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Het is weer gelukt! Een goed gevulde
Tilproat, mede mogelijk gemaakt door
u en het Tilproat team. Het leeft weer
op in de Tilproat. Sinterklaas is weer in
het land geweest en heeft zo ook
Woltersum weer bezocht. Het Dorpshuis is na maanden verbouwings werkzaamheden weer heropend en mooier
geworden als ooit tevoren mede dankzij
de aannemer maar zeer zeker niet te
vergeten de vele vrijwilligers. Van de
molen is de kruipruimte grondig gereinigd. Over onze Eemskanaal dijk zijn
ze momenteel nog druk bezig om een
prachtig fietspad aan te leggen tot aan
Garmerwolde aan toe, alwaar al een
fietspad lag tot aan Groningen dus
straks vanaf Woltersum helemaal over
de dijk fietsen tot aan Groningen toe.
De verkiezingen zijn geweest en ook
voor de Tilproat is dit de laatste Tilproat gemaakt in de gemeente Ten
Boer. Vanaf volgend jaar zal de
Tilproat gemaakt worden in Woltersum,
gemeente Groningen. In deze Tilproat
tevens alvast aandacht voor het 100
jarig bestaan van de Sportvereniging en
ook hier zijn dan ook al enkele dingen
over te lezen en achter de schermen zijn
al weer vele vrijwilligers actief. De
activiteiten kalender werd deze keer
gelukkig weer goed gevuld zodat een
ieder weet wat er zoal leeft in Woltersum. Een dank woord voor een ieder
die heeft geholpen met stukken in
zenden want alleen zo kan de Tilproat
blijven bestaan. Rest mij nog om u
allen, namens mij en de redactie een
fijne jaarwisseling toe te wensen en een
goed begin voor 2019.
Robert Smit.
Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Bijna 2019 dus de overgang naar de
gemeente Groningen is nu echt dichtbij.
Alle afspraken die er met de gemeente
Ten Boer gemaakt zijn in het verleden
moeten over naar de gemeente
Groningen. Dan kom je er achter dat er
veel gewoon geregeld is en dat dit lang
niet altijd is vast gelegd. Los daarvan is het ook wel eens goed om
alle afspraken eens tegen het licht te houden.
Het oprichten van een gemeenschappelijk dorpsbelangen om de
dorpen van de (oude) gemeente Ten Boer te vertegenwoordigen
naar de nieuwe grote gemeente Groningen wordt in deze periode
geregeld.
Dit jaar staat onze nieuwe duurzame kerstboom op het veldje bij
de jeu de boules baan. We zijn hier erg blij mee als bestuur.
Tijdens de verbouwing van het dorpshuis hebben wij
noodgedwongen op diverse plekken vergaderd. Het voorhofje is
ons daar bij erg goed bevallen, fijn om nog voorzieningen in het
dorp te hebben!
En heeft u het ook gezien? Oog TV heeft een stuk over ons dorp
uitgezonden in het kader van de herindeling. Zo hebben zij de
nieuwe dorpen aan de rest van de stad laten zien. Dit is vast
terug te kijken via het wereldwijde web.
Alvast een mooi uiteinde gewenst namens dorpsbelangen!

Tilproat
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Even een mededeling vanuit pluimveebedrijf Lalkens.
Wij vinden heel jammer dat we deze mededeling moeten doen. Maar
er is op 27 oktober 2018, in de eierkeet een of andere persoon
geweest die het gemunt had op een paar euro dat in het kluisje zat.
Gelukkig is dat mislukt. Maar waarschijnlijk uit frustratie toch maar
even een raam stuk gemaakt. Deze persoon mag zich melden.
Willen iedereen even laten weten dat er ook dit soort volk avonds in
Woltersum rond loopt. LET OP!
En tevens komt het helaas de laatste tijd steeds vaker voor dat er geld
te weinig is. LET OP CORRECTE BETALING! Zou toch zonde zijn dat we
daarom maatregelen moeten gaan treffen.
Familie Lalkens.

Tilproat
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Nieuw fietspad over de dijk. (Woltersum-Garmerwolde)
Het fietspad wordt 1,5 m breed en aangelegd met beton op de kruin van
de dijk tussen Garmerwolde en Woltersum. Het sluit in Garmerwolde aan op de
Geweideweg en in Woltersum op de Kollerijweg. Daarnaast wordt halverwege een
aansluiting met de Washuisterweg gerealiseerd. Hiermee ontstaat een doorlopende
fietsverbinding langs het Eemskanaal vanaf de stad tot aan Wittewierum/Ten Post.

Heuvelman Ibis is gestart in oktober met de werkzaamheden. Antea Group houdt
dagelijks toezicht op het werk. De beoogde uitvoeringsduur is twee maanden, het
fietspad is voor het einde van het jaar klaar.

Tilproat
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Nieuw ( licht ) in WOLTERSUM
Het is al weer december en de kerst (verlichting) staat weer voor de deur.
Iedereen is al weer bezig met plannen maken, wat gaan we doen met kerst en
hoe maak ik mijn huis en daaromheen gezellig. Buiten verlichting is
tegenwoordig heel vanzelfsprekend en zo ook in het centrum van het dorp.
Ieder jaar weer kost het een hoop moeite om een geschikte kerstboom te
vinden , vervolgens te bestellen, laat staan het te laten bezorgen. Meerdere
keren is gebleken dat er geen geschikte boom voorradig was en als die er al was
, veel te duur. Daarbij komt nog dat een mooie boom midden in een dorp er ook
representatief uit moet zien. Het plaatsen en omhoog zetten van een grote
boom vraagt veel inspanning en heeft al menig keer rugklachten en andere
kwalen veroorzaakt.
De laatste jaren vonden we het een aanfluiting vanwege de verlichting die niet
meer toereikend is , verouderd en bovendien niet meer veilig . Dan nog de
versiering zoals de kerstballen die dringend aan vervanging toe zijn. Als je dit
allemaal opnieuw moet aanschaffen en vervolgens bij elkaar optelt , ben je snel
aardig wat geld kwijt.
Ook in het kader van duurzaamheid leek het ons niet juist om een boom aan te
schaffen van ± € 200.- om het vervolgens een paar weken later in het vuur te
laten verbranden. Deze kosten en moeite komen dus elk jaar terug.
Het optuigen van zo’n grote boom vergt ieder jaar weer een hoop tijd en
moeite. Bovendien worden er heksen toeren uitgehaald om de boom te
versieren. Om de zo’n groot exemplaar mooi op te tuigen zodat de versiering
goed verdeeld is , heb je een hoge ladder nodig , die vervolgens tegen de boom
geplaatst moet worden met alle gevaren van dien. Zeker als er ook nog iemand
op de ladder moet staan om de klus te klaren.
Nu zullen er altijd mensen zijn die denken wat zeuren ze nu en zullen het leuker
vinden dat er een echte boom staat. Dat snappen we maar de tijden
veranderen. Alles moet duurzaam en zo ook de kerstboom in het centrum van
Woltersum . We hebben een geld bedrag aangevraagd via een subsidie potje
Tilproat
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en die vervolgens gekregen. Hiervan hebben we een mooie LED
VERLICHTING kerstboom gekocht. Het exemplaar is 8mtr. hoog en is
dus goed zichtbaar als pronkstuk tijdens de feestdagen. Deze boom
staat binnen een half uur en kan als het moet door 1 persoon
geplaatst worden. We denken dat het een mooie aanschaf is voor
het dorp en hopen dat het voorlopig 10 jaar mee kan.
Hopelijk gaat een ieder van deze mooie LED BOOM genieten en als je
door het dorp rijd zal het er feestelijk uitzien, dat is toch de
bedoeling van deze nieuwe aanwinst.
We wensen iedereen een hele mooie ( verlichte ) decembermaand
en alvast een heel gelukkig en vooral gezond 2019.
Namens dorpsbelangen,

Anneke Wagenmakers.
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Beste Dorpsbewoners,
De verbouwing is klaar! En eerlijk gezegd zijn wij heel
blij met het resultaat. Natuurlijk zijn er nog kleine
dingen die moeten gebeuren; zo hangt er nog bijna
niets aan de muur, moet er nog een hekje komen om
het terras, een nieuw ophangsysteem voor het
volleybalnet, een overkapping en een geluidsinstallatie. Voor dat laatste hebben
we op de openingsdag genoeg geld gekregen van allerlei gulle gevers. Hartelijk
dank daarvoor!!
En we kregen nog meer; van Havenga bouw bijvoorbeeld een mooie picknick tafel
en van NCG en CVW een notenboom, die nu voor het dorpshuis is geplant.
Het was een mooie, drukbezochte opening en ’s avonds een gezellig feest. En dat
was een goede afsluiting van de grote verbouwing. Maar er komt nog een
verbouwing aan want de gemeente heeft ons nog een eenmalige extra subsidie
toegezegd van 25.000 euro om de buitenkant van het Dorpshuis te vernieuwen.
Dit zal naar verwachting in het voorjaar plaatsvinden.
Wij willen alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen aan de verbouwing
nogmaals hartelijk danken voor hun
tijd, moeite en inzet. Zonder jullie
was er nooit zo’n mooi Dorpshuis
gekomen!
Bijgaand nog een kleine fotoimpressie van de verbouwing en de
opening, de speech van Klaske bij de
opening en het verslag over de
opening/verbouwing zoals het op de
NAM-site stond.
Groet, Dagelijks Bestuur Stichting
Dorpshuis Woltersum
Terrasleggers lunchen
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Muziekles in Woltersum
Sinds een aantal weken hebben we een muziek leraar in de OBS De Huifkar te
Woltersum. Hij is aanwezig op de maandag vanaf kwart over 3 middags.
Leraar Hans Visser komt uit Groningen en speelt zelf in een band. Hij geeft les
in gitaar, elektrische gitaar en drummen. Hans is erg geduldig en gaat heel leuk
om met kinderen. Hij leert ze op spelenderwijs met het instrument omgaan. De
les duurt 3 kwartier dus voldoende tijd om iets te leren en dit te oefenen.
Handig is natuurlijk als ze thuis ook kunnen oefenen. Aan het eind van het
lesjaar is er een open les/ uitvoering waar ouders, grootouders, andere
familieleden en vrienden kunnen zien en horen wat ze hebben geleerd in het
lesjaar. Dit is al een feestje op zich.
Hij heeft nu een aantal leerlingen uit Woltersum maar er kunnen natuurlijk nog
een paar bij,. Dit geld voor kinderen maar ook volwassenen zijn welkom. Het is
niet alleen voor de inwoners van Woltersum maar ook voor mensen uit de
omliggende dorpen.
Dus ga eens langs op een maandagmiddag om even te kijken en desnoods een
proefles aan te vragen. (In de schoolvakanties is er geen les.) Of je wilt direct
contact met hem? Dan kan via telefoonnummer 06 48531650 of via de mail
plank@post.com of kijk even op zijn website. https://demisluktezigeuner.com

Tilproat
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Zummertied/wintertied.

(Luuk Houwing)

Geert Goudbloud van de Waaiden haar de leste vraidagoavend van
de r-moanden oetroupen tot ,,stamtoavelinsproak,” ,,Om –zmz- de
kop boven
wotter te
holden”
d Eerste
oavend in
september
was op n
fiasco
oetdraaid, mor
dizze
oktoberoavend zol alles weer goud moaken. De stamtoavel kon de
touloop nait aan en d oetboater ging opgewekt aan sleep mit toavels
en stoulen. Dou de kovvie en t eerste bier rond was, kon dokter Van
der Meulen lös over de veurs en tegens van zummer-en wintertied.
De biologische klok kwam op batterij, sloapgebrek, depressies in t
slimste geval zulfmoord. Zodounde nooit meer de klok verzetten was
de woarschaauwen. Heubultjebuursters haren de keus oet
zummertied of wintertied. Dat mos even bezinken. Geert schonk bier
en wat staarkers om de proatspieren noar n levendeg debat te
loodsen. Import-poddebakster Marion Meesters haar gain draank
neudeg.,, Ik kan lang praten, of ik kan er kort over zijn. Ik geef de
voorkeur aan de zomertijd. Heerlek die prachtege zwoele
zomeravonden. Buiten in je nakie met een boek en een goed glas
wijn. Wie doet je wat?”
Geert Goudbloud stak vanachter tapkaast doem tegen heur op.
,,Mien idee wicht –zmz- Oflopen zummer was t ja kassa. Oavend aan
oavend zat terras veur de Waaiden vol. Ik heb mie –zmz-de kont oet
hoaken lopen mor t was de muite weerd.”

Tilproat
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Riekje Raamp kwam rebuuls in t end. Ze mog dij westerse
klaaigraimer nait, omreden dij de neus optrok veur t Nedersaksisch.
,, Volgens de waitenschop is wintertied onze normoale tied en dat
mout wie zo loaten. Ook het gezondst veur mie en mien Hinnerk. Nait
jong?”
Hinnerk bromde wat.
Zuitjesaan wer de proaterij feller. Geert Goudbloud sluig vannijs aan t
haalzen smeren. Zummertied kreeg d overhaand dou Doedo
Spoaneman bulderde:,,Mien voetbalclub het enorm profiet van
zummertied. Op veldverlichten wordt bespoard. Meer aanbod van
vrijwillegers en d omzet in de kantine? Mit sprongen omhoog. Dat
haile gemekker over
bioritme? Hebben de
vekantsiegangers noar t
zuden doar ooit
problemen mit had?”
Tonnes Beuk, al wat
beneveld, wol de
ainsgezindhaid redden
en stelde veur om de
klokken haalf uur te
verzetten. Hai wer
weghoond.
Geert Goudbloud
schonk nog ais bie en dokter van der Meulen sloot de
,,stamtoavelinsproak.” Stelde vast, dat Heubultjeburen in
meerderhaid veur zummertied was, mor dat onze regeren het leste
woord haar.
Dat was tegen t zere bain van Ko Joager.,,Den het dizze
insproakoavend ja veur de kat zien kont west.”
Mor doar dochde Geert Goudbloud hail aans over.,,Kassa-zmz-”Luuk Houwing
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Vanuit de molen.
Vandaag met een groep vrijwilligers de ruimte onder de molen leeg
gehaald en betegeld. Ongeveer 30 jaar (tot zware grond geworden)
zaagsel staan scheppen. Puin hout en ook een dode rat kwamen mee
naar boven.

Tilproat
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Speech van Klaske bij de opening van het Dorpshuis, 2 november 2018
Geachte aanwezigen, meneer de wethouder,
Hartelijk welkom in het gerenoveerde en versterkte dorphuis hier in Woltersum. Leuk dat u
in zulke grote getale gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging om bij de officiële opening
aanwezig te zijn.
Deze opening markeert het einde van een heel lang proces, dat ergens in 2012 of 2013 is
begonnen. Het dorpshuis was al heel lang toe aan een renovatie, met name het sanitair en
de kleedkamers waren aan een opknapbeurt toe. Later bleek er nog wel meer mis, maar
dat wisten we toen gelukkig nog niet. En het is een proces geweest van hollen en stilstaan.
We zijn voortvarend begonnen met de mening en de wensen van de gebruikers te
inventariseren en op basis daarvan heeft Frans Bakker toen de eerste ontwerpen voor het
vernieuwde Dorpshuis gemaakt. Heel futuristisch met een tribune op het dak. De tribune is
er niet gekomen, maar de rest wel. Frans, een oud Woltersummer, heeft ons trouwens
gedurende het hele proces met zijn technische expertise bijgestaan. Hartelijk dank Frans,
jouw hulp was al die jaren onmisbaar en is onbetaalbaar!
De fondsenwerving verliep eigenlijk vrij voorspoedig en wij hadden binnen een jaar het
benodigde geld bijeen. Maar eind 2015 begon er vertraging op te treden. De inspectie van
het dorpshuis m.b.t. versterking verliep voorspoedig, maar het wachten op de uitkomst, de
maatregelen en het benodigde geld hiervoor heeft heel lang (ca 2 jaar) op zich laten
wachten en ook voor behoorlijk wat frustratie gezorgd.
Maar de samenwerking met de mensen van VIIA en CVW is altijd in goede harmonie
verlopen. En ik wil met name Sierk Werner van het CVW bedanken voor zijn inzet. Ik weet
Sierk, dat je een aantal maal je nek voor ons hebt uitgestoken om vaart in het hele proces
te houden. Hartelijk dank voor je inzet, zonder dat hadden we nu hier niet gestaan.
Al met al is de versterking een vloek en een zege geweest voor het dorpshuis. Een vloek
vanwege de vertraging en een zege omdat door de versterking nu het dorpshuis in een keer
rigoureus is aangepakt. Zo’n grote opknapbeurt hadden wij in 2013 niet gepland. Maar nu is
de binnenkant wel in 1x keer helemaal klaar.
Nadat eind april de definitieve toestemming van de NAM er was, is het ook heel snel
gegaan. Binnen een week moest en was het hele pand leeg en begin mei is men begonnen
met strippen en slopen. En daarna weer met opbouwen. En wij zijn trots op het resultaat.
Zonder de inzet van vrijwilligers was dit ook niet gelukt. En een daarvan wil graag speciaal
noemen want die stond dag en nacht , gevraagd en ongevraagd, klaar voor allerhande
klussen. Onno, heel erg bedankt!
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En verdere vrijwilligers dank voor onder andere de aanleg van het terras, het schuren
en lakken van de tafels, het ontwerpen van de uitnodigingen en het opknappen van
de bar om maar wat te noemen.
En tot slot wil ik mij nog tot 1 persoon wenden: Sien. We hebben samen de
afgelopen jaren veel mee gemaakt. Het is maar goed dat we niet tegelijkertijd het
niet zagen zitten want dan hadden we het opgegeven. Nu hebben we samen de
moed er in gehouden. En ook veel plezier gehad. Wie gaat nu shoppen voor een
aantal opscheplepels en komt terug met een bar? Onze bezichtiging van gietvloeren
bracht ons op reis door de provincie Groningen, voor jou bekend, voor mij vaak
nieuw. En ook tijdens onze respectievelijke vakanties was er contact over de
voortgang. Waarbij de thuisblijver altijd vroeg wanneer de reiziger kon bellen. Met
de foto’s via whats app hebben we zo menige beslissing genomen.
En nu heb jij uiteindelijk je koeling met glazen deuren en heb ik de stamtafel. Het was
een mooie tijd en fantastische samenwerking.
En voor dat ik nu het woord geef aan Peter Heidema, wil ik graag aan Harmke vragen
of zij ons de eer en het genoegen wil doen om straks het eerste biertje te tappen.
Want Harmke, je hebt hier 29 jaar achter de bar gestaan dus wie kan het beter dan
jij?
En nu geef ik graag het woord aan de wethouder van de gemeente Ten Boer, Peter
Heidema.

Harmke tapt het eerste biertje!
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Op de site van de NAM stond het volgende:

Dorpshuis Woltersum bouwkundig versterkt.
Dorpshuis de Bongerd in Woltersum is vrijdag 2 november feestelijk heropend na een
verbouwing. Het is een van de eerste versterkte dorpshuizen in Groningen. Door de
combinatie van versterken, renoveren en verduurzamen is het Dorpshuis van Woltersum
klaar voor de toekomst. NAM heeft aan de verbouwing bijgedragen.
De plannen voor renovatie en verduurzaming bestonden al, toen bleek dat het dorpshuis
ingrijpend bouwkundig versterkt moest worden. Het was een logische keuze dit te
combineren. Eigen middelen, zelfwerkzaamheid, fondsen en de NAM-investering maakten
dit project haalbaar.
Versterking
Met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) als leidraad,
zijn de wensen van de stichting en de eisen voor versterking gecombineerd in een ontwerp.
De bijdrage van NAM voor de versterking is beschikbaar gesteld via een bouwdepot. De
stichting en NAM hebben afspraken gemaakt waarmee de stichting zelf opdrachtgever
richting de aannemer werd.
Renovatie en verduurzaming
Voor de renovatie en verduurzaming is bij diverse fondsen financiële ondersteuning
gevonden. Zo ook bij het programma ‘Elk Dorp een Duurzaam Dak’. Dit programma wordt
financieel mogelijk gemaakt door het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma,
participerend in Kansrijk Groningen.
Zelf zeggenschap
Het laatste en niet onbelangrijke deel is door het dorp zelf geïnvesteerd door de handen uit
de mouwen te steken. Het dorpshuisbestuur is blij dat ze zelf zeggenschap over de
verbouwing had en dat na het maken van de afspraken direct met het werk gestart kon
worden.
Voorbeeld voor andere dorpshuizen
Met deze samenwerking van het dorpshuisbestuur, Centrum Veilig Wonen, Nationaal
Coördinator Groningen, Elk Dorp een Duurzaam Dak en NAM is de Bongerd een goed
voorbeeld voor nog te versterken dorpshuizen. Wouter Burger van NAM: “Het model
waarbij de eigenaar verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering en waarbij de vaste
NAM-bijdrage voor het versterken in een depot wordt geplaatst, sluit aan bij de realisatie
van NAM op afstand.” Voor volgende dorpshuizen worden vergelijkbare afspraken
voorbereid.

Tilproat
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Datum: Wie?
14-dec
22-dec
24-dec
24-dec
26-dec
26-dec
31-dec
31-dec
1-jan
1-jan
26-jan

Cafe de Witte brug
OBS de Huifkar
OBS de Huifkar
Cafe de Witte brug
Cafe de Witte brug
Cafe de Witte brug
FRAM Molen
Cafe de Witte brug
Culturele Commisie
Cafe de Witte brug
OBS de Huifkar

Activiteit:

Locatie:

Tijdstip:

Kerstmarkt
OUD PAPIER

Cafe de Witte brug
Dorp
School
Cafe de Witte brug
Cafe de Witte brug
Cafe de Witte brug
Molen
Cafe de Witte brug
Kerkplein/Voorhof
Cafe de Witte brug
Dorp

17:00
11.00

Kerstvakantie 24-12 t/m 06-01-2019
Fakel optocht, na tijd live muziek Chris en Ido
Kerstbuffet aansluitend live muziek
Live Muziek Rich van Dam en de Moonmakers
Oudjaar uitslingeren (zie Tilproatpagina 19)
Snert eten Cafe sluit om 21:00 uur
Oud en Nieuw viering (zie Tilproatpagina 31)
Nieuwjaar inluiden Cafe open om 01:00 uur
OUD PAPIER

18:30
21:00
15:00 tot 17:00
16:00 tot 18:00
0:00
1:00
11.00

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je
prikbord hangen.
IEDEREEN DIE IETS ORGANISEERT, GEEFT HET DOOR!

e-mail: tilproat@ziggo.nl of op telefoonnummer: 06-30125624

Oud en Nieuw op het kerkplein.
Ook dit jaar kunnen we elkaar een gelukkig
2019 wensen op het kerkplein bij de grote vuur
stook plaats van Ko en wat vuurkorven. De
gratis drank en wat te eten wordt verzorgd
door de culturele commissie met oliebollen van
Huib van de Slingertuin.
Bij mooi weer zijn we buiten, anders in het
Voorhof. Het Voorhof is vóór middernacht al open, iedereen is welkom!
Je kan dus ook daar het nieuwe jaar inluiden.
Vanaf 01:00 uur kan iedereen weer in café de Witte brug terecht.

Biche en Boudewijn, namens de culturele commissie.

Tilproat
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3e Bijeenkomst Burenband 19 Januari
“Heb jij nog iets gehoord over het versterken?”
“Praat me er niet van”
“Er staat weer wat over de plannen in de krant, wanneer zijn we aan de
beurt?”
Voor sommigen zal het bouwkundig versterken geen onderwerp zijn dat hen
dagelijks bezighoudt. Voor anderen is er wel zeer regelmatig een aanleiding om
er in gedachten, in gesprek of door het zicht op schade met de problematiek
bezig te zijn.
Weer anderen vragen zich af hoe dorpsgenoten hiermee omgaan.
Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is wat de plannen op het gebied van
versterken voor de meeste woningen in ons dorp zullen worden willen we toch
een bijeenkomst organiseren om bij te praten.
Er zijn geluiden dat er rond nieuwjaar hierover informatie komt.
In ieder geval proberen we een of twee medewerkers van de Nationaal
Coördinator bij onze bijeenkomst uit te nodigen.
Het belangrijkste doel dat we als burenband hebben is elkaar te blijven zien en
spreken om deze lastige jaren goed door
te komen.
Zaterdag 19 januari 2019 Koffie Thee en
Soep staan om 16 uur klaar in het café.
We rekenen op een flinke opkomst!
Wanneer er meer bekend is volgt er begin
januari nog een bericht in de brievenbus.

Werkgroep Burenband Woltersum
Frans Pot, Erica Dompeling, Anneke Wagenmakers, Huib van der Ziel, Gerrie Schotman, Irene
Vendetti, Tycho Sparrenboom, Dieta Strijk, Addie Dost, Boudewijn ’t Sas.

Tilproat
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100 jaar Sportvereniging Woltersum.

1919-2019
Komend jaar, in het weekend van 21 juni tot en met 23 juni 2019 bestaat de
SVW 100 jaar.
Dit weekend valt samen met het 3 jaarlijkse Dorpsfeest en de traditionele
kermis.
Het weekend ziet er in grote lijnen als volgt uit:
- Vrijdagavond om 19.00 is er de opening van de kermis en om 19.30 zal er
door een team van Oud- FC Groningen een wedstrijd zijn tegen een
gelegenheidselftal van de Sportvereniging. Deze wedstrijd zal duren tot
21.00 uur en daarna zal er in de grote feesttent op het oude trainingsveld
een muziekspektakel zijn van Radio NL . welke tot 1.00 zal duren.
- Zaterdagmiddag zal om 13.00 de optocht van versierde karren, welke
geheel in het teken van de sport staan, door de versierde straten rijden,
en om 15.00 zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Van 16.00 tot 18.00
zullen de reünisten een gezellig samenzijn in de grote tent beleven met
eveneens een receptie. Aansluitend zal er een Diner worden
aangeboden. Om 21.00 zal de top band Melrose tot 2.00 in de nacht de
muziek verzorgen.
- De zondagmiddag zal om 12.30 van start gaan met wedstrijden voor de
jeugd op een gigantisch grote Stormbaan. Hierna komen om 14.00 de
senioren aan beurt. Vanaf 17.00 is er dan weer muziek verzorgd door de
band O-Fifty, en om 18.00 de trekking van de Super verloting. Om 22.00
wordt het weekend afgesloten.
Kijk overigens ook op de site www.svwoltersum.com en op de
facebookpagina van de SVW over het aanmelden of over andere zaken.
Om al dit moois te kunnen financieren organiseert de SVW een grote SUPER
loterij.
Over het hoe en wat kunt u elders in deze Tilproat lezen.
Overigens zullen we ook vanaf 8 december een parapluactie , met 100 jarig
bestaan logo van de SVW, starten. Zwart Wit, met logo, en de kosten bedragen
12,50. Laat allen zien dat u de Sportvereniging een warm hart toedraagt.

De reünie commissie.
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O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8
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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 zitten midden in een hele drukke, maar gezellige tijd. De peuters hebben
net het Sinterklaasfeest gevierd op de peuterzaal. Sint kwam langs en bracht
zelfs twee pieten mee. Wel een beetje spannend natuurlijk, maar gelukkig
waren de pieten erg grappig en voelden de peuters zich snel op hun gemak.
Alle kinderen waren erg blij met de meegebrachte cadeaus en natuurlijk met
de heerlijke pepernoten. Sint heeft ook een nieuw speelkeukentje
meegenomen, een groot succes. De peuters koken de heerlijkste gerechten
erop.
In november hebben we onze jaarlijkse Sint Maarten optocht door Woltersum
gelopen samen met de kleuters. Altijd een feest voor alle kinderen, ouders en
bewoners.
Fijn dat we bij zoveel mensen aan de deur mogen zingen.
Op dit moment staat de kerstboom in de klas, prachtig versierd.
De kerstwerkjes zijn verzonnen, de liedjes geoefend, dus alles is klaar voor een
paar sfeervolle weken.

Jammer dat de periode zo kort is, er zijn zoveel leuke werkjes te bedenken....
We sluiten dit jaar af met een gezamenlijke lunch. Samen eten met ouders en
kinderen is altijd een feest!
Thom, Linde, Wietse, Mirthe, Deon, Daan, Aiden, Anna, Merel, Noraly,
Angelina, Liza, Cliff, Jolee, Ruben, Myla, juf Karin, juf Jeannette, het bestuur en
ondergetekende wensen iedereen hele fijne dagen toe en veel plezier in het
nieuwe jaar......

Juf Maaike
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Veur Altied
In 2018 vormen verschillende Groninger kerken het
middelpunt van een reeks theatervoorstellingen. Er doen
in totaal 10 dorpen en kerken mee aan dit project, en aan
elke plaats is een schrijver-regisseursduo toegewezen die
samen een compleet nieuw toneelstuk maken. In totaal
10 verschillende theatervoorstellingen dus, die in de
periode van tot en met september 2018 te zien zullen
zijn.
Ze hebben echter wel een aantal elementen gemeen:
- De kerk en het omringende kerkhof vormen de inspiratie en het
uitgangspunt.
- Het orgel speelt een belangrijke rol en wordt het bespeeld door organist
Eeuwe Zijlstra.
- De voorstelling wordt gespeeld, gezongen, verteld, gebouwd, genaaid,
gefrutseld, gedanst etc. door mensen uit het betreffende dorp en
omgeving.
Veur Altied in Woltersum
Ook in het kerkje van Woltersum gaat zo’n voorstelling plaatsvinden met de
titel ‘Voor Even’. Het stuk wordt geschreven door Herry Cornelius en
geregisseerd door Philippien Bos.
Momenteel wordt het stuk nog geschreven, in februari zijn de audities, er zal
gerepeteerd worden vanaf april (met een zomerstop) en de voorstellingen zijn
op 27 en 28 september.
De voorstelling duurt ongeveer een uur.
Het verhaal: Voor Even
Aan gene zijde worden twee broers steeds ouder. Stoffer-Jan van 8 maanden
ziet er al uit als 13 en zijn jongere broer zelfs nòg ouder! Ze begrijpen er niets
van. Niemand wordt ouder aan gene zijde! Wat of wie is hier verantwoordelijk
voor? Komt het misschien door het monument, waardoor ze weer in de
herinnering van mensen leven?
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En waar gaat dit naartoe: kunnen stervelingen nogmaals sterven? Tot grote
zorg van hun moeder, besluiten de twee broers op onderzoek uit te gaan, aan
deze zijde, de kant van de levenden. Maar is er wel een weg terug?
Ondertussen verschijnen er steeds meer roeken rondom de begraafplaats.
Voor Even is een magisch sprookje over herinnerd of vergeten worden,
(on)stoffelijkheid en het onvermijdelijke. Inspiratie vormen de mensen die in
en om de kerk zijn begraven. Na de voorstelling is het mogelijk om een
wandeling over het kerkhof te maken en de graven te bezoeken van
personages in de voorstelling.
Informatiedag: zaterdag 19 januari [13:30-16:00, Voorhof]
Op deze zaterdag is er een infomiddag voor iedereen uit het dorp en
omgeving. We stellen onszelf voor en vertellen onze plannen, maar we zoeken
ook mensen die ons kunnen helpen. We hebben natuurlijk spelers nodig (zie
hieronder), maar ook mensen die zich bezighouden met kostuums, decor,
rekwisieten, muziek, techniek, publiciteit, catering, kaartcontrole etc. Om je
aan te melden als vrijwilliger, mail naar: reserveren@ccwoltersum.nl
Vermeld daarin je naam en contactgegevens en waar je graag bij zou willen
helpen.
Audities: zaterdag 9 februari [13:30-16:00, Voorhof]
We zoeken rond de tien acteurs en actrices van heel verschillende leeftijden.
Op de auditiedag zullen we vooral veel gezamenlijke theateroefeningen doen.
Maar ook een klein stukje tekst dat je van tevoren wordt gestuurd en wat je uit
het hoofd moet leren. De repetities zijn van 2 april tot en met 9 juli op de
dinsdagavond. Dan is er een zomerstop. Vanaf 27 augustus volgt een wat
intensiever repetitieschema (ook maandagavond en wat weekenden). Dit
rooster krijg je als je je aanmeldt. Je moet op de repetities aanwezig zijn, dus
als je een groot deel van het repetitieschema niet kan, heeft het geen zin om je
aan te melden.
Om je op te geven voor de audities: mail naar reserveren@ccwoltersum.nl
Vermeld je naam, je leeftijd, je contactgegevens en stuur een FOTO mee.
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Sinterklaas in Woltersum. 01-12-2018
Eindelijk was het dan zover sinterklaas en zijn pieten kwamen zaterdag 1
december s middags naar Woltersum. Vanaf 13.30 uur konden de kinderen zich
verzamelen in café de witte brug waar het sinterklaasfeest zal plaats vinden.
Buiten stond er een orkest vrolijke sinterklaasliedjes te spelen. voorzitter Arjan
Uil van de VVV heten de kinderen die er waren van harte welkom en nodigden
hen uit om vooraan bij het podium te komen zitten waar de grote stoel klaar
stond voor sinterklaas.
Als de kinderen een paar liedjes zouden gaan zingen dan zou sinterklaas wel
komen maar nee hoor na een stuk of 4 liedjes gezongen te hebben was er nog
steeds geen sinterklaas met zijn pieten te bekennen. We gaan sinterklaas zoeken,
Ja dat was een goed idee, hup alle kinderen en ouders de jas aan en naar buiten.
Buiten kregen de kinderen een vlaggetje om mee te zwaaien. Onder begeleiding
van het orkest uit Wagenborgen gingen we door de hoofdweg en zo naar de kerk
toe. In de kerk
was hij ook niet.
Dan maar kijken
met de kinderen
in het voorhofje
en ja hoor daar
waren de pieten
en sinterklaas. Ze
waren verkeerd
en liepen met de
hele stoet onder
het genot van
sinterklaas liedjes
naar het café toe.
In
het
café
aangekomen ging de sint zitten op de stoel die op het podium stond en de
kindertjes voor het podium op de grond. We kregen nog een toespraak van de
Wethouder en daarna pakte de sint zijn grote boek en had daar allemaal
tekeningen in liggen die de kinderen mooi ingekleurd hadden. Wel leuk om even
te vertellen dat er anderhalve week eerder op een avond 2 pieten bij de huizen
langs gingen om de kinderen die daar woonden een tekening te overhandigen en
deze ingekleurd weer in te leveren in de rode brievenbus waar de naam van de
sinterklaas op stond, deze stond aan de hoofdweg. Alle kinderen vonden dit
natuurlijk heel leuk en ook spannend dat er die avond twee pieten waren
geweest. De sinterklaas noemde 1 voor 1 een naam van een kindje die bij hem de
tekening op kon halen en wat lekkers kregen.
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Na een klein uurtje was
er even een korte
pauze en konden de
kinderen Ranja halen
die voor hen klaar
stond. Na de pauze
ging de sint verder met
het uitdelen van de
tekeningen en het
lekkers.
Tussendoor
werden er natuurlijk
liedjes gezongen met
de kinderen onder
leiding van het Orkest.
Toen sinterklaas klaar was met uitdelen konden de kinderen kleuren, wafels
versieren en opeten en sjoelen met chocolade munten. Ze vonden het erg leuk en
de sint en zijn pieten kwamen natuurlijk kijken wat de kinderen aan het doen
waren. Toen de middag bijna aan het einde was en de sint en zijn pieten op het
punt stonden
om weg te
gaan kregen
de kinderen
allemaal een
leuk zakje met
van alles en
nog
wat
lekkers erin.
En toen was
het dan echt
tijd
om
afscheid van
sinterklaas te
nemen. Dag
sinterklaas tot
volgend jaar.
Het was een fantastische middag voor de kinderen, goed georganiseerd !! Ik wil
dan ook Café de witte Brug en de VVV bedanken die het mogelijk maakten dat
sinterklaas en zijn pieten naar Woltersum kwamen.
Elina Secer.
Foto’s zijn gemaakt door Shanna van Dijken.
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ONZE RODE KATER.
Wij (Familie van der Zande, Eemskanaal
NZ 11) mogen al een jaar of twee voor een
lieve rode kater zorgen. Hij is van een
vriendin van ons die, helaas, niet langer in
ons land mocht blijven. Zij kon haar lieve
katertje niet meenemen en was super blij
dat hij bij ons op de boerderij mocht
komen wonen. Nu is ondertussen dat
kleine katertje uitgegroeid tot een grote
volwassen kater, gecastreerd en
gechipt…..maar lief is hij nog steeds!
We zijn heel blij met hem en gehecht aan
hem ;-) Maar……hij vindt het ongelooflijk leuk om te buurten in het dorp Woltersum!
We zijn hem wel eens twee maanden ‘kwijt’ geweest, hielden er rekening mee dat hij
was doodgereden, maar toen bleek dat hij ‘gewoon’ nog leefde en probeerde zijn
plekje te bevechten bij de ‘Slingertuin’! We hebben hem opgehaald en een poos
binnen gehouden. Hij krijgt goed te eten bij ons, heeft een warm slaapplekje, krijgt
lieve knuffeltjes…en toch….gaat hij steeds weer naar het dorp toe!
Afgelopen week zagen we hem gewoon overdag rustig ergens, midden in het dorp, op
de stoep zitten terwijl hij zich schoon zat te likken….volkomen op z’n gemakje! Wij
vinden dat heeeeel vervelend en jammer! En zouden dat heel graag anders willen.
Omdat hij regelmatig diverse dagen niet thuis komt gaan we ervan uit dat hij op
andere plaatsen eten weet te vinden.
Nu is onze vraag aan u allen: Alsjeblieft, geef onze kat GEEN eten, GEEN lieve
aandacht en vooral ook GEEN plekje in huis! Alsjeblieft, bedenk dat hij echt GEEN
zwerfkat is! Hij is alleen ongelooflijk ‘eigenwijs', weet prima de weg naar huis te
vinden…maar zal dat veel minder doen als hij ergens anders eten weet te snaaien ;-)
Wij hopen dat deze uitleg mensen helpt, zodat ze onze kat herkennen en hem niet zien
als een zielige zwerfkat die door hen vertroeteld moet (of mag) worden….juist niet
dus! En dus ook niet als het strakjes echt winters weer wordt ;-) Op onderstaande (iets
bewogen) foto is hij te zien toen hij nog jong, klein en slank was ;-) Hij is nu duidelijk
echt forser geworden, maar zijn tekening is nog hetzelfde: rood cypers gestreept, met
brede strepen, en lichte ringen aan het uiteinde van zijn staart. Het halsbandje heeft hij
ondertussen niet meer, maar wel een chip dus.
We hopen echt op uw begrip en medewerking, want we zijn zo blij met de kat van
onze vriendin en hopen daar nog lang voor te mogen zorgen, en nog héél veel van te
kunnen genieten!
Iedereen alvast bedankt voor de hulp, vriendelijke groet van de familie van der Zande.
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Sport Vereniging Woltersum organiseert

Een auto winnen met een kans van 1 op 1500,
jaja dat kan straks, met de spectaculaire Super
loterij van de SVW. De Sport Vereniging
Woltersum gaat vanaf 23 december een grote
Super Loterij organiseren. Dit gaan we doen om
de kosten van ons 100 jarig jubileum te
financieren en diverse materialen rond ons
sportveld te verbeteren. We verloten een auto (KIA PICANTO
ComfortPlusLine ter waarde van 15.000 euro). Twee elektrische fietsen
(Dames en Heren) en maar liefst een jaar lang wekelijks voor 50 euro
boodschappen doen bij de COOP in Ten Boer. De loten worden in een oplage
van 1500 verkocht voor 50 euro per lot. En zeg nou zelf waar heb je een
winstkans van 1 op 1500 om een nieuwe auto te winnen en tegelijkertijd de
SVW te steunen. De trekking gaat plaatsvinden op zondag 23 juni om 18.00
uur in de grote tent op het sportveld. De verloting staat onder auspiciën van
Emmius Notarissen uit Ten Boer. De trekking
wordt verricht door notaris J. Hunderman. Ik
zou zeggen ga kopen die loten. Vanaf 23
december zijn ze verkrijgbaar. De exacte
verkoop punten worden nog bekend gemaakt.
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kleurplaat Kerst 2018
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Tilproat Woltersum

36e jaargang nummer 2

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

December 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

