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Moi lu,
De vakantie is voor iedereen weer
achter de rug. Het gewone leven word
weer opgepakt. Wat hebben we een
mooie warme zomer gehad, met veel
plezier voor veel kinderen in het
zwembad van Ten Boer of bij de Fam.
Meijer aan de Boltweg in het
Damsterdiep. Hierover straks meer te
lezen in deze editie. Het word steeds
moeilijker voor ons om de Tilproat te
vullen. Dit komt natuurlijk ook door de
sociale media zoals Facebook. Maar
steeds vaker gebeurd het dat er
activiteiten zijn in het dorp en we
krijgen hierover niks binnen, zowel
voor de kalender, die inmiddels al uit de
Tilproat verdwenen is, als in een
verhaaltjes vorm. Er zijn gelukkig wel
stukjes binnen gekomen van de
Burenband, Dijkfruit en natuurlijk weer
eens een berichtgeving over de
aardbevingen. De Blind Roofers is
gevraagd door de redactie om ook een
stukje te schrijven, en ze hielden hun
woord. De jubileum commissie van SV
Woltersum zit ook niet stil, meer leest u
straks in deze Tilproat. Ook de kinderen
van OBS De Huifkar zijn druk geweest
met stukjes te schrijven. Verder wil ik
u vragen: kijkt u eens op de achterste
pagina of alles nog goed is ingevuld en
anders even doorgeven aan ons.
Wegens te late maar o zo belangrijke
inzendingen hier bij de redactie is deze
editie een week later bij de drukkerij
beland dan de bedoeling was. Nu rest
mij nog te zeggen dat ik u veel
leesplezier toewens en tot de volgende
Tilproat.
Robert Smit.
Tilproat

3

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Nu de vakantie voorbij is komen alle lopende
zaken langzaam weer tot leven. Dat de
overgang naar de gemeente Groningen dicht
bij komt is echt goed te merken. Hier is veel
over te doen, van een bedank bijeenkomst
voor de samenwerking tot het opstarten van
een overkoepelend dorpsbelangen om de
oude gemeente Ten Boer te vertegenwoordigen naar de grotere
gemeente Groningen. Erg leuk en interessant.
Dan is er uiteindelijk toch een beslissing genomen over de vuilstort op de
locatie van het oude zwembad. Hij wordt geruimd! En dat is echt goed
nieuws. Erg fijn dat hiertoe besloten is. Iedereen heeft ook een brief
gekregen waarin u allen bent uitgenodigd om tussen 17:00 en 19:30 in
het cafe binnen te lopen bij de inloop bijeenkomst over de oude vuilstort
om alle details hierover te horen.
Dan zijn er ook nog kleine successen zoals het binnen halen van een
subsidie voor de aanschaf van een mooie kerstboom voor op het veldje
bij de jeu de boules baan.
Als laatste wou ik nog even een app met jullie delen die mij laatst werd
aanbevolen. Dit is de app van meldstad. Via deze app kun je de gemeente
erg gemakkelijk op de hoogte brengen van iets wat gerepareerd of
opgeruimd moet worden. Ik heb een kapotte putdeksel gemeld. Dit kan
via de computer op de site: https://groningen.slimmelden.nl of via de app
meldstad die je kunt downloaden. Gewoon naar de gemeente bellen mag
natuurlijk ook nog, maar ik wou jullie deze tip graag mee geven.
Geniet nog van de nazomer die nog erg lang gaat duren (ga ik vanuit)
Willemjan
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Update 100 jarig bestaan SV Woltersum. (3e weekend Juni 2019)

De afgelopen periode zijn er al weer heel wat zaken geregeld. Zo is er een
(kleine) groep die zich bezighoud met het benaderen en opzoeken van oud
leden. Het zou leuk en gemakkelijker zijn als deze groep wordt uitgebreid.
Heeft u nog wat tijd , zin en energie geef u dan op bij het bestuur om u aan
te sluiten bij deze commissie. Vele handen maken licht werk.! (en het is nog
gezellig ook)
De komende periode zullen we aanwenden om verzoeken tot subsidie bij
meerder instanties te doen, om op deze wijze geld te genereren. Ook zal de
actie “schijt je rijk” weer in het leven worden geroepen. Natuurlijk prachtige
prijzen, maar met als hoofddoel hier enige euro’s aan over te houden voor
de totstandkoming van een super feest weekend !
Het cafe en het dorpshuis gaan samen de catering verzorgen.
Toiletunits en personeel zijn besproken, zodat een ieder proper en schoon
kan toiletteren.
Het land van Lalkens en Doornenbal is geregeld als parkeerruimte.
De draaiboeken van VVV, Dorpsbelangen en SV Woltersum zijn op elkaar
aangepast.
Via de facebookpagina van SV Woltersum is er een evenementenpagina
voor de reünie.
Bij het verschijnen van de volgende Tilproat hopen wij nog grotere
vorderingen te hebben gemaakt!
De jubileumcommissie.
Tilproat 7
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Dijkfruit en wandelen om Woltersum.
Sinds 2014 genieten we van de 45 fruitbomen en het pad dat erlangs
loopt.Ondanks de wel heel droge zomer hangt er weer volop fruit aan de
bomen langs het Eemskanaal.
Het Dijkfruit is al
gedeeltelijk geplukt,
de rest kan er
binnenkort af. Leuk
als dorpsgenoten
ervan genieten, de
rest gaat naar de
Slingertuin, de zorgboerderij van Huib
van der Ziel. Huib en
zijn cliënten doen
het onderhoud
samen met Theo
Verhoeven. Een paar bomen aan het einde hebben het zwaar omdat de grond
van slecht kwaliteit is daar. We hopen dat te verbeteren.
Sommige mensen hebben het pad aan het einde van Dijkfruit via het bruggetje
en dan door het weiland ontdekt en maken er af en toe gebruik van. Het pad is
niet toegestaan voor honden. Het risico dat er koeien ziek worden van
uitwerpselen is te groot.
Het zou geweldig zijn indien dit het begin is van meer wandelmogelijkheden
om Woltersum. Mooie paadjes en wat meer groen. In Friesland, maar ook bij
Ten Post zijn daar mooie voorbeelden van. Zoals ik begrepen heb stelt de
gemeente ons binnenkort in de gelegenheid onze wensen voor Woltersum
kenbaar te maken. Het zou geweldig zijn als er meer gewandeld en gefietst kan
worden op paden waar geen auto’s komen.
Uiteraard zijn voorstellen voor andere wandelpaden welkom.
Boudewijn ’t Sas namens Dijkfruit.
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Fotoboek Woltersum in de maak!

Het is mooi jullie te kunnen melden dat we een heel eind op weg zijn met het
fotograferen van de woningen en bewoners van ons prachtige dorp.
Het geweldige weer zorgt voor mooie scherpe opnames en we kunnen niet
wachten om het af te maken. De fotografen Gea Schenk en Ronnie Zeemering
zijn erg enthousiast.
Binnenkort is er een pauze in de fotosessies om ook in de andere seizoenen
opnamen te kunnen maken. Gerrie Schotman doet gelukkig de planning voor
ons.
Ondertussen gaan we verder met de teksten voor het boek.
Verhalen en informatie zijn van harte welkom.
We zijn vol vertrouwen dat het een mooi tijdsdocument wordt waar we trots op
kunnen zijn.
Voor informatie kun je contact opnemen met een van de werkgroep leden of
een e-mail sturen naar: fotoboekwoltersum2016@gmail.com

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

Tilproat
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The Blind Roofers.
Op 10 juni speelden wij op het kerkplein te Woltersum, wat deel uitmaakt van
de Damsterdelta, het stroomgebied van het Damsterdiep. Het Damsterdiep is
een soort geul met water er in, en je kunt er in zwemmen eventueel.
Onze zanger heeft een relatie met Liza, die woont in Woltersum. Hun hebben
nu 4 jaar.
Thomas' vader komt uit Birma weg. Wouter is net bij de band. Karel speelt
toetsen en heeft een klompvoet. De mama van Antonie en Karel maakt stoffen
dingen voor de band, zoals spandoeken en slips. Wij spelen eigen nummers en
dus
geen
koffers.
In
2016 wonnen
we een of
andere prijs,
maar dat is
niet duidelijk
welke
het
was. Het was
in ieder geval
niet
een
Nobelprijs.
We
treden
bijna
elk
weekend op. Ons volgende optreden is in 2019. Thomas speelt op cajon (een
soort holle kist) en trommel. Wouter heeft een gitaar met vier touwen, want
zes is net te lastig. Antonie speelt analoge gitaar en Karel heeft een pianola. De
nummers die ze spelen is rock-achtig, maar wel op zich mooi om te horen. De
muziekstijl heet Damsterdelta, vernoemd naar die ene geul van net.
Wij vonden het heel leuk om te spelen in Woltersum, want het was lekker
dichtbij huis en we waren op tijd thuis voor Klokhuis.
Onze boeker heette Tzanto, maar die is inmiddels gepensioneerd. Je kunt
kijken naar onze website voor meer informatie over ons te vinden. De website
heet www.theblindroofers.com. Je kunt ook .nl doen, dan kom je er ook, maar
dat mag je zelf weten.
Tot ziens.

(foto Ronnie Zeemering)
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Brandweer oefening in Woltersum
Hoe kun je brand in je woning voorkomen? En wat als er toch brand uitbreekt,
welke maatregelen neem je dan om de gevolgen van brand zoveel mogelijk te
beperken?
Over deze vragen
ging de brandweer
met je in gesprek!
Op dinsdagavond 12
juni was er om 19.00
uur in Woltersum bij
Dobbestraat 23 een
oefening van de
brandweer. Iedereen
in Woltersum had
een briefje in de
deur gehad dus het
was druk om die tijd
in de straat.
De blusploeg handelde net als bij een echte brand. Een brandweerman legde
aan het publiek uit wat de brandweer precies doet tijdens een incident en wat
je zelf kan doen in zo’n situatie. Je merkte als toeschouwer dat het best een
tijdje duurde voordat de brandweer ter plaatse was. Zo werd je meegenomen
vanaf de eerste melding van de brand tot aan het ventileren van de woning na
afloop.
Er was een brand ontstaan
in de woning en de
eigenaar kwam naar
buiten om de brandweer
te bellen. Zijn vrouw en
hond waren nog aanwezig
in de woning en konden er
niet uit. De man was in
shock en kon niks meer
zeggen, alleen maar voor
zich uit staren en zittend
op een stoeltje.
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Na een 10 minuten kwam de brandweer wagen er met gillende sirenes aan. De
stoere mannen en vrouwen gingen na het uitstappen in overleg.
Ze redden na de eerste blus acties de hond. Wat was de eigenaar blij. Even
later was ook de vrouw gered en werd het brand meester gegeven.
Daarna nodigende de spreekmeester het toegestroomde publiek uit,
waaronder veel
kinderen, maar ook de
burgemeester van Ten
Boer had de moeite
genomen om naar
Woltersum te komen,
een gesprekje aan te
gaan met de
specialisten over
brandveiligheid in en
rondom het huis.
Daarbij kwam ook het
belang van rookmelders en brandpreventie aan de orde.
Na alle gedane arbeid mocht de jeugd nog even in de brandweerauto kijken en
er zelfs even in zitten.
Het was een groot succes en ze hebben veel mensen aan het denken gezet om
toch maar brandmelders e.d. aan te schaffen.

Tilproat
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d Onzekere toukomst van biologische spekbonen.

Hinnerk en Riekje Raamp haren ondanks ale dreugte n overvloud aan
spekbonen in toen. Zoveul, dat d Heubultjebuurster milieuaktivelinge der nait
aan wecken kon. Zodounde, Hinnerk haar in heur opdracht n toavel in d oprit
zet: ,,Spekbonen € 1 de kilo. Biologisch teeld en bewotterd.”
Het ging as n lopend vuurtje Heubultjeburen deur en t luip störm. Ain euro de
kilo, kom doar mor
ais om bie de
grootgrutter.
Binnen n haalf uur
waren de bonen
totoal oetverkocht.
Aantje Van der
Zwoag kwam te
loat. Hinnerk zag
deur t roam, dat
Riekje en Aantje woorden kregen. Bie t votgoan ruip Aantje nog wat achterom
tegen Riekje en dij bölkde heur noa, dat zai, Aantje, n onwaitende in de
woestijn was.
Weerom bie de kovvie, vruig Hinnerk: ,, Wat was der wel loos wicht?”
,, Ach , dij oppolitoerde troela van n hapscheer vruig mie hail filaain of wie ook
mit vekantsie gingen. Wus netuurlek wel beter, mor ja even prikken hé. Mor
den is ze bie mie aan t verkeerde adres.,, Mit vekantsie?” zee ik ,,,om t milieu te
spoaren blieven wie al suns joar en dag mooi thoes.
Bloots lu dij der lopend of op fiets bepakt en bezakt op oet trekken, dij meugen
van mie.
Aan mien lief gain polonaise, zegt dij heksebiel,,,ik loat mie nait kreperen. Wat
dochst, dat ik n koeltje groaf om te kakken?
Stel die veur, dat ik doar achterover in sodemieter.
Hinnerk laagde bie t idee, mor Riekje was nog nait kloar:
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,,En, zee dat mens, ik zai mie ook nait mit n closetrol onder d aarm noar n
toiletgebaauw schontjen. Elk ken den ja zain dast aandrang hest. Nee, ik dou
mien pozzie geern aan Fikkie en Tjakko is t doar van haarten mit ains. Dat
herens in de grond rammen en den de bainen breken over de scheerlienen,
loaten wie mit vreugde over aan de laifhebbers, Riekje. Wie bouken n
vlaigraais noar Indonesië, nemen n hotelkoamer mit bad en airko en loaten ons
de bikselderij veurzetten. En den beslist gain deurwozzen biologische
spekbonen van de femilie Raamp.”
,Ze wait nait beter, Riekje wicht,” bromde Hinnerk.
,,n Zeg dat wel,” foeterde
dij,,, mor ze is schaandegenog
d ainege nait. Schiphol en
Eelde hebben t nog nooit zo
drok had. Haile volksstammen
steken kop in t zaand. Of n
vlaigmesien noar Indonesië
op wotter vlugt. Mor ze zellen
t ondervinden. Lu dij nait
milieuvrundelk kamperen
zellen noa verloop van tied
kreperen!”

As bie oetzunderen nam Hinnerk Raamp t leste woord.
,, Ast dit mor waist Riekje. Ze slepen ons ook mit in de CO2 ellende. Dammeet
wil der gain biologische spekboon meer wazen bie ons in toen.”

Luuk Houwing.

Tilproat
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Beste dorpsbewoners,

een beetje een ongebruikelijk verzoek ...

Ik ben 8 jaar oud al en woon al bijna weer 3 jaar in Woltersum, waar m'n
oma ook woont.
Mijn vader woont jammer genoeg in het buitenland en ik zie hem heel
weinig. Ik mis hem af en toe heel erg, vooral als ik andere kinderen leuke
dingen met hun vader of opa zie doen.
Mijn moeder en zus zijn heel lief en leuk enzo, maar ze begrijpen toch net
die 'jongens dingen' niet ...
Ik hou van bewegen, sporten, voetbal, vissen (denk ik), rennen, buiten
spelen, de sloot onderzoeken, dingen bouwen/repareren,
fietsen/motoren/auto's, timmeren, experimentjes.
Vaak stel ik veel vragen omdat ik nieuwsgierig ben en het leuk vind om
dingen te leren.
Met meisjes is het toch net anders dan met jongens, als je begrijpt wat ik
bedoel?!
Ik ben meestal vrolijk en lekker actief en nooit moe. Ik zoek een soort van
extra bonus-grote broer/ oom type, nou ja een soort (bijna) volwassen
vriend om af en toe iets mee te doen.
Is er iemand die soms of 1 x per week een uurtje of zo iets met mij samen
wil doen?

Heb je interesse of vragen, mail dan:

hanvana@gmail.com

Tilproat
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Dorpscoach aardbevingen Jodi Kremer:
Jodi Kremer (52) doet niets technisch en heeft geen verstand van scheuren in
muren, verzakte funderingen en slappe dakconstructies. Symptomen van een
gescheurde ziel kent hij wel en daarom is hij sinds mei aangesteld als
dorpscoach met de aardbevingsschade als kerntaak. Speciaal voor die mensen
die aardbevingsgerelateerde stress ervaren.
Van huis uit is Jodi maatschappelijk werker. 15 jaar lang heeft hij in het UMCG
patiënten met ernstige ziektes begeleidt. Na vervolgens 10 jaar gewerkt te
hebben als maatschappelijk werker bij Revalidatie Friesland heeft hij nu de
overstap gemaakt naar de Deel, het sociale wijkteam van onze gemeente. Jodi
spreekt de (Groningse) taal van de mensen, niet alleen verbaal, maar ook
sociaal cultureel. Hij voelt zich een van hen en dat helpt, want alles in zijn werk
draait om écht contact en respect voor mensen. ,,Het helpt het dat ik ben
opgegroeid in Noord Groningen en tot mijn zestiende vrijwel uitsluitend
Gronings heb gesproken.’’ Nu woont hij in Leek. ,,Daar heb ik een zogenaamde
nul-op-de-meter-woning. Ik ben van het gas af!’’
Onzekerheid
,,Wat ik zoveel mogelijk doe is naar de mensen toegaan. Immers, daar bestaan
de problemen en kunnen mensen in hun eigen omgeving vertellen wat hun
bezighoudt. Dáár kunnen ze laten zien wat ze ervaren. Hoe het is als buren te
wonen in een straat waarin hún woning niet versterkt wordt en die aan de
overkant van de straat wel. Of de onzekerheid niet meer aan te kunnen; “is
mijn woning nu wél of niet veilig? En wanneer wordt er eindelijk eens iets
gedaan?” Het is moeilijker omgaan met onzekerheid dan met negatieve
zekerheden. “Mijn ervaring is dat mensen opgelucht kunnen zijn als ze weten
dat ze kanker hebben, in plaats van dat ze niet weten waarom ze ziek zijn.
Datzelfde geldt voor de veiligheid in hun woning. Vaak blijkt in gesprekken dat
mensen vooral heel graag duidelijkheid willen. Dat ze willen weten wat er met
hun woning gaat gebeuren. ’’
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Veel mensen vertellen niet écht hulp niet nodig te hebben, maar dat gevoel van
onveiligheid of boosheid richting NAM of overheid wel blijft knagen. ,,Meteen
daarna krijg ik de verhalen hoe het knaagt, hoeveel ze piekeren, slecht slapen
en eigenlijk nooit uitgerust zijn. Verhalen over hoe oneerlijk het voelt om zich
alleen te voelen strijden tegen grote, logge, invloedrijke organisaties. Hoe het is
als er wéér iemand op de stoep staat die foto’s komt maken zonder dat je ooit
hoort welk nut dat heeft gehad.’’ Het lucht op om je verhaal te delen en met
iemand te spreken die géén partij is. Iemand die met je nagaat hoe je ín de
situatie het best tot je recht kunt komen.
Verwijzen
Naast de mensen die zichzelf bij Jodi melden, zijn de bewonersbegeleiders van
het Versterkingspunt in Ten Boer een belangrijke verwijzer. ,,Er zitten daar
bevlogen mensen die goed in de gaten hebben welke inwoners wel of geen
problemen hebben. Zij signaleren bij wie de grootste knelpunten zitten en
bespreken met de mensen of ze hulp op prijs stellen. Als dat zo is kom ik
langs.’’ Met de huisarts werkt het twee kanten op. ,,Soms zal ik mensen naar de
huisarts verwijzen, omdat ze medische klachten krijgen van de stress. Maar
andersom zal de huisarts ook naar mij verwijzen, als het beter is de stress aan
te pakken in plaats van deze met pilletjes te camoufleren.’’
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Beste Dorpsbewoners,
Op het moment dat we dit schrijven is de verbouwing en
versterking nog in volle gang. En we kunnen jullie zeggen HET
WORDT ECHT MOOI!!
Wij hopen dat we medio oktober het dorpshuis weer volledig in
gebruik kunnen nemen.
En dan komt er ook een officieel open huis voor alle besturen
van fondsen, overheidsinstellingen, stichtingen , vrijwilligers en
medewerkers die de verbouwing (financieel) mogelijk hebben
gemaakt.
En ’s avonds is er feest en vieren wij met alle inwoners van het
dorp en alle gebruikers van het dorpshuis de voltooiing van de
verbouwing.
De band Face tot Face (( http://facetofaceband.nl/) zal
optreden en een hapje en een drankje krijgt u aangeboden. Voor
meerdere drankjes kunnen ter plekke consumptiebonnen worden
gekocht (Alleen voor deze avond geldig want maar 1 euro ’t
stuk).
De uitnodiging zal binnenkort bij iedereen op de mat vallen!
Groet,
Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum
Tilproat

25

26 Tilproat

Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering
( bron: www.tenboer.nl )

Indien u een inkomen heeft van minder dan 120% van het sociaal
minimum kunt u een deel van het eigen risico (ER) van de
zorgverzekering terug krijgen via de gemeente. Vanaf 1 oktober 2018
kan hiervoor een aanvraagformulier worden opgehaald bij De Deel of
via
de
gemeentelijke
website
worden
gedownload
(https://www.tenboer.nl/digitale-balie/producten-en-diensten-tenboer/werk-inkomen/compensatieregelingchronisch-zieken-engehandicapten). Het gaat hier om het ER over het jaar 2018. Om voor
een vergoeding in aanmerking te komen moet tenminste 150 euro aan
ER in rekening zijn gebracht. U kunt alleen een compensatie krijgen als
er sprake is van een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.
U kunt aanvragen tot 1 juli 2019. Het advies is om te wachten met
aanvragen totdat alle zorgkosten in rekening zijn gebracht. Dat is vaak
pas na afloop van het jaar. Er kan maar één keer een aanvraag worden
gedaan. Als u in dit kalenderjaar het volledige ER al heeft betaald of al
volledig in rekening is gebracht kunt u dus al aanvragen vanaf oktober
2018. Als u een inkomen heeft ter hoogte van het sociaal minimum
ontvangt u een hogere compensatie dan wanneer u een inkomen heeft
dat daar boven ligt. De precieze hoogte van de compensatie is
afhankelijk van het inkomen en de hoogte van het ER.
www.tenboer.nl
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Hoe staat het met de Burenband?
Eerst nog even de doelstelling:
“Het doel van Burenband is vooral elkaar te blijven spreken, informeren
en steunen nu we voor een heel ingrijpende uitdaging staan.
Voorop staat dat we proberen met elkaar goed door deze jaren te komen
en de goede onderlinge verhoudingen in stand houden.”
De procedures van de versterkingsopgave lijken vrijwel tot stilstand gekomen.
De eerste roerige periode van gesprekken, info avonden en woning inspecties
met veel auto’s in de straat is voorbij.
Nu is het afwachten waar de overheid toe besluit: Hoeveel woningen worden
er versterkt in Groningen en wat zijn de normen, sterkte eisen, waarmee
gerekend wordt?
Er zijn een paar inwoners die nog met de verschillende instanties in gesprek zijn
omdat ze een oude procedure doorlopen of omdat ze vallen onder de regeling
Eigen Initiatief.
Indien er nog meer mensen met HEF of Eigen Initiatief bezig zijn dan kunnen ze
dat melden bij Frans Pot. Het kan waardevol zijn elkaar goed op de hoogte te
houden.
Er is bij de gemeente Groningen een uitnodiging in behandeling om in
Woltersum langs te komen voor een gesprek over de problemen die we
ervaren rond de versterkingsopgave.
Wil je daarbij zijn of de politici thuis ontvangen, meld je dan aan.
Op 28 juni 2018 stonden onderstaande getallen in de Volkskrant:
Zekerheid: 1467 huizen zijn geïnspecteerd, doorgerekend en van
versterkingsadvies voorzien versterking gaat door en soms is al begonnen
Snel zekerheid: 1588 huizen zijn wel geïnspecteerd en doorgerekend, maar
versterkingsadvies is nog niet verstrekt Krijgen deze week duidelijkheid( in
Juni dus)
Onzekerheid over bestendig maken:
200 deelnemers Eigen Initiatief: 34 worden versterkt. 166 nog onduidelijk
1581 huizen zijn wel geïnspecteerd maar nog niet doorgerekend lot
onduidelijk
17500 huizen moeten nog worden geïnspecteerd lot onduidelijk.
Woltersum behoort dus bijna geheel tot de groep van 1581 huizen die
geïnspecteerd zijn. Het enige wat duidelijk is: Er is nog steeds veel onduidelijk!
Afwachten is het enige wat we kunnen doen.
28 Tilproat

NUTTIGE WEBSITES AARDBEVINGSPROBLEMATIEK

Belangenbehartiging
http://overschild.nu/wp-content/uploads/2012/05/DVO-WITBOEK-OVERSCHILD.pdf
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
http://gasberaad.nl/
https://www.stutensteun.nl/
http://groningerdorpen.nl/
Sociaal-maatschappelijk
http://www.vangnetbijzonderesituaties.nl/
https://www.tenboer.nl/welzijn-en-zorg
Juridisch
http://www.onafhankelijkeraadsman.nl/
https://www.nationaleombudsman.nl/
https://www.stwag.gr/
Geologie/milieu
http://www.tcbb.nl/
https://www.sodm.nl/
https://milieudefensie.nl/
Overheid/NAM
http://www.centrumveiligwonen.nl/
http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/
http://www.samenwerkingsverbandnoordnederland.eu/

Zo gauw er aanleiding toe is zullen we jullie op de hoogte stellen.
Namens de werkgroep Burenband.
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Woltersum vernieuwt !
In 2016 is de dorpsvisie Woltersum gemaakt. De gemeente Ten Boer wil
Woltersum de komende tijd ondersteunen om deze visie uit te werken in een
dorpsvernieuwingsplan. Na twee jaar, waarin er veel is gebeurd, is het tijd om
te kijken welke thema’s uit de visie verder uitgewerkt kunnen worden.
Misschien zijn er ondertussen ook nieuwe thema’s bijgekomen. Het doel is te
komen tot concrete plannen voor de toekomst van het dorp, die kunnen
worden uitgevoerd. Kortom, er liggen mooie kansen om samen aan de
Dorpsvernieuwing te werken en het is van groot belang dat we als dorp met
een mooi plan te komen dat gedragen wordt door iedereen!
Om te zorgen dat dit proces dorpsbreed wordt gedragen, hebben we
bewoners gevraagd met ons mee te denken. Samen met vertegenwoordigers
van de gemeente Ten Boer zijn zij bezig een dorpsvernieuwingstafel te vormen
om het dorp te betrekken. Hierbij zijn ook een architect, stedenbouwkundige,
landschapsarchitect, een cultuurhistoricus en een sociaal geograaf
aangeschoven om samen met jullie plannen te maken.
Voor de eerste stap willen we het hele dorp, dus bewoners van alle leeftijden,
maar ook alle verenigingen, de kans bieden om mee te doen. De eerste vragen
zijn: Welke onderwerpen mogen niet ontbreken? Wat kan het dorp zelf? En
waarvoor moet het dorp de samenwerking moet zoeken met anderen?
Iedereen in Woltersum ontvangt spoedig meer informatie en een uitnodiging
in de bus. Dus denk hier alvast over na en doe mee! Jullie kunnen de leden van
het dorpsplatform en de burenband natuurlijk ook aanschieten. Je leest het
goed, de eerste stap want er volgen er meer! Je vindt de dorpsvisie 2016
binnenkort op de website dorpsvernieuwingwoltersum.nl
Namens de Dorpsvernieuwingstafel Woltersum in oprichting:
Huib van der Ziel, Erica Dompeling, Addie Dost, Frans Pot, Boudewijn ’t Sas,
Irene Venditti, Tycho Sparreboom, Gerrie Schotman, Leo Dijkstra, Dieta Strijk
en Gemeente Ten Boer: Bert-Jan Bodewes, Anna Tahaparij, Rolien Korthuis en
Ale Woudstra (gespreksleider), Sandra van Assen en Jochem Koster.
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Lieve Woltersummers,
Dik drie jaar geleden kwamen onze kinderen in Woltersum op school en heb ik
ons toen even geïntroduceerd…. En nu, nu is ook onze jongste begonnen in de
brugklas en is de oudste gestopt met voetballen. Dus tijd om terug te kijken
want zo vaak zullen we niet meer te vinden zijn in Woltersum.
Af en toe schiet het door mijn hoofd “wat als we niet deze keuze hadden
gemaakt”
Het antwoord zullen we nooit weten maar ik weet zeker dat Woltersum en de
school het mooiste, leukste en beste in onze kinderen naar boven heeft
gehaald.
Dieta haar woorden toen ik de kinderen inschreef op school “….maar Martine
willen we niet allemaal het beste voor de kinderen….?” echoden toen nog lang
na en ik weet nu het antwoord!!!!
Ja, we willen allemaal het beste voor onze kinderen, niet alleen voor die van
ons maar voor alle kinderen. En niet alleen de meester en juffen maar iedereen
heeft de kinderen dat gegeven!!!!
Zo vlak voor de zomervakantie, het was bloedje heet, lag bijna de hele klas bij
ons in de tuin met een handdoek om te zwemmen in het Damsterdiep.
Er was er niet een die buiten de groep stond. Er werd fruit en snoep gedeeld,
chips voor iedereen. Het huis zag er niet meer uit… allemaal natte voetstappen
van voor naar achter, gras en zand op en onder de wc-pot maar er was zoveel
plezier. Daar hebben wij van genoten, een bult fietsen op de oprit en vrolijke
en blije kinderen in de tuin!!
In de weken daarna kregen wij vaak te horen “het is wel gezellig daar bij jullie”
of “oooow jullie wonen daar waar al die kinderen zwemmen” “wat een drukte
ja bij jullie”
En dat waren niet alleen de mensen uit het dorp die dat zeiden maar ook onze
klanten die het hadden gezien.
En dat vind ik prachtig
Dat je als groep kan uitstralen dat je het naar je zin hebt, om elkaar geeft en
plezier hebt.
Wees trots op jezelf en elkaar,
Bedankt dat wij ons zo welkom mogen voelen in jullie dorp!!
En volgend jaar is zwembad Boltweg weer geopend voor jullie
Groetjes De Meijertjes
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.
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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
ik was op vakantie. Bij luttenberg daar waren skelters. Indy en ik gingen op de skelters.
We ging de weg op. Naar de kermis. Met papa
en mama. We gingen in een achtbaan. En we
waren der uit en we waren heel duizeleg en
toen gingen we weer naar de caravan
Groetjes Yara

===================================
Ik ben Melize.
zomer vakantie in zweden
in het bos.
Het is tof.
Dikke kus van Melize
============================================
Op de kwat,
Ik zat op de kwat en ik reed heel hard. Het
was dicht bij schoonlo ik was er met lisa
het was Voor de vakantie het was heel leuk .
Groetjes Rik.

===============================================================
ik ben roan
en ik ben op vakantie
naar limburg geweest
geweest en ik
sturen en we
zijn met de fiets
bij ons huisje geweest
dat was heel leuk
groetjes
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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,
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad, wat een heerlijk
weer is het de afgelopen weken geweest! Wij zijn weer helemaal
uitgerust en gaan met veel enthousiasme beginnen.

Aiden en Angelina zijn gestart, we wensen beide peuters veel plezier.
Mijn vrijwilligster Karin blijft op maandag onze groep begeleiden en
Jeannette doet dat op donderdag. Fijn dat er ' vaste' gezichten voor de
groep staan.

Voor de grote vakantie hebben we
onze jaarlijkse afsluitende picknick
gehad, wat een feest! Alle peuters en
ouders/ opa's en oma's konden
genieten van de meegebrachte
lekkernijen. Er was veel aandacht aan
het eten en drinken besteed, het zag
er allemaal fantastisch uit.

Deze week zijn we begonnen een schooltas te knutselen en omdat het
nog steeds lekker warm weer is, kunnen we heerlijk buiten spelen. De
eerste weken staan in het teken van ' Welkom' en ' Kleur en Vorm'.
Groetjes, juf Maaike
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Het was een mooie
zomermiddag en de leerlingen
van de zeven basisscholen in
Ten Boer, waaronder
Woltersum, lieten op vrijdag 6
juli 2018 op het Koopmansplein
zien en horen wat zij dit jaar
geleerd hebben tijdens het
muziekproject Muziekparade.

Ook in Zorgcentrum Bloemhof en in de winkels aan het Koopmansplein
speelden jeugdbandjes.

Vooraf gaant van alles was er een optreden van de Groningstalig duo “Wat
Aans”, bekend van Dik doun ien toene en Sjomp.
Het festival Muziekparade was een succes en krijgt misschien volgend jaar een
vervolg.
44 Tilproat
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Stad en Ommeland: Afhandeling aardbevingsdrama begint op soap te lijken
Het advies van de Mijnraad aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
om op korte termijn 1588 woningen te versterken en later (in september) nog eens
5000 woningen te versterken of een schade vergoeding uit te keren valt niet goed bij
Stad en Ommeland. “De minister neemt het advies over, op zich goed nieuws en het
zou een einde moeten maken aan de jarenlange onzekerheden en vooral angst van
de woningeigenaren en huurders in onder meer Ten Boer. Maar de afhandeling van
de schade van de aardbevingen door gaswinning en het versterken, herbouwen van
woningen begint meer en meer op een te lang durende soap te lijken.” zegt Amrut
Sijbolts de fractievoorzitter in Groningen.
Zijn collega René Stayen van de fractie in Ten Boer gaat nog een stap verder: Keer op
keer wordt het Noorden door de regering gepakt en dat allemaal ten bate van twee
multinationals.. Het gaat er steeds meer op lijken dat niet Shell, Exxon en de Nam de
schade gaan betalen maar dat de regering de rekening betaalt. Met andere woorden;
de rekening wordt bij de burger neergelegd en zo betalen de slachtoffers uiteindelijk
de eigen schade.”
Verwarring en verbijstering
De partij vindt het ongelofelijk dat er in het laatste half jaar alleen al drie
verschillende onderzoeken zijn gehouden door de Nationaal Coördinator Groningen,
Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad. “Drie rapporten en drie uitkomsten,
wie moet de burger geloven? Wie kan de burger nog geloven?” vraagt Sijbolts zich
af. “Ik ben in 48 uur door allerlei emoties heengegaan, van verbazing tot
verbolgenheid, verbijstering tot verwarring. Het ene na het andere nieuwsbericht
verschijnt in de media en telkens weer met een andere strekking. Hoe het voor
slachtoffers is? Ik kan me dat niet voorstellen.”
Beide fracties hebben meer vragen dan antwoorden: “ Stel een huiseigenaar kiest
straks, omdat de regering zegt dat versterking van een woning niet nodig is, om zijn
huis niet te versterken en gaat voor de schadeloosstelling. En dan komt er toch de
aardbeving 5.0 op de schaal van Richter en stort het huis in.? Wie is dan
aansprakelijk? Betaalt de verzekering nog uit? De NAM, Exxon of Shell? Den Haag?”.
Het is werkelijk schandalig wat hier gebeurt! Er wordt op een grove manier met
burgers gesold met vandaag als extreem dieptepunt.” aldus René van Stayen van de
fractie Ten Boer.
De partij onderneemt nu niet direct stappen: “Stad en Ommeland wacht nu eerst de
komende kamerdebatten af, maar wij zullen als de onduidelijkheid weer de
boventoon voert zeer zeker vragen aan de burgemeester en wethouders stellen of
hen oproepen tot actie richting Den Haag”; besluit Amrut Sijbolts.
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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
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
Voorzitter: A. Dost
06-38610421
Secretaris: I. Bos-Gerlach 06-11510652
e-mail: info@svwoltersum.com

september 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

Buurtverband Bouwerschapweg
“Lombok”
Secretaris: R.de Vries
050-3022472

Ouderraad OBS “De Huifkar”
Woltersum
Secretaris: 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

Straatvereniging K.de Boerweg
Secretaris: B.Kaper
050-5423440
Culturele Commissie
Secretaris: K. Lalkens
050-3022028
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com

