Maart 2017

Dorpskrant Woltersum

Bel even voor je komt !

2 Tilproat

Tilproat Woltersum

34e jaargang nummer 3

34e jaargang nr 3 maart 2017
Uitgave:

Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o

Redactie:

Tineke Smit-Wekema
Robert Smit
Anneke Wagenmakers

Redactie-Adres: Dobbestraat 10
9795 PG Woltersum
06-30125624

Oplage:
e-mail:

200 stuks

tilproat@ziggo.nl

Ingezonden brieven en/of artikelen worden ongewijzigd geplaatst buiten de verantwoordelijkheid van
de redactie en/of de uitgever. Indien de inhoud
discriminerend of kwetsend is, wordt niet tot plaatsing
overgegaan. 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
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Moi lu,
De lente komt er aan maar eerst gaan
we nog even terugblikken op de laatste
3 maanden. De Kerstmarkt is weer geweest en was weer een succes. Oud en
nieuw is weer goed en veilig verlopen
en net als voorgaande jaren was de
allesbrander kachel van Ko weer op het
kerkplein aanwezig. We konden dus
weer met zijn allen gezond en wel het
nieuwe jaar beginnen. De kinderen en
andere ijsliefhebbers hebben nog een
paar dagen kunnen genieten van de
ijsbaan. Alleen jammer van de
combinatie sneeuw, dooi en vriezen
waardoor het deze keer geen mooie
ijsvloer werd. De sneeuw daar in tegen
was natuurlijk weer meer dan welkom
bij de kinderen en deze hebben er dan
ook weer volop van genoten. De
culturele commissie heeft weer enkele
optredens verzorgd in de kerk en ook
hier hebben we uiteraard weer een
stukje voor in de Tilproat. Luuk Houwing, onze actieve Groninger schrijver
heeft weer zijn best gedaan. Maar wat
deed Anneke deze keer nou dan bij het
Eemskanaal? Ook Nienke Post heeft
deze keer haar best gedaan en een leuke
bijdrage voor de Tilproat was het resultaat. En wat te denken van onze molenaar Sietse Pot, die is goed bezig geweest met schrijven over de Molen en
een leuk en interessant stuk was ook
hier het resultaat. Sien Steenhuis van
toneelvereniging "old Egypte" heeft een
paar foto's met een verhaaltje
ingestuurd. Ook Kees Westening heeft
een bijdrage ingezonden. Kijk mensen
hier worden we blij van op de redactie.
Robert Smit.
Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Ik wou beginnen met de ECTB.
De ECTB staat voor Energie Coöperatie Ten
Boer. Een mooi lokaal en duurzaam initiatief
van mensen uit de gemeente en ook uit
Woltersum is er in elk geval een inwoner
actief bij dit initiatief betrokken.
Deze coöperatie wil op een deel van de grond van Woldwijk een
zonneweide en windmolens bouwen. Lid worden kost maar een tientje.
Hoe het exact in zijn werk gaat vind je op hun website www.ectb.nl. En
als je dan toch op het internet zit, kijk dan ook eens op www.datdeelik.nl.
Achter deze website zitten ook enthousiastelingen uit de gemeente die
de activiteiten uit de gemeente Ten Boer op hun site bij elkaar willen
brengen zodat het makkelijker wordt om te zien wat er in de gemeente te
doen is.
Het is leuk om vanuit dorpsbelangen met zoveel enthousiaste mensen uit
de regio in contact te komen. We hebben de afgelopen maanden telkens
wel gasten bij onze vergadering die ons komen informeren waar zij mee
bezig zijn. Zo zijn laatst een clubje betrokken dorpsbewoners
aangeschoven waar wij samen actief mee gaan kijken wat ons dorp wil
met betrekking tot de woningbouw en dan met name de huurwoningen.
In deze tijd kun je organisaties mee krijgen met ideeën die gedragen
worden door de mensen die het aan gaat. Er zijn dus ook mooie kanten
en kansen aan de veranderende overheid.
Had ik trouwens de ECTB al genoemd? Kijk maar eens op hun website.
Willemjan

Tilproat
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ZONDAG MIDDAG WANDELING.
Zondag middag , mooi weer , wat ga je dan doen.
Juist, even een wandeling maken. Langs het Eemskanaal naar de Bloemhofbrug en
verder kwam ik niet.
Een hoop spektakel, overal meet apparatuur en ingehuurde mensen die het
verkeer en het kijkende publiek gerust moeten stellen dat er niks aan de hand is.
De mannen staan er al de hele dag vanaf ’s morgens half negen aldus een
werknemer en als het schip eindelijk arriveert is het inmiddels drie uur. Hun taak
is, om de orde te handhaven en de enorme mensen massa rustig te houden ,
zoals één van de heren mij vertelde. Nou die mensen massa viel nog wel mee.
In de verte zien we een enorm oranje gevaarte aankomen, en na ongeveer een
half uur drijft het gevaarte eindelijk door de brug.
Het schip is waarschijnlijk bij scheepswerf “Bodewes “ in Hoogezand gebouwd en
wordt gesleept door de Fa
“Wagenborg”.
De omvang van dit schip stelt
helemaal niet zoveel voor maar als
het zo dicht voor je langs vaart dan
lijkt het behoorlijk imposant.
Om hem naar Delfzijl te begeleiden
werd het schip voort getrokken en
gestuurd door sleepboten voor en
achter. Eenmaal in Delfzijl
aangekomen zal hij door de sluis
schutten, het zeegat kiezen en dan
zien we hem nooit meer terug.
Dat dit spektakel op zondag gebeurd is op zijn minst vreemd maar dat zal verband
houden met de binnen scheepvaart, want op zondag is het rustig. De
beroepsvaart zal er dan wat minder last van ondervinden.
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Op 29 december 2016 zijn wij de trotse ouders geworden van onze zoon Dave
Lubberts.
Graag willen wij iedereen uit het dorp langs deze weg bedanken die een kaartje
hebben gestuurd of een cadeautje hebben langs gebracht.
In het bijzonder bedanken wij
de weggeefwinkelmeisjes
voor het mooie jasje die bij
ons in de brievenbus zat voor
Dave.
Groeten Paul Lubberts &
Nienke Post
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En natuurlijk snap ik dat als schippers dochter, er zit totaal geen gang in zo’n
transport en passeren is ook al niet mogelijk. Het zou voor de binnenvaart te
veel tijd kosten om achter zo’n gevaarte aan te varen. We weten allemaal hoe
druk het vaak kan zijn op het Eemskanaal.
Binnenschippers hebben nu eenmaal altijd haast al zou je dat soms niet zeggen
als je de schipper/ kapitein met de benen omhoog in de stuurhut ziet zitten een
boekje te lezen of een drankje ziet drinken. En vraag me niet wat er in dat
glaasje zit.
De tijden van het Helmhout of het stuurrad/wiel, waar ik als kind vaak aan heb
staan sjorren, die tijden zijn al lang vervlogen. ANDERE TIJDEN.
Soms vraag ik me wel eens het één en ander af.
Kortom het was een leuk zondag middag vertier en je komt nog eens wat
dorpsgenoten tegen.
Anneke Wagenmakers.

De "Furuvik" gesleept door de sleepdienst van de Royal Wagenborg uit Delfzijl.

Tilproat
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Veur Aaltied
In de tweede helft van 2018 gaat er iets bijzonders gebeuren in de provincie Groningen.
Tien Groninger dorpen presenteren in en om hun kerk een bijzondere en opmaat gemaakte
voorstelling, waarin de kerk, het orgel en de levensverhalen van overleden dorpsgenoten
een hoofdrol spelen. Met dit project worden zo historische orgels, kerken en kerkhoven
voor een breed publiek op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt.
Woltersum zit ook bij de tien dorpen. Het zal een live uitzending worden in 2018.
Voor dit project zijn wij op zoek naar
opmerkelijke levensverhalen van overleden
dorpsgenoten die in of rond de kerk van het
dorp begraven liggen. Er zijn al enkele verhalen
binnen van uit het boek Woltersum maar er
kan nog meer bij. Ook zijn wij op zoek naar
bijdragen van plaatselijke amateurmusici,
acteurs, actrices, theatergroepen enz.
De productie ligt in handen van Jaap Alkema
en Geert Oude Weernink.
Doelstelling is een mooie voorstelling, gezellig
samen zijn, het vergroten van de bekendheid
van het cultureel erfgoed, stimuleren van
deelname aan musici en kunst, trots zijn op
ons dorp, betrokkenheid bij de eigen
dorpsgeschiedenis en nog zoveel meer.

De Culturele Commissie van Woltersum vraagt aan de dorpelingen om actief mee te
denken en te doen om Woltersum weer op de kaart te zetten.
Voor vragen, ideeën of levensverhalen. Laat wat van je horen. Zie mijn mail adres op de
achterkant van de Tilproat.
Culturele Commissie Woltersum.
Klaaske Lalkens-Heringa.

Tilproat
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Tilproat
Tilproat kerstvloed.
kerstvloed.
Beste dorpsgenoten:
Het is al eerder in het nieuws geweest:
Deze kerst 2017 is het precies 300 jaar geleden dat heel Noord Nederland
getroffen werd door een grote overstroming.
Meerdere weken stond eind 1717 ook in Woltersum het water tot aan de
kerkwierde.
Onze voorouders bivakkeerden in en om de kerk tot het water zakte.
Op een van de scratch tegels bij de kerk staat het verhaal uitgebeeld. ( kijk in
het kistje bij het Voorhof, daar liggen de verhalen bij deze tegels klaar).
Genoeg aanleiding om eind december deze gebeurtenis te herdenken en te
vieren dat Woltersum niet totaal ten onder ging, zoals enkele andere dorpen.
We zijn plannen aan het maken: Naast een moment waarin we de ramp zullen
bespreken en gedenken met wellicht een verhaal en / of toneel zullen eten,
drank en muziek er zeker bij horen.
Vind je het leuk om mee te denken, organiseren of deel te nemen, laat een van
de leden van de culturele commissie het weten.
Een van de dagen voor kerst
wordt er dus voor jullie gekookt !!
Een mooi vooruitzicht.
Nader bericht volgt !!
Culturele commissie,
Boudewijn ’t Sas.
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Beste dorpsgenoten!
Mij werd gevraagd om ons verhaal te vertellen na aanleiding van de bijna
dijkdoorbraak in 2012!
Het was dit jaar 6 januari , 5 jaar geleden dat ons dorp Woltersum bedreigd
werd door een bijna dijkbraak van het Eemskanaal.
Een dag, toevallig dit jaar ook op een vrijdag net als in 2012, die voor velen nog
goed in het geheugen zit en bij ons lijkt als de dag van gisteren.
De dag begon al vroeg!
Ik woonde toen alleen op de boerderij aan de Bouwerschapweg 59 waar we op
dat moment bijna alle stallen vol hadden staan met paarden ook ivm de
winterperiode.
Ik lag nog op mijn bed toen mijn telefoon ging tegen half 6. Het was mijn
"buurjongen" Paul Lubberts, toen nog woonachtig aan de Kollerijweg, en vroeg
mij of ik al wist dat de dijk van het Eemskanaal op springen stond en wij
allemaal het dorp moesten verlaten omdat het te gevaarlijk was om te blijven.
Nou ik was gelijk klaar wakker en schrok natuurlijk enorm maar was ook blij
verrast dat juist Paul mij belde om mij te waarschuwen, dat voelde natuurlijk
wel bijzonder.
Het was namelijk de eerste keer dat hij mij belde. We kenden mekaar al wel
van het uitgaan, schuurfeesten en dergelijke maar hadden op dat moment
alleen maar contact via de sms met mekaar.
Paul was wakker gebeld door een vriend van hem en hij wou mij daarna ook op
de hoogte stellen want hij zag nog geen licht branden.
Inmiddels stond ik naast mijn bed met de telefoon aan mijn oor en hoorde ik de
deurbel. Hier stonden 2 van de politie voor de deur en vertelden mij dat
iedereen geëvacueerd moest worden uit het dorp ivm de angst dat de dijk zou
doorbreken.
Ze zeiden dat ik mijn koeien moest gaan melken en daarna moest regelen dat
mijn koeien weggehaald werden. Ik vertelde dat ik hier geen koeien had maar
paarden en zou zorgen dat ze hier weg kwamen. Ondertussen had ik Paul nog
steeds aan de telefoon en die bood al aan om mee te komen helpen. Toen ik
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opgehangen had dacht ik wel even dat ik in een slechte film beland was met de
kans op hoog water in de stallen en in huis.
Van collega's met paarden kreeg ik ook een aantal telefoontjes dat zij wel
aantal stallen vrij hadden en wij daar paarden konden brengen. Er stonden hier
wel ongeveer 20 paarden en bij mijn ouders in Middelbert waren de stallen
ook vol ivm winterperiode. Maar met vele mensen die mij geholpen hebben
die dag is alles goed verlopen en zijn de paarden veilig op een andere plek
ondergebracht. Al was het soms wel moeilijk om de trailers en vrachtwagens
het gebied weer in te krijgen en moest mijn vader zijn geduld wel eens
bewaren.
Maar op die dag werd het mij wel duidelijk dat het juist Paul was die zijn
"buurvrouw " als eerste op de hoogte stelde en dus mijn redder was in zijn
rubber bootje!!!!
Gelukkig weet iedereen de
goede afloop van de bijna
dijkdoorbraak en mochten
we zaterdags in de loop van
de middag allemaal weer
naar huis.

En in ons geval bracht het
ons wat moois en was dat
het begin van onze relatie
en zijn we dus inmiddels
alweer 5 jaar bij mekaar.
Na een jaar zijn we gaan
samen wonen hier aan de
Bouwerschapweg en sinds
eind
vorig
jaar,
29
december 2016, zijn we de
trotse ouders geworden
van onze zoon Dave.

Tilproat
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Afgelopen vrijdag 6 januari kwam RTV Noord weer terug in Woltersum om
herinneringen op te halen van die dag 5 jaar geleden. Mensen die ook
meegeholpen hadden met bijvoorbeeld zand zakken leggen en andere verhalen
over die dag. Paul was ook uitgenodigd om daarbij te zijn door café eigenaar
Freddy Croezen waar het gesprek werd opgenomen.
Het was mooi om te horen dat het nog steeds leeft in dit dorp. Misschien bij de
ene meer dan dan bij de ander maar in ons geval zullen wij die dag niet snel
vergeten.
Toen Paul aan het woord kwam en uiteindelijk ook vertelde dat hij zijn vriendin
aan die dag heeft overgehouden vond de verslaggever Wiebe Klijnstra dat een
bijzonder leuk verhaal en vroeg of wij ook wel op de foto wilden voor op de site
van RTV Noord. Dus toen kwam Paul met de verslaggever hier thuis om dat vast
te leggen. Dave was die dag amper 8 dagen oud en kreeg er erg weinig van mee
en dronk zijn flesje leeg.
In de loop van die dag
werd Paul zelfs gebeld
door RTV Noord, ze
vonden
het
zo'n
bijzonder mooi verhaal
en wilden graag nog
een interview met ons
voor op de televisie 's
avonds. Paul vond dat
eerst maar niks maar
bedacht zich toch en zei
uiteindelijk dat wel
mocht. Voor Dave is het
natuurlijk erg leuk om
later wanneer hij ouder is terug te zien. Nou toen hadden we tegen de middag
ineens verslaggever Rob Mulder bij ons op de bank om een interview af te
nemen. Hij wou graag kennis maken met ons "Wotterpoppie" Dave en had een
cadeautje meegenomen, een RTV Noord rompertje!
Een hele belevenis was deze dag, precies 5 jaar later na de bijna dijkdoorbraak
in ons kleine dorp Woltersum. Hopelijk hoeven we dat nooit meer mee te
maken ook al heeft het in ons geval wel wat moois gebracht! En uiteindelijk
een nieuwe dorpsbewoner.
Nienke Post
18 Tilproat

Beste Dorpsgenoten,
Over de verbouwingsplannen van het dorpshuis
hebben we op dit moment
weinig te melden. We
wachten nog steeds op de
uitkomsten van het
onderzoek van de NAM.

Wie onlangs in het dorpshuis
is geweest, heeft gezien dat
er geen tafels meer in de hal
staan. Met behulp van
subsidie geld hebben we
namelijk nieuwe tafels
gekocht.
We hebben nu opklapbare
tafels waarvan er 10 ook op
een speciale kar passen. En
dat scheelt enorm veel bergruimte en we hoeven minder te sjouwen.

Met vriendelijke groeten,
Dagelijks bestuur Stichting Dorpshuis.

Tilproat
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(ik had Arnold Veeman gevraagd of hij een stukje wou schrijven voor onze dorpskrant,
maar helaas deed hij deze dingen nooit. Maar hij heeft mij wel door gestuurd naar zijn
facebookpagina waar een interview opstond en ik mocht deze gebruiken, zodat wij toch
een indruk kunnen krijgen van de geweldige middag in Woltersum.)
Tineke Smit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 19 februari trad Arnold Veeman op in de kerk in Woltersum. Vooraf
interviewde ik Arnold om te achterhalen wat het publiek van de voorstelling kon
verwachten. Nu ga ik na in hoeverre de verwachtingen zijn waargemaakt. In dit
artikel deel ik mijn ervaringen en waarnemingen tijdens het optreden.

In het interview
vertelde Arnold dat
‘kritische
avonturiers’ vooral
aan hun trekken
zouden komen bij
zijn
voorstelling
Klaai.
Kritische
avonturiers
zijn
mensen die niet blij
worden
van
liefdesliedjes
bestaande uit vier
akkoorden: ze willen muziek met diepgang en gaan daarvoor actief op
ontdekking.
Om te achterhalen of de kritische avonturiers inderdaad in de zaal zaten, heb ik
in het publiek rondgevraagd hoe de mensen bij deze voorstelling terecht waren
gekomen. Wat mij opviel, is dat er veel mensen in de zaal zaten die nog niet
bekend waren met Arnold’s muziek en dus volledig open stonden om iets
nieuws te ontdekken.
Ze hadden bijvoorbeeld van de voorstelling gehoord via Het Dagblad van het
Noorden, via een aankondiging op Facebook van Culturele Commissie
Woltersum of ze hadden via kennissen over Arnold en het optreden gehoord.
Uit nieuwsgierigheid zijn ze vervolgens gekomen.
Tilproat
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Vaak zonder een heel duidelijke verwachting. Sommigen hadden nog nooit iets
van Arnold gehoord. Anderen hadden een nummertje geluisterd via YouTube
of Spotify waarna ze besloten te komen.
Arnolds muziek is diepzinnig. Achter ieder detail zit wel een betekenis en er
zitten in de muziek allerlei bijzonderheden verstopt. Mystificatie noemt Arnold
dat. Ik moet bekennen dat ik met mijn muzikale gehoor en beperkte muzikale
kennis niet in staat ben om precies te duiden wat voor bijzonders er allemaal
gebeurt. Ik heb mij vooral een ervaring in laten slepen tijdens prachtige
nummers die echt iets van binnen raken, zoals Recht in joen haart en Loat heur
keraaiern.
Ook in het
publiek zag ik af
en toe een
traantje weggepinkt worden.
Soms word je
simpelweg
in
vervoering
gebracht zonder
dat je precies
kan (en wil)
duiden waarom.

Voor de eerste keer voerde Arnold het nummer Amsterdam uit. Wauw,
geweldig voor alle mensen die bij deze primeur waren. Het was prachtig. Voor
de mensen die er niet bij konden zijn is het nummer gelivestreamd via
Facebook. Je kunt het dus nog terugkijken.
Ook het andere Nederlandstalige lied ‘Je raakt me’ is uitgevoerd zoals Arnold al
in het interview had aangekondigd. Dat het een nieuw nummer was, kwam tot
uiting in de tekst die Arnold even kwijt was. Gelukkig werd er veel gefloten in
deze compositie en wist Arnold met leuke grapjes en improvisatie het publiek
te bekoren. (ook dit stuk is te zien via Facebook).

Tilproat
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Hier kan ook uw advertentie staan!
Tel : 06-30125624
Email : tilproat@ziggo.nl
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Deze voorstelling zou een mix bevatten van Jamaicaans-klinkende klanken
geïnspireerd op Arnolds bezoek aan Suriname en meer klassiek, conservatieve
muziek uit het westen.
Dit was superduidelijk
te merken in de
voorstelling.
Soms
waren beide sounds in
een nummer te horen.
Soms domineerde het
swingende
meer,
bijvoorbeeld in het
nummer Paramaribo.
Soms domineerde het
klassieke
meer,
bijvoorbeeld bij De
grieze wolf.
In deze voorstelling viel het mij op dat de paar kinderen die er waren vooral bij de
melodieuze stukken lekker meebewogen, en dan vooral het nummer Paramaribo
veel enthousiasme opriep qua bewegen. Ook bij de rest van het publiek trouwens.
Niet voor niets bleek dit nummer ideaal voor de toegift die door het publiek
afgedwongen werd na het gevoelige Mien Lutje Laif.
Ik heb Arnold in het interview gevraagd hoe het publiek de voorstelling tot nu toe
ervaren had. Nu had ik de kans om de wisselwerking met het publiek zelf te ervaren.
Wat mij vooral opviel was hoeveel er gelachen werd tussen de muziek door, maar
dat bij sommige nummers echt een stilte over het publiek heen viel, waarbij het leek
alsof veel mensen echt even een wereldje ingezogen werden.
De staande ovatie op het eind was een mooi teken van enthousiasme net als de
nadrukkelijke vraag om een toegift. Wetende dat niet veel mensen al bekend waren
met Arnolds muziek, was het leuk om te zien hoeveel mensen een cd kochten in de
pauze en na de voorstelling. Ik zag ook op Facebook al voorbij komen dat mensen
blij waren dat ze Arnold ontdekt hadden.
Foto’s: Ronnie Zeemering | www.zeemeringmedia.nl
Geschreven door: Suus venings
Tilproat
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Datum:
11-mrt
12-mrt
18-mrt
2-apr
8-apr
17-apr
24-apr
13-mei
20-mei
25-mei
4-jun
5-jun
16-jun
17-jun
18-jul
22-jul

Wie?

Activiteit:

Locatie:

Tijdstip:

OBS De Huifkar
Kloosterkerk
Café De Witte Brug
Culturele Com.
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
Molen de Fram
OBS De Huifkar
Culturele Com.
OBS De Huifkar
VVV
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar

Oud papier
Kerkdienst. Dr. M. Walton.
Vrij klaverjassen (onder voorbehoud)
Joost Dijkman. entree € 5,Oud papier
Paasdagen
Meivakantie tot 28 april
Oud papier
150 jaar bestaan van de Molen de Fram
Hemelvaart
Feestelijke afsluiting op kerkplein. Gratis.
Pinkstervakantie tot 9 juni
Kermis van 16-juni t/m 18-juni 2017
Oud papier
Musical
Oud papier

Woltersum
Woltersum
Café
Kerk
Woltersum
School
School
Woltersum
Molen
School
Kerkplein
School
Dorp
Woltersum
School/Dorpshuis
Woltersum

11.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
11.00 uur

Grote vakantie tot 1 september

School

24-jul OBS De Huifkar

11.00 uur
11.00 uur
14.30 uur
info volgt
11.00 uur
11.00 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
Op de Facebook pagina https://www.facebook.com/tilproat kunt u ook activiteiten vinden die niet
op tijd in de Tilproat kunnen verschijnen, dus hou deze ook goed in de gaten.

Tilproat
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De Valckestraat 2 - Ten Boer - tel. 050 3022790
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Van toneelvereniging "old Egypte"
Dit jaar is het 35 jaar geleden dat de toneelvereniging “old Egypte” is
opgericht. Sinds 1982 hebben we elk jaar minimaal één uitvoering gehouden.
Dit jaar werden de jaarlijkse
uitvoeringen op 4 en 11 februari jl.
gehouden. Opgevoerd werd de klucht
“Dolle Mina’s”. Beide avonden zijn
goed bezocht. Het verhaal speelt zich
af op een boerderij die twee vrijgezelle
dames geërfd hebben. Ze hebben altijd
heel zuinigjes geleefd zeg maar:
krenterig op een achteraf gelegen
boerderijtje waar ze volkomen van de
wereld vervreemd zijn. En radio kon er
niet af, zelfs geen krantje of een dagje
uit. Zolang zij maar geen cent hoefden
uit te geven, voelden zij zich gelukkig.
Maar plotseling keert het tij. Een
erfenis gooit hen een kapitale boerderij in de schoot. Een boerderij met “manvolk! Nog nooit heeft
een man naar hen
omgekeken, maar nu zij
“madame-de-boerin”
zijn voelen zij hun
kansen. Een jolige
student, vakantiehulp
op de boerderij stookt
het vuurtje nog een
beetje op. Hij vertelt ze
van de Dolle Mina’s en
hoe deze in deze
moderne tijd een man aan de haak slang. De pinnige tutjes worden Dolle
Mina’s en halen alles uit de kast om één van de mannen aan de haak te slaan.
Het manvolk behoudt echter zijn verstand en geeft ze een geducht lesje.
Omdat ze het onderste uit de kan willen, krijgen ze tenslotte het deksel op de
Sien Steenhuis.
neus en verliezen ze alles.
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Vegaflappen tegen Rodieslanders 1-0.

Heubultjeburens multifunksionail dörpshoes,, De Waaiden”
Huil veurege weke zotterdag zien Nijjoarsinloop. Dubbel feest ditmoal,
omreden beheerder Geert Goudbloud datteg joar in funktie was. Vief joar
leden, bie t 25-joareg jubbeleum van Geert was t vrij hapkederij en drinkerij
west en zuks glidt der bie d Heubultjebuursters wel in.
Schaandegenog mozzen n poar vegetoariërs doudestieds op n holtje kloeven.
Riekje Raamp luip mit n grode boog om snitseltjes, gehakbaaltjes, blokjes kees
en haalve tuutaaier tou.
t Was ook ja nait hail invuilend van Geert Goudbloud, dat e n dail van de
feestvierders ofscheepde mit n zoer siepeltje.
In t Bokkeblad ston twij doagen loater n vlammend protest. Riekje Raamp luit
gain spoan hail van Geert Goudbloud zien gastheerschop. Dij was haildaal
oetstuur. Bie de veur-beraidens veur t komend feest kreeg e zenen op de moag
.,, Arregat, as k-zmz- gain hupselen druig, zakde mie boksem der postuum van
of. Hou mout ik hier wel mitaan?”
Noa laank wikken en
wegen, regelde hai Riekje
Raamp veur de hapkes en
haizulf zol den de draank
verzörgen.
Dou deur van de Waaiden
oflopen zotterdag lös ging,
ston der n riege volk te
trappeln om binnen te
komen.Gain wonder, deur
de be-iezelde wegen bleef heur ja nait veul keus. Den zol men zeggen, blief
thoes. Mor ja, as der wat binnen loopofstand te hoalen vaalt, nemen
Heubultje-buursters t risiko op n gebroken bain op de koop tou.
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.,,Welkom bie mien kroamke ” ruip Riekje heur tou,,,Alles duurzoam. Niks, wat
mit hoge produktsiekosten tiedstieden aan vermoorde plofdaaier wozzen is.
Alles plantoardeg vandoag . Vegaflappen, sojoasnaks, gruintekreketten,
zeewierseloade, lupinegehakt!
Om joen vingers derbie of te slikken.”
n Enkeling dee n beschaaiden greep, de maisten luipen heur verbie om n
drankje te versieren bie Geert aan de tap.
Riekje zol Riekje nait wezen as ze dat zomor geworden luit. Ze ging rond mit
heur schoalen.
,, Ainmoal perbaaiern en ie willen nooit meer wat aans.”
Men mag t leuven of nait, Riekjes vleesvervangers sluigen aan en noa goud twij
uur mos ze nee verkopen.
Hounderboer Raaint Vos was
nait wies mit dij omslag. As
bestuursveurzitter van de
Waaiden kon e in zien
tousproak den ook nait
noaloaten om te roupen: ,,Ik
hol t op mien
Rodieslanderkipsnitsels, ik goa
mie de moag toch nait
verinneweren mit noamoak
vegaflappen.”

De verzoamelde Heubultjebuursters gnezen wat en dochden bie zukzulf:,,t
Bloud kropt woar t n nait goan ken, en ach joa, as ik hounderboer was, zol k
zulfde zeggen. Boetendes n puur stukje vlais boven op dij plantenresten zol
gain kwoad kennen.”

Luuk Houwing
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Alpha Café 18 maart

Sinds 2004 wordt er een Alpha-cursus georganiseerd in Ten Boer en omstreken.
De bedoeling van Alpha is om in een korte cursus je (opnieuw) kennis te laten
maken met het Christelijk geloof. Ontdekken en herontdekken wie God is en
wat zijn bedoeling is met ons bestaan. De cursus wordt niet vanuit een kerk
georganiseerd, maar door een groep mensen die zelf enthousiast zijn over God.
Voor veel mensen was het volgen van de cursus een inspirerende ervaring die
ze niet hadden willen missen. De cursus wordt elk najaar gegeven op 10
doordeweekse avonden, de laatste jaren steeds in de Voorhof, hier in
Woltersum.
Zaterdag 18 maart 2017 organiseert Het interkerkelijk Alpha-team uit Ten
Boer en omstreken voor alle geïnteresseerden, oud-deelnemers en vrijwilligers
een Alpha-café. De avond wordt gehouden in Café de Witte brug in Woltersum,
vanaf 20.00 uur. Deze avond zal in het teken staan van ontmoeting, muziek en
film. Entree incl. 2x koffie/thee is gratis. Je bent van harte welkom!
Heb je vragen over deze avond of over de eerstvolgende Alpha-cursus dan kan
je mailen naar alphatenboer@gmail.com of kijk op facebook.com/alphatenboer.
Natuurlijk kan je mij ook bellen op 06-13259697.
Namens het alpha-team, Kees Westeneng.
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Maart 2017
De kinderen in groep acht hebben ondertussen hun keuze gemaakt
voor het voortgezet onderwijs.

Dat gaat heel anders dan voorheen. Eerder maakten deze leerlingen
eerst de cito eindtoets en daarna gingen ze een plekje uitkiezen op
het voortgezet onderwijs. Tegenwoordig vindt de cito eindtoets veel
later plaats en kijken ze naar de prestaties die de leerlingen geleverd
hebben vanaf groep zes.
Deze groep acht is een groep van drie leerlingen. Giovanni uit groep 7
gaat ook naar het voortgezet onderwijs, dus dat zijn in totaal vier
leerlingen.
Gelukkig kunnen we melden dat er ook weer leerlingen bij komen. De
afgelopen periode waren dat Wijske, Tusken, Ashley, Mirre en Roan.
Ze wonen allemaal in Woltersum. We vinden het erg fijn dat ze bij
ons op school zijn gekomen en wensen ze een hele fijne tijd toe. Ook
de komende periode zullen er weer een aantal vierjarigen bij komen.
Op dit moment gaan er veertig kinderen naar De Huifkar Woltersum.
We plaatsen vanuit school regelmatig foto’s op facebook, dus als u
geïnteresseerd bent, kijk dan op de facebook pagina van vrienden
van de Huifkar.
Een vriendelijke groet vanuit school.
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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

Hip Hop
Ik zit op Hip Hop en dat vind ik heel leuk!
Als jij mee wil doen vind ik dat heel leuk.
Het is in Ten Boer in de gymzaal Tichelhal. Het is op
dinsdags.
Ik heb nu een heel leuk dansje
geleerd. Het liedje is Justin Bieber sorry. Ik vind dit
een leuk liedje en je kan er goed op dansen. Je kunt
dit liedje op You tube vinden. Het is heel leuk,
komen jullie ook? Nou veel succes met het leren
van het dansje en ik zie je daar.
☺Van☺
☺Aya Malaika☺
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8
Schoolschaatsen
We gingen 3 dinsdagen met groep 5, 6,7en 8 schoolschaatsen in Kardinge. We
gingen er met auto’s heen en toen we er waren kregen we schaats les. We
gingen er 3 weken elke dinsdag heen . In de les
leerden we pootje over en op een schaats
glijden. In de laatste les gingen we de 11
Stedentocht rijden, niet echt maar wel met
een stempel kaart. Ook na de lessen mochten
we nog even op de 400 meter baan. Daar
mocht je vrij schaatsen. Er waren wel een paar
strenge regels, niet op de blauwe baan, niet op
de kussens zitten, niet tegen de richting in
schaatsen, je moest handschoenen en een muts aan en bij rood licht moet je
van de baan af. De laatste dag toen we op de 400 meter baan mochten was het
heel erg druk, er waren wel 9 bussen en in een bus zaten wel 50 kinderen. En
ze konden allemaal niet schaatsen. Dus zijn we de laatste dag eerder naar huis
gegaan.
Het was heel leuk en we hebben veel geleerd .
Giovanni en Lois
================================================================
De kinderdichter.
De kinderdichter was vorige week maandag bij ons op school. En we moesten
zelf een gedicht schrijven. Er waren heel veel leuke gedichten. Over de meest
rare of gekke dingen. Er zaten ook rare en gekke
woorden in zoals: vissenpis, slechte mensen, zwart
hart. Hihi Je kunt gekozen worden om kinderdichter
te worden. Dan mag je bij de burgemeester van Ten
Boer op bezoek.
Toch vet cool!!! We mochten aan het einde ook
onze gedichten voorlezen. De meneer die ons les
gaf moest ook hard lachen. Dat was super grappig.
Elise en Louise
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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,
Wij zitten alweer in februari en sluiten bijna het winterthema af. De harten
voor Valentijnsdag staan op de ramen en ook alle hartenwerkjes gemaakt door
de peuters voor de allerliefsten staan klaar in de vensterbank.

Na de voorjaars-vakantie
gaan we verder met het
thema lente. De klas
wordt dan omgetoverd
in lente-sfeer en we gaan
met alle peuters en
ouders lammetjes kijken.
In het nieuwe jaar zijn de
volgende peuters bij ons
begonnen: Diede, Jeason
en Wietse. Wij wensen hen veel plezier!
Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk binnen onze stichting. We zijn erg blij
met alle hulp die we krijgen. Zo hebben een aantal ouders alle spullen op
zolder geordend en wordt het schoolplein binnenkort aangepakt. We blijven
altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen op
maandag, woensdag en/of donderdag.
Heb je belangstelling om op maandagmorgen/woensdagmorgen of
maandagmiddag/donderdagmorgen je kind te laten komen op de
peuterspeelzaal, neem dan contact op met juf Maaike telefoonnummer: 0657285690 of kijk op de website voor meer info en het aanmeldformulier.
Juf Maaike
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Houtzagen door de eeuwen heen
Dit jaar bestaat onze molen Fram 150 jaar en dit willen we graag met u vieren.
Wij nodigen u daarom graag uit op zaterdag 20 mei van 11.00 tot 17.00 uur.
Al zolang als mensen hout gebruiken zijn er naast bijlen en dissels zagen
gebruikt om van bomen bruikbare planken en balken te maken.
De eerste eeuwen ging dit allemaal met de hand. Er was nog geen manier om
dieren, water of windkracht in te zetten.

De uitvinding die dit heeft mogelijk gemaakt is die van de toepassing van de
krukas in een houtzaagmolen door Cornelis Corneliszoon van Uitgeest of Krelis
Lootsje (Uitgeest, ca. 1550 - ca. 1607). Corneliszoon werd op 15 december
1593 een octrooi voor de houtzaagmolen verleend; voor de krukas gebeurde
dit op 6 december 1597.
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Een krukas kan een draaiende beweging omzetten in een heen en weer gaande
beweging, zoals een zaagbeweging. Omgekeerd worden krukassen gebruikt om
de heen en weer gaande bewegingen van zuigermotoren (stoom, diesel,
benzine) om te zetten in een draaiende beweging.
Daarmee was de basis gelegd voor de gouden eeuw: doordat hout op veel
grotere schaal kon worden verzaagd werd het mogelijk om meer molens te
bouwen, meer en grotere schepen. Bijzonder verschijnsel is dat deze vorm van
mechanisatie geen werkloosheid heeft opgeleverd. De vraag naar gezaagd
hout nam zo drastisch toe dat alle handarbeiders op de molens aan het werk
konden.
Met de opkomst van de stoommachines werd ook het zagen van hout
makkelijker.
Aanvankelijk
dreven
de
stoommachines
bestaande
houtzaagmolens aan. (ook bij de FRAM is dit het geval geweest)
Na de stoomaandrijving kwam de elektrische aandrijving en soms een
dieselmotor.
De regelmatige gang van motoren en de onafhankelijkheid van weer en wind
maakten dat die uiteindelijk de markt voor gezaagd hout gingen domineren.
Ook werd het mogelijk om andere technieken dan het zagen met een
raamzaag toe te passen.
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Raamzagen zijn eigenlijk niet meer dan een setje handzagen. Cirkelzagen en
bandzagen werken veel efficiënter maar kosten veel kracht en moeten
gelijkmatig lopen. Dat kan alleen maar met motoren.

Op het mini festival ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de FRAM
willen wij deze geschiedenis in levende lijve tonen.
We hebben een zaagstelling zoals die werd gebruikt om handmatig bomen te
verzagen.
Uiteraard is er de molen zelf: drie raamzagen die met wind worden
aangedreven.
We hebben een cirkelzaag die met een stoommachine wordt aangedreven,
een horizontale enkele raamzaag met diesel aandrijving en een moderne
bandzaag met aandrijving.
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Alles werkend te bezichtigen (de molen kan alleen werken als het waait, maar
is ook zonder werk schitterend om te zien)

Dus komt allen op 20 mei 2017 kijken. Van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Sietse Pot
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Beste dorpsgenoten,
we hebben binnen de VVV een roerig jaar achter de rug.
Het volledig bestuur moest vervangen worden. Het bleek best wel lastig te zijn
om voor elke functie iemand te vinden. Uiteindelijk is het gelukt en konden wij
middels een algemene ledenvergadering het nieuw bestuur voordragen.
Daarnaast kijken we met veel plezier terug op de kermis van afgelopen jaar en
ook de kerstmarkt was volgens ons weer een groot succes en zeer gezellig.

Voor dit jaar zijn de voorbereidingen voor de kermis al weer in volle gang en
staat de kerstmarkt en sinterklaasviering ook weer op de planning.
Op dit moment bestaat het bestuur van de vvv uit de volgende personen:
Riette van der Laan, Janny Windt, Denise Kiel, Jeroen Nijland, Arjan Uil.
Mochten er vanuit het dorp tips en ideeen zijn op het gebied van volksvermaak
dan zijn deze van harte welkom, wellicht kunnen we er iets mee doen!

Arjan Uil, voorzitter VVV Woltersum.
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(de uitzending van De Stille Beving op NPO 2 is inmiddels geweest.)
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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

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

050-3023435

Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris: E.Kiewiet
050-3021138

VVV Woltersum
Secretaris: J. Windt

06-51661044

Buurtvereniging Het Kerkpad
Voorz: A. Uil
050-8503624

Stichting Kleine Vrienden (peutersoos)
Contact: M. Hagens
06-57285690
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl

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

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

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

