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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  

01 Juni 2018 

Moi lu, 
 
Wat een beweging in ons dorp zeg de 
laatste tijden, hierbij doel ik op de 
aardbeving onlangs in Zeerijp en het 
opengraven van het oude zwembad van 
Ten Boer wat nu in de volksmond dus 
de Gifput van Woltersum heet. De heer 
Hans Alders kwam nog langs in het 
dorp samen met zijn gevolg om de 
dorpelingen uit te leggen wat ze van 
plan zijn met onze woningen qua 
verstevigen etc... Dat dit laatste het dorp 
op de kop gaan zal zetten moge wel 
duidelijk zijn. De ijsbaan word tijdens 
dit schrijven volop gebruik van gemaakt 
door jong en oud maar wat wil je -9 
geeft de thermometer momenteel aan 
dus even een paar baantjes trekken op 
de schaats lukt dit jaar wel. Tsja verder, 
oud en nieuw al weer een tijdje achter 
de rug wat volgens onze info allemaal 
weer goed verlopen is. De activiteiten 
kalender hebben we deze maal weg 
gelaten in de Tilproat omdat er te 
weinig animo voor is om deze goed 
gevuld te krijgen met de juiste datums 
en tijden van wat er te doen is in 
Woltersum. Er is best wel wat te doen 
in Woltersum dus we hopen dat er de 
volgende keer weer een beetje meer aan 
geleverd gaat worden qua activiteiten in 
ons mooie dorp. De Tilproat heeft 
trouwens een Facebook pagina waar 
regelmatig activiteiten op gemeld 
worden in Woltersum dus hou ook deze 
goed in de gaten. de komende tijden 
www.facebook.com/tilproat 
Veel plezier met het lezen van 
deze nieuwe Tilproat.                                           

 
Robert Smit. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

2018, dit jaartal klinkt al niet meer als toekomst, 

we zijn natuurlijk ook al wel een eindje op weg in 

dit jaar.  

 

Dat alles langzaam door schuift merken wij ook in 

onze maandelijkse vergaderingen. De 

gemeentelijke herindeling komt nu steeds sneller 

dichterbij en ook met de gaswinning zijn we weer 

een nieuw hoofdstuk begonnen.  

 

De versterkingsoperatie staat voor de deur en dat ook dit grote gevolgen heeft is bij 

de meesten ook al wel duidelijk. Wat is het dan mooi om te merken dat dorps breed 

mensen opstaan en klaar staan om ook dit hoofdstuk zelf mee te gaan schrijven 

waar mogelijk. Ik heb het over Burenband. Zij hebben inmiddels hun eerste 

bijeenkomst georganiseerd en hebben als doel om verbindingen te leggen in het 

dorp. Ze willen om een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor alle Woltersumers.  

 

Ik wil iedereen aanraden om naar een volgende bijeenkomst te gaan.  

 

Dan lijkt het nu echt op te gaan schieten met de verkeersmaatregelen die in het 

dorp genomen gaan worden. Nu de weg langs het Eemskanaal klaar is zullen hier 

een aantal ingrepen gedaan worden zodat de snelheid er wel uit moet bij auto’s die 

het dorp in rijden. De dorpsentree ’s zullen aangepakt worden zodat ook de snelheid 

bij het binnenrijden vanaf Ten Boer naar beneden gaat. Bedenk hierbij dat de 

meeste hardrijders buurtbewoners zijn, u en ik dus! 

 

Dan komt onze jaarvergadering er weer aan en we zijn opzoek naar nieuwe 

bestuursleden. Dus wilt u ons komen versterken? Meld je aan, dankbaar werk en 

gezellig om te doen. Meer over de jaarvergadering verderop in het Tilproat. 

 

Willemjan 
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De gifput van Woltersum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1974 werkte ik bij de Vrije Studierichting Chemie aan de Rijksuniversiteit in 

Groningen. Een afdeling opgericht om kennis te verwerven over het energie-

vraagstuk. En daartoe maatschappelijk nuttig onderzoek te doen. Dat was vlak na 

de oliecrisis actueel. Naast het reguliere werk waren er ook bijzondere voorvallen. 

Zo verscheen daar in de zomer een milieuactivist, Klaas Bieze. Hij vertelde over 

veel chemisch afval in een oud zwembad aan de Bouwerschapweg. In een bocht 

van de weg halverwege Ten Boer en Woltersum. Die kennis had Bieze in de 

voorgaande jaren verzameld. Door met zijn brommer voor de poort van 

chemische fabrieken in de regio te gaan staan. Om indien er verdachte vracht-

wagens vertrokken, deze naar de plaats van bestemming te volgen. 

Een paar studenten wilden wel onderzoek doen. Ik had ook belangstelling, want ik 

was een paar maanden eerder gekozen als raadslid in de gemeente Ten Boer. En 

bovendien had mijn moeder thuis nog een foto van vlak voor de oorlog. Samen 

met een groep jonge vrouwen poseerde ze op de duikplank in het natuurbad. Dat 

was na de oorlog in verval geraakt. En werd nu in de volksmond de gifput van 

Woltersum genoemd. 

Op een mooie zonnige ochtend gingen we met zijn drieën in mijn witte 

Volkswagen kever naar het oude zwembad. Ongeveer een halve hectare 

oppervlak. Het lag tot op het maaiveld vol met een mengsel van klei, half 

doorgeroeste vaten en los chemisch afval. Het geheel was grotendeels begroeid 

met dor gras en riet. We namen een aantal monsters van het slootwater rond het 

voormalige bad en ook van de vaste stoffen aan de oppervlakte. En leverden de 

glazen potjes af in het laboratorium, waar de inhoud zou worden onderzocht. 
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Diezelfde avond hoorde ik in Ten Boer dat de gifput die dag in de brand had 

gestaan, de brandweer was uitgerukt om het vuur te blussen. Wel even 

schrikken, want het was in die tijd nog gebruikelijk om halfzware shag te roken. 

Dat had ik bij het onderzoek op de stortplaats ook gedaan en zag als mogelijke 

brandstichter mijn toekomstige loopbaan in de gemeenteraad al in de knop 

gebroken. 

De volgende dag stond in het Nieuwsblad van het Noorden een groot artikel 

over de brand. Inwoners van Woltersum vertelden de journalist dat ze in de 

ochtend drie mannen met een witte Volkswagen bij de gifput hadden gezien. Er 

werd gesuggereerd dat zij de gevaarlijke brand hadden veroorzaakt. Het beste 

leek mij burgemeester Liese van Ten Boer te informeren. Die stelde mij die 

avond gelukkig gerust. Met toestemming van de gemeentewerken had een 

sloopbedrijf een vracht snoeihout uit de nieuw te bouwen wijk Kloostermolen 

afgevoerd. En aan de rand van de gifput in brand gestoken. Door de stevige 

oostenwind was het vuur overgesprongen en het dorre riet boven het 

chemisch afval had zo vlam gevat. 

Terwijl het chemisch onderzoek nog gaande was kon ik het dossier over de 

gifput bij de gemeente inzien. In de zestiger jaren was aan het bedrijf Kappen 

(gespecialiseerd in elektrisch schoorsteenvegen) uit Delfzijl een hinderwet 

vergunning afgeven voor het storten van fabrieksafval. Het oude zwembad was 

in een aantal jaren volgestort met chemisch afval van de dimethylterefthalaat 

productie (DMT) van Petrochemie (AKU-AMOCO) in Delfzijl. DMT werd in 

Emmen toegepast voor het maken van polymere vezels voor de 

textielindustrie. De gifput bevatte onder meer enkele tientallen tonnen zware 

metalen die bij het proces in de fabrieken werden gebruikt. Het onderzoek van 

de studenten gaf aan dat in het slootwater hoge concentraties kobalt en nikkel 

voorkwamen. 

Jaren later is de gifput afgedekt, het was te duur om hem leeg te halen. Zo ligt 

het chemisch afval er nu – ongeveer vijftig jaar later - nog. 

In het dossier van de gemeente zat een briefwisseling, karakteristiek voor het 

milieubeleid eind zestiger jaren. De dominee van Woltersum fietste destijds 

regelmatig langs de gifput en schreef een brief aan de burgemeester. Dat het 

oude zwembad zo vies was. Of er iets aan te doen was. Want het wemelde er 

volgens hem van muskieten en ander ongedierte. Burgemeester Liese 

antwoordde hem dat dit laatste – gelet op de inhoud van het zwembad – niet 

erg waarschijnlijk was. Een inzicht wat voor de dominee toen kennelijk 

voldoende was om zich bij neer te leggen. 

 

Cor Uitham 
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Beste mensen, 

Na ongeveer 25 jaar stoppen we met het verkopen van kerstbomen.  Wij hebben het 

altijd met veel plezier voor de sportvereniging gedaan. Erwin bedankt voor al die 

jaren dat je ons hebt geholpen. Ook 

Tinie Heersema en Jan reden door de 

provincie om de kerstbomen te 

bezorgen bij familie en vrienden.  En 

als je dan een paar bomen overhield 

dan was dat niet erg. Maar door de 

jaren heen bleven er steeds meer 

bomen over. En afgelopen jaar waren 

er 16 over, dus aanleiding om met het 

bestuur om de tafel te gaan zitten om ermee te stoppen. 

Bedankt allemaal namens de sportvereniging voor het kopen van kerstbomen. 

Groetjes Janny Wiersema en Henk Noordhof. 

 

Vuurwerk op je verjaardag…… 
 

Hoe leuk is het als je op je verjaardag 's nachts 

door alle buren gefeliciteerd wordt én er speciaal 

voor jou vuurwerk wordt afgestoken? En dat je 

dan ook nog lekkere chocolademelk krijgt en een 

heerlijke oliebol? 

 

Peppe werd op 1 januari 3 jaar en vond het heel 

gezellig op het kerkplein. Voor ons was het de 

tweede keer dat we dit meemaakten.  Vorig jaar 

sliep Peppe nog door maar nu kon hij ook 

meegenieten, gewapend met vuurwerkbril en 

gehoorbeschermer :)  

Echt super dat dit georganiseerd wordt. Bedankt!  

 

Hanneke Kloosterman 
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IT GIET OAN… 

Met deze woorden wordt de langste schaatsafstand in ons land  aangekondigd. 

Wij willen deze woorden gebruiken om een hele lange periode van 

onderhandelingen, besprekingen en vergaderingen af te ronden en de aftrap 

te geven voor de renovatie en versteviging van het dorpshuis. 

 

Op de valreep van 2017 hebben we het programmadocument met het NCG en 

CVW ondertekend. In dit document staat precies wat en waar het dorpshuis 

moet worden verstevigd, wat we gaan verbouwen en renoveren en wie welke 

kosten betaald. 

 

Nu zijn we in gesprek met VIIA (namens CVW),  de aannemer (Havenga Bouw 

uit Garmerwolde) en de installateur (van der Doorn uit Ten Post) en worden de 

bouw-, renovatie- en verstevigingsplannen in elkaar geschoven.  

 

Het is de bedoeling dat we ergens in mei daadwerkelijk beginnen! 

De bouwtijd zal ca. 2 maanden in beslag nemen. Ons doel is om het dorpshuis 

begin september weer te openen, maar er moet dan nog geschilderd en 

ingericht worden. Dus er ligt nog een mooie taak op ons te wachten. 

 

Dit kunnen we als bestuur niet allemaal alleen doen. Hier hebben we (veel) 

hulp bij nodig. 

Voor we echt kunnen beginnen met bouwen moet erbij voorbeeld nog veel 

gebeuren zoals o.a.:  

• het hele dorpshuis leeg halen   

• bomen rooien 

• het berghok bij het voetbalveld verplaatsen 

• vervangende ruimte zoeken voor activiteiten die 

even niet in het dorpshuis kunnen plaatsvinden (met de verenigingen die 

dat betreft nemen wij nog contact op). 

 

Wij kunnen de hulp van vrijwilligers voor de diverse acties goed gebruiken! 

Meld je daarvoor aan bij Klaske of bij Sien.  
 

Met vriendelijke groeten,  

Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis. 
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De geur van de jaren  ’70(door Wiert Kruize.) 

Oud zwembad, nu gifbelt, 50 jaar later. Eind 2017 waren er weer regelmatig 

mensen bij de pijlbuizen, om te 

controleren hoeveel vervuiling er in 

het grondwater zat. Dat trok de 

aandacht van Addie Dost, die 

vervolgens gevraagd heeft wat er 

aan de hand was, hem werd verteld 

dat de gifput weer lekte. Ook 

wilden ze graag weten wat er 

precies aan gif en hoeveelheden in 

zit. En hoe het er vroeger uitzag.  

Daardoor kwamen ze bij mij uit.  

Want wij hadden nog krantenknipsels,wateranalyses en een paar brokjes  

Kobalt bewaard, van voor dat het afgedekt werd in 1980. 

Ja, het mooie 

zwembad van 

Woltersum 

was de 

vuilstort van 

de Gemeente 

Ten Boer 

geworden, 

deze heeft in 

1966 

toestemming 

gegeven voor 

het storten 

van chemisch 

afval van de 

AKU nu de 

AKZO. Deze fabriek produceerde kunststoffen waarvan de afval producten 

gestort zijn in het zwembad. 

 

December 2017 kregen we medewerkers van Provincie Groningen, Gemeente 

Ten Boer  en een afvaldeskundige over de vloer.                                                                  

 

Gif monster uit 1978 
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Zo kwamen bij mij, ook de herinneringen van vroeger weer boven en niet 

alleen de stank!  

 

Een oud politieman die 

na zijn pensioen zich 

inzette voor het milieu, 

Klaas Bieze,deze zocht 

halver-wege de jaren 

‘70 contact met mijn 

opa, oud veldwachter 

van Woltersum.  

 

Ik herinner mij nog 

vergaderingen bij ons 

thuis met Opa, Pa en 

Bieze.  

 

Ook de vereniging van Dorpsbelangen,om elke keer weer plannen te maken, 

om te laten zien wat voor troep er in lag. Tja, toen was er nog geen sociale 

media, dus moesten er andere manieren bedacht worden. Dat werd de pers 

erbij betrekken om het in de kranten te krijgen  En ook via RONO de voorloper 

van Rtv noord. 

 

Na lang strijden bleek dat het nog erger was dan eerst gedacht. 

Er bleek 2000 tot 3000 ton afgevoerd te zijn maar na alle waarschijnlijkheid 

vele tonnen meer. In ieder geval 3000 vaten chemisch afval. 

Metalen vaten die toen al half vergaan waren door het product wat er in zat. 

Vaten met vloeistof boven op een vaste stof zodat die niet vervloog. 

Vloeistoffen en brokken. De omvang is niet helemaal bekend, daarom zijn ze in 

januari 2018 proef sleuven gaan maken, om te zien hoeveel ton er daad-

werkelijk inzit . Uit de wateranalyses komt naar voren dat, saneren van sloten 

om de 10 jaar, rondom de put,een te dure aangelegenheid wordt. Terwijl de 

provincie in 2008 nog zei dat alles mee viel,en het monitoren wou stoppen en 

deze overlaten aan de heer K.H Bouwman de eigenaar van het grond. 

 

Maar dan lees je een verslag uit 2007 van Witteveen en Bos {die het monitoren 

doen voor de provincie}. En die zagen dat o.a.  deze meetpunten de 

overschreden kobalt waardes hadden : 

 

  NWB4        1213,49% te veel 

  NWB5          750,54% te veel  

  NWB6          931,64% te veel 
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Het had eigenlijk eind jaren ’70 al verwijderd moeten worden. Maar, doordat er 

bromide was ontstaan kon de vuilverwerking Rijnmond het niet verbranden, 

want met een proef gingen alle filters dicht zitten. Daardoor kon alleen een 

verbrandingsoven in Duitsland het verwerken, en dit was een te dure optie van 

1,5 miljoen  gulden. En aangezien Klaas Bieze nog een grote gifstort had 

gevonden, het AAgrunol terrein in Groningen. Ging deze in de ogen van de 

provincie voor. En ach, volgens gemeente Ten Boer lag de gifbelt van 

Woltersum immers buiten de bebouwde kom en buiten waterwinning’s gebied. 

 

Maar, het werd anders nadat er 53 koeien die in de buurt graasden ziek 

werden en er 13 moesten worden afgemaakt omdat ze blind werden en een 

rare kopziekte kregen. Toen kwamen er ook andere verhalen, zoals de shovel 

machinist die het spul laadde bij de AKZO  deze moest 2 maanden naar het 

ziekenhuis wegens extreme eczeem, de machinist die het overnam kreeg 

dezelfde klachten. Een chauffeur die het vervoerde vertelde, dat elke week de 

koperen draadjes van zijn achterlichten weg gevreten waren door het witte 

goedje. En dat hij later naar het ziekenhuis moest wegens oogklachten,deze 

gingen binnen een paar maanden hard achteruit. o.a.  Xyleen, Aldehyde en 

zuren,Methylesters,Mangaan acetaat,Kobalt acetaat, ijzer,zink,Cadmium, 

Broomverbindingen dat waren de uitslagen die Klaas Bieze terug kreeg van 

diverse laboratoriums   

 

En wat gebeurt er nu …..?? 

 

Want dit goedje is nu met elkaar vermengd, want de vaten zijn nu natuurlijk 

helemaal vergaan Toentertijd was het al zeer brandbaar, daar weet de brand-

weer van Ten Boer alles van. Want na één weggegooid peukje, was het pas na 

drie dagen geblust. Maar na veel protesten en handtekeningen moesten de 

gemeente Ten Boer en de Provincie toch over de brug komen en ze kozen voor 

de tweede optie afdekken. 

 

Deze tijdelijke optie werd in 

1980 uitgevoerd, er werd een 

bitumenfolie over heen 

gelegd met een geschatte 

levensduur van ongeveer 

twintig jaar! De sloten om het 

zwembad werden gedempt, 

en er werden drie dammen 

geslagen waar de sloten 

lagen. Dus de afdekking geld 

alleen voor de bovenkant!  
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De kleiput wand en de 

betonnen bak van het 

zwembad zouden het 

grondwater wel tegen-

houden. Maar in 1980 

hielden ze nog geen 

rekening met de 

aardbevingen, die het 

grondstructuur kan 

veranderen en dat het 

beton kan scheuren. 

Maar, ze hebben ook 

geen rekening gehouden 

met producten die na 

vijftig jaar een chemische 

verbinding met elkaar zijn aangegaan, dit is nu nog onbekend. Nu zijn ze weer 

druk aan het graven en ruik je de geur in lichte vorm van de jaren ’70 weer. En 

denk je er weer aan dat je je adem in moest houden als je er langs fietste. 

 

Wij hopen dat ze nu wel een goed besluit nemen. Na een goed gesprek met de 

mensen van Provincie,Gemeente en  de afvaldeskundige waarin zij ons, en wij 

hun van informatie voorzien hebben, zouden ze ons nu eerlijk en goed op de 

hoogte houden. Vandaar ook de informatie avond in de Bongerd.                      

Twee weken na de werkzaamheden, zullen de resultaten bekend gemaakt 

worden. Voor de zomervakantie wordt het uiteindelijke besluit bekend 

gemaakt. 

Maar ONS besluit staat na 50 JAAR wel vast, ERUIT EN WEG ERMEE!!!!!! 

 

                                       

 

                                                       
 

 

 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                In het uitgegraven gat zie je de resten van een vat, maar ook het kobalt nog liggen. 
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Nu ook met interactieve website 

De Familie Schutterstichting bestaat sinds 1964, maar is niet bij iedereen bekend. Omdat de 

stichting een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van onze dorpen, willen we u graag 

iets meer vertellen over de stichting en over wat ze voor u kan betekenen. 

Bij haar overlijden in 1961 liet Trientje Schutter een legaat na, in dit geval een aanzienlijk 

geldbedrag, aan de Gemeentelijke Instelling Maatschappelijke Zorg Ten Boer. Met de 

opbrengsten van dit legaat, dus eigenlijk met de rente over het bedrag, zouden activiteiten 

met name gericht op ouderen in de gemeente Ten Boer financieel ondersteund moeten 

worden. Om het legaat goed te beheren werd in 1964 de Familie Schutterstichting opgericht. 

Sinds die tijd worden jaarlijks diverse activiteiten door een financiële bijdrage van de 

stichting mogelijk gemaakt. In de loop der jaren is het doel ruimer geformuleerd: sociaal-

culturele activiteiten die de leefbaarheid in de dorpen binnen de gemeente Ten Boer 

vergroten komen ook in aanmerking voor een aanvraag. Het ene jaar gaat het om hogere 

bedragen dan het andere, afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen. In de tijd van de 

hoge rentes kon de stichting met de renteopbrengst goed uit de voeten, maar sinds de lage 

rentestand van de afgelopen jaren werd dat lastig. Minder ‘inkomsten’ maar niet minder 

aanvragen. Om toch aanvragen te kunnen honoreren werd besloten, geheel in de aard van 

Trientje Schutters gedachtegoed, indien nodig het legaat zelf aan te spreken, wat betekent, 

dat heel voorzichtig en goed doordacht, geld van het oorspronkelijke kapitaal werd gebruikt. 

In de loop der jaren kon zo een veelheid aan organisaties een bijdrage ontvangen, veelal een 

bescheiden bedrag, maar soms werden ook hoge subsidies verstrekt. Om u even een indruk 

te geven om wat voor bedragen het gaat; in 2015 werd voor een bedrag van ± € 1200,- 

activiteiten ondersteund, voor 2016 was dat bedrag € 6750,00. Het afgelopen jaar werden 

onder meer subsidies/garantstellingen verleend aan StichtingVertellus, Springtime Ten Boer, 

Amor Cantandi en werd een gezamenlijk project van de plaatselijke- en de 

historischecommissie van Thesinge financieel ondersteund. Zo kwam het subsidiebedrag 

voor 2017 uit op zo’n € 2250,-. 

De stichting heeft, mede met het oog op de komende gemeentelijke herindeling, de statuten 

gewijzigd en ook een website laten maken. Op www.familieschutterstichting.nl  kunt u 

informatie vinden over de geschiedenis van de stichting, over de subsidies, wie de 

bestuursleden zijn enz. Ook kunt u, mocht u een subsidieaanvraag willen indienen, daar 

lezen wat de voorwaarden zijn en een aanvraagformulier invullen of downloaden. De 

stichting gaat een nieuw jaar tegemoet en hoopt nog een lange tijd haar werk te mogen 

uitvoeren en zal u met enige regelmaat via publicaties over onze werkzaamheden 

informeren. 

Namens het bestuur van de Familie Schutterstichting, Margriet Hidding 

PS Mocht u meer willen weten voordat u een aanvraag indient: u bent aan de Kollerijweg 18 

altijd welkom voor meer informatie!  
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Kerstvloed 1717-2017 
 
Ter nagedachtenis van de Kerstvloed van 

1717 en vanwege de viering dat na de 

kerstvloed de dijken zijn verstevigd en 

verhoogd en we dus daarom nog steeds 

met droge voeten  kerst kunnen vieren, 

hebben we met 70 Woltersumers en hun 

kinderen gegeten, gedronken en genoten 

van live muziek, theater en dichtkunst.  

 

Een gedenkwaardige avond startend met 

het optrommelen van de Woltersumers 

door het dorp met een boot. Bij de kerk 

aangekomen stonden daar vuurspuwers, 

je raadt het al… vuur te spuwen. Een 

spectaculair moment. De kerk was 

veranderd in een grote eetzaal. Alle 

dorpelingen verkleed in kledij van rond 

1717. 

 

 

Op een van de tafels stond Erik Bulthuis om het verhaal van de kerstvloed na te 

spelen samen met Laurens Mengerink, verteller Erica Dompeling en enkele 

kinderen uit Woltersum. 
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Na de soep werd er een gedicht voorgedragen door de stadsdichter van 

Groningen. En tijdens het heerlijke eten live muziek van LanYok. Op het eind 

werd er een oud Schokker kerstlied gezongen door de kinderen van 

Woltersum. Ontroerend!  Met dank aan school voor het instuderen van het 

lied.  
 

Bij deze willen we iedereen bedanken die op grote of kleine wijze heeft bij 

gedragen aan de totstandkoming van deze bijzondere avond. En natuurlijk ook 

dank aan onze bezoekers die er een top avond van hebben gemaakt! 

Hieronder nog een aantal foto’s van de zeer bijzondere avond. 
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foto’s van Ronnie Zeemering  

 

zie ook https://www.facebook.com/Culturele-Commissie-Woltersum-1496659117325595/ 
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Moi, dorpsgenoten, 
 
 
Het bestuur van de dorpsvereniging is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden! 
 
Ina Blink heeft aangegeven dat zij graag wil stoppen. Zij is, als echte 
Woltersummer, ons dorpsgeweten. Ook in die hoedanigheid zullen we 
haar gaan missen. 
Omdat onze statuten aangeven dat er een oneven aantal mensen in het 
bestuur moet zitten ( we hebben het de laatste jaren met 6 personen 
gedaan), zoeken we ter vervanging 2 nieuwe mensen. Waarvan er ten 
minste eentje is die ook een echte Woltersummer. Oké, iemand die hier al 
100 jaar woont mag ook. 
We vergaderen 1 X per maand. Momenteel is dat de derde 
donderdagavond van de maand in “de Bongerd”.  
Persoonlijk vind ik onze club gezellig en goed op elkaar ingespeeld. De 
zaken worden goed verdeeld en naar tevredenheid uitgevoerd.  
Wie o wie wil ons bestuur komen aanvullen? Niet allemaal tegelijk, 
alsjeblieft! 
 
 
Groet, Lenneke. 
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Boltjes.  
 

Der liggen in Heubultjeburen boltjes langs de weg. Joa, boltjes… Rechtgeoarde 

Grunnegers waiten wat 

doarmit bedould wordt. Veur 

ain dij mit scholders trekt: 

boltjes hebben niks mit 

moeren of aander iesderwoar 

vandoun. Boltjes binnen 

manneleke koukaalver. 

Stiertjes dus. 

  

Stiertjes, men zugt ze sikkom 

nait meer bie de boerderijen. 

Geboren worden ze wel, mor 

zo gaauw ze mit heur laive 

kaalverogen de wereld inkieken, worden ze ofvoerd noar t slachthoes. Bloots n 

enkeling mit genen om u tegen te zeggen overleefd dij massamoord. Ze 

meugen deur veur de fok om de melkproduksie nog hoger op te voeren.  

 

En toch liggen der in Heubultjeburen vrachten boltjes in de baarms. Agressieve 

boltjes rood ofbeeld op lege blikjes, achteloos votsmeten deur opfokte kinder 

en ollu. 

,, Dat mos nait meugen,” zee Riekje Raamp tegen heur Hinnerk, dij al suns joar 

en dag waarkloos bie heur aan de kovvie zat. 

,, Nee,” bromde dij,,, dat mos zeker nait meugen, mor wel wait kriegen wie 

doar in de toukomst meer aarmslag deur.” 

 

 Riekje Raamp zetde zuk al joarenlaank in veur n schoner milieu. Vandoar wer 

Hinnerk der geregeld oetbenseld om Heubultjeburen ripschier te holden.,, Aans 

zolst ja mit de kont vastrosten aan stoul, mienjong en nou zetst die in veur onze 

soamenleven.” 

Ofwaaide takken veur de kachel, perekeudels veur in gruintetoene en alles wat 

Jan Rap en zien moat achterluiten kwam bie Hinnerk op de koar. 

Riekjes woord was wet veur hom. 
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Onder n ofdak achter t hoes haar e lege blikjes en petfleskes opstoapeld.  

Zinloos tiedverknooien von hai dat, mor nou leek veur hom de zun deur te 

breken. Van hogerhaand willen ze ook stoatsiegeld op klain spul invoeren om 

de tounemende zwienerij tegen te goan. Zodounde, Hinnerk haar de 

verzoamelde troep onder t ofdak al teld. Oetgoande van  10 eurocent t stuk 

was e aan t reken sloagen.,, Dat wordt  in de roes dik €800 Riekje”, haar e in  

achterdeur roupen. ,,n Schiere aanvullen op mien oetkeren, wicht.” 

Noa aal dij natten van de leste weken was t zunschien weer en dizze raaize huf 

Riekje hom nait achter de boksem te zitten. Noa de kovvie sprong Hinnerk mit 

dollartaikens in ogen van toavel. Schoot bie achterdeur in zien klompen, greep 

de koar en wol ofzetten. 

,,Waarkhansen aan,”  ruip 

Riekje hom noa,,, kenst nooit 

waiten wat veur zaiktes aan 

dij rode boltjes kleven. Ik lees 

hier in kraant, dat t haart die 

dervan op n hobbel sloagen 

ken. Kinder meugen dat 

pepdrank ins nait meer 

drinken. 

 Ze worden der hondsmui en eliepeptisch van.” 

As t aan dokter Van der Meulen ligt, zel Hinnerk Raamp in de noaste toukomst 

gain energiedrankblikjes meer vinden bie pad en weg. 

Gelukkeg veur zien WAO aanvullen binnen der tegenkrachten. Elk dij dat jong 

van Verstappen over de TT- boan in Azzen scheuren zain wil, mout dat rode 

boltje in eer holden, ja. 

 

                                      Luuk Houwing. 
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Fram is de naam van de houtzaag- koren- en pelmolen in Woltersum. 
 

Fram is het Noorse woord voor voorwaarts. 

 

Bij mijn weten is er geen molen in Nederland die Voorwaarts heet dus die naam was al 

bijzonder geweest. Wat heeft Wilte Evenhuis in 1867 bezield om deze naam te kiezen? 

Volgens de website is de molen genoemd naar het schip van de Noorse ontdekkingsreiziger 

Fridjof Nansen. Maar de Fram van Fridjof Nansen werd pas in 1892 gebouwd en de 

beroemde poolexpeditie duurde tot 1896. 

 

Ten eerste, Wilte heeft de molen niet deze naam gegeven, maar zijn zoon Cornelis jaren 

later pas, na het lezen van de biografie van Nansen. Fridjof stierf in Mei 1930 en het boek is 

daarna pas geschreven en vertaald. Waarom werd die Fridjof Nansen door Cornelis Evenhuis 

zo bewonderd? Nansen was een hele stoere edelgermaan (gelukkig stierf hij in 1930 zodat 

het begrip nog onbesmet was door Hitler en zijn bruine rakkers). Een boom van een vent die 

uitblonk in sporten zoals skieën, zwemmen jagen en bovendien een goed stel hersens had. 

 

Wetenschapper  

Hij studeerde zoölogie in Christiana (dat werd pas in 1925 Oslo) en promoveerde op het 

zenuwstelsel van diepzeewormen en was een van de grondleggers van de moderne 

neurologie. Na zijn promotie heeft hij zijn belangstelling verlegd naar de oceanografie 

waarvan hij samen met Otto Sverdrup zo'n beetje de grondlegger is. 

 

Diplomaat 

Tot 1905 was Noorwegen een onderdeel van Zweden en in het proces van onafhankelijkheid 

speelde hij een rol ondermeer als vertegenwoordiger van Noorwegen in Engeland. 

 

De laatste tien jaar van zijn leven werkte hij vooral voor de volkenbond (de voorloper van de 

verenigde naties). Dit werk leverde hem in 1922 de nobelprijs voor de vrede op. 

 

Avonturier en ontdekkingsreiziger 

Zijn eerste grote expeditie was een voettocht in 49 dagen dwars over Groenland in 1888. 

150 km over het ijs en bergen tot 2719 m hoog met sleeën die ze zelf moesten trekken, door 

een gebied waar nog nooit eerder mensen waren geweest. Onderweg werden geografische 

en meteorologische gegevens verzameld. De meest spraakmakende expedities waren die 

met de Fram. 
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De Fram werd ontworpen en gebouwd door Collin Archer en had een vorm die het mogelijk 

maakte om in het ijs (niet) vast te vriezen. Het doel was om dwars over de Noordpool te 

drijven in het ijs. Het idee was ontstaan doordat stukken het wrak van de bij Siberië vergane 

schip de Jeanete waren aangespoeld op Spitsbergen (Svalbard) en Groenland, kennelijk 

"stroomde" het ijs over de Noordpool in die richting. De expeditie duurde bij elkaar drie jaar 

met een paar uitstapjes. Toen duidelijk werd dat de koers niet precies over de Noordpool 

zou lopen is er uit "verveling" een poging gedaan om op ski’s toch de Noordpool te bereiken 

dat was nog maar 660 km en -40 C valt best mee.., dat lukte bijna (86 N). Omdat de winter 

in aantocht was werd besloten 

om terug te lopen naar Franz 

Josefland. Waar ze de winter 

hebben doorgebracht in een 

zelfgemaakte hut.  

De volgende zomer verder naar 

het zuiden gelopen en met de 

"veerpont" naar Noorwegen. Hij 

werd als een held ontvangen. 

Inmiddels was de Fram verder 

gedreven en bij Spitsbergen 

(Svalbard) aangekomen, zoals voorspeld en daarna doorgezeild naar Noorwegen. Onderweg 

zijn massa's gegevens verzameld, er zijn eilanden ontdekt, zeestromen in kaart gebracht, 

zoetwatermeren op een ijslaag ontdekt, meteorologische en geografische waarnemingen 

gedaan en het aardmagnetisch veld onderzocht.  

 

Als je het logboek leest zie je de probleempjes... die ze onderweg hebben gehad, klokken die 

vastvriezen, waardoor positiebepaling onmogelijk wordt, honger en dorst, kou en de 

donkere wintermaanden. Hutten, sleeën en kanos die moeten worden gebouwd en 

onderhouden zonder winkel om de hoek. 

 

Die Nansen was echt een heel bijzondere vent. Hoewel de Fram goed uitgerust was met 

ondermeer een windmolen en elektrisch licht en een stoommachine een werkplaats en een 

bibliotheek was het schip maar een kleine 40 m lang en dus vrij klein als je daarop met een 

man of 12 een koppel honden en voldoende voorraden drie jaar moet wonen.  Later is de 

Fram nog gebruikt voor twee gote expedities, de noordelijke doorvaart boven Canada en 

naar de Zuidpool met Amundsen. De Fram is het enige houten schip dat zo ver noord en 

zuid is geweest en nog drijft. 

 

Dat ik nu molenaar ben op de Fram is een bijzonder toeval omdat ik ben opgeleid als fysisch 

oceanograaf ken ik het werk van Nansen en Sverdrup goed, zij hebben het vak uitgevonden. 

Ik heb gewerkt met Nansen flessen om monsters van zeewater te nemen. Molenaar zijn op 

uitgerekend de Fram heeft hierdoor voor mij een extra dimensie. 

Henk Goudappel, de jongste molenaar van de Fram (in dienstjaren) 
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Woonenquête, Burenband en fotoboek. 
 

Ons hooggewaardeerde dorpsblad is een mooie gelegenheid jullie te 

informeren over de lopende zaken: 

 

Woonenquête: 

 
Als vervolg op overleg met de gemeente, Wierden en Borgen en de dorpsvisie 

hebben we in samenwerking met een deskundige van de gemeente Groningen 

een woonenquête onder jullie verspreid. 

 

Van de 170 adressen zijn er ruim meer dan 60 ingevuld retour gekomen. 

Dat is een geweldige respons. De antwoorden op de vragen geven een zeer 

positief beeld over het wonen in Woltersum! Jullie geven gemiddeld een 8,2 

op een schaal van 10 als het gaat om hoe prettig het is om in Woltersum te 

wonen. 

 

Bij vraag 2 konden jullie aankruisen of je het eens of oneens was met een 

aantal stellingen: 

Iedereen voelt zich thuis in dit dorp. 88 % blijft hier zolang mogelijk wonen. 

Een persoon vertrekt zo snel mogelijk uit Woltersum. 72% vindt dat er te 

weinig woningen zijn en 90% denkt dat er behoefte is aan huizen, vooral voor 

alleenstaanden. 

 

In het tweede deel gaan de vragen over NAM schade : 

57% geeft aan behoefte aan overleg binnen het dorp te hebben zonder de 

NAM. Daarover hieronder meer. 86% wil het huis niet verkopen, er zijn 7 

mensen die antwoorden te willen vertrekken. 

 

Uiteraard moeten we rekening houden met de mensen die niet reageerden, 

maar de ingeleverde enquêtes geven een zeer positief beeld. 

 

Burenband:  
 

Naar aanleiding van informatie en ervaringen in omliggende dorpen hebben 

we mede vanwege de woonenquête en de onrust die ontstond nu Woltersum 

aan de beurt is voor bouwkundig versterken een werkgroep opgericht. We 

hebben op zaterdag 27 januari in de zaal van het café de eerste bijeenkomst 

gehouden die goed bezocht werd. Onze indruk is dat de bezoekers dit positief 

hebben ervaren. Het doel van Burenband is vooral elkaar te blijven spreken, 

informeren en steunen nu we voor een heel ingrijpende uitdaging staan. 
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Voorop staat dat we proberen met elkaar goed door deze jaren te komen en de 

goede onderlinge verhoudingen in stand houden. 

 

Nu de komende maand het hele dorp geïnformeerd is over de versteviging en 

de inspecties gaande zijn is de volgende bijeenkomst is op zaterdag 7 april 

Iedereen is welkom, Informatie volgt. 

 

Fotoboek Woltersum. 
 

Het project fotoboek Woltersum is nog steeds in voorbereiding. Het regelen 

van voldoende geld dmv subsidie aanvragen is meer werk dan gedacht. 

Projecten als de speeltoestellen bij school en het Abt Emo feest in 2012 waren 

gemakkelijker te financieren dan dit boek. Maar we hebben een aantal 

toezeggingen / positieve besluiten waardoor we ver over de helft zijn. De 

aanhouder wint!.  

 

We houden jullie op de hoogte, leg mooie kleding voor op de foto alvast klaar. 

 

Namens de Werkgroep Burenband Woltersum, Boudewijn ’t Sas 

 

================================================================= 
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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 

 

 

   

 
 
 
 
 

 



O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2 
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5 
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☺  Ik ben Perrin  ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5 . 

Ik ben met de school gaan schaatsen . 

De meeste vonden het leuk maar ik vond het 

niet zo leuk� .                         

 Maar ik vind  skiën  leuk ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

. 

Groetjes perrin  ☺�                                

======================================== 

 

Ik ben Rik ik zit in groep 5 en ik ben 8 jaar. 

Groep 4 en 5 hebben alleen ander rekenen dan groep 1 2 3 6 7 en groep 8 

Wij rekenen op een tablet . Juf kan meteen zien wat we doen . 

En we kunnen zien waar we zijn. koel he! 

 ik vind het leuk om te rekenen op een tablet. 

======================================================================== 

 

Ik ben Stijn ik ben 8 jaar. ik zit in groep 5 ☺☺☺☺ 

De  Rijdende popschool is op school.  en het is leuk  

Ik speel gitaar en zingen . 

Elke woensdag is het op school ik vind leuk om het te doen.   

   

                                           groetjes Stijn ☺☺☺☺☺☺☺ 
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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               Cliff Mosselman 
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Hallo  allemaal, 

 

Terwijl ik dit stukje schrijf vriest het buiten 3 graden. Een 

koude voorjaarsvakantie, maar helaas kan er nog niet 

geschaatst worden. Dat zou toch heerlijk zijn, vrij en dan lekker 

in de zon op het ijs....maar wie weet, wat niet is kan nog 

komen. 

 

In januari zijn wij van twee peutergroepen naar één groep 

gegaan, op maandagmorgen en donderdagmorgen kunnen alle 

peuters terecht. Samen met vrijwilligsters Karin en Jeannette 

proberen we er elke keer een leuke, leerzame ochtend van te 

maken. 

Noraly is bij onze groep komen spelen, wij wensen haar veel 

plezier. 

 

In februari hebben we genoten van een muzikale voorstelling. 

Samen met groep 1/2/3 hebben we gekeken en meegezongen 

met de voorstelling 'Ssst, de tijger slaapt'.  

De komende tijd gaan we bezig met het thema Voorjaar en 

Pasen.  

 

Diede, Ivy, Faey, Linde, Noraly, Jolee, Liza, Mirthe, Daan, 

Bram, Deon, Wietse, Daan, Thom en Cliff wensen iedereen een 

hele fijne vakantie en een zonnig voorjaar. 

 

Juf Maaike 
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HERDENKING KERSTVLOED 23 december 1717-2017 

Herdenking van de KERSTVLOED december 1717. Drie honderd jaar geleden. 

De culturele commissie heeft 

bedacht om deze gebeurtenis te 

herdenken middels een avond in 

de kerk. En zo geschiede op 

zaterdag 23 december 2017.  

Ongeveer 80 mensen hebben zich        

verzameld rond de kerk.  Alle gasten getooid 

in passende kleding worden verwelkomd door 

vuurspuwers met enorme fakkels.    

De kerk is omgetoverd tot een ware “Herberg 

anno 1717 “. De vroegere oude tijd werd 

weer gegeven  door alle aanwezigen die 

kleding droegen uit het verre verleden. Door 

deze kleding te dragen voelde je ook een beetje hoe het er in die tijd aan toe 

ging. 

Hoeden, petten en dames 

korsetten, alles werd uit de kast 

gehaald om die tijd na te bootsen. 

Wat niet voorradig was werd een 

paar weken voortijdig genaaid 

door de creatieve geesten onder 

ons. Mutsen,rokken, hessen en 

kielen, beenwarmers, enz. ,enz.  

Van alles hebben we bedacht. Het 

voorhofje werd omgetoverd tot 

een waar naaiatelier. De naaimachines  geolied en de dames van het confectie 

atelier konden los. De resultaten hebben we allen kunnen bewonderen. Het 

was een  genoegen om hier aan deel te nemen.  
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 Als we vervolgens de kerk binnengaan, wacht ons een verrassing want de hele 

kerk is voorzien van lange 

tafels die zijn gecreëerd 

middels lange planken 

over de kerkbanken. Heel 

slim bedacht, want dat 

schept de sfeer die erbij 

hoort en kan tevens veel 

mensen herbergen. Buiten 

is het koud en in de kerk 

hangt een gezellige sfeer. 

De kaarsen branden, 

drankjes staan voor ons klaar, dus het feest kan beginnen. Gezellig even bij 

praten met elkaar en de toon is gezet voor een onvergetelijke  avond. 

 Als we lekker zijn opgewarmd  en een plekje hebben gevonden, worden we 

getrakteerd op een heerlijke maaltijd.                      

Deze wordt geserveerd op de tafels via  

rollende keukens die worden voort geduwd 

door de lenige figuranten onder ons. 

 

Persoonlijk vind ik dit een subliem idee en bovendien erg leuk om op deze 

manier te worden  voorzien  van overheerlijk eten. Chapeau voor de bedenker 

van dit plan want de boel liep op rolletjes. De obers en serveersters liepen in 

rap tempo over de tafels zodat iedereen het eten lekker warm kreeg 

opgediend. Dit was op zich al een feest is om naar te kijken.        
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De eerste vertellers dienen zich aan en luid sprekend laten ze horen hoe het 

met de kerstvloed in 1717 is gegaan. Weliswaar boven op de tafels. De 

vertellers, dichter, en muzikanten maken gretig gebruik van dit bijzondere 

podium. 

   

De musicerende dames hadden er duidelijk plezier in en brachten de stemming 

er goed in.  
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De kinderen, onder leiding van Marijke hebben een lied ingestudeerd  en met 

ondersteuning van een gitarist zingen ze uit volle borst . 

 

Na afloop hebben de kinderen nog kunnen genieten van iets wat thuis 

verboden is namelijk, op de tafels rennen en ravotten. Dit was natuurlijk feest 

en het maakte het hele gebeuren compleet. Niet alleen de kinderen, maar ook 

deze dames hadden veel plezier tijdens een dansje op de tafels. 

VROEGER WAS ALLES ANDERS.  

Om  het in één woord samenvatten, 

het was GEWELDIG!! 

Ik denk dat ik namens iedereen die 

aanwezig was spreek, ORGANISATIE 

bedankt voor alles. Het heerlijke 

eten, de voorbereiding, de tijd die 

er in is gestoken. Kortom alles met 

elkaar. 

 

BEDANKT!! 

 

Ps. Als er liedhebbers zijn voor de foto’s, stuur dan even je Email adres aan 

l.wagenmakers@ziggo.nl  dan stuur ik je de foto’s toe via We Transfer. Je mag ook een 

stickje bij me inleveren dan zet ik ze er voor je op. 

Anneke Wagenmakers. 
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Beving vereist snelle actie van Staat 

Geschrokken, boos en aangeslagen. Dat was de sfeer bij het Gasberaad 

gistermiddag na de zware beving. Uit de provincie ontvingen wij dezelfde 

reacties: radeloze en aangeslagen Groningers die de afgelopen jaren al genoeg 

voor de kiezen hebben gehad. 

“Het voelt bijna alsof we terug bij af zijn”, aldus Susan Top. “Bijna waren we 

zover dat het grootste deel van de schade van vijf jaar geleden was opgelost en 

nu kunnen we opnieuw beginnen. Hopelijk met de lessen van de afgelopen vijf 

jaar in de praktijk. Dat betekent dat de enige oplossing is dat Minister Wiebes, 

kortom de Staat, onmiddellijk in actie komt.” 

Gaskraan sneller dicht 

Logischerwijs was de veel gehoorde primaire reactie gisteren dat de gaskraan nog 

sneller dicht moet. Uiteindelijk is dat ook de enige, structurele oplossing op lange 

termijn. Maar tegelijkertijd heeft juist de beving van gisteren ons ook geleerd dat 

het verder dicht draaien van de gaskraan voorlopig geen enkele garantie biedt op 

het voorkomen van (zwaardere) bevingen. Er zal dus een twee-sporen beleid 

moeten komen. De gaskraan moet zo snel als mogelijk dicht en 

dan nog sneller. Maar daarmee zijn we er niet, op korte 

termijn moeten er gewoon mensen worden geholpen. 

Ontbrekend schadeprotocol  

In veel reacties werd ook verwezen naar het ontbrekende schadeprotocol. Maar, 

let op! Daar moeten we even ons hoofd koel houden. Top: “Onze grote angst is 

dat deze beving wordt aangegrepen om een schadeprotocol in te voeren dat niet 

door de regio gedragen wordt. Dát is namelijk de reden waarom er nog geen 

schadeprotocol is: zowel NAM als Rijk hebben nog niet aangegeven in hoeverre zij 

de regio hierin tegemoet willen komen”.  

De resterende discussies zijn vooral technisch van aard; 

worden er contourlijnen getrokken, en zo ja: op basis 

waarvan? En met welke methode wordt mijnbouwschade 

vastgesteld. Dit zijn onderwerpen van groot belang bij schade 

relatief verder weg van het epicentrum, schade met 

meerdere mogelijke (mijnbouw)oorzaken of oudere schade. 
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Snel herstel schade 

Over één onderdeel zijn alle betrokken partijen het inmiddels wél eens: wat voor 

protocol er ook komt, het moet erin voorzien dat na een beving alle schade in de 

directe omgeving met een zo kort mogelijke procedure zo soepel mogelijk wordt 

afgehandeld.  

Met de gemelde schade na de beving bij Zeerijp kan er prima 

geanticipeerd worden op een nieuw protocol door deze 

gewoon snel te herstellen. De causaliteitsvraag na de beving 

in Zeerijp is immers op voorhand beantwoord. 

 

Staat garant  

Als de NAM daar niet op voorhand aan mee wil werken moet de Staat alvast 

garant gaan staan. Uiteindelijk zal in deze gevallen volkomen helder zijn dat de 

NAM aansprakelijk is en de schade moet vergoeden. Die administratieve 

procedures kunnen later wel, daar hoeven we de inwoners niet mee lastig te 

vallen. “Noem het desnoods een pilot”, zegt Susan Top, “maar begin ermee. De 

Groningers kunnen en mogen niet weer 5 jaar wachten op schadeherstel!” 
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Meepraten over de dorpen van Ten Boer 

 
Openbare fractie bijeenkomst  

 Stad en Ommeland 

  

 

 
 

 

De raadsfractie van Stad en Ommeland (voorheen Algemeen Belang Ten Boer 

en Stadspartij)  vergadert elke maand in een dorp of wijk van de toekomstige 

gemeente Groningen. Voor die vergadering nodigen we organisaties, 

ondernemers en personen uit om iets over hun dorp of wijk te vertellen. Zo 

horen we wat er speelt en ook wat Stad en Ommeland voor dorp of wijk en 

voor de bewoners kan betekenen. 

  

Maandag 19 maart vergadert Stad en Ommeland vanaf 20.00 uur in: 

zalencentrum   Menorah    Wigboltstraat 3    Ten Boer   (achter de PKN kerk).  

We nodigen u van harte uit om langs te komen om ons iets over de gemeente 

of de dorpen in Ten Boer te vertellen. Wat zit u dwars, welke wensen heeft u 

voor het dorp en wat kan met hulp van de politiek beter? We horen graag 

vooraf van uw komst.  

 

Organisaties, ondernemers en personen zijn van harte welkom om hun zegje 

over Ten Boer te doen. Stad en Ommeland heeft vanaf 20.00 uur de koffie 

klaar en een luisterend oor.  

We spreken u graag maandag  19 maart. 

  

René Stayen, Erica Hoekstra-Blaauw en Jeanette Kuin, raadsleden afd. Ten Boer 

Amrut Sijbolts en Anna Riemersma, raadsleden afd. Groningen 
 

 

 

Fractie Stad en Ommeland Ten Boer 

(Voorheen Algemeen Belang Ten Boer) 

Tel.: 050 - 3022266 

www.algemeenbelangtenboer.nl 

Facebook: @stadommeland050 

                                       Twitter: @stadommeland050 

                                       Email: algemeenbelang.tenboer@kpnplanet.nl 
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Kom je ook mee handletteren?Kom je ook mee handletteren?Kom je ook mee handletteren?Kom je ook mee handletteren?    

Sinds een half jaartje ben ik aan het handletteren geslagen. Handletteren is het 

maken van eenvoudige kaarten waarin je vooral verschillende (sierlijke) lettertypes 

gebruikt, zoals de foto’s hier beneden. Je kunt het uitbreiden naar kaarten met 

daarop ook tekeningen (doodles).  

Super leuk en ontspannend om creatief bezig te zijn maar vooral erg verslavend! Zo 

struikel je inmiddels in mijn huis bijna over alle kaarten ;)  

Het mooiste is dat je er eigenlijk bijna niets voor nodig hebt. Een setje fineliners en 

blanco correspondentiekaartjes en een tablet of telefoon met Pinterest is handig als 

inspiratie.  

 

Het is op dit moment erg populair en zo kwam ik er op het schoolplein achter er ook 

andere mensen in het dorp ook aan het handletteren zijn of onervaren zijn maar het 

leuk vinden om een beetje op weg te worden geholpen. Zo is er inmiddels een eerste 

datum geprikt, waarin we gezellig kunnen kletsen, creatief bezig kunnen zijn en 

eventuele tips/ervaringen uit kunnen wisselen. De eerste keer is vrijdagochtend 9 

maart, maar er zal vast nog een andere ochtend of avond volgen.  

Lijkt het je ook leuk om een keer aan te sluiten? Stuur dan gerust een berichtje 

naar leonierijkens@gmail.com!  

 

 

Groetjes Leonie 
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IJSPRET MAART 2018.IJSPRET MAART 2018.IJSPRET MAART 2018.IJSPRET MAART 2018.    

Zo snel als de winter komt en ook weer gaat, zo snel heb ik dit 

verhaaltje geschreven. Als de nieuwe editie uitkomt dan is het 

inmiddels juni en dan is het niet meer geloofwaardig als het nog over 

ijs en schaatsen  gaat.  Dan is iedereen de winter vergeten en al weer 

druk bezig met de zomer en vakantie plannen. 

 

Maar toch wil ik er even bij stil staan . Winters worden voor ons bijna 

zeldzaam.  

Wanneer ik bij de 

ijsbaan aan kom 

dan schetst mijn 

verbazing dat ik 

zo weinig 

enthousiasme zie 

om te schaatsen.     
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Een paar waaghalzen wagen zich op het ijs en rijden wat rond. Je zou 

toch  verwachten dat het hele dorp was uitgelopen om op de ijsbaan 

te genieten van de schaatsende mensen en een heerlijke gluhwijn . 

Als ik achteraf het ijs bekijk dan snap ik het wel , want de graspolen 

staan veel te hoog en groeien dwars door de ijsbaan heen. 

Het schaatsen wordt er niet 

gemakkelijker op ,maar dat deert de 

kinderen totaal niet. Sleetje rijden en 

krabbelen dat is ultiem ijs plezier. De 

hard rijders onder ons zoeken wel 

andere locaties zoals het 

Paterswoldesemeer of elders. Maar 

of dat overal betrouwbaar was  

betwijfel ik ook . Heb hier en daar 

gehoord van natte pakken omdat ze 

door het ijs waren  gezakt. Koning 

winter is van korte duur en neemt al 

weer afscheid. 
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Vanaf nu  gaat het dooien. Het voorjaar komt eraan en de krokussen 

bloeien her en der al weer. De kracht van de zon is al weer 

voldoende om het ijs te doen smelten. De koek en sopie hut bij de 

ijsbaan kan weer sluiten voor een lange periode en het is maar 

afwachten wanneer deze weer gebruikt gaat  worden. Jammer van 

zo’n mooi chalet dat er  zo weinig gebruik van wordt gemaakt. 

Misschien toch voor andere doeleinden geschikt maken. Tenslotte 

komen er weer voldoende activiteiten aan, 100jr. bestaan van de 

sport vereniging , Schoolfeest , Kermis. Enz. 

 

 

Anneke Wagenmakers. 
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Winter in Woltersum Maart 2018 

                          (Op het diepje in Woltersum lag een stevige ijslaag.) 

 

 

 

( In het Eemskanaal nabij Woltersum was men druk bezig om het drijf ijs stuk te varen) 
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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 
 
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 : H.Kloosterman    06-46034358  

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

 




