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Moi lu,
Het voorwoord deze maal
geschreven vanuit België, de
vakanties zijn bijna voor iedereen
weer ten einde als ook de feesten
in ons dorp. De kermis, versierde
straten, optocht en het grote
jubileumfeest van het 100 jarig
bestaan van de SVW het was een
groot succes voor jong en oud.
Inmiddels is het September en de
zomer zet nog volop door. In de
rubriek nieuwe bewoners ditmaal
een interview met de nieuwe
bewoners van het oude Rabobank
gebouw die op de eerste dag wel
met een heel onverwacht ritje op
de motor ons dorp binnen probeerde te komen. Het fotoboek
van Woltersum is reeds gelanceerd en de verkoop tijdens de
publicatie dag in het dorpshuis
was een groot succes. Het nieuwe
fietspad richting Groningen over
de dijk is helaas voorlopig weer
afgesloten ivm met werkzaamheden thv Garmerwolde... Verder
een vriendelijk verzoek vanuit de
Redactie: zou een ieder die iets
instuurt het in microsoft word
(pdf) document willen doen? Zo
niet, dan word het niet geplaatst.
Nou lu, gauw verder lezen en veel
plezier met de nieuwe Tilproat.
Robert Smit
Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na een lang weekend met feest van 100 jaar
sport, schoolfeest, kermis en de presentatie
van het fotoboek, was de vakantie een prettig
gegeven. Beetje warm misschien. Maar ach,
in ’t hoofd was het toch al “ pudding”!
Inmiddels gaat het leven in Woltersum weer
verder… Bij ons is dringend behoefte aan
nieuwe bestuursleden. Met name zoeken we
een integere, accurate secretaris! Er ligt best veel op ons bordje: de gifput
die opgeruimd gaat worden ( HOERA!!!), de oprichting van het
dorpenoverleg Ten Boer ( in de afrondende fase), het fietspad over de
dijk, de dorpstafel, vernieuwings- en versterkingstafel. Gelukkig zijn er
veel dorpsgenoten die hard meewerken en –denken. Zo waren Maaike
v.d. W. en Margriet H. bij de inloop in Garmerwolde over het fietspad. Er
kon geen een van het be-stuur naar toe. Dankzij hen zijn we wel op de
hoogte van vorderingen. Elders in deze krant nog een stukje over dit punt.
Het kroos in het Diepje is en blijft een terugkerende irritatie. Staat al sinds
de jaren 90 op de agenda. Triest toch dat noch de gemeente, noch het
waterschap in al die jaren er eens werk van maakte! Tijdens het
feestweekend was ook wethouder Inge Jongman aanwezig. Ook zij schrok
van de groene deken op het water. Kroegbaas Henk en zijn klanten
bedachten een viswedstrijd voor jong en oud om zo aandacht te vragen
voor het probleem en geld in te zamelen voor een oplossing. Hulde!
Wij vangen berichten op over verdwijnende verkeersborden. Waarschijnlijk kwajongenswerk, maar niet zo handig voor de verkeersveiligheid
in ons dorp!!! Weet je er meer over, laat het ons ( evt. anoniem) weten.
Zoals het er nu uitziet is er een inloopavond over het opruimen van de
gifput op dinsdag 1 oktober in dorpshuis “ De Bongerd”. Schrijf maar
alvast in je agenda van 19:00 tot 21:00 uur.
De contributiebrief valt binnenkort weer op de mat. Graag met

gezwinde spoed betalen!
Met liefs, Lenneke Brik

Tilproat

5

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER

6 Tilproat

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER

Tilproat

7

Woltersum hartelijk bedankt voor een fantastisch jubileum!
Wij van sportvereniging Woltersum hebben genoten van hele mooie dagen.
De jubileumcommissie, het bestuur van SV Woltersum, verenigingen en vele vrijwilligers
hebben geprobeerd er drie fantastische dagen van te maken.
We vonden het erg bijzonder dat er zo veel mensen op de festiviteiten zijn afgekomen.
Op vrijdag avond bij de voetbalwedstrijd en de Hollandse feestavond was er veel publiek
en was de feesttent goed gevuld.
Op de zaterdagmiddag kwamen er maar liefst 500
reünisten waarvan 350 mensen hebben genoten
van een heerlijke barbecue van het barbecue team
van Adem Secer. Penningmeester Tjakelien werd
voor het vele werk wat zij heeft gedaan benoemd
als lid van verdienste van de sportvereniging. Op
zaterdagavond was er wederom een volle tent
tijdens het optreden van Melrose.
De zondag stond natuurlijk in teken van de
jubileumloterij. Het was een prachtige zonnige dag
waarbij er goed gebruik was gemaakt van de 80
meter lange stormbaan. Aan het eind van de
middag werd de zondag muzikaal afgesloten door
de band O-Fifty. Tegen 18.00uur was het hoogte
punt daar! De trekking van de loterij waarvan alle
prijswinnaars bekend zijn en hun prijs inmiddels in
ontvangt hebben genomen. We willen iedereen
bedanken voor het kopen van de loten.
Het was bijzonder mooi om samen te werken met VVV en dorpsbelangen van Woltersum.
Het was prachtig dat het hele dorp mee heeft gedaan. Ook willen we het bestuur van
stichting dorpshuis en café de witte brug bedanken voor de medewerking/samenwerking.
Zonder de steun van deze verenigingen, dorpsgenoten en vrijwilligers was dit feest niet
mogelijk geweest.
We hebben veel steun betuigingen en bedankjes gekregen van vele reünisten, die erg
hebben genoten van de feestelijkheden en de reünie. Dat heeft ons goed gedaan!
We hopen natuurlijk ook dat jullie als dorpsgenoten een mooi kermis, schoolfeest en
jubileum hebben gehad en dat er nog veel en lang over na gepraat mag worden.
Namens bestuur SV Woltersum en de jubileumcommissie SV Woltersum nogmaals enorm
bedankt.
8 Tilproat

“Woltersum 2019, een tijdsbeeld” is te koop.
We hebben geweldige herinneringen aan de presentatie en verkoop van het
fotoboek over Woltersum tijdens het Schoolfeest en het eeuwfeest van de
SVW.
Op zaterdag 22 juni om 15.30 uur was
in de zaal van het dorpshuis onder
grote belangstelling de presentatie en
verkoop van het boek. De reacties
zijn bijna allemaal zeer positief. Een
van de bewoners las het boek zelfs in
een ruk uit tot na 2 uur ’s nachts…
We hebben heel wat complimenten
glunderend tot ons genomen.
Gelukkig staan er weinig fouten in en
danken de betrokkenen voor hun
begrip hiervoor.
Het boek wordt elders ook gelezen
door de Groninger wethouders en
burgermeester en zelfs de minister
van binnenlandse zaken Ollongren…
Uiteraard hebben we nog wat boeken voor jullie klaarliggen:
Indien je het boek nog wil kopen dan kan dat voor € 24,00 bij Café de Witte
Brug tijdens openingstijden, bij Molen De Fram op zaterdagmiddag, en bij de
Bibliotheek Koopmansplein Ten Boer tijdens openingstijden. Frans Pot
Hoofdweg 23 heeft er ook een aantal exemplaren liggen.
En via internet : www.nozelheden.nl
(zelf ben ik nogal onregelmatig thuis Kollerijweg 4).
Hierbij nogmaals een woord van dank aan iedereen die aan de totstandkoming
van dit boek heeft bijgedragen.
Boudewijn ’t Sas

Tilproat
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Post in de bus bij de Tilproat. Natuurlijk benieuwd wat het is. Blijkt er een
hand geschreven briefje in te zitten. Bij het lezen verscheen er al een
glimlach om mijn gezicht. Wat een lief geschreven bericht. Heel erg
bedankt voor deze lieve brief. Denk ook wel namens de makers van het
boek en van de sportvereniging.
Redactie Tilproat.
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Nieuwe Bewoners….
Hoe kun je op de beste manier kennis maken met je nieuwe woonplaats? Daar
heeft de nieuwe bewoner aan de Hoofdweg 30 iets op gevonden. Op de eerste
dag, op het moment dat hij zijn nieuwe huis ging betrekken, is hij letterlijk en
figuurlijk het dorp binnengerold. De motor moest nog worden opgehaald uit
Leek en op de terugreis vlak voor Woltersum ging het mis. Door een verkeerde
inschatting van een tegenligger, en zelf nog niet helemaal gewend aan alle
kronkels en bochten in de weg, sloeg de motor over de kop en belandde Erik Paul in de sloot. Afgezien van een enorme schrik en hier en daar wat modder
en kroos is het gelukkig allemaal goed afgelopen en kon hij zelf uit sloot
krabbelen. Berging bedrijf Dallinga uit Delfzijl schoot te hulp en na enige tijd
was Woltersum weer bereikbaar. De motor mee op de trailer voor reparatie en
Erik-Paul op weg naar zijn nieuwe huis met de schrik in de benen. Overigens
zonder telefoon want die heeft crash niet overleefd.

Sinds 29 mei 2019 zijn Erik-Paul Bos (33) en Wai-See Choo (32) de gelukkige
eigenaren van de Oude Rabobank aan de Hoofdweg 30.
12 Tilproat

Erik-Paul is geboren in Hefshuizen, een dorpje vlak bij Roodeschool en Wai-See
is geboren in Stadskanaal. Ze kennen elkaar 12 jaar en hebben al enkele
omzwervingen door het land gemaakt.
Voordat ze naar Woltersum kwamen, woonden ze 3 jaar in Leek. Het was weer
tijd voor een verhuizing en na enige tijd zoeken kregen ze een tip dat het huis
aan de Hoofdweg te koop stond. Na een paar bezichtigingen bleek het te zijn
wat ze zochten en was het snel gekocht. Heerlijk rustig in een dorp en ook nog
een huis om aan te klussen. Een huis wat je naar eigen idee kan verbouwen en
kan maken zoals je het hebben wilt. Aangezien Erik-Paul van klussen houdt en
bovendien zeer handig is bleek dit koren op de molen.
Voor Wai-See zat er wel een consequentie aan vast want ze moet nu verder
reizen voor haar werk. Van Leek naar Leeuwarden is nog te doen maar van
Woltersum naar Leeuwarden is toch andere koek. Wai-See werkt als adviseur
“Jeugd en Educatie” bij FERS in Leeuwarden. Daarnaast heeft ze ook nog een
lerarenopleiding gedaan en heeft ze in het verleden als leraar godsdienst en
levensbeschouwing aan het Eesmdelta College in Delfzijl gewerkt.
Erik-Paul werkt als planner bij U.V.O in Uithuizermeeden. Daarnaast heeft hij
nog een eigen bedrijf in de computerbusiness gevestigd in bovengenoemde
plaats. Een drukke baas als je ook nog tussendoor een huis moet verbouwen.
Als er nog tijd overblijft luisteren ze graag naar muziek vooral uit de 60 tot 80
jaren. Gezelligheid staat hoog in het vaandel middels een lekker drankje en/of
hapje.
Wai-See hoopt op een mooi kookeiland in de nieuwe keuken. Ze houdt van
koken. Op haar kookeiland kan ze dan van heerlijke gerechten dromen. Voeg
er wat mooie dingen aan toe die ze graag op rommelmarkten sneupt en haar
recept is klaar.
Er is nog een heleboel werk te verzetten maar ik weet zeker dat het helemaal
goed komt en dat het een prachtig huis gaat worden.
We wensen Erik-Paul en Wai-See veel succes met de verbouwing en een hoop
woonplezier bij ons in Woltersum.
Anneke Wagenmakers.
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Gevoarleke tieden

(Door Luuk Houwing)

As n kwoadoardeg mens nait mit handgernoaten streut, mit
slachtersmezzen en mitrailleurs rondstruunt bie pad en weg, den bedraigt
de netuur ons wel. Overstromens, dreugte, jeukroepen, teken, wolven,
wepen. Tot overmoat van raamp begunnen agressieve vizzen nou ook al
op ons in te bieten.
,,Dat kennen wie der nog net bie hebben.” Lientje Zoer bekeek t
onderbain van heur 11-joarege dochter Elgie. Vlak onder knije van t
linkerbain zaten n poar daipe, blouderge joapen,, Ik haar die nog zo
woarschaauwd, stap nait over t prikkeldroad om de ponnie van Jan Revier
te aaien.”
Elgie huil verontwoardegd op mit snokken.,, Ik bin mit Frekie Frederiks en
Janke Ketoen wezen zwemmen in d Heubultjebuurster plas. t Zwembad
was ja sloten.” ,, Zwembad sloten?” Lientje keek bedenkelk.,, Mit dizze
hitte? ,, Joa, zwembad was sloten!”
ruip Elgie kwoad,,, der dreef poep in.”
Doar haar t wicht geliek in. Nachteleke
onverloaten haren op de net
aanschafde glieboan heur behuifte
doan. Ze wollen, meschain bie wieze
van proef, vaststellen wat het best
glee, poep of wotter.
As Elgie kwoad wer en tegen heur in
ging, wus Lientje, dat t wicht de
woarhaid sprak.,, Goud den, Doe bist
mit dien vrundinnen zwemmen goan in
d Heubultjebuurster plas. En dou?”
,,Joa moe dou wast in ainmoal -au-.
Janke en Frekie zeden:,, Doe most vot
noar hoes goan en dokter bellen.”
Lientje wikkelde t bain in n grote handdouk en ze zetden mit zien baident
of noar dokter van der Meulen. Dij bekeek t bain deskundeg. Hai zag n
roppege wond.
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Dat kon nait veroorzoakt wezen deur prikkeldroad of glas. Het haar
veurvast n beet west van n snouk of n aander roofvis. Dokter zuverde de
boudel. Der kwamen twaalf hechtens aan te pas- Elgie verbeet de pien
dapper- Zaalf derop. Verbaand derom en kloar was Kees.
Nee Kees was nog lang nait kloar, De moes kreeg nog n laank steertje.
Moeke Lientje zetde n bericht mit foto op Twitter: ,, Goa nait zwemmen
in d Heubultjebuurster plas. Agressieve snouken kennen joe aanvalen!”
Doar kwam n störtvloud aan reakties op. Gounent wollen aal het wotter
votpompen en den de snouken oprumen. Aandern wollen mit 380 volt
elektrische stroom aan loop. Weer aandern vonden dat t wotterschop
ingriepen mos.
Zo zai je mor weer, de digitoale mens vervrumd van de netuur. Ain beet
van n snouk en der is peniek in de
polder. Denk ais noa. Houveul
mensen binnen der, in aal dij 50
joar dat de plas in Heubultjeburen
bestaait, in aanroaken west mit n
roofvis? Net ain, Elgie Zoer!
Pa Aalbert Zoer, n verstokt
viskerman wol ook zien staintje
biedroagen. Hai beloofde zien
dochter: ,,Ik vang dij moordenoar
of ik hait gain Aalbert meer.”
Tegen oavendtied kreeg e beet. Ie
hebben de foto in t Nijsblad zain
kend. n Meerval van 2 meter 36.
Ook n roofvis. Nog n geluk, dat
Elgie heur haile bain nait
verspeuld het!

Luuk Houwing.
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Sportvereniging Woltersum gaat weer gymnastiek aanbieden.
Beste dorpsgenoten we hebben het voor elkaar we gaan weer gymlessen aanbieden. We
hebben in Lillian Spareboom een enthousiaste gymlerares gevonden die graag aan de slag
gaat met de kids en met een groep volwassenen.
We gaan de gymlessen voor kinderen aanbieden op dinsdag van 16:30 tot 17:15 voor groep
1 t/m 4 en van 17:15 tot 18:00 voor groep 5 t/m 8. Vanaf 1 oktober t/m de herfstvakantie. Dit
zijn eerst proef lessen om te kijken hoeveel belangstelling er is.
Voor de volwassenen gaan we een conditietrainingsgroep beginnen op de donderdag van
19.30 uur tot 20.30 uur. Voor informatie en aanmeldingen kunnen jullie Lillian Spareboom
appen. Het liefst appen want telefoon is te lastig met het volgen van lessen op school. Haar
nummer is: 06-81144447. Nog een keer voor alle duidelijkheid het zijn eerst proeflessen
hier zijn geen kosten aan verbonden. Laten we er met elkaar een succes van maken.
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Veur Altied in de kerk van Woltersum met ‘Voor even’
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Unieke plaatjes?
Op 4 juni kregen we bij de redactie een tip over iets unieks en leuks, dat gevonden
was tijdens breek en werkzaamheden aan het huis aan de K. de Boerweg 43 in
Woltersum. Dus een afspraak gemaakt met de huidige bewoners, Fam. Meijer.
(voorheen Fam. Valk) Ik mocht direct langskomen van de heer des huizes en dus
erheen gefietst. Daar aangekomen een hoop lawaai en ik vond Maurice in het
achterste gedeelte van het huis. Bij binnenkomst viel het direct op. Een enorme
muur/wand
schildering.
Wat een raar
maar tevens
een
heel
mooi gezicht
Hij wist ook
niet
waar
het
wegkwam
en
had ook de
vorige eigenaar al benaderd maar
ook Mevr.
Valk wist van
niks. Dus na
een praatje
en wat foto’s
te hebben
gemaakt, ging ik met veel vragen op weg naar huis.
Onderweg kwam ik Onno Blaauw tegen en deze man weet veel over het dorp, dus
op de rem en hem gevraagd. Ook hij was helemaal verrast en kon me niks erover
vertellen. Maar misschien dat Eltje Ridder er meer van wist. Dus na de middag
Eltje opgezocht op de jeu de boules baan en hij wist ook niks hiervan. Maar, hij
kon me wel vertellen dat bij de Fam. Rozema aan de Hoofdweg 12 ook van dit
soort wandschilderingen zijn gevonden. Dus ik op internet aan het zoeken en met
de hulp van Mirjam vond ik dus ook daarvan foto’s. En wel op 7 september 1987
zijn die dus ook daar gevonden tijdens klus werkzaamheden.
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Mirjam wist me te vertellen
dat deze schilderingen
gemaakt zijn door werklui
die het Eemskanaal hebben
uitgegraven. Volgens mij
was dit in de vijftiger jaren
van de vorige eeuw.
En in hun huis aan de
hoofdweg moesten ze hun
loonzakjes halen. En tijdens
het wachten maakten ze
deze op de muren. Wat een
geweldig verhaal was dit
weer. En zo kom je steeds
meer te weten over het
mooie Woltersum.
Nu wist Maurice mij nog wel te vertellen, dat hun woning werd gebruikt als
een soort van trekkershut voor de werklui. Dus vandaar dat ook daar dus van
deze wandschilderijen zijn gemaakt. Wij van de redactie vonden dit zo een
leuk en grappig verhaal dat we dit willen plaatsen in deze Tilproat, samen met
wat foto’s. We hopen dat ze duidelijk genoeg zijn, en misschien….. kan iemand
ons meer hierover vertellen, dan kun je dat doen via het bekende mailadres.
tilproat@ziggo.nl

Tilproat
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Velen van u zijn inmiddels gewend om af en toe Jodi Kremer tegen te
komen als Buurtcoach/ aardbevingscoach. Hij voert binnen het
grondgebied van de oude gemeente ten Boer veel gesprekken met
inwoners over de impact van de aardbevingen. Van huis uit is Jodi
maatschappelijk werker en hij zal dus ook vanuit dat vakgebied proberen
iedereen met aardbevingsgerelateerde problematiek zoveel als mogelijk
te ondersteunen.
Toen Jodi in mei vorig jaar met zijn werk begon was snel duidelijk dat de
inwoners van Woltersum veelal een heel specifieke wens hebben:
duidelijk werd uitgesproken dat iedereen dezelfde rechten heeft en dat
niemand om wat voor reden dan ook mag worden voorgetrokken of
achterop mag raken in de trajecten van sloop/nieuwbouw en versterking
of reparatie.
Duidelijke wens vanuit Woltersum werd geformuleerd als: “we moeten
elkaar als alles over een jaar of 15 achter de rug is, recht in de ogen
kunnen kijken”. Woltersummers stellen duidelijk de, wat men noemt,
“sociale cohesie” erg op prijs.
Ook vanuit de andere dorpen kwam een soortgelijk signaal. De stichting
WIJ heeft zich dit aangetrokken en heeft vlak voor de zomervakantie
Melanie Postma als buurtwerker aangetrokken. Het werk van Melanie is
inhoudelijk dus sterk gericht op het bij elkaar brengen van belangen van
mensen met soortgelijke problematiek en daar in gezamenlijkheid
oplossingen voor bedenken.
Het is uiteraard voor haar erg belangrijk om dan te weten wat u bezig
houd. U zult haar dan ook op de bewonersavonden kunnen treffen of
wellicht gewoon bij u aan de deur. Mocht u zelf tegen zaken aan lopen
die u graag wilt bespreken, dan kunt u zich altijd melden bij Melanie of
Jodi.
Hun telefoonnummers zijn respectievelijk:
+31(0)6 15377234 en +31(0)6 55473438.
Met vriendelijke groet,
Melanie Postma
Dorpscoach aardbevingen
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VISWEDSTRIJD VOOR MEER VIS
Vissen uit het water hengelen, met de bedoeling er meer vissen in te krijgen.
Dat was het idee achter de
viswedstrijd afgelopen
zaterdag 31 augustus in het
Diepje in Woltersum. Maar
vóór alles, het Diepje weer
eens goed schoon maken,
zodat vis er graag wil
zwemmen. Dat soort dingen
kost nu eenmaal geld, en op
deze manier hopen de
initiatiefnemers een potje
te maken, waaruit dat bekostigd kan worden.
De wedstrijd werd georganiseerd door ons dorpscafé, De Witte Brug, tussen 2 en 6 uur
’s middags. Die hele dag werd in het café € 0,25 per consumptie in de pot gestort. En
het café regelde de wedstrijdleiding, die desgewenst ook hulp aan de hengelaars bood.
Er waren drie prijzen te winnen. De meeste vissen werden binnengehaald door Gert
van Dijk, hij haalde er 25 uit het water. Maar alle gevangen vissen achter elkaar gelegd,
had Leanne Wieringa de grootste buit. Zij haalde 206,5 cm vis op het droge. En de
langste vis werd gevangen door Saar Velting. Zij ving een vis van wel 32 cm.
De ’25 cent per consumptie’-sponsoractie ging ook ’s avonds gewoon door. Toen was
er nog een gezellig meezing-feestje in het café. En hoeveel deze actie precies heeft
opgeleverd, hopen
we u in een
volgende editie
van Tilproat te
kunnen melden.
En ook of het
ultieme doel, een
circulatiepomp
aanschaffen, in
zicht is gekomen.

28 Tilproat

Schuur/garageverkoop Woltersum.
Op een zaterdag (of koningsdag) in april 2020 willen wij een
schuur/garage verkoop houden in Woltersum. Maar het
mag natuurlijk ook gewoon op uw oprit.
Wat is er eigenlijk zo leuk aan een schuur/garageverkoop? Nou,
dingen verkopen en een extra zakcentje verdienen. Dit is natuurlijk
heel erg leuk voor kinderen die wat willen verdienen. Of het vinden
waar je al lang naar op zoekt bent en nooit hebt kunnen vinden.
Misschien verkoopt de buurvrouw het wel. Maar ook lekkere hapjes
bv: zelfgemaakte cakejes, een beker ranja of een ander drankje.
Stekjes voor in de tuin. Wij zeggen: laat uw fantasie de vrije loop.
Via (gekleurde) ballonnen kunnen wij als inwoners van Woltersum
aangeven, dat we mee doen met de schuur/garageverkoop. Graag
wel even opgeven voor 1 december bij Henny of Tineke. Dit ivm
plaatsing deelnemers in de Tilproat van December 2019 . De
definitieve lijst word dan bekend gemaakt in de Tilproat van maart
2020.
Wij hopen op vele verkooppunten door het hele dorp en natuurlijk op
een mooie (zonnige) dag.
Henny Blink en Tineke Smit
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Datum: Wie?

Activiteit:

28 sept.
28 sept.
28 sept.
1 okt.
12-okt
18 okt.
26 okt.
23 nov.

Oudpapier
Optreden kerk "voor even"
Optreden kerk "voor even"
Inloopavond gifput
Rocknight
Erotische vrouwen bingo
Oudpapier
Oudpapier

School
Culturele Commisie
Culturele Commisie
Dorpsbelangen
Cafe de witte brug
Cafe de witte brug
School
School

Locatie:
School
Kerk
Kerk
Dorpshuis
Cafe de witte brug
Cafe de witte brug
School
School

Tijdstip:
vanaf 11:00 uur
16:00 uur
20:00 uur
19:00 tot 21:00 uur
21:00 uur
19:30 uur
vanaf 11:00 uur
vanaf 11:00 uur

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

Tilproat
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Oproepje van de zusters Henny en Ina Blink.
Ik wil in Woltersum, een fleurige dieren schilderij maken,
organiseren. Maar dan moeten er wel mensen zijn die ook
mee willen doen . Het dorpshuis is gereserveerd voor de
donderdag 10 oktober s’avonds om half acht. Het is dan
onder leiding van Gea Schilthuis. Als je je opgeeft voor deze
avond dan hoor je de definitieve keuze van de schilderijen die
je kunt maken.
Wil je meedoen? Dan kan je je bij mij of bij Ina Blink opgeven.

De foto (helaas zwart/wit hier) is een voorbeeldje van wat ze doet in Ten Post.
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Laatste schooldag voor groep 8 2018/2019.
Tineke, de moeder van Thijs kwam op het idee om het vieze, lelijke, groene
bankje die bij ons schoolplein stond, te vervangen voor wat nieuws en dit als
afscheidscadeau te geven van onze groep 8. Na toestemming van de ouders
werden ook wij ingelicht en we vonden het een mooi idee. Maar hoe? Dus
Tineke is gaan bellen en mailen en kwam uiteindelijk uit bij de Gemeente
Groningen. Deze persoon vond het een leuk initiatief en wilde zijn medewerking wel geven. Dus 5 planken werden gebracht bij Tineke haar huis. Zij
zorgde ook voor verdere dingen, zoals verf, kwasten enz.
In het april werden wij gevraagd of we wilden komen om de planken mooi te
schuren. De 2 mooiste werden uitgezocht voor onze namen en de groet van
ons. Iedereen schreef dus zijn naam op 1 en Hanneke heeft de groet erop
gemaakt in mooie letters en het logo.
Robert heeft vervolgens alle namen en de rest gebrand met een soldeerbout.
Daarna heeft Tineke de planken gebeitst en waren ze eindelijk klaar.
Op de laatste schooldag heeft de Gemeente Groningen een paar mannen
gestuurd om ze te bevestigen. En het leek super mooi. Na de speeches van
Meester Joost en alle andere cadeautjes hadden we nog een verrassing. Een
lied die speciaal
over
Meester
ging. Geschreven
door Hanneke,
maar met verhalen van ons.
Meester
was
zichtbaar
ontroerd ondanks
de vele lachmomenten. Na
nog een luidruchtige
Haka
werd het bankje
onthuld en iedereen vond het erg mooi.
Daarna was het echte afscheid van de basisschool. Ook waren er ouders die
een traantje weg moesten pinken.

Juffen en Meester, dank jullie wel voor de vele mooie jaren!!!!
Tilproat
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 en 5
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5
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O.B.S de Huifkar Groep 8 vorig schooljaar
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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,
Na een heerlijke lange, zonnige zomervakantie zijn we eind augustus weer
begonnen.
Ruben, Dave, Jelte, Deon, Aiden, Merel en Myla waren blij elkaar te zien en
speelden zo weer verder.
Sinds 1 mei is St. Kleine Vrienden overgenomen door kinderopvang Kids2b.
Vooralsnog gaan we op dezelfde, vertrouwde voet door als voorheen.
Mochten er vragen zijn over deze overname, stel ze gerust of bel naar het
hoofdkantoor van Kids2b in Onderdendam.
Het eerste thema ' Welkom' stond in het teken van herhaling van alle
dagelijkse dingen die gebeuren op een peuterochtend. Dagelijkse
terugkerende activiteiten zijn oa.: afscheid nemen, de kring, plassen en handen
wassen, eten en drinken, werkjes maken, liedjes zingen, lezen, bewegen en
buiten/binnen spelen.
De tweede week staat in het teken van het thema ' Verkeer' , de thema- tafels
staan vol met boekjes over de verschillende vervoersmiddelen, puzzels, wegen
en auto's. Ook zijn er veel liedjes en bewegingsoefeningen die te maken
hebben met voertuigen.
De peuters kunnen terecht op:
Maandag van 8.30/12.15-12.30
Donderdag van 8.30/12.15-12.30
De kinderen krijgen drinken, fruit en crackers met zoet/ hartig beleg tijdens de
peuter-uren. Dit alles volgens het voedingsbeleid van Kids2b.
We gaan er met z'n allen weer een gezellig jaar van maken....

Juf Maaike
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100 JAAR SPORT EN SCHOOLFEEST/KERMIS
Het weekend van 21 juni zit ons nog vers in het geheugen en zullen we niet snel
vergeten. Het was een zeer enerverend weekend met dubbele festiviteiten.
Allereerst het 100 jarig bestaan van de SVW en daarnaast het terug kerende
driejaarlijkse schoolfeest. Voor beide festiviteiten is enorm veel werk verzet en in
sommige gevallen hadden een aantal mensen een dubbele taak, het organiseren
van het sport, feest en het bouwen van een kar.
Het opzetten van de feesttent was op zich al een enorme klus. Met man en macht
is de tent geplaatst en vervolgens met vereende krachten versierd en aangekleed.
Het resultaat mocht er wezen. Het afbreken ging iets sneller en was zo gebeurd.
De veteranen voetbal wedstrijd was voor diegenen die er aan mee deden een mooi
spektakel en de toeschouwers hebben met volle teugen genoten. De voetballende
jeugd heeft zich ook geweldig kunnen uitleven. Foto’s van de wedstrijden zijn vast
wel in omloop, helaas heb ik ze niet.
Om zo’n groot feest te organiseren was er heel wat voorbereiding nodig. Minstens
een jaar van tevoren is het tien koppige bestuur al begonnen om ideeën te
bedenken om ze vervolgens om te zetten in daden. De laatste maanden ben ik
regelmatig bij de vergaderingen aanwezig geweest en ik kan u uit ervaring vertellen
dat er ontzettend veel werk is verzet om alle ideeën te verwezenlijken. Wat moet er
enorm veel geregeld worden om zo’n groot feest voor elkaar te krijgen. Van een
grootte tent tot beveiliging, vergunningen, EHBO, stoelen, tafels, bar, catering,
rijplaten, stroom, voor drie avonden muziek, toiletten, water, en ga zo maar door.
Er komt gigantisch veel op je af als je dit moet organiseren. Diep respect voor de
bestuurleden die avond aan avond bij elkaar hebben gezeten en hun tijd erin
hebben gestoken, ieder met hun eigen taak.
Het organiseren van de reünie, waar ruim 300 mensen zijn geweest heeft alleen al
een enorme voorbereiding gevergd. Alle adressen verzamelen en vervolgens
allemaal uitnodigingen versturen. Vervolgens weer op antwoord wachten, en dan
nog maar afwachten of iedereen ook daadwerkelijk aanwezig is. Het voorbereiden
van de maaltijd voor de reünisten, waar Adem op voortreffelijke wijze voor heeft
gezorgd is geweldig in de smaak gevallen. De barbecue is een groot succes
gebleken,en alle salades en andere heerlijkheden gingen er in als koek.
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Dan de verloting deze heeft enorm veel tijd en inzet gekost en uiteindelijk bleek dat
het misschien niet eens door kon gaan vanwege te weinig verkoop van de loten. Met
man en macht zijn ze bezig geweest om het toch tot een goed einde te brengen.
Uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen. De gelukkige winnaars hebben
we in de krant kunnen zien.
Iedere avond was een succes, ieder met zijn eigen charme doormiddel van
verschillende muziek keuzes. Voor ieder wat wils. Echter zondag middag was een
ander verhaal, het was ontzettend warm in de tent en de band O-Fifty heeft meer
dan de helft van het programma voor een lege zaal staan spelen. Dit was erg jammer
want ze hebben de longen uit hun lijf gezongen en blaren op de vingers gespeeld om
de zaal vol te krijgen. Uiteindelijk is het tijdens de laatste set nog gelukt om wat
mensen op de dansvloer te krijgen. Jammer want de mensen die allemaal buiten
bleven zitten weten niet wat ze hebben gemist. Voor een lege zaal spelen is het
ergste wat je band aan kan doen. De stormbaan was een groot succes en velen
hebben er met plezier gebruik van gemaakt. Vooral de jeugd was goed
vertegenwoordigd.
Het mooie weer zat mee en iedereen bleef lekker zitten aan de buitentafels met een
drankje /hapje.
Voor de boekpresentatie was het een mooie gelegenheid om het boek te
presenteren zodat een ieder die het wilde een boek kon kopen. Het is een prachtig
exemplaar geworden met vele foto’s van alle dorpsbewoners en hun huizen. Heel
gemakkelijk om te kunnen ontdekken wie waar woont en op die manier je buren
beter te leren kennen. Ook de geschreven anekdotes zijn erg leuk om te lezen. Het
heeft even geduurd, maar nu hebben we ook wat.
Het Schoolfeest was weer een hoofdstuk apart, dat vereist weer een hele andere
discipline. Weken is er geknutseld, gespijkerd, geverfd en geplakt aan de karren en
straatversiering. De tegels aan de “WALK OF FAME“ van alle oud sportieve
dorpsbewoners die aan de hoofdweg geplaatst zijn, getuigen nog steeds van een
enorme creatieve geest en werklust. Alles stond in het teken van de sport, zo ook de
Bouwerschapweg met als thema Paardensport. Prachtig uitgebeelde disciplines van
de paarden sport kwamen hier voorbij. Erg leuk om te zien. Helaas heb ik door de
drukte niet alles kunnen bekijken maar vanzelfsprekend neem ik aan dat iedere
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straat geheel op eigen wijze zijn deel heeft bijgedragen, waar voor natuurlijk alle
complimenten. De jury heeft hierover beslist.
De optocht was weer een waar spektakel en mooi om naar te kijken. Er waren weer
prachtige exemplaren bij, waar veel werk en creativiteit aan te pas kwam.
Wanneer je er veel tijd aan hebt besteed en veel werk voor hebt gedaan is het
misschien leuk om zelf eens wat ervaringen te delen in de ”Tilproat“. Hoe het
allemaal is verlopen en hoeveel plezier je eraan hebt beleefd. Alle voorpret en
gezelligheid kan ik niet verwoorden, want daar was ik niet bij, dus klim in de pen en
stuur iets in voor de volgende editie. Er zijn vast ervaringen genoeg om te delen.
Zo is er weer van alles bedacht om het traditionele schoolfeest weer tot een succes
te maken. Om de drie jaar mogen we dit spektakel organiseren en hopelijk is er dan
nog voldoende enthousiasme om er weer een mooi feest van te maken.
De prijs uitreiking ging deze keer niet helemaal vlekkeloos en was ook niet als andere
jaren. De prijswinnaars waren teleurgesteld in afwachting op hun beloning die
uitbleef. Of dit nog goed gekomen is weet ik niet. Jammer want daar zit je toch op te
wachten als winnaar.
Bij deze even de lijst met winnaars.
• Bogen/Entree: 1. Kollerijweg, 2. Kerkpad, 3. Bouwerschapweg.
• Straten: 1. Hoofdweg, 2. K de Boerweg, 3. Kollerijweg.
• Wagens: 1. Boxers, 2. Zwemclub, 3. Visclub.
Een vakkundige onafhankelijke jury heeft hierover beslist, en heeft hun uiterste best
gedaan om de winnaars te kiezen.
De kermis heeft weer op volle toeren gedraaid en de kinderen , groot en klein
hebben weer genoten van de traditionele zweefmolen. De VIS en de OLIEBOLLEN
hebben weer heerlijk gesmaakt en was een welkom excuus om niet te hoeven koken.
Dit ganse weekend kan ik niet in een paar woorden beschrijven want dan kan ik een
hele Tilproat vullen. Er is van alles gebeurd en gefeest tot in de kleine uurtjes. Vele
foto’s om terug te kijken heb ik gemaakt en geplaatst op mijn Facebook pagina.
Je kunt ze vinden op: Foto Gallery Events. Een mooie collage van het hele weekend.
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We zijn ook benieuwd naar alle andere foto’s die zijn gemaakt, laat ze maar zien en
stuur ze naar Robert dan kan hij ze op de facebook site van de Tilproat plaatsen.
Voor iedereen die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt een DIKKE PLUIM en ontzettend
bedankt voor alle inzet en tijd die jullie er aan hebben besteed. Respect voor de manier
waarop het is georganiseerd en we zijn blij dat het allemaal zo mooi, goed en zonder
problemen is verlopen.
Ik zal bijna zeker wel iets zijn vergeten te benoemen, maar het is te veel om het allemaal
in een kort verhaaltje te schrijven. Zoals ik eerder al heb voorgesteld kom in actie en
schrijf zelf eens iets leuks over alle belevenissen en voorpret die er is geweest. Het
levert weer eens andere leuke verhalen op.
Ook mooi om de “ TILPROAT “weer nieuwe energie in te blazen.
Anneke Wagenmakers.
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Fietspad over de dijk van het Eemskanaal. (….richting Groningen)
Fietsers en wandelaars BLIJ. Of toch nog niet helemaal…?
Het betonnen pad was gelegd. Er moest alleen nog aarde aangevuld worden. Dat
gebeurde, maar met die aarde kwam er nog veel meer bij: drainagebuis, plastic flessen
en -zakken, ijzer en stenen. Schone grond, zeiden ze. Ja-ja, dacht Woltersum en ook
Garmerwolde. Er is beloofd dat er “ gekopegd” gaat worden en dat de laatste
vervuiling dan wordt weggehaald, waarna opnieuw gras ingezaaid zal worden. ( Ik
geloof dat ze dat NU gaan doen.)
En “ open” is ie misschien wel, maar er moet nog van alles gebeuren aan/ in de dijk.
Dus hij gaat ook weer dicht. Niet helemaal, maar zo nu en dan en hier en daar een
stuk… Bij de waterzuivering in Garmerwolde moet nog iets voor een
koelwaterinstallatie voor Google en tussen Lalkens en Garmerwolde moet de dijk nog
verbreed worden. En wie weet is ook het opruimen van de Gifput een reden het
fietspad af te sluiten. Let op borden! En ga er niet klakkeloos vanuit dat je er altijd
langs kunt!
Het is trouwens een smal pad. Daar kunnen inmiddels enkele dorpsgenoten van mee
praten. In elk geval te smal voor scooters ( wat ook niet is toegestaan, maar dat ter
zijde). Bovendien loopt ie zo hier en daar wel heel erg dicht langs het kanaal!
En dat laatste is ook om een andere reden belangrijk je dat te beseffen: kinderen
kunnen nu erg makkelijk de dijk op,
een stukje lopen en van het pad
raken. Ook aan de verkeerde kant.
We hopen dat ouders hun kindjes
hiervan doordringen. Het is
verdraaid niet makkelijk uit het
Eemskanaal te klimmen. En als je
een kleintje bent is het misschien wel
onmogelijk. Er is tussen het dorp en
de boerderij van de familie Lalkens
een wildopgang. Daar zou je kunnen
gaan kijken met je kind(eren). Mind
our kids, please!

Lenneke Brik
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Bericht van de kerk in Woltersum:
De kerk staat er weer mooi bij!
Met hulp van dorpsgenoten en de jeu de boulers van Woltersum is
een grote schoonmaakactie rondom de kerk geweest. Het onkruid
bij de graven is verdwenen.
Het is weer prachtig om over het kerkhof te wandelen en de
bijzondere grafstenen te bekijken of rustig op het bankje bij het
monument naar Groningen te kijken.
Ook is in hetzelfde weekend het decor, podium voor de voorstelling
van Veur Altied opgebouwd. Zodat de spelers en ook de kinderen
van Woltersum die meedoen alvast kunnen oefenen op het toneel.
En Hanna en Biche hebben een mysterieus kledingstuk gemaakt!
Nieuwsgierig geworden, neem dan alvast een kijkje in de kerk.
Oh ja, je kunt kaarten bestellen bij: reserveren@ccwoltersum.nl
De lunch voor de werkers werd verzorgd door Carla en Klaske.

Alle deelnemers van deze dag enorm bedankt voor het vele
werk en het prachtige resultaat!

De culturele commissie Woltersum

Tilproat 49

Actie 'Steenbreek' in Woltersum.
Hierbij alvast de aankondiging voor de actie 'Steenbreek' in Woltersum.
Waarschijnlijk zal de actie in het 2e weekend van september plaatsvinden: dat
hangt af van of en wanneer de planten aangeleverd kunnen worden en nog
wat andere details.
Zo werkt het: tegen inlevering van een steen ontvang je een plant. Dat is goed
voor de wereld en mooi voor ons dorp.
Als er meer informatie is over wanneer en waar je welkom bent en nog meer,
dan kun je deze informatie vinden op ons dorpspublicatiebord bij de Jeu de
boules baan, in de eierkeet, op de gebruikelijke Facebookpagina's, via 'de
tamtam' enz.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Maaike van der Werf.
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Meer bomen, een museum-dorpentour, een kinderregering, beter onderwijs,
waar gaan we elkaar ontmoeten, minder plastic. Zomaar een paar grote en kleine
onderwerpen en ideeën die bedacht zijn tijdens de allereerste JongerenTop op 7
juni in Groningen. Nu de vakanties achter de rug zijn is het tijd voor de uitvoering
van de ideeën. Niet de organisatie van JOT. gaat dit doen maar de jongeren zelf
samen met de mogelijkmakers van JOT..
Tijdens de JongerenTop
hebben
zo’n
zestig
jongeren zich aangemeld
voor het uitvoeren van de
plannen die bedacht zijn.
De organisatie roept deze
jongeren, maar tegelijk ook
alle
andere
jongeren
tussen de 12 en 18 jaar uit
het aardbevingsgebied, op
om zich aan te melden
voor de eerstvolgende
bijeenkomst
op
24
september. Ook als je niet bij deze bijeenkomst kunt zijn mag je je aanmelden.
Naast dat de organisatie nog op zoek is naar toppers die gaan helpen bij de
uitvoering van de plannen, zijn er ook al een aantal pareltjes die sowieso
uitgevoerd gaan worden. Over de kinderregering, trash for cash, de museumdorpentour en een jongerenlab is de organisatie al in gesprek met zowel
jongeren als organisaties.
Om nog meer ideeën uit te voeren roept de organisatie jongeren op om zich te
melden want zonder jongeren gaan de ideeën niet uitgevoerd worden. Kortom:
Ben je tussen de 12 en 18 jaar of ken je iemand in deze leeftijd uit het
aardbevingsgebied die actief wil helpen bij de realisatie van de plannen die tijdens
de JongerenTop bedacht zijn met als thema: ontmoeten, invloed, voorzieningen,
school/ onderwijs/werk, meer groen, minder plastic, klimaat/ groene energie of
veiligheid?
Neem
dan
contact
op
met
de
organisatie
via
info@jongerentopgroningen.nl of stuur een appje naar 0618319635.
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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
Secretaris: ………..Vacature……………
e-mail: dorpsbelangenwoltersum@gmail.com
Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Secretaris: K.Piebenga
050-2302290
Reserveren: S. Steenhuis
050-3023558
Sportvereniging Woltersum
Voorzitter: A. Dost
06-38610421
Secretaris : M. Ruben.
06-55181616
e-mail: info@svwoltersum.com
Supportersvereniging Woltersum
Secr:etaris: S.Steenhuis
050-3023558
IJsvereniging
Secretaris: B.Punter

050-3023435

VVV Woltersum
Secretaris: J. Windt

06-51661044

Kleine Vrienden (peuterspeelzaal)
Contact: Stichting Kids2be 050-3688000
e-mail: Info@kids2be.nl
Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: K. Lalkens
050-3022028
J. Laning
050-3022611
Ouderraad OBS “De Huifkar”
Woltersum
Secretaris: M. de Waal
06-22423361
Begrafenisvereniging
Secretaris : W.Darneviel

050-3021437

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: L.Dijkstra

050-3023664

Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens

050-3022028

September 2019

Vogelvereniging “De Rode Kardinaal”
Secretaris: C.D.Kamp
050-3023093
e-mail: ceeskamp@ziggo.nl
Biljartvereniging “Aan’t Daipke 83”
Secretaris: H.Schoonveld
050-3021350
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef”
Secretaris: P.Nieborg
050-3022823
Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : H.Kloosterman 06-46034358
Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: J. Hoving
050-3024945
Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris: J. Noordman
050-2807085
Buurtvereniging Het Kerkpad
Voorzitter: A. Uil
050-8503624
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t
End”
Secretaris: T.Huizinga
050-3023989
Buurtverband Bouwerschapweg
“Lombok”
Secretaris: D. Noordman
06-33884339
Straatvereniging K.de Boerweg
Secretaris: B.Kaper
050-5423440
Culturele Commissie
Secretaris: K. Lalkens
050-3022028
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com
TILPROAT
Dorpskrant Woltersum
Redactie: Tineke Smit
e-mail: tilproat@ziggo.nl
website: www.tilproat.nl
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