 

geworden. Gefeliciteerd Pascal!  

 

 

Voor vragen over het fotoboek en/of bestelformulier kun je een mailtje sturen 

naar: fotoboekwoltersum2016@gmail.com 

 

Vriendelijke groeten namens de fotoboekcommissie, 

Boudewijn ’t Sas, Frans Pot, Wim Darneviel en Eef Veenhuysen 
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Wandelpad Woltersum 
 

Velen van jullie hebben het al opgemerkt. Woltersum is een brug rijker. Aan 

het eind van het Dijkfruitpark is een oversteek gemaakt over de kwelsloot. De 

brug is voor een vriendenprijsje overgenomen van de familie Muijlwijk aan de 

Kollerijweg. De brug is een 

onderdeel van het nieuwe 

Wandelpad Woltersum! 

Er is binnen Woltersum al 

jaren nagedacht over een 

wandelroute die het 

mogelijk maakt om langs 

het kanaal het dorp uit te 

lopen en via de weilanden 

weer op de Kollerijweg uit 

te komen. 

Van oudsher was er de 

mogelijkheid om dit te 

doen via het 

Houtmanslaantje. Dat was 

een weg die langs de 

boerderij van de familie 

van der Zande liep vanaf de 

Eemskanaal-Noordzijde 

naar de Kollerijweg ter 

hoogte van de boerderij 

van de fam Muijlwijk. Sinds 

de afsluiting van het Houtmanslaantje (in jaartal??) kan dat alleen als je het 

grote rondje via Wittewierum loopt. Niet echt prettig voor wandelaars om 

langs het voortrazende verkeer van de Woldjerweg te lopen...... 
 

Een bruggetje dus, op de plek waar sinds 2015 een houten uitrustbankje staat 

en sinds begin dit jaar een valkenkast geplaatst is. Via het bruggetje kunnen 

wandelaars lopen langs het weiland van Fam.Westeneng, over een tweede, 

iets eenvoudiger bruggetje naar het weiland van de Slingertuin en vervolgens 

weer via een dam richting de Kollerijweg. 

 

Aangezien het wandelpad langs de rand van het weiland gaat dat bestemd is 

voor begrazing en grasteelt is het niet toegestaan om honden mee te nemen, 

ook niet aangelijnd. Dit is omdat er een groot risico bestaat dat via hondepoep 

een besmetting plaatsvindt met Neospora bij het vee. Wat dat precies inhoudt 

kunnen jullie lezen in onderstaand artikel. 
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Het Wandelpad Woltersum wordt og deze winter geopend en zal gemarkeerd 

worden. Het pad volgt een strook langs de sloten die gemaaid zal worden door 

de medewerkers van zorgboerderij de Slingertuin.  

Bij de bruggetjes is nu nog een hek geplaatst om de schapen die op het 

weiland lopen niet te laten ontsnappen. 

 

Huib van der Ziel. 

 
Neospora 
 
Verschijnselen 
Neospora caninum is een parasiet en een van 
de belangrijkste besmettelijke oorzaken van 
verwerpen (doodgeboren kalveren) bij koeien. 
Een infectie met Neospora leidt niet tot 
ziekteverschijnselen bij de koeien. Wel kan de 
parasiet door weefselbeschadiging de dood 
van de ongeboren vrucht veroorzaken. In een 
vroeg stadium van de dracht kan dit 
onopgemerkt blijven. Vooral bij pinken komen 
de vruchtbaarheidsproblemen voor. Als de 
vrucht op een leeftijd van drie tot vier maanden 
sterft, kan deze verdrogen of mummificeren en 
vaak pas maanden later worden afgezet. Als 
de vrucht na de vierde maand van de dracht 
sterft, treedt vrijwel altijd binnen 48 uur abortus 
op. Een enkele keer worden kalveren geboren met hersenafwijkingen ten gevolge 
van Neospora. Niet elk geïnfecteerd dier verwerpt, maar kan de infectie wel 
overdragen. 
Oorzaak 
Neospora caninum is een ééncellige parasiet die in 1984 voor het eerst bij honden 
werd onderkend. Dit verklaart de toevoeging 'caninum' (Latijn voor hond). Rund en 
hond zijn betrokken bij de levenscyclus van de parasiet. 
Besmettingsroute 
Besmetting vindt op twee manieren plaats: 
1. Van moeder op kalf 
Overdracht van koe op kalf is de belangrijkste besmettingsbron. Meer dan tachtig 
procent van de kalveren geboren uit besmette koeien is eveneens besmet. Op deze 
manier kan een Neosporabesmetting zich vele generaties lang in het koppel 
handhaven. 
Waarschijnlijk blijft een eenmaal besmet rund levenslang besmet. De meeste tijdens 
de dracht geïnfecteerde kalveren worden op het oog gezond geboren. Een enkele 
keer worden kalveren geboren met hersenafwijkingen ten gevolge van Neospora. 
2. Via een eindgastheer, de hond 
Een rund kan op elke leeftijd worden besmet via een eindgastheer. De hond is 
eindgastheer. De hond neemt besmet materiaal van het rund op, bijvoorbeeld een 
verworpen vrucht, nageboorte of vruchtwater. Een tijdje later scheidt de hond met de 
ontlasting besmettelijke oöcysten (eitjes) van de parasiet weer uit. Het rund kan deze 
oöcysten vervolgens via het voer of het drinkwater opnemen. De besmetting wordt 
door het rund niet met de mest uitgescheiden. 
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Ongeveer 2 weken geleden besloten een paar dames maar eens via de Eemskanaal-

dijk richting Woltersum te wandelen, de politie hield hun staande en bracht ze weer 

keurig terug naar hun eigen plekje. Voor zover bekend op de redaktie van de Tilproat 

zijn er verder geen arrestaties verricht. 

 

 

foto's Ybe Meesters. 
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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               050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: J. Windt                06-51661044 
 
Stichting Kleine Vrienden (peutersoos) 
Contact: M. Hagens               06-57285690 
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris: E. Bakker 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum 
Secretaris: M. de Waal 
Contact:    M. de Waal            06-22423361 
 
Begrafenisvereniging 
Secr: W.Darneviel                  050-3021437 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: L.Dijkstra              050-3023664 
 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: K.Lalkens                   050-3022028 
 
 

 
 
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:  A. Uil                         050-8503624 
 
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 
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com 
 
 




