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Moi lu,
Regen, regen en nog eens regen. Het is
de dag na de sluitingsdatum van de
September Tilproat 2017, een echte
herfstdag zo na de zomervakantie. Toch
is er weer een hoop gebeurd de afgelopen maanden. Anneke en Tineke
hebben weer hun uiterste best gedaan
samen met u om ook deze Tilproat weer
gevuld te krijgen. De Fram vierde het
150 jarig bestaan en ze organiseerden
dan ook een prachtige dag die voor jong
en oud fantastisch was. Het nieuws over
de eieren in Nederland met betreft de
besmetting werd overal ontvangen maar
de eieren van de Fam. Lalkens zijn
gelukkig gezonde eieren. Het fotoboek
van Woltersum, hoe zit het daar mee?
Dorpsbelangen Woltersum is uw hulp
en inbreng hard nodig. Nieuws vanuit
dorpshuis De Bongerd. Ook nieuws
vanuit de Jeu de Boulclub uit
Woltersum, het is ze dan toch gelukt!
Luuk Houwing heeft weer goed zijn
best gedaan met een mooi verhaal, en
de culturele commissie heeft ook weer
diverse optredens verzorgd in het dorp.
Het zomerkampje werd helaas afgeblazen dit jaar, er was gewoonweg
iets te weinig animo voor en dit heeft de
organisatie doen besluiten om het deze
keer niet door te laten gaan. Visclub de
rode dobber heeft ook nog iets te
melden deze keer. Een hondenfair op
het kerkplein te Woltersum, ook hier
ontvingen we op de redactie een leuk
stukje tekst plus foto's van. De kinderen
van O.B.S. De Huifkar hebben weer
hun best gedaan kortom weer een goed
gevulde Tilproat. Veel leesplezier.
Robert Smit.
Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Hallo Woltersum,

In dit stukje schrijf ik altijd wat we als
Dorpsbelangen de afgelopen periode hebben
gedaan.
Nu is de zomervakantie net voorbij en kan ik eigenlijk weinig nieuws
melden.
De eerste actie na de vakantie was het afscheid van Andre van de Nadort,
onze burgemeester. Namens het dorp Woltersum hebben wij op de
afscheidsreceptie met een presentje onze burgemeester bedankt voor
zijn inzet voor het dorp. Wij kijken als dorpsvereniging terug op een zeer
prettige samenwerking. Wij hebben Andre ervaren als een daadkrachtig
man die er staat voor de inwoners.
Dan is er helaas geen zomerkampje geweest dit jaar. Was dit het eind van
een mooie traditie?
Wij hebben al heel wat mailadressen binnen gekregen van
dorpsbewoners. Als u nog geen mailadres hebt doorgegeven kunt u dat
nog doen. Wij verzamelen de mailadressen van de inwoners van
Woltersum om informatie die wij binnenkrijgen eenvoudig en snel met
jullie te kunnen delen.
U kunt het mailadres (graag samen met naam en postadres) mailen naar:
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com
Groet, Willemjan

Tilproat
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Hallo Woltersum,
Het afgelopen jaar hebben we op een discussie gehad over het
schoolfeestinterval. De reden voor deze discussie was de terug kerende vraag of
het schoolfeest niet bijvoorbeeld om de vijf jaar gehouden kon worden. Deze
vraag kwam regelmatig en van verschillende kanten. En omdat wij een
vertegenwoordiging van het dorp zijn vonden wij het nodig om de vraag eens
breed terug te leggen.
Wij hebben via de straatverenigingen, persoonlijke gesprekken, een oproep in de
Tilproat en een discussie op onze jaarvergadering verschillende meningen
gehoord. Uit de reacties is naar voren gekomen dat het feest voor velen een
belangrijke traditie is. Ook kwam vaak naar voren dat het een grote klus is om de
straat, de boog en de wagens op te bouwen en dat dit soms maar door een klein
groepje gedaan wordt. Daarnaast zeggen deze zelfde mensen dat het samen
bouwen er voor zorgt dat je de mensen uit de straat op een mooie manier beter
leert kennen en dit wordt hoog gewaardeerd.
Na alle plussen, minnen en meningen opgeteld te hebben zijn we tot de volgende
conclusie gekomen:
Het Schoolfeest laten wij om de drie jaar plaats vinden. De interval wordt dus niet
verandert. Doordat er geen overtuigende redenen zijn om het interval te wijzigen
zijn wij van mening dat we de traditie zo moeten houden zoals hij is. Het aantal
mensen dat het interval naar bijvoorbeeld 4 of 5 jaar zou willen hebben is niet
dusdanig groot dat wij tot een wijziging van het interval over gaan. Voor ons
belangrijke meningen waren:
• Het is veel werk en het leven is voor velen al druk in deze tijden
• Als het interval naar vijf jaar gaat, komen sommige kinderen maar 1x op
een wagen met het schoolfeest.
• Het schoolfeest zorgt voor de kermisexploitanten voor extra omzet en dat
kan net maken dat ze naar de kermis van Woltersum kunnen blijven
komen.
• Het werk wordt door een kleine groep mensen gedaan.
Onder andere deze argumenten met de meningen van de straatverenigingen,
individuen en de discussie op de afgelopen jaarvergadering heeft ons tot deze
conclusie gebracht.
Willemjan Timmermans namens Dorpsbelangen Woltersum.
Tilproat 7
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Moi Lu,
Houden we er de komende weken even rekening mee dat de weg bij
de eemskanaaldijk langs richting Brug7 (Bloemhofbrug) afgesloten is
vanwege wegwerkzaamheden? Dus tussen Woltersum en Brug7 is de
weg vanaf 04-09-2017 t/m 20-10-2017 afgesloten.

Tilproat
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BBQ Buurtvereniging Hoofdweg
Op zaterdag 22 juli vond de jaarlijkse BBQ plaats van buurtvereniging Hoofdweg.
Met 13 volwassenen, 2 jongeren en 1 peuter hebben wij een gezellige en smakelijke avond
gehad, bij de familie
Pot in hun prachtige
tuin. Het was goed vertoeven tussen de stokrozen, appelbomen,
druiven en de lelies.
Onder het genot van de
nodige biertjes, wijntjes
en frisjes lieten wij ons
het vlees, bereid door
chef-BBQ Douwe, goed
smaken.

Ook de bestelde salades
vielen goed in de smaak.
De fruitbowl was
gemaakt door Jenny Pot
en zorgde voor een frisse
afwisseling.
Hoewel er af en toe een
regenbui over kwam zijn
we allemaal droog
gebleven, dankzij de
aanwezige afdakjes.

Op zaterdag 9 september is onze volgende activiteit: een rondvaart vanuit Oosterwijtwerd
naar Appingedam.
Hanneke Kloosterman.
Tilproat
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Update Fotoboek Woltersum
Hierbij een update over de stand van zaken wat betreft het fotoboek over de
huizen en haar bewoners in Woltersum.
Achter de schermen werd er gewerkt aan het aanschrijven van subsidie
verstrekkers. Er ligt een mooi plan hoe wij het boek willen vormgeven en op
welke manier wij dit willen doen. Inmiddels is er van de gemeente Ten Boer
een toezegging binnen, dus dat is een mooi begin. Toch hebben wij de
andere subsidiegevers en fondsen nog niet kunnen overtuigen. Zij willen graag
meer inbreng vanuit het dorp zien. Dit kan zijn door activiteiten te organiseren
rondom de fotografie of meehelpen aan de totstandkoming van het boek.
In augustus is er een gesprek geweest op het provinciehuis met twee dames
die over deze gelden gaan. Indien we de uitvoering iets wijzigen, dan gaat het
bij iets andere aanvraag vast lukken. Kortom, wij vragen jullie hulp en inbreng.
Heb je ideeën, laat het ons weten. Ben je goed in tekstschrijven of heb je
verstand van het aanvragen van subsidie, neem dan contact met ons op.
Via: fotoboekwoltersum2016@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Boudewijn, Frans Wim en Eef.

Tilproat
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De viering van het 150 jarig bestaan van de FRAM was een groot succes!
Mede doordat er weinig ruchtbaarheid aan was gegeven in de pers is het een
kleinschalig dorpsfeest geworden. De eregasten waren de nazaten van Wilte
Evenhuis.
Wilte was een echte Woltersummer ondernemer die de FRAM heeft laten
bouwen.
De FRAM is samen met het kerkje al sinds mensenheugenis een beeldbepalend
element van het dorp.
We zijn er trots op dat we samen met de vereniging voor volksvermaken en
dorpsbelangen Woltersum dit feestje mogelijk hebben kunnen maken. Het is
uiteindelijk een dorpsfeest geworden zoals de Woltersummers verdienden. We
zijn dankbaar en kunnen ons gelukkig prijzen dat we uitgerekend in dit dorp
onze molen mogen draaien. Veel collega-molenaars benijden ons hierom.

De attracties die rond het thema “Houtzagen door de eeuwen heen” waren
samengebracht spraken, hoewel ze heel anders zijn dan de molen zelf, alle
FRAM liefhebbers aan: het oud ambachtelijke sfeertje en de geur van
versgezaagd hout.
Ook de spontane bijdrage van onze mini-stoommachinist en de
kinderspeelhoek waren duidelijke tekenen dat niet alleen de molen maar
vooral ook de mensen die er omheen wonen iets te vieren hadden.
16 Tilproat

Wat mij deze dag het meest ontroerd heeft, was toch de ontmoeting met de
familie Evenhuis: mensen die over het hele land en verder zijn uitgewaaierd en
daar een leven hebben opgebouwd dat eigenlijk vanuit de molen is
ontsprongen.

Dankzij hard werken op de molen konden de kinderen naar school en zich
verder ontwikkelen. In veel andere bedrijven moesten de kinderen al vroeg
meewerken of elders geld verdienen om het gezin te kunnen voeden. Het
molenbedrijf heeft deze familie een voorsprong gegeven en die hebben ze
gebruikt. Waardoor ik nog trotser op onze molen wordt.
Maar er zijn meer feestjes waaraan ook de FRAM zal deelnemen het
kinderkamp en basisschoolproject.
En uiteindelijk slingeren we op 31 december het jaar weer uit met dorpelingen
en andere oliebollen.

Alle Woltersummers hartelijk dank dat we in jullie midden mogen
werken!

Henk Goudappel, namens de molenaars van de FRAM.

Tilproat
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Afsluiting van het seizoen 2017 op het Kerkplein.
Als dit krantje verschijnt zitten de meeste vakanties er al weer op. De kinderen
gaan weer naar school dus het normale leven is weer begonnen.
Op zondag 2juli ,vlak voor dat de vakantie periode begon hebben we nog
kunnen genieten van een geweldige muzikale afsluiting van dit seizoen op het
kerkplein .
Vanwege de onzekerheid met het weer die dag heeft Simon Lubbers op het
laatste moment nog een tent opgezet en deze was zeer welkom om de
apparatuur van de band veilig te stellen.

De band “O-Fifty ” uit Groningen/Peize heeft ons verrast met een geweldig
optreden. Deze vijf koppige band speelde de strobalen bijna omver en het
publiek was zeer enthousiast. Ook publiek wat niet in Woltersum woont had
de moeite genomen om te komen kijken en luisteren en tevens ons dorp te
bezoeken. Daardoor werd het een leuke gezellige mengeling van allerlei
mensen die binnen en buiten het dorp wonen.

18 Tilproat

De opkomst was goed te noemen maar er waren jammer genoeg ook al een
aantal
mensen op
vakantie. Dit
was te
wijten aan
het feit dat
het dit jaar
iets later
was gepland
dan andere
jaren. Des al
niet te min
was het een
zeer geslaagde middag . De weergoden waren ons gelukkig goed gezind al
waaide de wind behoorlijk. De Catering werd weer prima verzorgd en de
broodjes hamburger werden gretig genuttigd . Dank aan iedereen die deze
middag weer mogelijk hebben gemaakt. Het was weer een mooie middag met
sprankelende muziek.

De foto’s zijn te zien op de site van de culturele commissie.
Anneke Wagenmakers

Tilproat
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Oproep: ‘Ouder en kind ochtend’
Beste ouders in Woltersum (en omstreken)
Het lijkt mij leuk om ‘Ouder en kind ochtenden’ te organiseren in het dorp.
Ik zie het zo voor me:
- een inloop koffie ochtend
- waar ouders elkaar kunnen ontmoeten
- en de kinderen lekker
kunnen spelen
- ervaringen uitwisselen
- een paar keer paar jaar
- (bijvoorbeeld) op de
vrijdagochtend
- afwisselend bij iemand
thuis
- voor de kindjes van 0-4
jaar
- vrijblijvende deelname
en inloop
- misschien, als we dat
leuk vinden, af en toe
een professional
uitnodigen die iets vertelt over een onderwerp rondom
baby’s/kinderen/opvoeding etc.
Ik ben benieuwd of hier animo voor is!
Laat het me weten als het je leuk lijkt om mee te doen.
Ook als je andere ideeën hebt of mee wilt helpen organiseren, laat het weten!
Hartelijke groetjes:
Hanneke Kloosterman
hanneke_bosma@hotmail.com
06-46034358

Tilproat
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Culturele commissie Woltersum: Kerstvloed 1717 - Woltersum 2017
Zaterdag 23 december om 17:00 uur, feestelijke herdenking, viering van de
kerstvloed 1717
1717: ‘Laat mij de dijken verbeteren, anders wacht Groningen een grote ramp’,
waarschuwt Thomas van Seeratt. Bestuur van Stadt en Ommelanden luisteren
niet naar hem.
Kerstavond 1717 breekt een stormvloed de dijken.
Thomas van Seeratt krijgt gelijk; de Ommelanden en
de stad lijden grote verliezen.
Sinds Thomas van Seeratt de dijken verbeterde is
Groningen nooit meer overstroomd.
Dit jaar is het 300 jaar geleden dat het
Noordzeekustgebied getroffen werd door deze zware
stormvloed, die duizenden mensen het leven kostte.
Het was de grootste natuurramp van Nederland in de
afgelopen vier eeuwen. Op een van de tegels in het
dorp, die bij de kerk, staat de kerstvloed uitgebeeld.
Woltersum stond tot aan de kerkwierde onder water.
Hoe verhouden wij ons nu ten opzichte van water en
natuur?
Omdat het 300 jaar geleden is wil de culturele
commissie Woltersum dit met de dorpsgenoten
herdenken en vieren.
Wat zijn de plannen?
Zaterdag 23 december om 17:00 uur rondgang door het dorp en verzamelen
bij de kerk. Hier wacht ons een lekkere (gratis) maaltijd met theater en
muziek….
Alle plannen liggen nog niet vast maar reserveer de datum vast in je agenda en
meld je aan voor het eten. Dit kan bij: reserveren@ccwoltersum.nl
Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar en het wordt zeer speciaal.
En denk je: ’ leuk, ik wil graag helpen’ (net zoals bij de feesten in 2012 rond abt
Emo) neem dan contact met ons op.
We zullen een beroep doen op dorpsgenoten wat betreft de aankleding,
ondersteuning en ideeën. Laat het ons weten:
culturelecommissiewoltersum@gmail.com
We houden jullie op de hoogte van onze vorderingen met de voorbereidingen.
Tilproat
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Hier kan ook uw advertentie staan!
Tel : 06-30125624
Email : tilproat@ziggo.nl
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HET MYSTERIE VAN WOLTERSUM
Ik nader Woltersum. Voor mij is Woltersum altijd iets van een mysterieuze plek
verstopt in het Groninger land. misschien heeft dat te maken met mijn jeugd die ik
voor een deel doorbracht in Overschild aan de andere kant van Het Eemskanaal.
We kwamen wel eens in Woltersum, daar gebeurden altijd vreemde en mysterieuze
zaken…….
Het is 5 maart 2017 en ik ben uitgenodigd door de culturele commissie om te spelen
met mijn band: Harry van Lier met de Harry van Lier band, zo simpel is het.
We worden hartelijk ontvangen en tot mijn grote verbazing hebben we een heuse
fotosessie onder leiding van Ronnie Zeemering.
De volgende
verrassing is
het gezellige
"cafe" van de
culturele
commissie
waar we een
goed glas wijn
tot ontnemen.
Muzikanten
houden van
aandacht en
die krijgen we
volop in
Woltersum.
Als ik de foto's later ontvang heeft Ronnie iets van het mysterie van Woltersum
weten te vangen………

Harry van Lier.

Tilproat
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Datum: Wie?
30-sep OBS de Huifkar
1-okt CCW

Activiteit:

Locatie: Tijdstip:

OUD PAPIER

Dorp

11.00

Kerk

14.30 uur

Speykkwartet

entree 5 euro

23-okt OBS de Huifkar

Herfstvakantie 23-10 t/m 27-10-2017 School

4-nov OBS de Huifkar

OUD PAPIER

Dorp

11.00 uur

5-nov CCW

Coro con capri entree 5 euro

Kerk

14.30 uur

23-dec OBS de Huifkar

OUD PAPIER

Dorp

11.00

23-dec CCW

Viering 300 jaar kerstvloed

dorp/kerk vanaf 17.00 uur

25-dec OBS de Huifkar

Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01-2018

School

xxx

31-dec FRAM Molen

oudjaarsviering

Molen

xxx

xxx

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

Tilproat
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Beste lezers,
Visclub "De Rode Dobber" houdt per 1 oktober na een periode van 83 jaar op
te bestaan.
De reden van deze beslissing is dat er te weinig deelname is aan onze
clubwedstrijden, dit was geen makkelijke beslissing. De afgelopen jaren heeft
het bestuur diverse veranderingen geprobeerd om maar mensen naar de
wedstrijden te krijgen, dit is niet gelukt.
Historie:
De Rode Dobber is opgericht op 25 september 1934. Voor zover ik weet was F.
Gooyerd een van de oprichters van beroep schoenenlapper.
In de afgelopen 83 jaar is het vissen erg veranderd, je viste met een simpele
bamboehengel. Later kwam de glasvezelhengel dat was al een hele verandering
nu zijn de hengels veelal van carbon, door de jaren heen zijn er meerdere
vismethodes bijgekomen ook kwamen er meer soorten lokvoer, door al deze
veranderingen werden de vangsten steeds beter.
Als er gevist werd dan meldde je in het
dorpscafé en vanuit daar vertrok je
gezamenlijk naar het water, de gevangen
vis werd meegenomen naar het
vertrekpunt waar het bestuur de vissen
woog en het aantal telde. Je kreeg voor
ieder gevangen vis 1 punt en elke 50 gr
ook 1 punt.
Er werd bijna het gehele jaar gevist, er
werden 3 competities gevist, 10 zomer, 5 avond en 5 herfst wedstrijden,
daarnaast visten alle clubs uit Ten Boer om de gemeentebeker.
De Rode Dobber organiseerde ook een vrijewedstrijd en de Verpaclub werd
door onze club georganiseerd hiervoor was altijd veel belangstelling.
Om verschillende redenen zijn we gaan vissen vanuit het dorpshuis hier werden
we 's morgen in alle vroegte ( 5.00 uur) ontvangen door Harmke met een gulle
lach en lekkere koffie. Als we terug kwamen konden we weer genieten van de
gehaktballen enz.
Naast het vissen hadden we één keer per jaar een gezellige avond en werd er
gekaart, gesjoeld en enkele rondes bingo gespeeld, hier mochten de partners
ook aan mee doen deze avonden werden altijd goed bezocht.
28 Tilproat

In 2010 kwam er een einde aan het tasvissen vanaf dat moment moest alle
gevangen vis direct weer worden teruggezet, dat was een enorme verandering
waar ook veel visser aan moesten wennen.
Iedere club moest een methode bedenken om wedstrijden te blijven
organiseren, dit bleek erg moeilijk te zijn en door deze veranderring haakten
een aantal vissers af. Dit was niet alleen bij onze vereniging zo maar ook bij
clubs om ons heen zag je het gebeuren.
Maar helaas na 83 jaar is er een einde gekomen aan het bestaan van De Rode
Dobber. Dit is vooral jammer voor de mensen die zich jarenlang hebben
ingezet, denk o.a. aan Bertus Strijk, (ons erelid) zijn hele leven lid van de
vereniging en jaren lang deel uitmaakte van het bestuur en dit op een
voortreffelijke manier heeft gedaan.

Wij als bestuur willen dan ook langs deze weg alle leden bedanken voor hun
lidmaatschap, inzet en steun.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
Bennie van Huis

Tilproat
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De hoge beukeboom.
Sjef Gruin veurman van d Heubultjebuurster brandweer, haar in 2009 t lutje
witte koatertje van Wuppie Tolerant oet n boom red. Vanof dou was zien noam
as kattenredder vestegd. Talloze Mikkies, Droppies, Jaauwgies haar e vaileg
noar beneden hoald.
Oflopen zotterdag wer poddebakster Marion Meesters wakker oet n onrustege
sloap. Ze misde heur drijkleurege Miekie.
,, Ze springt elke morgen bij mij in bed om mij de slaap uit de ogen te likken. En
nu.. niks.”
Over de toeren zöchde Marion t haile hoes deur. Zulfs wasmesien en
koelkaast werden nait oversloagen, mor laauw loene.
,, Ik naar buiten. Zou ze in de hooikiep in slaap gevallen zijn? Ook niet. Het werd
mij wee op de maag. Miekie, Miekie.”
Dou ze dichter bie de tröts van heur aarf, de grootste beukeboom in de streek
kwam, heurde ze n kloagelk antwoord. Doar, haildaal bovenin zag Marion heur
schatje.
Sjef Gruin mos der heer
om dat varkentje te
wassen zoas Marion dat
formeleerde. Doar haar
Sjef op zien vrije
zotterdag niks mit op.,, n
Swien oet n boom
hoalen mevraauw, hol n
aander veur d otte, mor mie nait.”
Dou t misverstand oplöst was en de poddebakster hom ain van heur
kunstzinnege waarkstukken beloofde, ston Sjef even loater te koekeloeren
onder de grootste beukeboom van Heubultjeburen.
,, Zij zit wel hoog, meneer Groen,”woarschaauwde Marion.

30 Tilproat

Sjef zetde n braide borst op: ,,Mevraauw, veur joe gaait mie der gain zee en
ook gain boom te hoog. Binnen n ketaaier kennen ie Miekie tegen joen borst
drukken.”
Dat het wat langer duurd. Dou Sjef op tien meter van Miekie was, vuurde
Marion hom aan: ,,Geweldig, u bent er bijna.” Heur held ruip:,, Sikkom is nog
nait haalf.”
Doar haar e nait bie noar beneden kieken mouten.
Wat hom nog nooit overkomen was, zien aarms en bainen begonnen te trillen.
Benaauwd swait brak hom oet.
,,Ik zit vast mevrouw Meesters. Bel de brandweer, mor zeg derbij, geen
zwaailichten en sirene. Heel Heubultjeburen hoeft mien afgang nait te zien.”
Veur Sjef zien kollegoas wast t even biegoan om heur veurman weer op vaste
grond te kriegen. Dij luit t gesteukel geloaten over zuk hingoan.
Intussentied zat Miekie doarboven
nogaal te jaauwstern, en dou Sjef aan
Marion veurstelde om Miekie oet de
boom te spaaiten, vol dat kompleet
verkeerd.
,, Scheer je weg knoeier, dat mag je mijn
lieveling niet aandoen.”
Het baiske redden gunde ze aan n
bomenakroboat oet Winsum. Dij schoot
mit n kattepult n lien in de boom.Muik
der n klimlien aan vast en greep mit n
gloepstreek Miekie in t nekvel. Dij nam
hom mit zien schaarpe klaauwtjes nog
even goud te groazen, mor redt was e.
Dankboar schonk Marion hom heur kunstzinneg waarkstuk en dee der n
klinkende smok overhin,. Sjef Gruin, de versloagen held, ston derbie en keek
dernoa.
Luuk Houwing

Tilproat
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Zomerkampje 2017
Ook dit jaar zou er weer een zomerkamp zijn voor de kinderen van en uit
Woltersum en wel op 1 en 2 september 2017. Madelaine vaags en Henny blink
gingen met frisse moet aan de slag en stelde een mooie programma op voor
die 2 dagen .
De uitnodiging werden verstuurd. De tent , wc kar, strobalen enz. werden
geregeld en we waren er klaar voor .
Een week voordat de inschrijfdatum verliep waren er nog maar 5 kinderen die
zich hadden ingeschreven en we hadden het minimum aantal kinderen gesteld
voor het kampje op 15. Dus er moest nog even goed reclame worden gemaakt
en de inschrijfdatum werd met 2 dagen verlengd.
En dat reclame maken hielp, er melden zich nog kinderen aan maar jammer
genoeg niet genoeg. Tot onze spijt hadden zich nog maar 11 kinderen aan
gemeld dus nog niet genoeg. WAT MOESTEN WE DOEN? DOOR LATEN GAAN
OF TOCH BIJ ONS BESLUIT BLIJVEN EN HET AFLASTEN?
Koppen bij elkaar en toch maar besloten om het niet door te laten gaan hoe
jammer we het ook vonden voor de kinderen die zich al wel hadden
opgegeven. Maar met zo’n kleine aantal kinderen zou het niet een gezellige
zomerkamp zijn die wij voor ogen hadden. Niet voor de kinderen en ook niet
voor ons.
Maar volgend jaar gaan we weer met frisse moet beginnen om weer een
zomerkamp te organiseren. Misschien wordt de instelling wel wat aangepast
maar daar moeten wij (Henny en Madelaine) nog maar eens goed over
nadenken hoe we het volgend jaar doen zodat we meer kinderen hebben die
zich op tijd aan melden. Hebt u ideeën hoe we het het beste kunnen
aanpakken geef het dan aan ons door.
IK heb besloten na meer dan 25 jaar klaar te hebben gestaan voor het
zomerkamp om er mee te stoppen. Maar ik wil eventueel Madelaine en de
anderen best nog wel helpen met wat trics en tips .
VOOR VRAGEN KUN JE CONTACT OPNEMEN MET HET DORPSBELANGEN OF
MET MADELAINE VAAGS AAN DE HOOFDWEG.
Henny Blink.
Tilproat
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Even voorstellen
Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep. Samen met juf Barbara ga ik de
kleutergroep draaien in Woltersum. Een leuke, nieuwe uitdaging naast mijn
peuterzaal, waar ik ook nog altijd erg trots op ben. Ik blijf leidster voor de
peuters op maandag en donderdag.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in de Achterhoek en daar heb ik ook een aantal
jaren voor de klas gestaan.
Inmiddels woon ik alweer elf jaar in Delfzijl. Ik heb een dochter Jente, een zoon
Sebbe en een bonusdochter Malou. Met drie ( bijna) pubers in huis, is het nooit
saai.....
Ik speel basklarinet en klarinet in een orkest, wandel graag en hou van lezen,
gezelligheid, cappuccino drinken en knutselen. Decoreren in en om het huis is
ook een favoriete bezigheid.
Groeten van Juf Maaike
=================================================================

Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf even voorstellen als ‘de nieuwe juf’ van o.b.s. ‘de Huifkar ’te
Woltersum. Mijn naam is juf Barbara. Ik ben geboren in het mooie stadje
Appingedam en daar woon ik nog altijd.
Samen met mijn man hebben we drie prachtige dochters in de leeftijd van 25,
22 en 19 jaar.
Ik ben werkzaam in het onderwijs vanaf 1984, en de laatste drie jaar heb ik
gewerkt op de ‘Huifkar’ in Ten boer.
In mijn vrije tijd wandel ik graag en vind ik het leuk om creatief bezig te zijn.
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met mijn duo partner Maaike, met de
kinderen en met de ouders. Mijn werkdagen zijn op de maandag, dinsdag en de
donderdag en juf Maaike zal er op de woensdag en de vrijdag zijn. Samen gaan
wij er een spetterend schooljaar van maken.
Groeten van Juf Barbara
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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

Tilproat
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8
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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,
Na een aantal weken zomervakantie, gaat nu het schoolritme weer beginnen.
Voor iedereen weer even wennen, maar ook heerlijk alle kinderen en ouders te
zien. Als je de peuters zes weken niet hebt meegemaakt, lijkt het wel of ze
ineens ' groter' zijn geworden.
De peuterspeelzaaltijden zijn aangepast, omdat ik per september samen met
juf Barbara in Woltersum de kleuterklas draai. De peutergroepen zijn nu als
volgt;
Groep 1 maandagmorgen - donderdagmorgen van 8.30/9.00 ( inloop) tot 11.30
Groep 2 maandagmiddag- donderdagmiddag van 13.00/13.30 ( inloop) tot
16.00.

Op maandagmorgen kan ik nog een lieve vrijwilligster gebruiken. Lijkt het je
leuk om met peuters te werken of ken je iemand, geef het even door.
Daan, Mirthe, Linde en
Liza starten in
september, veel plezier
allemaal. Er zijn nog een
paar plekjes over, dus
kom gerust een keertje
kijken met je peuter.
De komende weken gaan
we bezig met de thema's
sprookjes, herfst en
dierendag. Thema's waar
genoeg werkjes, liedjes,
gedichtjes en bewegingsoefeningen bij te bedenken zijn. Met z'n allen gaan
we er weer een leuke, gezellige tijd van maken.
Juf Maaike
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Beste Dorpsgenoten,
De gesprekken met de NCG (Nationaal
Coordinator Groningen) lopen. We
gaan er zo langzamerhand echt in
geloven dat we binnen afzienbare tijd
gaan verbouwen. Op dit moment zijn
we druk doende om een aannemer en
een installateur uit te kiezen.
Vanaf september zullen wij iedere
maand een nieuwsbrief rondsturen
waarin we de vorderingen mbt de
verbouwing melden.

Ondertussen hebben we met een
mooie ploeg mensen de zaterdag na
het Kermisweekend het Dorpshuis
een grote schoonmaakbeurt
gegeven.
Inderdaad maken vele handen licht
werk en rond één uur ’s middags
waren we dan ook klaar. Heel veel
dank aan iedereen die heeft
meegeholpen! Bijgaand een kleine
foto impressie van het harde en
soms ook hoge werk.

Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis
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Alpha-cursus in Woltersum
Vraag je je wel eens af of er meer is tussen hemel en aarde? Wat de zin is van je leven? Of er
iets als een god bestaat? Hoe kan het dat een gebeurtenis van 2000 jaar geleden zo
bepalend is voor de wereld waarin we nu leven? Denk maar eens na. Heel veel dingen in
onze cultuur vinden hun oorsprong uit het christelijk geloof, heel veel feestdagen,
spreekwoorden en gebruiken. Zelfs als je met een hamer op je duim slaat schreeuw je het
automatisch uit naar God of roep je Jezus aan…
Deze basis, het christendom, zijn wij in ons deel van de wereld aan het kwijtraken. We
groeien op met het idee dat alles verklaarbaar hoort te zijn en dat de wetenschap en het
geloof tegenpolen zijn. Bij de woorden God en kerk denk je al gauw aan oude gebouwen
met harde banken, aan regels waar je aan moet houden, vooral over wat je op zondag
allemaal niet mag. En als je dat niet doet dan loopt het slecht met je af. Maar dit is niet waar
het in het christendom om gaat, het is niet zo dat je met het houden aan wetten en regels je
wel of niet een plekje in de hemel kan bemachtigen! In het verleden zijn er vaak fouten
gemaakt doordat er met de bijbel in de hand dingen werden opgelegd of veroordeeld. God
houdt niet van veroordelen! Hij houdt van mensen zoals jij en ik, geloof is een vrije keuze.
Ben je nieuwsgierig geworden? Dan dagen we je uit om vrijblijvend aan te schuiven bij de
informatieavond van de Alphacursus. Dit is een basiscursus over het christendom. Op deze
eerste avond leggen we uit wat de cursus inhoudt. Als het je aanspreekt kun je besluiten om
mee te doen. In tien avonden en een kort weekend leer je dan wat het christendom is en
wat het kan betekenen voor je eigen leven. De avonden beginnen met een warme maaltijd
(je hoeft dus niet te koken). Er komen 15 verschillende onderwerpen aan bod. Na de
inleiding die bestaat uit een praatje of een film, is er gelegenheid om hier in kleine groepjes
over door te praten. Een greep uit de onderwerpen: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’, ‘Wat is de
Heilige Geest?’, ‘Bidden, waarom en hoe?’, ‘Hoe relevant is de bijbel?’.
De cursus wordt aangeboden door het Alpha-team Ten Boer. Dit is een groep van
enthousiaste christenen uit verschillende kerken die samen een onafhankelijke Alpha-cursus
organiseren. Deze cursus wordt in meer dan 1000 plaatsen in Nederland gegeven. Kijk eens
op www.alpha-cursus.nl.
De informatieavond is op woensdagavond 20 september om 18.30 uur en je kunt gratis
mee-eten. De daaropvolgende avonden zijn wekelijks. De introductie is op woensdag, maar
als het de deelnemers beter uit komt kunnen we ook switchen naar een andere avond. De
cursusperiode wordt vaak als intensief ervaren, maar vrijwel altijd als heel waardevol. Het is
in “De Voorhof” naast de kerk in Woltersum. De cursus in gratis, alleen we vragen voor de
maaltijden en het weekend een kleine vrijwillige bijdrage. Heb je nog vragen of wil je je
aanmelden, neem dan contact op via mail: alphatenboer@gmail.com, facebook:
‘alphatenboer’ of telefonisch/Whatsapp: 06-13259697
Van harte welkom, namens het alpha-team Ten Boer en omgeving, Kees Westeneng
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Kat vermist… en weer gevonden.
Sinds eind april waren wij onze poes Coby kwijt. Ze was buiten en kwam op
een dag niet meer thuis. Na een aantal weken was ze nog steeds niet terug en
wij begonnen ons erbij neer te leggen dat ze niet meer terug zou komen. We
dachten dat ze onder een auto was gekomen. Of dat ze misschien de weg kwijt
was geraakt. In Groningen kwam ze nooit buiten dus ze was niet gewend om
ver weg te gaan.
Eind mei zei iemand tegen ons dat we Coby
als vermist konden opgeven bij de Dierenambulance. We verwachtten daar niet veel
van, maar hebben het toch gedaan. Op 26
mei werden we gebeld dat ze Coby
misschien gevonden hadden! We keken op
de website en ja hoor: we zagen een foto
van een verwilderde Coby (zie foto). Geen
twijfel mogelijk, het was haar!
Ze was gevonden in de Bijbelgang, dus
vlakbij huis. We weten niet door wie. Ze
heeft dus een maand rondgezworven en
was erg mager, verzwakt en uitgedroogd
toen ze haar vonden. Het positieve aan het
hele verhaal is dat ze goed geleerd heeft
voor zichzelf te zorgen: ze eet tegenwoordig
alles. Van rozijnen tot borrelnootjes en van
broodkruimels tot kipkluifjes! Terwijl ze
vroeger alleen maar brokjes lustte ;)
Ze is een paar dagen in het dierenasiel in Zuidwolde geweest waar ze haar
goed verzorgd hebben. Het was een zielig hoopje ellende toen we haar daar
ophaalden. Maar eenmaal weer thuis begon ze meteen te eten en drinken en
was ze snel weer de oude.
We proberen haar nu binnen te houden maar dat is wel lastig. Mocht u dus
ergens een kleine, witte, langharige Pers aantreffen die verdwaald is, dan weet
u dat ze van ons is…
Groetjes fam. Kloosterman
Hoofdweg 21
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Jeu de boulclub kampioen.
De dorpen Ten Boer ,Ten Post en Woltersum strijden al 13 jaar om de beker.
En deze keer is het ons gelukt.
De kleinste club met de beste speel(st)ers.
Als je ons wil zien spelen kom dan gerust eens langs op de jeu de boulbaan
Maandag avond /woensdag middag / en zondag avond.

Janny Wiersema.
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Bron: Noorderkrant 2017

Houtzaagmolen FRAM in Woltersum in de vreugde.
De houtzaagmolen heeft zaterdag de hele dag in vreugdestand gestaan
vanwege de geboorte van een nakomeling van de vroegere eigenaar van de
molen.
Daar hoorde
ook het
eten van
beschuit
met blauwe
muisjes bij.
Twee maanden geleden
werd het
150-jarig
bestaan van
de molen
gevierd. Bij
die gelegen-heid werd het nieuwe bootje voor bij de molen, een zogenaamde
penterbak, gedoopt. Heel bijzonder was dat dit 150-jarig bestaan werd
meegevierd door de nazaten van de stichter van de molen: Wilte Evenhuis.
Allemaal mensen die in zekere zin dankzij het succes van het molenbedrijf in
de maatschappij vooruit gekomen zijn. De familie Evenhuis is nog altijd sterk
bij de molen betrokken. Het was dan ook geen toeval dat Femke Evenhuis, de
vrouw van de jongste (5e) generatie Edzard Evenhuis, het bootje Wilte heeft
gedoopt. Ten tijde van de doopplechtigheid was zij zwanger van de 6e
generatie Evenhuis. Inmiddels is op 15 juli Gijs Kobus Wilte Evenhuis geboren.
„Wij zijn als molenaars blij dat met de kleine Gijs de band die bestaat tussen de
molenaars, de molen en de familie van de stichter weer met een generatie
verlengd is,” vertelt molenaar Sietse Pot, die samen met de molenaars Auke
Oosterhoff, Peter Heidema en Henk Goudappel verantwoordelijk is voor de
FRAM.
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„Hoewel het molenaarschap niet meer automatisch van vader op zoon
overgaat, lijkt het toch een familiebedrijf. Door deze familieband zijn wij als
molenaars ook de achter-, achterkleinkinderen van Wilte. Wij zijn dus ook trots
op de geboorte van deze nieuwe loot aan de stamboom. De traditie leeft
voort.”
Molen FRAM, met een maximale hoogte van 26,5 meter is in eigendom van
Stichting Het Groninger Landschap. De vreugdestand houdt in dat de wieken in
de stand vijf voor twaalf staan, gezien vanuit het perspectief van de molenaar dus niet de ‘koopmanskant’ zoals op deze foto – en rekening houdend met de
draairichting (op de foto tegen de klok in). Bij de rouwstand wordt de molen op
vijf over twaalf gezet.
================================================================

Seizoen mooi begonnen voor CCW.
Zondag 3 september
hadden we singersongwriter Mirjam
Pattiwael en Pieter
Nanuru op bezoek.
Ze lieten het publiek
een set horen met
eigen nummers en een
mooie cover van
Coldplay.
Met de prachtige stem
van Mirjam en het
fabelachtige gitaarspel van Pieter was het genieten.
Een mooie aftrap van ons nieuwe seizoen!
Volg de activiteiten van de culturele commissie via Facebook
https://www.facebook.com/Culturele-Commissie-Woltersum1496659117325595/
of wil je de flyer ontvangen stuur dan een mail naar
culturelecommissiewoltersum@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Culturele commissie Woltersum
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Hondenfair Kerkplein
Met drie (h)ondernemers werden we erg enthousiast om een hondenfair te
organiseren. We hebben vele avonden bij elkaar gezeten om een invulling aan
de eerste
hondenfair
in
Woltersum
te geven.
Best wel
spannend
natuurlijk
want het is
wel een
specifieke
doelgroep.
Zouden de
honden liefhebbers het
mooie Woltersum komen bezoeken?
De eerste standhouders melden zich in juni aan en de fair begon vorm te
krijgen. Het was zelfs zo dat we bij de achttiende aanmelding het kerkplein vol
hadden en een standhouderstop noodzakelijk was. De standhouders waren erg
divers, reiki voor honden, dieren fotograaf, trimster, voer, speeltjes,
trainingen, tekenares , dierenarts etc etc. Elke week stelde een standhouder
zich via facebook zelf voor.
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De flyer maken, een facebook pagina, twitteren, en de locale media inlichten
was een leuke klus. Natuurlijk kan je zo n dag nooit goed organiseren zonder
vrijwilligers. Addie was marktmeester en had de boel goed onder controle.
Wieke was niet
bij de hotdogs
weg te branden
en vanuit
Veendam en Ten
Boer kwamen
onze hamburger
bakkers Robert
en Harry.
We willen deze
en alle andere
vrijwilligers
hartelijke
bedanken voor hun inzet en mede dank zij hun was het een erg geslaagde
hondenfair. Fantastisch dat ook veel dorpsgenoten, waarvan ik weet dat ze
geen hond
hebben, even
langskwamen om
te kijken.
Het was al
met al een
gezellige
drukte met
veel
bezoekers en
hondjes.

Kortom voor herhaling vatbaar!

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

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

september 2017

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 : H.Kloosterman 06-46034358

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

