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Heeft u een idee of leuk verhaaltje voor in
de Tilproat aarzel niet en stuur het in naar
tilproat@ziggo.nl ook foto's van
gebeurtenissen/evenementen etc. stuurt u ze
maar in. Lijkt het u leuk om een keer in de
Tilproat te komen met "De Hobby van..."
of kent u iemand in het dorp waarvan u
zegt die moet er eens in, laat het ons maar
weten en wij gaan er achteraan.

Kopijsluiting:
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6 september 2019

Woltersum leeft! Wat gebeurt er
momenteel veel in ons dorp, de
kermis komt er aan, het schoolfeest, 100 jarig bestaan van de
sportvereniging en daarbij natuurlijk niet te vergeten de grote
Loterij waarbij als hoofdprijs een
auto te winnen is. De 2de en 3de
prijs zijn ook niet mis. De voorzijde van deze Tilproat staat deze
keer in het teken van het 100 jarig
bestaan van de SVW en dit is in
overleg gedaan met de organisatie
van 100 jaar SVW. Hier op de
redactie vonden wij nog een
historisch stukje over het 75 jarig
bestaan van SVW, dit stukje is te
lezen op pag.34. Een nieuw
redactielid hebben we op de
redactie
mogen verwelkomen.
Haar naam is Jeannette Noordman
en in deze Tilproat stelt ze zichzelf
dan ook gelijk even voor. Ook
staat er deze keer een interview in
de Tilproat mevr. Hetty Homanvd Molen, mede oprichtster van de
Dorpskrant
Woltersum,
een
interview die helaas enkele dagen
later herschreven moest worden in
overleg met de familie. Ook de
Tilproat moet met de tijd mee! Op
WWW.TILPROAT.NL en pag.28
kunt u zien wat we daar mee
bedoelen.
Robert Smit.
Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Een geheim is het natuurlijk niet, want ik
denk dat iedereen in Woltersum wel weet
dat er een mooi feest aan zit te komen.
Het 100 jaar jubileum van de
sportvereniging en dat nog een keer
versterkt met het schoolfeest dat tot een
mooi totaal-feest-pakket in elkaar gedraaid
is. Veel vergaderuren zijn er gemaakt en ik heb gezien dat vooral de
jubileumcommissie er erg veel energie in heeft gestoken. Daarom weet ik
ook zeker dat het een groot feest wordt in Woltersum.
Het weekend van 21 tot 23 juni staat voor iedereen al met stift geblokt in
de agenda’s neem ik aan, zo niet even met de stift naar de
keukenkalender en regel dit even. Gratis tip, neem maandag 24 juni even
vrij, dat kan nog net even.
Dat is wat er komen gaat. We hebben natuurlijk ook wel wat gedaan de
afgelopen weken. Zo hebben we eind maart de jaarlijkse
ledenvergadering gehad waar volgens mij een record aantal leden
aanwezig waren. Erg prettig om te merken dat we het niet voor niks
organiseren.
Ook het overleg met de andere dorpsverenigingen uit de voormalige
gemeente Ten Boer is een groot thema op het moment. Helaas komen
we man (en vrouw)kracht te kort om alle taken goed in te vullen. Gelukkig
heeft Lenneke zich voor de komende periode beschikbaar gesteld om
namens ons in dit overleg plaats te nemen.
Goed genoeg zo, ik zie jullie binnenkort in de feesttent en in de zweef!
Groet, Willemjan

Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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Schoolvoetbal - 2019
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* 22 februari 1929

† 1 mei 2019

Op 2 mei 2019 kwam bij ons op de redactie het schokkende
bericht binnen dat oud inwoonster van Woltersum en tevens
erelid van dorpsbelangen Woltersum mevrouw Hetty
Homan-vd Molen was overleden. Wij schrokken hier erg
van, want een week voor haar overlijden hadden we nog
een diepgaand interview met haar gehouden omdat ze 1
van de oprichters was van de Dorpskrant Woltersum (sinds
1996 “ Tilproat”)

In overleg met de familie hebben we besloten om het stukje
ongewijzigd te plaatsen in deze Tilproat. Hetty zou het ook
niet anders hebben gewild. Op de volgende 3 pagina's kunt
u het interview lezen.

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte toe.

Redactie Tilproat.

Tilproat
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Interview met mevrouw Hetty Homan-van der Molen.
Omdat wij als redactie met de tijd mee willen gaan en de Tilproat ook graag digitaal
willen gaan maken, kwamen we op het idee om eens een interview te gaan houden
met 1 van de oprichters van de dorpskrant, Hetty Homan - v/d Molen. Dus een
afspraak gemaakt en op een mooie zonnige middag togen, onze nieuwste redactielid
Jeannette en ik naar verzorgingscentrum Bloemhof in Ten Boer. Daar zat Hetty ons al
op te wachten in haar gezellige ingerichte kamer. Het lopen gaat inmiddels niet zo
best meer. Soms moet ze even naar adem happen, vandaar dat ze ook zuurstof krijgt
toegediend, maar haar geheugen en mondje doen het nog prima hebben we gemerkt die middag.
Voor wie Hetty niet kent, wat ik mij bijna niet kan voorstellen, want ze is/was een
bekend gezicht in Woltersum. Zij is een 90 jarige (en een paar maanden) jongedame
die haar jeugd doorbracht in Woltersum. Ze is, volgens haar jammerlijk genoeg, niet
geboren in Woltersum, terwijl haar ouders hier dus wel woonden, maar ze is geboren
bij haar oma in Ruischerbrug. Maar van ons mag ze zich best een echte Woltersummer
noemen. Nadat ze is gescheiden, ontmoet ze Jan-Willem Homan, en om zijn werkzaamheden als behanger/schilder moest ze Woltersum helaas 10 jaar lang de rug toekeren. Maar na een telefoontje van haar
zus Ellie, die vertelde dat ze bij de
sportverenging barpersoneel zochten, zijn
ze toch weer naar haar mooie dorpje
verhuist. Inmiddels werkte Jan voor
zichzelf, dus ze waren niet aan een plaats
gebonden nu. En Woltersum was haar
stee. Op mijn vraag wanneer de eerste
Dorpskrant Woltersum is gemaakt begint
Hetty te vertellen. Jeannette en ik hangen
aan haar lippen. Ze kan zo mooi vertellen
en zo diep op diverse dingen ingaan, dat
dit mij gewoon ontroerde. Wat een
prachtige, lieve vrouw is dit. Terwijl ze
zoveel heeft meegemaakt in haar leven,
bruist ze nog van energie. “De eerste
Dorpskrant Woltersum werd in 1984 of
1985 gemaakt”, vertelt ze.
Tilproat
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Ik had ook een beetje mijn huiswerk gedaan en wist dus dat het toen in de beginperiode
het gewoon ‘Dorpskrant Woltersum’ heette. In Maart 1996 heeft het de huidige naam
‘Tilproat’ gekregen. Addie Dost heeft toen die nieuwe voorkant nog gemaakt. “Waarom
is toen die naam dan veranderd?” vraag ik. Hetty denkt even na en zegt lachend “Tja,
eigenlijk geen idee, dat vind ik best een goede vraag”.
“Ook toen was het al een krantje die door Dorpsbelangen Woltersum werd uitgegeven.
En heel het dorp hielp mee om het krantje te vullen”. Dit is dus niet veranderd, want
ook nu moeten wij als huidige redactie het van het dorp en zijn mensen hebben.
Maar ik hoor dat er veel meer werk in zat als wat wij nu eigenlijk doen. “Toen kwam hij
in het beginjaar zelfs 1x per maand uit. De eerste redactie bestond uit een aantal
mensen, Siebrand Tammeling, Jopie Slagter en ik. Enkele namen die volgden waren: Jan
Roelfsema, Janny Hulshof, Joop Dreise, Henk van Dijk, Jos Vermeulen, Dieta Strijk, zij zat
erin speciaal voor de school, Addie Dost en Ingrid Stayen die het stokje van mij overnam
toen ik ermee ben gestopt. Elk had een eigen taak qua dorpsgebeuren. Het bestuur van
dorpsbelangen maakte in die periode zelf de Dorpskrant, met hulp van dorpsgenoten”.
“Luuk Houwing schrijft volgens mij ook al vanaf het begin van het bestaan van de
dorpskrant. Hij was schoolmeester hier op school. En schreef toen ook al Groninger
stukjes of gedichten. Ik heb hem dit toen nog gevraagd, dat weet ik nog wel” vertelt ze.
Bijna alles werd met de hand geschreven binnengebracht. Maar ook toen moest er soms
moeite gedaan worden hoor om copy binnen te krijgen. Hetty typte alles keurig netjes
uit op een oude typemachine. “Wat een werk was dat, maar och, zo mooi om te doen”
zegt ze. “Als ik dan alles klaar had, dan ging Jan Roelfsema naar zijn neef Hendrik
Veldman, een meester die op de school “de Borgweg” werkte, en aan de Kollerijweg
woonde. Deze man controleerde op de schrijffouten. En daarna als het zijn goedkeuring
had konden we verder".
"Nu is alles via de computer, maar toen moest echt alles met de hand. Schrijven, typen,
stencilen met zo’n een oude stencilapparaat en dan het nog eens in elkaar maken. Daar
hadden we een heel systeem voor. We kwamen op de maandag in de school bij elkaar,
soms wel 10 man en vrouw. Soms moest je wel even zeggen op het voetbalveld
wanneer het weer moest gebeuren, maar ze waren er altijd".
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De gedrukte papieren keurig uitgestald op stapels op een lange tafel. En dan achter
elkaar aan lopend, 1 voor 1 een blaadje van de grote stapel pakken tot je een
compleet boekje had. Pop Blink en Henk van dijk, die zaten op het eind van die tafel
om er nietjes in te rammen. Soms was het lachen, gieren, brullen. Het was altijd
gezellig. En na gedane arbeid was er koffie’. zegt ze met een glimlach. “Dat hadden
we dan wel weer verdiend. En op naar de volgende krant”. Ze verteld het zo intens,
dat je de hele gang van zaken gewoon in je gedachten voorbij ziet komen.
“Oja, wil je wel vermelden dat Jan Roelfsema, Pop Blink en Henk van Dijk, heel veel
voor het dorpskrantje hebben gedaan?” zegt Hetty. Tuurlijk doen we dat………!
Hetty zegt: “Maar ja toen kwamen de computers op batterij, en dat was mij te modern
hoor. Jos Vermeulen heeft me wel 1 oude computer aangeboden maar ik heb
daarvoor bedankt. Heel lief was dat, maar ik doe het liever op de ouderwetse manier”.
Wanneer dat was weet ze niet precies meer zegt ze tegen ons. Dus heb ik thuis tussen
oude krantjes zitten te neuzen en in December 2004 was dus de laatste gemaakte
krant door haar. In 2005 zijn ze ook verhuisd van de Bijbelgang naar de Dobbestraat.
Maar op de vraag zou ze het wel weer willen doen, zegt ze volmondig en zonder
aarzelen" JA!".
“Maar wat ik tegenwoordig wel mis is de ‘Wist U Dat’ rubriek. Dat vond ik altijd zo
leuk”. Dus mensen voelt iemand hier iets voor om deze wens van Hetty te vervullen?
Reageer dan even op het bekende mailadres. tilproat@ziggo.nl
“Ik krijg soms nog wel eens een Tilproat in de brievenbus, wie dat doet? Geen idee.
Misschien via dit krijg ik het te horen” zegt ze. “Dat vind ik superleuk want dan lees ik
hem van A tot Z en weer terug. Maar ik zou hem graag elke 3 maand willen krijgen,
of is dit teveel gevraagd”? Nee, absoluut niet, daar gaan we voor zorgen zeggen
Jeannette en ik.
We bedanken Hetty heel hartelijk voor haar medewerking en op de terugweg raken
we niet uitgepraat over deze lieve vrouw.
Belangrijk om de te melden is dat Hetty ook nog eens Ere lid van Dorpsbelangen is.
En niet te vergeten ze heeft een lintje gekregen: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jeannette Noordman/Tineke Smit.
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HELP!!!! Het valkennest is omgewaaid/neergestort
Update: Het lijkt er op dat de kast nog leeg was. Hij is wel zo beschadigd dat er een
nieuwe gemaakt moet worden. Met een beetje geluk gaat de paal morgenmiddag weer
omhoog!!!!

Zo troffen we op de Redactie van de Tilproat een hulproep aan van
Erik Kiewiet op de Facebookpagina van de Tilproat. Ook hier zien we
de voordelen van de moderne tijd in ons mooie dorp, binnen 24 uur
stond de paal weer in de grond recht omhoog! Vele vrijwilligers
werden zondag 17 maart 2019 opgetrommeld om te helpen om de
paal weer omhoog te krijgen. Snel geteld telde ik er een stuk of 15, en
met veel man/vrouw kracht was het een beste klus. Wat zo op het
eerste oog van de weg af gewoon een paaltje lijkt bleek van dichtbij
toch wel een serieuze formaat van een paal te zijn.

(foto E.Kiewiet , het omgewaaide valkennest)

Veel wind stond er deze zondag maar de zon scheen volop dus het
was best aangenaam zo bij de Dijk met elkaar, de klus ging goed op
een klein misstapje van Tycho na, die verloor na het afbreken van een
stuk hout onderaan de paal zijn evenwicht en belande via de
onderwal in de sloot.
De foto's gemaakt tijdens de zware klus zijn dan uiteraard ook op de
Facebook pagina geplaatst en ze zijn te mooi om ze niet te gebruiken
dus ook in deze Tilproat mogen een paar leuke foto's dan uiteraard
ook niet ontbreken.
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(foto's+tekst Robert Smit)

Tilproat

17

18 Tilproat

Tilproat

19

SCHOOLFEEST 22 JUNI 2019
Soms zie ik een aantal inwoners van Woltersum met elkaar smoezen, dan verdwijnt er een
groepje ergens in een schuur, er wordt met materialen gesleept en dan weet je:

HET SCHOOLFEEST KOMT ERAAN!
En deze keer een aparte editie, want iedereen heeft hetzelfde onderwerp: “SPORT” als
eerbetoon aan de sportvereniging van Woltersum en haar 100-jarig bestaan.
Dit betekent ook dat er een paar kleine aanpassingen zijn in de tijdslijn, zodat iedereen op
tijd weer fris en fruitig is voor de reünie om 4 uur.

DE OPTOCHT:
- De voorrijder staat ter hoogte van de oude Rabobank aan de Hoofdweg, daarachter stellen
de wagens zich op vanaf 12.30 uur met de neuzen richting Ten Boer.
- Om 1 uur vertrekt de stoet richting Ten Boer en keert bij de boerderij van de familie
Huizer. Terug naar Woltersum.
- Via de 2de afslag gaan we door de Dobbestraat langs de kermis ( als dat kan). Dan langs de
eierkeet via het Kerkpad terug naar de Hoofdweg, we slaan rechtsaf. Over de Til gaan we
links richting Wittewierum. We keren bij de boerderij van de familie Westeneng waar
iedereen iets te drinken krijgt en een zakje chips. Dan belt de jury om de nummers 1, 2 en 3
van de wagens door te geven. We gaan Woltersum weer in en getooid met de prijzen rijden
we de hele Kolleryweg af. Op ’t einde langs de molen en via de K. de Boerweg de
Hoofdweg op.
- De winnaars kunnen hun wagen ten toon stellen op het veldje achter de eierkeet.
- Om 3 uur is de officiële prijsuitreiking in het dorpshuis.

AANDACHTSPUNTEN:
- Als u een aanhanger achter uw auto of tractor gebruikt in deze optocht, wees er dan zeker
van dat u daarvoor verzekerd bent. Onze verzekering dekt niet alles.
- Zorg dat er voldoende begeleiding op de wagen zit als er ( kleine) kinderen op zitten.
- Omheining op de wagen moet minimaal 40 cm. hoog zijn.

20 Tilproat

- Brommers, scooters en paarden mogen, vanwege de veiligheid, niet mee doen.
- Op de route van de optocht mogen op de weg geen auto’s geparkeerd staan.
- Het keren van de stoet is op boerderijen. Wees daar rustig en verstoor de koeien niet.

Wees respectvol.

ALGEMENE INFORMATIE:

- Opbouwen straten en bogen: zoveel mogelijk donderdag (avond) al.
- Parkeren kan naast de laan van Lalkens.
- Er zijn verkeersregelaars. Volg altijd hun aanwijzingen op!

- Mocht zich een calamiteit voordoen: geef hulpverleners alle ruimte
en wees geen ramptoerist !!!!!!
- De jury zal zaterdag vanaf 10:30 uur door het dorp gaan om straten en bogen te
beoordelen.
- U mag de jury niet omkopen.
- Vlag dubbel-uitbundig: het is per slot een dubbel-feest!
- Ten overvloede misschien: van elkaars spullen afblijven, geen troep achterlaten en lief
zijn voor elkaar.

Ik wens iedereen, ook namens de andere bestuursleden, een bijzonder leuk,
gezellig en geslaagd feestweekend!

Lenneke.

Tilproat
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SCHOONMAAK KRIEBELS in Woltersum
Een leuke spontane schoonmaakactie van Maaike van der Werf
heeft er 13 april toe geleidt dat ons prachtige dorp weer een beetje
schoner is dan dat ze al was, de gemeente Groningen bracht bij
Maaike 15 hand grijpertjes
plus gele hesjes, handschoenen en vuilniszakken.
De oproep van Maaike om
mee te komen helpen om
het dorp nog schoner te
maken werd op social media
geplaatst en mede hierdoor
werd er aan de oproep goed
gehoor gegeven, ook ik ben
net als Maaike officieel
Supporter van Schoon en
had een spandoek liggen die
we bij dit soort schoonmaakacties kunnen gebruiken.
Prachtig, ruim 25 kinderen en ouders hielpen mee en er waren dan
ook grijpertjes te kort.
Het weer zat echter niet mee het
was koud nat en zelfs nog hagel,
maar ook dit laatste weerhield de
Schoonmaak ploeg er niet van om
er een geslaagde dag van te
maken, Ruim 8 kilo rotzooi en
afval werd er opgepikt in en om
ons dorp, een actie die zeer zeker
herhaalt gaat worden. Na afloop
stond er een natje en een droogje
klaar voor de ouders en de
kinderen en iedereen ging naar
huis met een voldaan gevoel, want
een beter milieu begint bij je zelf.
Robert Smit
24 Tilproat
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Hallo allemaal,
Mij werd gevraagd om, als nieuw redactielid, mij zelf
even voor te stellen.
Ik ben dus Jeannette Noordman, ben 43 jaar ik heb
twee kids, een zoon
van 15 en een meid
van 11 jaar oud. Wij
wonen sinds 2012 in
Woltersum.
Mijn
voetstappen liggen al
wat langer hier, ongeveer in 1993 kwam
ik voor het eerst hier
in het dorp. Dat was
een leuke tijd, toen
was er nog Jump-in in
het dorpshuis. Maar
tijden veranderen en
nu
ben
ik
dus
toegevoegd aan de
redactie
van
de
Tilproat en ik heb al even mee mogen kijken tijdens een
interview. Dat was erg leuk om te doen.
Groetjes Jeannette.
Tilproat
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Tilproat ook Digitoal
Het idee om ook digitaal te gaan met de Tilproat is goed opgepakt
door dorpsbelangen Woltersum en zodoende zijn we op de redactie
een poging aan het doen om de website WWW.TILPROAT.NL
vorm te geven. De opzet is simpel, en het idee om oude reeds
uitgekomen Tilproaten online te gaan zetten werd door vele mensen
toe gejuicht. De laatste jaren word de Tilproat digitaal gemaakt dus
deze Tilproaten staan dan ook vrij simpel online maar nu komt het,
de oude Tilproaten die aanwezig zijn in het archief moeten èèn voor
èèn ingescand worden naar .PDF formaat en hier zoeken we nog hulp
bij. Het archief is helaas niet compleet dus onderstaand kunt u zien
wat we nog zoeken. Helpt u ook mee?

• Alle Tilproat/Dorpskranten van het begin (1985? tot
1992
• maart 1992
• december 1992
• september 1993
• september 1997
• juni 2001
• september 2003
Bent u in het bezit of kent u iemand die in het bezit is van
bovengenoemde Tilproaten/Dorpskranten en zou u of degene
die u kent er afstand van willen doen om het archief van de
Tilproat compleet te kunnen maken neem dan a.u.b contact
met ons op email: tilproat@ziggo of per adres dobbestraat 10,
9795PG te Woltersum. tel: 06-30125624

Robert Smit
28 Tilproat

Vroeger……..
in de beginjaren van de Dorpskrant Woltersum.

Uit het foto archief van Jan Roelfsema:
De originele stencilmachine waar vroeger de Dorpskrant Woltersum
mee werd gedrukt. Jan Roelfsema was tevens degene die als
redactielid van de Dorpskrant menig uurtje heeft doorgebracht aan
het draaien aan deze stencilmachine. Ook het clubblad van de
sportvereniging Woltersum werd door deze machine gedrukt. Helaas
is de machine na een verwoede poging om hem aan te bieden aan
het Grafisch Museum, door Jan Roelfsema, verloren gegaan.

Tilproat
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Datum:
21-jun
21 tm 23
21-jun
22-jun
22-jun
22-jun
23-jun
23-jun
23-jun
29-jun

Wie?

Activiteit:

Locatie:

gezamelijke ver.
gezamelijke ver.
gezamelijke ver.
gezamelijke ver.
gezamelijke ver.
gezamelijke ver.
gezamelijke ver.
gezamelijke ver.
gezamelijke ver.
OBS de Huifkar

Voetbalwedstr. Woltersum-Oud FC Groningen

Voetbalveld
dobbestraat
Feesttent
start, Hoofdweg
Feesttent
Feesttent
voetbalveld
Feesttent
Feesttent
Woltersum

Kermis
Hollandse feestavond. RADIO NL drive in show *
Optocht versierde wagens door Woltersum

Reunie Sportvereniging Woltersum
feestavond mmv.Super partyband Melrose *
Wedstrijden op 80 meter lange stormbaan
Live muziek mmv.Coverband O-fifty.
Trekking Jubileum loterij SVW
Oud Papier

Tijdstip:
19:00
vrij. t/m zo.
21:00 - 01:00
13:00
16:00
21:00 - 01:00
13:00
17:00 - 22:00
18:00
vanaf 10:00 uur

* Gratis entree. Vol is vol

Agenda kermis, schoolfeest en jubileumweekend SVW 2019:
Vrijdag 21 juni
19.00
19.30
21.00

Opening Kermis
Wedstrijd oud Fc Groningen- Woltersum
Radio NL met Rene Becker en Lucas & Gea

Kermis
Voetbalveld
Feesttent

Verzamelen optocht
Optocht versierde wagens
Prijs uitreiking straten/optocht
Reünie SVW
Eten reünie gasten
Live muziek van Melrose

Hoofdweg
Dorp
Feesttent
Feesttent
Feesttent
Feesttent

Individuele opgave stormbaan
Voor jong & oud
Jeugd stormbaan
Senioren stormbaan
Live muziek van O-Fifty
Prijsuitreiking super verloting

Voetbalveld

Zaterdag 22 juni
12.30
13.00
15.00
16.00
18.00
21.00

Zondag 23 juni
12.30
13.00
14.00
17.00
18.00

Voetbalveld
Voetbalveld
Feesttent
Feesttent

Tilproat
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Uit het archief van Dorpskrant Woltersum:
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Open Muziekles Woltersum.
Op Maandag 8 Juli om 19.00 uur houd muziekleraar Hans
Visser zijn jaarlijkse open les/uitvoering.

Lokatie: O.B.S. De Huifkar Woltersum.
(bij mooi weer is het buiten)

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom om de jongens en
meisjes te zien en te horen spelen wat ze het afgelopen jaar
of jaren hebben geleerd.

Dus komt allen langs om dit muzikale
spektakel mee te maken.
(Na afloop staat Hans voor u klaar voor uw vragen en verdere informatie.)

Tilproat
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Waar blijft de tijd?
In de zomer van 1919, vermoedelijk op 18 juni, werd door enkele jongens tussen de 14
en 16 jaar oud een voetbalclub opgericht waaronder de gebroeders van Alkema.
Aanvankelijk werden onder de naam WVV alleen vriendschappelijke en seriewedstrijden
gespeeld. Toen men in 1926 in competitieverband onder de vlag van GVB ging
voetballen werd de naam veranderd in Woltersum. De eerste voetbalwedstrijden voor
de bond werden gespeeld in 1926-1927.
Pas jaren later sloot ook de gymnastiek zich aan bij de vereniging en werd de naam
veranderd in Sportvereniging Woltersum. In de loop der jaren waren er nog meer
sporten die zich aansloten bij SV Woltersum.
Inmiddels bestaat de vereniging 100 jaar en dat gaat niet onopgemerkt aan ons voorbij.
Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 gaan we dat vieren. De feestelijke
festiviteiten vallen samen met de jaarlijkse kermis en het driejaarlijkse schoolfeest. Het
thema ‘’Sport’’ zal dit gehele weekend dan ook centraal staan. Drie verenigingen hebben
de handen in één geslagen. De sportvereniging, Dorpsbelangen en VVV hebben samen
deze festiviteiten georganiseerd.
De voorbereidingen zijn in volle gang, een commissie is reeds vele maanden bezig
geweest om het iedereen zéér naar de zin te maken. Veel werk is er gedaan om alle
leden en/of oud leden, van alle sporten die in de loop der jaren zijn beoefend terug te
vinden en bij elkaar te brengen om er een onvergetelijk feest van te maken. Er hebben
zich voor de reünie meer dan 300 personen aangemeld. Het wordt een geweldig
weekend waar veel Woltersummers en oud Woltersummers naar uit kijken.
In het dorpshuis is een fototentoonstelling te zien met oude sport- en dorpsfoto’s en
daar vindt ook de presentatie plaats van het fotoboek: ‘’Woltersum 2019, Een
tijdsbeeld’’.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om dit feest mee te komen vieren. Alle
festiviteiten zijn gratis te bezoeken maar vol is vol.
Wij hopen u allen te zien en er een sportief maar voornamelijk gezellig weekend van te
maken met elkaar.
De jubileumcommissie van SV Woltersum.
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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

IN MEMORIAM HETTY HOMAN- VAN DER MOLEN

erelid - Dorpsbelangen Woltersum

Naast alle andere dingen die zij voor Woltersum deed, was
ze jaren en jaren secretaris van de dorpsvereniging. Samen
met Henk van Dijk bezocht ze Raads- en vele andere
vergaderingen. Zo kon het dorp op de hoogte blijven van
relevante zaken.
Ze was een van de belangrijkste initiatiefnemers voor de
oprichting van onze dorpskrant “Tilproat”. Een meer dan
enthousiaste redactrice die overal leuke stukjes over kon
schrijven en dat heel vaak deed.
Haar verbondenheid met en liefde voor Woltersum is tot
op de laatste dag voelbaar geweest.
We zijn haar veel dankbaarheid verschuldigd voor haar
enorme inzet.

Dag lieve Hetty.

Bestuur dorpsvereniging Woltersum e.o.

Molen nieuws van de molenaars van de FRAM.......
Het oer-Hollandse molenaarsvak staat op de lijst van beschermd immaterieel cultureel
erfgoed van de Unesco. Dat Nederland en molens - materieel erfgoed - bij elkaar
horen weet men overal ter wereld. Maar zonder molenaar draait de molen niet.
Dan stond Nederland nu onder water en waren we nooit zo welvarend geworden.
Dat vergeten mensen nog weleens. Het ambacht van molenaar is het eerste
immaterieel cultureel erfgoed dat Nederland binnenhaalt. Aan de erkenning hangt
geen zak met geld. Ze kost alleen maar geld, want de Unesco wil wel dat molenaars
het publiek voorlichten over het werk dat ze doen. En onderling moeten ze kennis
uitwisselen, dus staat er voor 2020 al een internationale molenaarsconferentie
gepland.
Nederland heeft om de nominatie gevraagd.
Veel van de technieken die molenaars gebruiken - planken zagen, olie slaan uit zaden zijn in de zeventiende eeuw hier ontwikkeld. Maar erkenning geldt voor het ambacht
van molenaar overal ter wereld. Bijvoorbeeld in Iran waar molens staan die dateren uit
de zevende eeuw. Die zijn nogal vervallen, maar in principe geldt de erkenning ook
voor de molenaars daar.
Nog een verplichting die de VN-organisatie oplegt: molenaars moeten hun kennis
doorgeven aan volgende generaties. Het Gilde van vrijwillig molenaars leidt al sinds de
jaren '60 mensen op tot molenaar. Tweehonderd uur duurt die opleiding en minstens
twee jaar. Iedereen moet twee keer alle seizoenen meemaken, want het weer is
enorm belangrijk voor een molenaar.
Krijgen wij kapsones? Nee hoor we blijven Groningers, je mag ons gewoon bij onze
voornaam blijven noemen en de koffie staat klaar.

Sietse, Peter, Henk.
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Sport Vereniging Woltersum is op zoek naar jeugd voetballers en
voetbalsters.

Beste dorpsbewoners. De Sport Vereniging Woltersum is op zoek naar
jeugd voetballers en voetbalsters. We willen graag dat onze jeugdteams
kunnen blijven voetballen maar daar hebben we wel nog een paar
jeugdleden voor nodig. Sport is toch belangrijk voor kinderen lijkt ons en
daarom doen we er alles aan om de boel draaiende te houden. Maar dat
kunnen we niet alleen daar hebben jongens en meisjes voor nodig die
willen voetballen. We hebben allen de leefbaarheid in het dorp hoog in
het vaandel staan. We willen graag in een dorp wonen waar ook nog wat
te doen is en mogelijkheden geeft om te sporten. Ik wil u als ouder dan
ook vragen om eens na te denken of
voetbal iets is voor u kind. De
sportvereniging heeft een
belangrijke functie in het dorp en
dat willen we graag zo houden maar
daar hebben iedereen bij nodig. We
zitten te springen om een aantal
jongens en meisjes in de leeftijd
categorie van 6, 7 en 8 jaar. Maar
ook andere leeftijden zijn natuurlijk
van harte welkom. Kom op mensen
hou de leefbaarheid in het dorp. De
Sport Vereniging Woltersum is u er dankbaar voor en de kinderen die nu
al op voetbal zitten maakt u heel erg blij.

Addie Dost, Voorzitter SVW
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Sport Vereniging Woltersum is op zoek naar gymnasten en
gymnastiek leraar/lerares.
We zijn als Sport Verenging Woltersum hard bezig om de gymnastiek
afdeling van onze vereniging nieuw leven in te blazen. Maar we moeten
natuurlijk eerst weten of er genoeg belangstelling is. Wij hebben met een
paar instellingen binnen de gemeente Groningen contact gezocht om
weer een gymleraar te vinden. We willen nu proberen om een gymleraar
/gymlerares te vinden die ook bevoegd is om echt gymnastiekles te
geven. Maar misschien is er onder onze dorpsbewoners wel iemand met
deze bevoegdheden. Daar zouden we dan graag mee in contact komen.
Of misschien is er wel iemand in jullie vrienden- of kennissenkring die
gymnastiekles mag geven.
We moeten natuurlijk ook gymnasten hebben. Dus heb je zin om te
sporten meld je dan bij de vereniging. Het zou mooi zijn als we weer met
een groep kinderen zouden kunnen beginnen. En we zitten te denken aan
ouderengym/volwassenengym. Voor de wat oudere jeugd zou Free
Running een optie kunnen zijn. Ik zou zeggen jeugd kom maar op met
jullie ideeën om in Woltersum te sporten. We staan overal voor open. Om
een goed beeld te krijgen en om hoeveel mensen/kinderen het zou
kunnen gaan zou het mooi zijn als u/jullie een mail zouden sturen naar
addiedost@hetnet.nl of info@svwoltersum.com
Ook voor informatie over gymleraar of lerares kun je mailen naar
bovenstaande mail adressen. We zijn van plan om begin september te
starten met eventuele nieuwe gym groepen. We zijn heel nieuwsgierig
naar de reacties.

Met vriendelijke Sportgroet
Addie Dost, namens het bestuur SVW.
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“Woltersum 2019, een tijdsbeeld” ligt bij de drukker Henk Tienkamp!

Het is bijna zover: We kunnen in overleg met de feestcommissie
het fotoboek over Woltersum tijdens het Schoolfeest en het
eeuwfeest van de SVW presenteren:

Op zaterdag 22 juni om 15.30 uur in de kantine van het dorpshuis
zullen we proosten op de voltooiing van het project dat in 2011
bedacht is. Daarbij zal een kleine foto expositie zijn en het boek
verkocht worden voor de introductieprijs van € 20,00 zoals in de
voorverkoop beloofd. Later zal de prijs € 24,00 worden.
De fotografen Gea Schenk, Ronnie Zeemering en de schrijfster
Ellis Ellenbroek zullen deze middag aanwezig zijn.
We bedanken de feestcommissie dat het op 22 juni door kan gaan
en kijken allemaal uit naar een geweldig feest weekeinde met veel
plezier en mooi weer!
Op zondag is het boek op het feestterrein verkrijgbaar. Daarna zal
het te koop zijn in het café de Witte Brug en in de molen De Fram.
Binnenkort is het boek ook verkrijgbaar via internet :
www.nozelheden.nl
Voor informatie kun je contact opnemen met een van de
werkgroep leden.

Frans Pot, Wim Darneviel, Marijke Konter, Klaske Piebenga en Boudewijn ’t Sas.
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Nieuwsbrief Dorpsvernieuwing Woltersum, juni 2019
Sinds het najaar van 2018 werken we samen, de gemeente Groningen en het dorp
Woltersum, aan een agenda voor dorpsvernieuwing. Deze agenda en de uitvoering ervan
komen steeds een stap dichterbij.

Hoe verder?
De afgelopen maanden zijn er veel ideeën en plannen opgehaald: vanuit het dorp, vanuit de
gemeente en door het Ontwerp en Adviesteam. Gezamenlijk werken we deze ideeën en
plannen uit tot een plan van aanpak waarin we keuzes maken wat we wel en niet doen, hoe
we dat doen, waar we wat doen en wie wat doet. Dit doen we gezamenlijk door middel van
een aantal thematafels. In het najaar willen we het plan van aanpak gereed hebben. Dit
betekent niet dat er tot die tijd niets gebeurt. We kunnen nu al starten met zaken die
sowieso moeten gebeuren en snel uitgevoerd kunnen worden. Hierover zijn we in gesprek
met de dorpstafel.

Thematafels
Op de drukbezochte informatiemarkt gaven al zo’n
30 mensen zich op om mee te denken en/of te doen
in de volgende fase van het
dorpsvernieuwingsproces. Dit doen we onder andere
met thematafels waarbij we per thema met elkaar
vastleggen wat er moet gebeuren, wat we als dorp
zelf kunnen doen en waarvoor we support van buiten
nodig hebben: organisatorisch, specifieke deskundigheid en/of financieel. De aftrap voor de
thematafels is op 2 juli om 19:30 uur in het dorpshuis. De mensen die zich al hebben
aangemeld krijgen daarvoor een uitnodiging, maar u kunt zich natuurlijk nog steeds
aanmelden als u hiervoor interesse heeft.
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Nationaal Programma Groningen
De gemeente Groningen heeft een
aanvraag ingediend bij het Nationaal
Programma Groningen voor de
dorpsvernieuwing Woltersum. Er is
een bedrag van 2,6 miljoen euro
toegekend om de projecten uit de
dorpsvernieuwingsagenda uit te
voeren. Dit is een prachtige kans voor
Woltersum en de gemeente
Groningen om samen plannen te
maken, maar vooral ook om ze uit te kunnen voeren.

Gesprek met Wierden en Borgen
Gezien de ambitie voor het thema wonen en de vele vragen over de Dobbestraat vonden
we het belangrijk om al op korte termijn in gesprek te gaan met Wierden en Borgen. Op
27 mei hebben een aantal dorpsbewoners en vertegenwoordigers van de gemeente
Groningen gesproken met directeur-bestuurder Peter van Heeswijk en een aantal
medewerkers van Wierden en Borgen. Dit was een gesprek dat van beide kanten als zeer
positief werd ervaren en afgesproken is dat Wierden en Borgen actief mee gaat draaien in
het vervolgtraject.

Cultuurhistorie van Woltersum
Marinke Steenhuis heeft een prachtige analyse
gemaakt van de cultuurhistorie van
Woltersum. Wilt u het onderzoeksrapport
graag hebben? Dan kunt u vrijwel elke
vrijdagmiddag een exemplaar ophalen in het
dorpshuis. Mayke Zandstra, projectleider
dorpsvernieuwing van de gemeente
Groningen, is vrijwel elke vrijdagmiddag van
13.00 - 17.00 uur in het dorpshuis te vinden.
Contactgegevens Mayke
Mailadres: mayke.zandstra@groningen.nl

Mobiel: 06-15219237
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Tussen pokken en mezzels. (april 2019)
Nou de mezzels zuk begunnen te ruiern geft dokter van der
Meulen d Heubultjebuursters n goie road in t Bokkeblad. Hai
dut eerst n stap terug om aan te geven wat besmetteleke
zaikten in t algemain mit n mens doun.
,, In het joar 1347,” schrift e,,, gooiden de Tartoaren, dij wie
in onze tied allain mor kennen van n broodje tartoar, n
pestlieder over de muren van n stad aan de ziederoute. De
ziedekooplu, dij wieder trokken zörgden derveur, dat der in
Europa 33 van de 100 mensen sturven aan de pest.
Pokken, nog zo’n besmetteleke zaikte. De Spanjoarden
veroverden omstreeks t joar 1500 Amerikoa. Columbus en
zien passipanten brochten pokken over as welkomsgeschenk.
Inca’s en Azteken binnen der nooit weer bovenop komen. En
zai dij t overleefden bleven heur haile wiedere leven
pokdoaleg.
Haalfschaid de 18e aiw brochde dokter Jenner n remedie op de
maarkt. Lu dij inspoten werden mit zien koupokvirus kregen
gain pokken meer. In 1814 mozzen d alleraarmste kinder
verplicht n prik hoalen. As olders nait mitwaarkden, kregen ze
gain steun van t aarmbestuur en de kinder moggen nait noar
schoul. En desondanks, de slim zwoare kerksen gooiden de
hakken tegen de krub. In Midwolle sluigen veur- en
tegenstanders van de prikkerij aan t reupen. Berent Lulofs
zien proek wer in t vuur mieterd, omreden hai katholiek en
veurstander van inenten was.
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En Heubultjebuursters, persies dizze toustanden brengen mie
bie de dag van vandoage. Proeken droagen wie in t algemain
nait meer, mor verzet tegen inenten holdt schaandegenog nog
haardnekkeg stand. Ook in mien praktiek.
Boelenpest , cholera, de Spoanse griep van 1918, onze
generoatsie het der gain wait meer van. En toch mouten wie d
ogen nait sloeten en in n beweegboare komfortoabele stoul
achterover leunen.
Al ligt aarmoudeg wonen achter ons, hebben wie
wotterlaaiden, rioleren, wordt ons ofval wekeleks ophoald,
besmetteleke zaikten liggen nog altied op de loer. Malaria en
knokkelkoars, bieveurbeeld. Tiegermuggen en aander
vlaigend ontuug loaten zuk zulfs nait stoppen deur de dichte
grenzen van Baudet.
Vandoor… dij verplichte inenten anno 2019 tegen mezzels
mout deurgoan. d Epidemie stekt in Amerikoa kop weer op.
Mezzels n virus dij bloots bie mensen veurkomt, wordt
verspraaid deur housten, proesten en proaten. Der zel mor n
tegenstander van n mezzelprik in de buurt van joen kinder aan
t rondsproeien goan. Omreden net as 200 joar leden bie de
pokken binnen der veur- en tegenstanders van inenten.
Internet barst ja van nepnijs en bangmoakerij!
Heubultjebuursters loat joe de kop nait gek moaken en loat
joen kinder inenten, zodat ze op kinderopvang meugen en ie
mie nait tot het droagen van n masker dwingen.”
Joen dokter, Edzo Van der Meulen.
Luuk Houwing.
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Kleurplaat
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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
Supportersvereniging Woltersum
Secr: S.Steenhuis-Hoving 050-3023558

Vogelvereniging “De Rode Kardinaal”
Secretaris: C.D.Kamp
050-3023093
e-mail: ceeskamp@ziggo.nl
Biljartclub
Secretaris: H.Schoonveld

050-3021350

Dartclub Woltersum
Secretaris: H.Knol

050-3022204

Klaverjasvereniging “Ruiten Troef”
Secretaris: P.Nieborg
050-3022823
Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : H.Kloosterman 06-46034358
Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050-3094547
Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris: E.Kiewiet
050-3021138

IJsvereniging
Secretaris: B.Punter

050-3023435

VVV Woltersum
Secretaris: J. Windt

Buurtvereniging Het Kerkpad
Voorz: A. Uil
050-8503624

06-51661044

Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t
End”
Secr: T.Huizinga
050-3023989

Stichting Kleine Vrienden (peutersoos)
Contact: M. Hagens
06-57285690
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl
Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: E. Bakker
Ouderraad OBS “De Huifkar”
Woltersum
Secretaris: M. de Waal
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

