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Moi lu,
Alweer bijna een Tilproat klaar. Er is in
Woltersum weer een hoop gebeurt. Het
dorpshuis "De Bongerd" wordt groots
verbouwt en verstevigd. Er zijn ineens
verkeersdrempels in het dorp, waardoor
de snelheid op sommige stukken aardig
naar beneden wordt gehaald en het
sluipverkeer traject Ten Boer richting
Schildwolde via Woltersum word behoorlijk minder aantrekkelijk door in
totaal 3 drempels. Helaas geen Koningsmarkt in Woltersum, wat menig
dorpeling toch niet echt leuk vond. Het
wel aankondigen van een Koningsmarktje maar geen tegen bericht dat het
toch niet door gaat. Ook in deze editie
wederom geen activiteiten kalender.
Helaas!
De rijdende popschool had
nog een open air live uitvoering aan de
hoofdweg. Betreft de berichtgeving
over de versterkingen en aardbeving
problematiek wordt steeds lastiger in de
Tilproat doordat het boven de grond
(lees overheid) momenteel erger beeft
als onder de grond. De kermis is weer
in aantocht met activiteiten. Nieuws
over het te maken Woltersum fotoboek.
Er is een grote Brandweer oefening op
komst. Een nieuwe uitbater op café de
Witte brug en we zijn 2 nieuwe
adverteerders rijker in de Tilproat.
Kortom er valt weer genoeg te lezen in
deze nieuwe Tilproat. Wij van de
redactie wensen jullie allemaal een fijne
vakantie toe met veel plezier en
natuurlijk veel zonneschijn.

Robert Smit.
Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 13 april hebben wij onze jaarlijkse
ledenvergadering gehouden. Helaas heeft Ina daar
afscheid van het bestuur genomen en net zo
jammer is dat er geen nieuw bestuurslid voor haar
in de plaats terug is gekomen. We zijn Ina erg
dankbaar voor haar bijdrage aan dorpsbelangen
Woltersum.
Ook is het fijn dat er elk jaar weer mensen zijn die
met vragen en ideeën naar de jaarvergadering komen, ook al zouden er wel wat
meer mensen mogen komen van ons.
Wat houd ons nog meer bezig? Zo wordt er een plan gemaakt om in de gemeente
een behoorlijk groot zonnepark te realiseren. Boeiende en voor mij onverwachte
vragen komen hieruit voort. Helaas hebben wij door ons beperkte aantal en onze
volle agenda’s besloten om niet aan te schuiven bij dit thema. Mocht er een
dorpsbewoner zijn die dit interessant vindt en hierbij aanwezig wil zijn, spreek een
van ons dan aan, wij willen graag een vertegenwoordiger uit ons dorp hierbij
hebben. Dan krijg je toch meer informatie dan wanneer we alleen de notulen lezen.
Wat nu zichtbaar
begint te worden zijn
de dorpsentrees die nu
aangepakt worden, dit
is een onderdeel van de
verkeersmaatregelen
waar we het afgelopen
jaar veel energie
ingestoken hebben. Nu
hopen dat het ook het
gewenste effect zal
hebben. En ook al heb
ik het eerder gezegd,
de meeste hardrijders
wonen in de zelfde
buurt, dus dat zal bij ons niet anders zijn. (dus dat zijn u en ik dus)
Fijne zomer allemaal,
Willemjan

Tilproat
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Beste dorpsgenoten, sportvrienden,
Volgend jaar, het 3e weekend van juni 2019 (21,22 en 23 juni), zal het hele dorp
in het teken staan van het 100 jarig jubileum van onze Sportvereniging. Opgericht
op 19 juni 1919 en begonnen met een voetbalteam en later aangevuld met de
gymnastiek afdeling.
In overleg en in samenspraak met de vereniging van dorpsbelangen en VVV zal dit
gehele kermisweekend , alsmede het 3 jaarlijks schoolfeest, geheel in het teken
staan van sport.
Een paar zaken die tot dusver al geregeld en vastgelegd zijn is o.a. een
voetbalpartij op de vrijdagavond van oud FC Groningen -spelers tegen een mix
van onze voetballers. In de avond live muziek. Op de zaterdagmiddag een reünie
en een receptie na de optocht en op de zaterdagavond is de hoofdvoorstelling
ook al vastgelegd. Voor zondag is er een storm / hindernisbaan besproken en zal
er eveneens muziek te horen zijn. Voor de kinderen uit het dorp en spelers van de
jeugd zal er nog een sportevenement vastgelegd worden.
Nu hebben wij gezamenlijk met onze feest commissie, bestaande uit Addie Dost,
Marieke Ruben, Janny Hoving, Marjan Roelvink, Erik Kiewiet, Gert van Dijk en
Gerrie Erenstein, alsmede het bestuur van de VVV, Dorpsbelangen en de SVW,
het idee gevat om onze lokale artiesten te benaderen met het verzoek om met
hun band als voorprogramma te acteren op b.v. de vrijdagavond of in de middag
of vooravond op de zaterdag of zondag namiddag. Dit moet natuurlijk bij
voldoende belangstelling en enthousiasme nog gestalte krijgen, maar zit je in een
band en lijkt je dit een leuk idee, geef het dan even door aan 1 van de
commissieleden.
We hopen natuurlijk dat een ieder die ooit iets met de sportvereniging heeft
gehad, of nu heeft , zich opgeeft voor dit jubileumweekend. Personen waarvan je
weet dat ze ook lid zijn geweest worden natuurlijk allemaal persoonlijk
uitgenodigd. Dus komt allen, 100 jaar is natuurlijk niet niks!
Ook vragen wij van een ieder die nog oude foto’s of anekdotes heeft deze door te
sturen of te vertellen aan een schrijfster die een boek over de afgelopen 100 jaar
voor ons zal schrijven. Deze gegevens en foto’s kunnen doorgestuurd worden
naar: g.erenstein@ziggo.nl Dit boek zal overigens meer dan alleen maar foto’s
bevatten, met onder andere prachtige verhalen van (oud) leden.
Binnenkort hoort u weer van ons met een nieuwe update!
De jubileumcommissie.
Tilproat 7
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Nieuwe bewoners, even voorstellen.
In eerste instantie staat het huis aan de Kollerijweg 68 op de nominatie als
sloop pand van de “Nam” . Maar na verloop van tijd blijkt het toch anders te
zijn en wordt het verkocht.
Jakob en Bianca Wieringa met hun twee jongens Jelte ( 7 jaar) en Laurens ( 4
jaar) zijn inmiddels de gelukkige eigenaren van “t Hoeske van Harmke”
Bianca haar roots liggen in Sappemeer en Jakob is geboren in Huizinge. De
eerste 5 jaar na hun huwelijk hebben ze in Huizinge gewoond en daarna zijn ze
naar Ten Boer verhuisd. Voor schoolgaande kinderen was Huizinge geen optie
want dan moeten ze in Middelstum naar school en dat vond Bianca te
belastend. In Ten Boer is de school dichtbij en dat maakte het allemaal wat
gemakkelijker. Na verloop van tijd blijkt dat Jelte niet goed kan aarden op een
grotere school en verkast hij naar de school in Woltersum. Dan heeft Bianca
weer het probleem van heen en weer reizen en besluiten ze om toch in
Woltersum woonruimte te gaan zoeken. Hun huis in Ten Boer stond al twee
jaar in de verkoop en is uiteindelijk verkocht. Op het moment van verkoop was
er nog geen nieuwe woonruimste beschikbaar. Bijna hadden ze een huis
gevonden maar helaas is dat door omstandigheden aan hun neus voorbij
gegaan. Maar wat nu , je moet toch ergens gaan wonen als je huis is verkocht.
Via via hoorden ze dat de boerderij van Lalkens aan de Kollerijweg leeg stond
en vervolgens mogen ze daar tijdelijk gaan wonen. In oktober 2017 hebben ze
hun intrek genomen in de boerderij. Na een Tip van Willem is het uiteindelijk
het huis aan de Kollerijweg 68 geworden.
Als alle zaken m.b.t. hun nieuwe plek rond zijn, kunnen ze beginnen met
klussen en verbouwen. Er is enige tijd over heen gegaan maar sinds kort wonen
ze nu permanent in hun nieuwe huis . De verbouwing zal nog de nodige tijd
vragen want er moet nog een hoop gebeuren voordat het klaar is. Gelukkig is
Jakob heel handig en kan hij zelf een groot deel van de verbouwing voor eigen
rekening nemen. De nieuwe schuur zal gebouwd worden door een aannemer.
Zoals de plannen er nu voorstaan wordt er na de zomervakantie gestart met
de bouw van de schuur

Tilproat
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Jakob kan niet wachten tot het klaar is. Dan kan hij zijn hobby weer uitvoeren . De oude
tractoren wachten al vol ongeduld omgereviseerd en opgeknapt te worden. Wat een mooie
hobby als je er de ruimte voor hebt.
Jacob werkt bij de Fa. Koopman in Noordhorn als Vrachtwagen monteur. Bianca is thuis en
zorgt voor de kinderen en wil heel graag een moestuin zodat ze haar eigen groentes kan
verbouwen, aan de ruimte zal het niet ontbreken.
Binnenkort zullen we er kippen , geiten en misschien wel een paard zien verschijnen. Er is
voldoende ruimte voor een hele kinderboerderij. Fotograferen van dieren is haar hobby en
als er weer wat meer tijd is wil ze daar meer mee gaan doen.
Inmiddels gaan de beide jongens naar school in Woltersum en ze hebben het reuze naar
hun zin. We hopen dat de verbouwing voorspoedig zal verlopen en dat het een heel mooi
project gaat worden.
We wensen Bianca, Jakob en de kinderen veel woongenot in Woltersum .

Anneke Wagenmakers
Tilproat
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Nieuwe uitbater Café De Witte Brug.
Sinds 4 mei hebben we een nieuwe uitbater op Café De Witte Brug. Karel
Westerhof heeft het overgenomen van Freddie en Afra, die nu Eetcafé De
Buren runnen in Ten Boer.
De 48 jarige Karel Westerhof is geboren in Noordbroek en woont nu in
Veendam waar hij een glas groothandel en schildersbedrijf heeft. Dan is een
café runnen natuurlijk heel iets anders. Maar zijn motto is: Waar ik in stap, ga
ik ook voor. Voordat
zijn oog op het
mooiste kroegje van
de provincie viel,
heeft hij nog in
Zoutkamp
en
Veendam een aantal
panden
bekeken,
maar toen hij ons
café zag, wist hij dat
hij hier iets van kon
maken. Samen met
zijn collega Gerrit
achter de bar, wil hij
eerst proberen de
zaak van de grond te krijgen. In de toekomst misschien toch met personeel.
Hij heeft grote plannen. Een paar veranderingen staan nog op de planning. De
grote zaal krijgt een metamorfose te wachten. Verder is er bij binnenkomst van
het café is al een soort van jeugdhonk gemaakt met een pooltafel. Ook komt er
nog een voetbalspel te staan. Buiten de regulaire activiteiten zoals feesten en
partijen, kunnen we ook nieuwe dingen gaan verwachten in de toekomst. B.V.
een kinderdisco, bingo, darten, dropping en ook de visclub word nieuw leven in
geblazen.
De cafetaria, die elke dag open is, krijgt ook een facelift in de toekomst met
een eigen ingang aan de zijkant. De kwaliteit word volgens Karel zelfs iets
beter. Elke week heeft hij verse producten van een slager uit Noordbroek.
Wij van de Tilproat wensen Karel en Gerrit heel veel succes en geluk met deze
uitdaging.
Tineke Smit

Tilproat
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IEDER DORP EEN HERINNERINGSBOOM
TER ERE VAN DE GEMEENTE TEN BOER, 1798 - 2019
Kinderen
van
de
Tenboerster
basisscholen
plaatsen
acht
herinneringsbomen. Alle dorpen van de gemeente Ten Boer krijgen een
eik, allen een andere soort van de eikenfamilie. In Sint Annen wordt de
herinneringsboom later geplant. De locaties van de eiken zijn in
samenspraak met bewoners en leden van Dorpsbelangen gekozen.
Eind vorig jaar vroeg de gemeente haar inwoners naar ideeën en
activiteiten om het laatste jaar -voor de herindeling per 2019- van het
bestaan van de gemeente ‘uit te luiden’. Oud-burgemeester André van
de Nadort had het idee: geef ieder dorp een eigen herinneringsboom of
kei. Goed plan, vond de gemeente. Nu krijgen de dorpen hun boom, met
een
plaquette
erbij.
Een
groepje
kinderen
van een
aantal
basisschol
en gaan
de bomen
planten,
telkens in
aanwezig
heid van
een van
beide
wethouders van de gemeente Ten Boer. De bomen worden door
professionals geplant, maar de kinderen dekken de boomspiegels nog
even toe met een laagje boomschors. Om te zorgen voor een goede basis,
worden de eiken twee jaar lang verzorgd door de gemeente.
De locaties van de bomen in de dorpen zijn divers: aan de hoofdstraat, op een
grasveldje bij de kerk, in een perk voor een begraafplaats of in de speeltuin.
Indien de grond niet van de gemeente was, is toestemming aan de eigenaar
gevraagd.
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De herinneringsboom is in Woltersum geplaatst op het veldje bij de Jeu de boules-baan

Tilproat
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(Helaas wegens tijdgebrek en omstandigheden konden wij van de redactie niet aanwezig zijn bij dit
moment. Maar omdat we er toch aandacht aan willen besteden zijn we via internet op dit artikel
gestuit uit de drachtster courant van 25 april j.l.)
==================================================================================

In De Nieuwe Werkplaats, bij de molen FRAM in Woltersum werd vrijdag een
dagboek gepresenteerd dat molenaarszoon Wilte Evenhuis bijhield van
september 1944 tot en met de bevrijding. Zijn weduwe nam het eerste
exemplaar in ontvangst.
Het was de meest geschikte locatie denkbaar voor de presentatie van het
oorlogsdagboek, aangezien dit ook de molen was waar Wilte Evenhuis
opgroeide en als 20-jarige zijn dagboek bijhield toen hij zich schuil moest
houden om niet te werk te worden gesteld. Hij overleed in 2002 op 78-jarige
leeftijd. Via de nabestaanden kwam dit bijzondere oorlogsdocument in het
bezit van de Cultuur-Historische Vereniging van Ten Boer.
Klaas van der Laan, een van de leden van de Historische vereniging die
betrokken is bij de publicatie van het dagboek, is bijzonder enthousiast: “Hij
heeft alle dagen beschreven, op een paar na, wat er gebeurde. Hij schrijft
onder meer over de inundatie, dus het feit dat de Duisters de wijde omgeving
onder water hadden gezet en hoe dat in de winter bevroor, en over NSB-ers in
het dorp, maar vooral ook over heel eenvoudige dingen die hij meemaakte.”
“Juist door die beschrijving van eenvoudige dingen, en omdat Wilte het heel
leuk weet te beschrijven, is het ook heel geschikt voor kinderen.”
“Zij weten bijna niks van de oorlog. Daarom gaan we het ook beschikbaar
stellen aan de scholen van Ten Boer. De kinderen in groep 7 en 8 krijgen
allemaal een boek. Daar kunnen ze eventueel in de klas ook projectmatig mee
bezig zijn.”
“Zo zou je in de klas bijvoorbeeld iets kunnen doen met wat Wilte een
‘lichtfabriek maken’ noemt. Heel vaak was er geen elektriciteit. Dan namen ze
een fiets en zetten ze het achterwiel omhoog met een dynamo eraan. Wilte
beschrijft: als we met zijn vieren waren, en ieder ging een half uur fietsen, dan
hadden we een hele avond licht. Zoiets kun je in de klas natuurlijk ook met de
kinderen doen, dat ze samen een ‘lichtfabriek’ maken.”
Voorafgaand aan de boekoverhandiging waren er verschillende sprekers.
Waaronder een oude vriend en een dochter van Wilte, Carien Evenhuis. Zij
spraken over de mens achter het dagboek, zoals zij hem kenden.
18 Tilproat

Daarnaast vertelden enkele leden van de Historische vereniging iets over de
totstandkoming van het boek en het vele werk dat erin is gestoken om het
fraaie eindresultaat te bereiken: een bijzonder oorlogsdocument, voorzien van
documentatie, foto’s, andere illustraties en verklarende noten.
In de pauze was het tijd voor een wel heel bijzondere traktatie. In het dagboek
schrijft Wilte over rode karnemelkpudding. Tiny Smit had zich verdiept in wat
het achterliggende recept zou kunnen zijn en het ook daadwerkelijk bereid.
Iedereen liet zich de frisse pudding op deze warme dag meer dan goed
smaken.
Na de pauze volgde de overhandiging. Wilte’s vrouw, de 96-jarige mevrouw
Hanske Evenhuis- van Essen was bijzonder verguld: “Ik denk dat Wilte zelf
misschien zou zeggen: ‘Is dit dagboek nou echt de moeite waard?’ Want het
was een bescheiden mens. Maar hij was iemand die observeerde, die dingen
zag en onthield. En hij schreef het op in een heldere taal die ook door kinderen
begrepen kan worden.”

Wie in het bezit wil komen van Wilte’s dagboek , Winter 1944-1945, dit bijzondere
oorlogsdocument, voorzien van documentatie, foto’s, andere illustraties en verklarende noten,
kan na 20 april, terecht in de plaatselijke boekhandel, The Read Shop op het Koopmansplein
in Ten Boer, voor € 7,50 of kan mailen naar Wouter van Rossem, secretaris van de CultuurHistorische Vereniging Ten Boer: rossemw@gmail.com (€ 7,50 +verzendkosten).
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Grote brandweeroefening in de Dobbestraat op nummer 23
t/m 27 op dinsdag 12 Juni om 19.00 uur te Woltersum.
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Schoolvoetbal team O.B.S De Huifkar
Woltersum 2018
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Beste Dorpsbewoners,
Het kan niemand zijn ontgaan: de verbouwing is begonnen! De grote zaal en de
voormalige keuken zijn niet meer te herkennen: vloeren en plafonds zijn
verdwenen.
Voordat het echt begon hebben we een
mooie zaterdagochtend beleefd waar de
door ons afgedankte spullen weer een
nieuwe bestemming kregen. De stoelen
vonden gretig aftrek en Emiel en Onno
hebben de tafels met ferme klappen klaar
gemaakt voor het oud ijzer.
En zoals dat gaat met een verbouwing, gaat
niet altijd alles zoals gepland. De
vervangende huisvesting ging uiteindelijk
niet door zoals was voorgesteld; we hebben
nu een kantine keet, een voorraad keet en
toiletkeet op een andere plaats dan eerder
was gedacht.
En ook niet alles werkt altijd (perfect), soms
slaan werkelijk alle stoppen door en ja het blijft
ook de komende weken een beetje schipperen,
maar dan krijgen we er ook iets moois voor
terug.
Dank aan iedereen die heeft geholpen met het
leeghalen van het dorpshuis en het verhuizen
van de tijdelijke kantine naar de keet.
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Belangrijk: Zoals altijd tijdens het dorpsfeest is er feest in het dorpshuis. Maar
dit keer vindt dat plaats in een feesttent op het oefenveld. Het duo Down
Under treedt vanaf 21.00 uur op. En zondag is er een optreden van Ido,
aanvang 15.00 uur.

Tip : Kijk verder regelmatig op het infobord van dorpsbelangen, daar zetten we
foto’s van de verbouwing op.
Met vriendelijke groeten,
Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis.

Tilproat
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Kallemooi in Heubultjeburen?
Kallemooi- zmz- dat haren de haidens vrouger ook in Heubultjeburen invoeren
mouten,,” zee Geert Goudbloud , dou hai Hinnerk Raamp n kop kovvie
veurzetde.
Hinnerk zat aan de stamtoavel van de Waaiden. Even oetpoesten. Hai was
halverwege t loug en koar was zo goud as vol mit deur hom verzoamelde ofval.
t Luip tegen tienen en Geert haar hom- vaste prik- nuigd op de kovvie. Hinnerk
keek vroagend; ,, Kallemooi? Hou mainst,Geert?” ,,Wel, ale krougen op
Schiermonnikoog hebben den-zmz- golden tieden en dat paast mie. Ik wil t hier
in Heubultjeburen aankom joar
ook invoeren.”
Hinnerk Raamp verslikde zuk in
de kovvie, housde t oet en
wreef mit zien rode buusdouk t
bezoentje schoon. ,, Vergeet
dat Geert, as mien Riekje dit
heurd springt ze oet heur vel.
Tegen wat doar op
Schiermonnikoog te gebeuren
staait, is ze al weken aan t
aksie voeren.”
Kallemooifeest op Schier, lu,
wat holdt dat in?
Het is n haidens vruchtboarhaidsfeest mit as symbool is n hoan. Dij wordt 18
meter hoog in n körf optoakeld. t Baist krigt wotter en vouer mit veur drij
doagen en wordt monitort deur n vijarts. In tussentied viert t haile dörp feest in
de ploatseleke krougen ter meerdere eer en glorie van de vruchtboarhaid.
Vandoar dat Geert Goudbloud happeg is om Kallemooi noar Heubultjeburen te
hoalen.
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Hai muik t bekende geboar mit doeme en wiesvinger: ,, Omzet Hinnerk en
negen moand loater-zmz- n geboortegolf -“”,,Nait aan begunnen,” zuchtde
Hinnerk Raamp,,,
Het daaiernfront mokt die of, omreden t is pure daaiermishandeln om dat
aarm baist op 18 meter höchte aan weer en wind bloot te stellen, Geert!”
,, En ik op mien beurt zeg,
d oetverkoren hoan huift
gain –zmz-strontpoten
meer te riskeren op n
misbult. Nee, hai krigt
doarboven ale hennen van
Heubultjeburen in t vizier
en zel zuk mit vreugde de
longen oet t lief kraaien.”
,, Joa Geert dat is t nou
net-de longen oet zien
lief- n hoan mit
boetenboordlongen is n dode hoan.”
,,Dikke onzin, der is op Schier nog nooit n dode hoan noar beneden toakeld.
Loaten Riekje en Co mor in t geweer komen tegen t ombrengen van
aindagshoantjes. n Klain-schoaleg gebeuren duurven ze de grond in boren, mor
komen de grode jongens in beeld den schieten ze-zmz- peuken.”
Hinnerk Raamp motterde.,,t Blift n onzoaleg idee, Kallemooifeest in
Heubultjeburen. Mor wel bedankt veur dien lekkere kovvie. Ik goa wieder mit d
oprumerij. Hopelijk komt der hail gaauw stoatsiegeld op blikjes en fleskes.”
Doar zat kastelain Geert nait op te wachten. Hai wil Kallemooi in
Heubultjeburen. Desnoods mit n robothoan. Dij ken zuk de longen ook nait oet
t lief kraaien en de kosten veur n vijarts blieven in aigen buuts.

Luuk Houwing

Tilproat
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“ Burenband “ Woltersum ” bijeenkomst 7 april 2018
Op 7 april jl. is er voor de tweede keer een gezellige middag georganiseerd in
het dorpshuis met als gast spreker dhr. Jos Mulder uit ‘tZand. Jammer dat er zo
weinig belangstelling was. Het is toch iets wat ons allemaal aangaat ook de oud
dorpsbewoners. Jammer, want het was een zeer interessante uitleg w.b.t. de
komende versteviging procedure , zeker voor de huiseigenaren onder ons .
De uiteenzetting van dhr. Mulder m.b.t. de versteviging/sloop en andere
ingrijpende gebeurtenissen liegen er niet om. Hij heeft via beeld materiaal
laten zien wat er allemaal bij komt kijken en dat is niet gering . Zijn hele huis is
overhoop geweest van de nok tot de kelder. Al met al heeft het vijf jaar in
beslag genomen , met de daarbij behorende ellende. Voor de eerste spijker
werd geslagen was hij al drie jaar onderweg. Als je niet precies weet welke
weg je moet inslaan dan kom je niet ver. Dhr. Mulder is in de gelukkige positie
dat hij veel mensen kent en bovendien zelf over veel kennis beschikt w.b.t.
juridische zaken en veel weet over wat er allemaal verder bij komt kijken.
Helaas verkeren we niet allemaal in een dergelijke positie. Velen van ons
hebben hier hulp bij nodig.
Middels deze bijeenkomsten willen we graag de bewoners van Woltersum op
de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen van deze hele operatie.
Goede voorlichting is het halve werk. Daarom proberen we ook elke keer
iemand uit te nodigen die ons goed kan voorlichten wat we wel, of juist niet
moeten doen. Volgens dhr. Meyer zijn er heel wat wegen te bewandelen waar
je ook snel in kunt verdwalen. Het bureaucratische doolhof is een moeilijk
traject en als je de uitweg niet kunt vinden kom je er niet gemakkelijk uit. Er
zijn genoeg mensen te vinden die ons er bij willen helpen en daar gaan we dan
ook gretig gebruik van maken. Ook hier in Woltersum staat een hoop te
gebeuren en daarom is het wijsheid om je goed te laten voorlichten door
mensen die er verstand van hebben aldus dhr. Mulder.
Na afloop werd er heerlijke soep geserveerd en daar hebben we met een
aantal mensen heerlijk van gesmuld. Dank aan diegenen die het voor ons
hebben verzorgd.
We willen iedereen graag stimuleren om bij deze gezellige samenkomsten
aanwezig te zijn en met elkaar te brainstormen te overleggen en te praten
over ieders zorgen en beleving in deze roerige tijden.
Suggesties /wensen en initiatieven zijn natuurlijk altijd welkom.
Samen staan we sterk.!!!!!
Graag tot de volgende borrel.
Namens “Burenband” Anneke Wagenmakers.

Tilproat

33

34 Tilproat

Nieuws vanuit school
De laatste dorpskrant voor de zomervakantie. Tijdens het schrijven van dit
verhaal staat de zon hoog aan de hemel. Het voelt als hartje zomer, het voelt
een beetje als vakantie, maar zover is het nog niet.
We hebben de afgelopen periode belangrijke zaken afgehandeld. Zo zijn de cito
eindtoetsen afgenomen, we zijn zeer tevreden over het resultaat, en de
kinderen uit groep acht, Marijn, Leanne, Lisa en Elise, hebben een plekje
gevonden op het voortgezet onderwijs. We wensen ze uiteraard een hele fijne
tijd toe.
De komende periode staat in het teken van de schoolreizen en het schoolkamp.
Ook zijn we bezig met de voorbereiding op de laatste schooldag. En onze
afsluiting zal er dit schooljaar, in verband met de verbouw van het dorpshuis,
heel anders uitzien. We hebben geen musical, maar gaan een ander
programma samenstellen met muziek en circus. Het belooft fantastisch te
worden.
Kortom, we hebben nog geweldige activiteiten in het vooruitzicht.
Rest ons nog om u toch alvast een fijne vakantie te wensen.
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Koopmansplein 15
9791 MD Ten Boer
Tel. 050-3020441
Fax. 050-2030442
Internet: www.readshop.nl
E-mail: tenboer@readshop.nl
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O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8

Watermiddag
28-05-18

Marijn Ruigendijk

groep 8

Op een warme middag gingen wij een watermiddag houden op deze middag
mocht je waterpistolen meenemen, je
moest een zwembroek aan doen. Op het
grasveld hadden wij enkele bakken met
water staan waar je dan je waterpistolen
kon vullen. Ook stond er een klein mini
zwembadje voor de kleinere kinderen
verder was er nog een sproeier.
Er was ook nog een hele vette
waterglijbaan. We hadden dan een groot
plastic doek daar deden we water overheen en groene zeep dan kon je daar
heel goed overheen glijden.
Op het laatst kregen we nog een ijsje van de ouderraad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Leanne

water middag
28-05-18

Wij hebben met school een watermiddag gehad. En
dat betekend dat we waterpistolen mee mochten
nemen. Er lag ook een zeil met water en zeepwaar je
overheen mocht glijden. Je moest een zwembroek
meenemen en een handdoek er was ook een
zwembadje voor de kleinere kinderen en een
sproeier. Bij de waterpistolen stonden bakken waar je
je waterpistool kon bijvullen. Aan het eind van de
middag kregen we nog een ijsje.
Ik vond het waterpistolen gevecht het leukst.
Leanne Wierenga

Tilproat 41

**********************************************************************************

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,
Terwijl ik dit stukje schrijf, zit ik heerlijk in mijn achtertuin. Wat is het prachtig
weer en dat zo vroeg in het seizoen. De peuters hebben gelukkig nog geen last
van de hitte en op school spelen we
lekker lang buiten.

Met Moederdag hebben wij een
brillenhoesje voor alle mama's
beschilderd, dus dat komt nu goed uit
voor alle zonnebrillen.
Op dit moment zijn we bezig met het
thema fruit, lekker gezond en er zijn
veel leuke werkjes mee te maken.
Over een paar weken gaan we bezig
met Vaderdag, nog even tijd weer
iets origineels daarvoor te verzinnen. Ook worden alle peuters nog op de foto
gezet, vieren we de verjaardagen van alle juffen nog, gaan we op schoolreis
naar de speeltuin in Godlinze en hebben we onze jaarlijkse traditionele
afsluiting van het schooljaar, in de vorm van onze gezamenlijke picknick.
Kortom, een drukke tijd tegemoet.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die onze peuterzaal op welke manier dan ook
dit schooljaar weer heeft gesteund, fijn!
Speciale dank gaat uit naar mijn vrijwilligers Karin en Jeannette die altijd
klaarstaan voor de peuters en mij ondersteunen met de dagelijkse
werkzaamheden.
Iedereen alvast een heerlijke vakantie gewenst......
Zonnige groet van juf Maaike.
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De jeugd van Woltersum vreet niet alleen
maar kattenkwaad uit. Ook denken ze aan
de doodgereden diertjes in het dorp.
Enkele kinderen hebben een mooi
aandenken gemaakt voor een doodgereden
egeltje. Deze is gemaakt bij het binnen rijden
van het dorp vanaf de Bouwerschapweg. Ze
kenden het lieve beestje niet maar hebben
het de naam Egbert gegeven.
Mooi gebaar hoor jongens!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste Woltersummers,
Het is bijna weer zover; onze jaarlijkse kermis op 22, 23 en 24 juni!!
Ook dit jaar is er weer van alles te beleven.
Het thema van dit jaar is Country en
Western!
Zaterdag 23 juni organiseert de VVV een
Country en Western spellen zeskamp! ’s
Morgens zijn de kinderen van harte welkom
waarnaar de volwassenen ’s middags zich van
hun beste kant mogen laten zien! Het opgaveformulier zit in het kermisboekje
deze zal uiteraard in de weken voor de kermis weer in de bus vallen. En het
team met de origineelste Country en Western outfit kan weer bonuspunten
verdienen!
Zondag 24 juni is er een rodeo stier wedstrijd! Wie blijft het langst zitten op de
stier??
Namens VVV Woltersum wensen we jullie alvast een geweldig weekend!!
Arjan, Jeroen, Riëtte, Denise en Janny.
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Popschool Woltersum
Het eerste optreden was een
groot succes!
Afgelopen woensdag 30 mei
vond er in Woltersum een
uniek tuinconcert plaats ter
afsluiting van de eerste
lessenserie van De Rijdende
Popschool. In en rond de tuin
stond een fantastisch publiek
en lieten de drie bandjes
horen waar ze zo hard aan
hebben gewerkt de afgelopen weken. Dit alles onder begeleiding van
popcoach Rebecca.
De eerste band was boysband: Roan, Armin, Kris, Yael en Stijn.

Ze gaven een spetterende show weg met name met hun laatste nummer ‘Sexy
Als Ik Dans’ van Nielson. De jongens wisselden de instrumenten met elkaar af
en stonden op een gegeven moment zelf met z’n vieren achter 1 keyboard.
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De tweede band was Maik met zijn meisjes; Elise, Leanne en Aya.

Het publiek zong lekker met ze mee bijv. op het liedje van Guns and Roses
‘Knock knock knocking on Heavens Door’.

De derde band
was een band met
iets oudere
bandleden:
Lisanne, Douwe en
Hanneke. Annika
speelde deze
avond spontaan
mee op saxofoon
en na wat
aanmoedigingen
besloot Louwrens
ook mee te spelen
op gitaar.

Er werd zelf een heel speciaal nummer (Happy van de Turtles)
gezongen door Douwe voor zijn vrouw Hanneke, ter herinnering aan hun
bruiloft.
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Aya heeft nog spontaan
meegezongen met Hanneke en
met Rebecca en Meindert
ondersteunde de ritme- sectie
subtiel op de achtergrond.
Het was een hele gezellige avond
met enthousiaste bandleden en het
was vooral ook erg leuk dat er
zoveel publiek bij was.
Ook dank aan Dieta en Maaike voor de mogelijkheid om in de school te mogen
oefenen.
Na de zomer begint Popschool Woltersum weer met een nieuwe cyclus lessen.
Hier moeten natuurlijk wel voldoende aanmeldingen voor zijn. Ze proberen de
planning voor iedereen die mee wil doen passend te maken, dus laat je niet
weerhouden door tijden en beschikbaarheid. Het is echt verbazingwekkend
hoe, ook ongetraind, een ieder aan het einde van de les een aantal nummers
kan spelen. Daarvoor weer alle hulde aan Rebecca en haar muziekkennis,
duidelijke manier van uitleggen en enorm geduld.
Hopelijk kan dit een vervolg hebben en zien we meer optredens van ons eigen
Woltersums talent!
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Op 24 maart is het landschapsbeheer Groningen bij ons geweest met 20
cursisten om de fruitbomen te snoeien.
Na een welkomst woord en een kop koffie gingen ze de boom gaart in. Na
uitleg van: Hoe zet ik de
ladder veilig neer? werden
ze in 3 groepjes verdeeld.
Alle 3 de groepen kregen
een begeleider mee.
Door het snoeien werd
verteld welke tak er af
moet en welke niet. Ook
belangrijk is dat er vol
doende zonlicht in de
bomen kan komen.

Dan is het tijd om te lunchen en een heerlijk kop soep te nuttigen wat Freddy
voor ons had gemaakt. Na de lunch kregen we van een pomoloog nog appels
te proeven van zeer oude rassen.
Om 15.00 uur had een ieder het wel gehad met het snoeien. Ete en Tabe van
der Laan kwamen nog om de takken te versnipperen.
Wij hebben een hele leuke dag gehad en haast alle fruitbomen zijn gesnoeid.
En wij waren bekaf.
Henk en janny

Tilproat 49

Einde gaswinning mogelijk grote gevolgen voor
lopende versterkingsoperatie
Het besluit om de gaswinning te stoppen heeft mogelijk grote gevolgen voor
de ingezette versterkingsoperatie. Alleen daar waar de versterking al in
uitvoering is of al maanden over de versterkingsadviezen met bewoners wordt
gesproken gaat de versterking zeker door. Dat heeft minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat afgesproken met vertegenwoordigers van de
provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied.
Voor de overige bewoners in het versterkingstraject, waaronder diegenen die
deze maand het versterkingsadvies zouden krijgen, geldt dat nog weer verder
onderzocht gaat worden óf, hoe en wanneer de versterking doorgaat. Er wordt
onderzocht of er andere opties voor wijkvernieuwing mogelijk zijn.
Minister Wiebes en de regiobestuurders hebben verder afgesproken dat de
toekomstige versterkingsaanpak wordt aangepast aan de nieuwe situatie met
dalende gaswinning.
Het Gasberaad is van oordeel dat nu besluiten nemen, gebaseerd op een
mogelijke toekomstige andere situatie, niet verantwoord is. Het ís nog niet
duidelijk of en in welk tempo de seismiciteit vermindert. Pas als er meer
inzicht is over het veiligheidsniveau kan de mammoet-tanker van de
versterkingsoperatie een draai gaan maken. Nu een haakse bocht nemen
vindt het Gasberaad veel te vroeg. Het is nog de vraag of het rapport van
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SodM, KNMI, TNO en NEN wat voor de zomer wordt verwacht, sluitende
conclusies over de versterkingsoperatie zal opleveren.
Dat betekent niet dat wij nu roekeloos de halve provincie willen slopen. Wij
gaan ervan uit dat voor de na-oorlogse wijken in ieder geval in Appingedam en
Delfzijl wordt voorzien in bevingsbestendige nieuwbouw in overleg met de
bewoners. Of dat gefinancierd wordt vanuit NAM (op basis van
aansprakelijkheid) of vanuit de Rijksoverheid (wijkvernieuwing) vinden we van
ondergeschikt belang. Waarbij we overigens geen voorstander zijn om de
volledige rekening bij de woningbouwcorporaties neer te leggen.
Voor de dorpen geldt dat daar, hoe dan ook, een kwaliteitsslag op de
woningvoorraad moet plaatsvinden. Dat moet en kan maatwerk zijn: van
onderhoud, schade preventieve maatregelen, versterken tot
sloop/nieuwbouw. En dat geldt wat ons betreft voor álle dorpen. Niet alleen
daar waar nu toevallig de eerste versterkingsadviezen zijn afgegeven.
Er ligt nog geen Bestuursakkoord. Als Gasberaad zijn we daar geen onderdeel
van maar zijn we wel in de gelegenheid om inhoudelijk te adviseren.
Onze adviezen over de versterking zijn helder: stapel niet vertraging op
vertraging maar ga door met de beschikbare kennis, met zoveel mogelijk
gelijke kansen en mogelijkheden en met keuzeruimte voor bewoners.
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Tilproat Woltersum

35e jaargang nummer 4

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

Juni 2018

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

