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Datum: Wie?

Activiteit:

Locatie: Tijdstip:
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13-jun
22-aug
26-sep
31-okt
12-dec

OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar
OBS De Huifkar

Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp

11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Oud Papier
Oud Papier
Oud Papier
Oud Papier
Oud Papier

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant en wordt tevens actueel bijgewerkt
op http://www.tilproat.nl/activiteit.htm Eventueel uitscheuren en op
je prikbord hangen.

IEDEREEN DIE IETS ORGANISEERT, GEEFT HET DOOR!
e-mail: tilproat@ziggo.nl of op telefoonnummer: 06-30125624
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Moi lu,
Doar zitt`n we dan op zoaterdag,
een kreet die ik me nog kan
herinneren uit de speakers uit het
radiootje vroeger in het ouderlijk
huis Radio Noord stond op
zaterdagmorgen altijd aan en
galmde door de keuken. Ja daar
zitten we dan met elkaar,
wereldwijd een groot probleem
met betrekking tot het Corona
Virus, Covid-19. Een virus van
ongekende omvang die de hele
wereld zwaar raakt. Zo ook op de
redactie van de Tilproat. Weinig
evenementjes en zo goed als niets
te melden dachten we in de eerste
weken, maar nee hoor de trouwe
Tilproat lezers hebben goed hun
best gedaan en ervoor gezorgd dat
we ook deze keer weer een goed
gevulde Tilproat hebben. Luuk
Houwing, leerlingen van OBS de
Huifkar, Sanering oude zwembad,
Dorpsvernieuwing nu en in 1978,
Eemskanaal, afsluiting van het
nieuwe Fietspad en Dorpsbelangen. Noem het allemaal maar op, in
de Tilproat leest u het. Anderhalf
meter samenleving noemt Minister
Rutte de tijd die we nu zijn in
gegaan en waar we in moeten
leven. Supermarkten en andere
winkels die nieuwe regels hebben.
Laten we hopen dat we met elkaar
weer gauw in de oude samenleving
komen want dit is zo onwerkelijk.
Blijf gezond!!
Robert Smit.
Tilproat
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Gezien de corona perikelen valt er weinig te
melden w.b.t. het dorpsgebeuren. Alles staat op
een laag pitje en er gebeurd niet zoveel.
Behalve dat er een huis is afgebrand maar dat
heeft het hele dorp wel mee gekregen. We hopen
dat de bewoners een goed tijdelijk onderkomen
hebben gevonden. Persoonlijk letsel is gelukkig
niet gemeld. Nu maar wachten op een nieuwe woning.
De voortgang rond de GIFPUT hebben we allemaal kunnen lezen middels een
nieuwsbrief. Ook in deze Tilproat kunt u hier nog van op de hoogte blijven.
Verder zijn er geen reacties, laat staan aanmeldingen binnen gekomen w.b.t.
de oproep voor nieuwe bestuursleden voor Dorpsbelangen!!!!! Ook alle vergaderingen van de dorpstafels, dorpsvernieuwing ect,ect, staan op een laag
pitje. Hopelijk gaat er hier en daar versoepeling plaats vinden zodat deze
bijeenkomsten weer doorgang kunnen vinden met een gepast corona
protocol.
Helaas blijft de maand juni dit jaar ook rustig zonder de KERMIS. Velen en
vooral de kinderen verheugen zich hier ieder jaar op, maar het zal dit jaar
rustig zijn in het dorp. Gelukkig is het café weer open en kan men beperkt
weer gezellig een pilsje drinken. Maandag 1 juni was het gezellig druk op het
terras, het mocht weer . Zonnetje erbij en het was weer als vanouds.
Dit was het wat mij betreft, als er nieuws of iets leuks te melden is, schroom
niet om het door te sturen aan de redactie van de Tilproat.
Met vriendelijke groet namens Dorpsbelangen,
Anneke Wagenmakers

Tilproat
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Eemskanaaldijk verbreding vanaf het water. Gespot door Maaike
28 april 2020
Vanaf de Washuisterweg wordt de Eemskanaaldijk verder
verbreed. Spectaculair om te zien hoe het schip heel erg scheef
gaat bij het lossen van het zand en flink op en neer beweegt. Die
machinist moet wel een stevige maag hebben.
Groet Maaike.
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Jaarvergadering Dorpsbelangen 2019
Beste dorpsgenoten.
Vanwege de huidige situatie waar we allemaal in verkeren , hebben we
besloten dat de jaarvergadering van DBL deze keer niet door gaat en wordt
verschoven naar 2021. We hopen volgend jaar weer een bijeenkomst te kunnen
organiseren onder het genot van een kop koffie. Hopelijk spreken we elkaar dan
onder normale omstandigheden.
Blijf gezond en een hartelijke groet,
namens Dorpsbelangen,
Anneke Wagenmakers.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste Woltersummers,
De corona-crisis raakt ons allemaal, ook ons als VVV. Met het kermisweekend voor de deur
stonden wij als bestuur voor een moeilijke beslissing. Doordat wij verwachten dat het
weekend niet in zijn oorspronkelijke vorm plaats zal kunnen vinden, hebben wij besloten
het kermisweekend niet door te laten gaan. Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen in de
gaten.
Een ander gevolg van de corona-crisis is dat een ledenvergadering in april helaas niet
mogelijk was. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal het bestuur besluiten om aan het einde
van het jaar alsnog een ledenvergadering te houden, of deze samen te voegen met de
ledenvergadering van 2021. Uiteraard houden we iedereen wel op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen de VVV en zijn voor vragen altijd bereikbaar via Facebook of
vvvwoltersum@outlook.com.
We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer leuke activiteiten te kunnen organiseren.
Daarvoor zijn wij wel vanaf 2021 weer op zoek naar een nieuwe voorzitter en secretaris.
Neem dan ook zeker even contact met ons op als je graag de VVV wil komen versterken.
Voor nu wensen we iedereen een goede gezondheid en tot snel!
Het bestuur van de VVV

Tilproat
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Om ons even voor te stellen:

Wij zijn een groep gecertificeerde bouwvakkers die de handen inéén hebben geslagen om een
compleet plaatje voor de klant te creëren.

Men kan ons inhuren voor bijna iedere klus dat iets te maken heeft met de bouwsector.
MAW: van (FUN) – dering tot aan het (DAK)
De meewerkende aangesloten bedrijven zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frederick Glaude----------------------------- F.G. Schilderwerken
Angelo Koops------------------------------ Transparant Nrd. Voegwerk
Brian Kroes--------------------------------- Stukadoor
Eddy Clements----------------------------- Dak techniek / All round
Benny Ewolds------------------------------ Bouwservice / All round
Allan Woltjer------------------------------- Installatiewerk/ gas, water, licht
Leo van Dijken------------------------------Straatwerk en riolering
Frans Bakker-------------------------------- Bouwkundig ingenieur
Kelly mosselman----------------------------MJK Interieur/ interieur, binnenhuisarchitectuur
Cliff Mosselman-----------------------------Klus en Voegbedrijf MoWi
Dad/Son kozijnen -------------------------- Kunststofkozijnen, medio 2020

U ziet dat wij van bijna alle markten thuis zijn om u te kunnen helpen met uw bouwplannen. Of het nu gaat
om een badkamer, straatwerk, glas HR++ of gewoon een bouwhulp met sterke armen. Tevens zijn wij ook
gespecialiseerd in aardbevingsschade herstel.
U kunt ons bereiken op een centraal nummer:
Mobiel: 06- 33044616
E-mail: cliff1@kpnplanet.nl
(advertentie)

Tilproat
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Dorpen veerkrachtig tijdens coronatijd, wel (financiële) steun nodig
Groninger Dorpen heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de
coronacrisis voor dorpsorganisaties. Hilda Hoekstra, coördinator: ‘We hebben
begin april een enquête verspreid onder alle dorps- en buurthuizen,
dorpsbelangenorganisaties en zorg- en welzijnsinitiatieven in de provincie
Groningen. De problemen zijn heel concreet en daar is steun bij nodig. Ook
blijkt de veerkracht om te anticiperen en de zorg om elkaar. We delen de
uitslag van de enquête breed in ons netwerk om onze lobby voor steun voor
dorpsorganisaties tijdens deze coronacrisis voort te zetten!’
Uit de resultaten van de enquête – waarop we 242 reacties kregen - blijkt dat er
vooral bij dorps- en buurthuizen veel behoefte is aan financiële steun. Maar
liefst 42% geeft aan dat er door de gedwongen sluiting een tekort ontstaat dat
zij niet met hun reserves kunnen opvangen. Dorpsbelangenorganisaties geven
aan dat veel activiteiten niet door kunnen gaan. Het verenigingsleven ligt stil, en
daarmee vallen ook veel sociale contacten weg. Het merendeel geeft aan geen
steun nodig te hebben, een enkeling verwacht echter wel grote problemen. In
de toekomst kijken is lastig.
Zowel dorps- en buurthuizen, dorpsbelangenorganisaties als ook zorg- en
welzijnsinitiatieven ontwikkelen juist nu ook allerlei nieuwe initiatieven. Ze
anticiperen hiermee op wat er wél mogelijk is en doen dat vanuit de zorg om
elkaar. Uit de enquête blijkt verder dat een aantal van deze initiatieven last
heeft van uitval van vrijwilligers en er behoefte is aan beschermende
maatregelen zodat huisbezoeken kunnen opstarten.
Op www.groningerdorpen.nl vind je het volledige rapport met de
enquêteresultaten, in cijfers maar ook in veelzeggende quotes. Natuurlijk heeft
niet iedereen de vragenlijst ingevuld maar het geeft wel een goed beeld van
situaties, ervaringen, behoeften en handelen ‘wat kunnen we wel’ in coronatijd.
In de opgenomen quotes vele voorbeelden. De vragenlijst is inmiddels gesloten,
maar Groninger Dorpen roept dorpen op hun knelpunten of ervaringen te
blijven delen.
Inzet Groninger Dorpen
Groninger Dorpen bundelt nieuwe initiatieven op
www.zorgzamedorpengroningen.nl waar al ruim 30 corona-initiatieven van
12 Tilproat

dorpen op staan. En meer initiatieven kunnen zich bij Groninger Dorpen
melden!
Daarnaast probeert Groninger Dorpen op verschillende fronten de broodnodige
steun voor dorpen te organiseren. Daarbij trekken we veel op met onder andere
onze landelijke koepels LVKK en Platform Dorpshuizen.nl en zusterorganisaties.
Met ons digitaal Nijsblad delen we het laatste coronanieuws dat voor dorpen
van belang kan zijn.
Er wordt veel werk verzet rond de dorps- en buurthuizen. Pieter Knol (adviseur)
vertelt: “Omdat de dorps- en buurthuizen - in de meeste gevallen - geen gebruik
kunnen maken van de landelijke schaderegeling Covid-19 (TOGS) lobbyen wij
samen met de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, bewonersorganisatie LSA en
de andere provinciale koepelverenigingen voor uitbreiding van deze regeling. De
dorpshuizen mogen niet omvallen, we hebben deze ontmoetingsplekken hard
nodig als straks de boel weer opengaat! ” Inmiddels zijn diverse dorpshuizen al
gestart met een protocol om handen en voeten te geven aan de
anderhalvemetersamenleving. Groninger Dorpen deelt en verzamelt
voorbeelden hiervan.
Hilda Hoekstra, coördinator, over de brede inzet: “Naast de actie die Pieter
noemt, proberen we landelijk in een brede maatschappelijke alliantie een
noodfonds voor bewonersinitiatieven op te zetten vanuit fondsen, ministeries en
bedrijven. Beide acties hebben helaas nog geen resultaat gehad. We dringen bij
gemeenten en Provincie aan op steun voor beide acties. Ook vragen we bij
gemeenten om het geven van financiële en praktische steun: bijvoorbeeld geen
huur innen, huur kwijtschelden of overnemen, OZB kwijtschelden of opschorten,
termijnen voor uitvoering van projecten verlengen, en maatwerk bij acute
financiële problemen. De benodigde steun kan soms ook organisatorisch of
materieel zijn. Zo zien we dat bijvoorbeeld vrijwilligers ook behoefte hebben aan
beschermend materiaal of steun omdat ze nu tijdelijk te weinig vrijwilligers
hebben.”

Tilproat
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Sanering oude zwembad Woltersum
Plannen voor sanering vuilstort Bouwerschapweg zijn klaar.
In het najaar begint de sanering van de voormalige vuilstort aan de
Bouwerschapweg. De concept plannen zijn klaar. Ze staan met
toelichting op de website van de gemeente Groningen. Iedereen is van
harte uitgenodigd om ze te lezen, vragen te stellen en een reactie te
geven.
De afgelopen maanden is gewerkt aan het saneringsplan en het
omgevingsplan. In het saneringsplan staat beschreven hoe de
ontgraving het beste kan worden uitgevoerd. In het omgevingsplan
staat welke maatregelen er worden genomen voor de gezondheid en
de veiligheid van de mensen die vlak bij de stort wonen, de inwoners in
Woltersum en Ten Boer. Een soortgelijk plan wordt in de zomer samen
met de aannemer opgesteld voor de werknemers op de stort zelf. Denk
aan continu metingen verrichten, hekken, verkeersregelaars, lekdichte
vrachtwagens en maatregelen tegen overlast van stank. De plannen
worden getoetst door GGD Groningen. “Gezond en veilig is een
randvoorwaarde”, zegt projectleider Jeroen Visser van de gemeente
Groningen. “Het belangrijkste is dat de sanering veilig verloopt, zonder
risico’s voor de gezondheid. Anders gaat het werk niet door. En
mochten de gemeten waardes te hoog worden, dan leggen we het
werk direct stil tot er een oplossing is gevonden.”
De gemeente verwacht dat de sanering gaat stinken. De geur die
vrijkomt bij de sanering ruikt naar amandelen en kan vrij doordringend
zijn, maar is niet schadelijk voor de gezondheid. “We nemen
maatregelen om de geuroverlast zo veel mogelijk te beperken. Maar we
kunnen helaas niet voorkomen dat u deze geur gaat ruiken”, aldus
projectleider Jeroen Visser.
De transportroute van en naar de stort is ook bekend. “We hebben met
een grondeigenaar overeenstemming bereikt om over zijn land een
tijdelijke weg aan te leggen. Daar zijn we blij mee. Dit betekent dat de
routes over bestaande wegen door de dorpskernen zijn afgevallen.
16 Tilproat

We hopen hiermee de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken,
al blijft er hinder van vrachtverkeer te verwachten, vooral voor huizen direct
langs de route en verkeer op de Bouwerschapweg. ”Alle documenten staan
met een toelichting op de website van de gemeente Groningen:
https://gemeente.groningen.nl/sanering-vuilstort-woltersum.
Met de mensen die vlak bij de stort wonen en de bewonersverenigingen is
persoonlijk contact. “We horen ook graag van de andere inwoners van Ten
Boer en Woltersum welke vragen en zorgen zij hebben. En ook wat we
kunnen verbeteren aan de plannen. Hiervoor overwegen we een online
bijeenkomst te houden. Maar willen de bewoners van Woltersum en Ten
Boer dat wel? Daarom vragen we mensen per brief of zij graag online extra
uitleg willen. Dan zoeken we daarvoor de beste oplossing.
Ook bekijken we wat straks wel weer kan, nu het kabinet een stapsgewijze
versoepeling van de maatregelen heeft aangekondigd. Op basis van de
opgehaalde reacties passen we de plannen aan. ”Alle vragen en opmerkingen
kunt u mailen naar saneringstortwoltersum@groningen.nl . Zodra het weer
veilig kan, willen we alsnog informatiebijeenkomsten houden, volgens de
richtlijnen van het RIVM.
De gemeente vraagt in de komende periode voor de sanering, een
beschikking aan in het kader van de Wet bodembescherming. Voor de
tijdelijke weg wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Ook wordt een
aannemer geselecteerd.
De komende maanden vinden er aanvullende onderzoeken plaats, zoals
bijvoorbeeld nulmetingen aan huizen direct langs de route en aan wegen.
“Volgens planning starten we in september met de voorbereidingen, zoals de
aanleg van de tijdelijke weg. Dan kan in oktober de ontgraving beginnen.”

Tilproat
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De Waaiden en het virus.

(door Luuk Houwing)

De Waaiden is n onmisboare schoakel in t dörpsleven van
Heubultjeburen, mor deur dij keronavirus staait ons dörpshoes al
wekenlaank stil en doods tegenover de klapbrug. Ale binnenleven is
stopzet. Gain volleybal, gain gemestiek, gain vraauwlu van guster en
haildaal nait van vandoag, zeker gain bejoardensoos, d oldjes zitten
aalmoal ophokt achter t glas van Rusten in t Heu. Bruloften en partijen
net as de topmoanden aankomen? Dou streep der mor deur.
Zodounde, en dat is nog t slimste, der komt gain rooie cent in t
geldloatje. De vaste lasten lopen deur, mor d overhaid het besloten, dat
gemainschopshoezen nait in aanmaarken komen veur steun.
Beheerder Geert Goudbloud, dij as ZZP-er leefde van wat der
binnenkwam aan inkomsten ruip vertwieveld: ,, n Schiere kerel, dij
Wopke Hoekstroa –zmz- hai het daipe buutsen veur Schiphol en
konsörten. In zien kontbuutske zit nog net ain euro. Dij het e in aal zien
goudeghaid oormaarkt veur d aarmlastege gemaintes om heur
dörpshoezen –zmz-n aalmoes te
gunnen. Oormaarken? n Oor aannaaien
komt dichterbie!”
Eerste week stilstand paasde Geert nog
wel. Der mozzen drij stoulen repereerd
worden, woar Ale Generoal zien 140
kilo op oetleefd haar tiedens n
polenaize. Ook de kunstkerstboom,
woar e al joaren nait aan toukwam, kon
oftuugd worden en de klunderbeun op.
,,De w.c-s kriegen n grote beurt, zodat
veur toukomstege gebroekers -zmz- n
wasknieper op neuze overbodeg is.”
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Vaar week loater. Geert Goudbloud zit as ZZVer(,,zoerkieker zunder
veuroetzichten,” nuimt hai zukzulf ) onderoetzakt te koekeloeren noar t onhail
op de kiekkaast.
Op zien gunstegd zel t juni worden, dat de Waaiden, althans veur n dail weer
open ken. Nachten gingen verbie vol kopschraberijen. ,,Zeuven kilo bin k al
ofvalen. Mien XXL-onderboksems mout ik mit apaarte hupselen omhoog
holden aans heb ze –zmz- toerloos op hakken hangen.”
Nog het maiste mist de
vrijgezel d aansproak mit
zien klandizie. Hai krigt t
gevuil, dat e verzoert in
zien ainzoamhaid en
begunt iederbod as e veur
spaigel staait vrundelke
gezichten te trekken.
Kwam t doardeur, dat e n
positieve inval kreeg? In t magezien stonden 60 kratten bier.
Kermis was oflast. Zodounde.,, Ik verpats dat bier tegen kostpries -zmz- aan 12 van
mien beste klanten. De man vief kratten.” Nou, dij vlogen vot.
Geert het weer handgeld. Meschain wel veur n haile tied, as e zulf zien vraiskisten
aansprekt op patat, frikandellen en kroketten. Onverantwoorde eterij netuurlek.
Dammeet is e ook 140 kilo, worden zien ekstroa hupselen overbodeg en zakt e deur
n stoul. Mor in aals geval mit toiletpepier ken e nog tot noa nijjoar veuroet.

Luuk Houwing.
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Geachte lezer,
Vanaf december 2020 verandert de busdienstregeling op enkele punten. Zoals elk jaar sturen
wij u informatie over deze veranderingen zodat u via buurtkrant, website en/of social media
bewoners kunt informeren. Op woensdag 13 mei verschijnt deze informatie ook op de
gemeentepagina in de Gezinsbode.
In de nieuwe busdienstregeling wordt voorgesteld om per 13 december 2020 enkele buslijnen
in de gemeente Groningen een andere route te laten rijden en op een aantal routes het aantal
bussen per uur te veranderen. Een volledig overzicht van alle voorgenomen wijzigingen vindt u
op de website van het OV-bureau Groningen Drenthe: www.ovbureau.nl.
Eind juni beslist het dagelijks bestuur OV-bureau definitief over de voorgenomen wijzigingen.
U kunt reageren op de voorgenomen wijzigingen. Het dagelijks bestuur van het OV-bureau
neemt deze reacties dan mee in de definitieve besluitvorming over de dienstregeling. In de
gemeente Groningen zijn de belangrijkste voorgestelde veranderingen:

Stadslijnen:

Verbeteringen op het tangent Europapark – Kardinge
o Lijn 12 komt te vervallen en wordt vervangen door lijn 16 en lijn 19;
o Lijn 16 gaat rijden van Station Europapark naar Kardinge en wordt een snelle verbinding naar
onder andere de scholenlocatie Kluiverboom en Kardinge;
o Lijn 19 gaat rijden tussen het Hoofdstation en Euvelgunne en zal twee keer per uur gaan rijden
tijdens de brede forensenspits.
Met deze wijzigingen ontstaat een betrouwbaar en korter alternatief voor onder andere
overstappers op station Europapark naar Kardinge en de scholen aan de Kluiverboom.
Bovendien zijn er minder bussen nodig tussen het Hoofdstation en Kardinge. Ook wordt de
bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in het zuidoosten van de stad verbeterd.
Nieuwe tangent Stadskanaal – Hoogezand - P+R Meerstad – P+R Meerstad - Zernike
Lijn 107 zal vanuit Stadskanaal via Hoogezand en in Groningen via Kluiverboom en P+R
Kardinge rechtstreeks naar Zernike Campus rijden. Hierdoor ontstaat er ook vanuit de
oostkant van de stad een snelle rechtstreekse verbinding naar Zernike.
Strekken busroute Selwerd en wijzigen route Bedumerweg
Lijn 9 rijdt niet meer door de wijk Selwerd maar via de Eikenlaan naar Station Noord. Het
voorstel is om lijn 10 vanuit de Korrewegwijk via de Noordelijke Ringweg en de Iepenlaan naar
Station Noord te laten rijden. Hierdoor verdubbeld hier de frequentie. De weinig gebruikte
haltes Van Oldebarneveldtlaan, Floresstraat en Poortstraat komen te vervallen.
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Minder haltes rondom Martiniziekenhuis
Rond het Martini Ziekenhuis zijn er naast de bushalte bij de Hoofdingang nog drie bushaltes
op de routes van lijn 9 en lijn 10. We onderzoeken of we dit grote aanbod kunnen beperken
en of haltes kunnen komen te vervallen.
Strekken busroute Hoornsemeer
Lijn 10 zal voortaan via de S.O.J. Palmelaan rijden. De bus rijdt dan niet meer door de J.M.
den Uylstraat en de R. Schumanstraat. De haltes Den Uylstraat, Eisenhowerstraat en W.
Dreesstraat komen te vervallen. Er wordt een extra halte Eisenhowerstraat aangelegd op de
S.O.J. Palmelaan.
Minder vaak met lijn 7 tussen Vinkhuizen en Groningen Noord, met lijn 7 wel door naar
Martiniziekenhuis en Hoogkerk
Het voorstel is om lijn 7 aan de zuidkant vanaf de Jan Luykenstraat door te trekken naar
Martini Ziekenhuis en P+R Hoogkerk. De matig gebruikte rechtstreekse verbinding
Vinkhuizen – Groningen Noord wordt teruggebracht naar 2 keer per uur waarbij de
belangrijkste aansluitingen op de trein behouden blijven.
Q-link
Q-link Lijn 15 Hoofdstation – Zernike Campus
Q-link 15 rijdt geen vaste dienstregeling meer, maar biedt vervoer aan op basis van de vraag:
hoe drukker hoe vaker de bussen rijden. Bussen kunnen zo slimmer en efficiënter ingezet
worden. Dat levert een grote besparing op in de dienstregeling.
Verhogen frequenties en verbeteren dienstregeling Q-link
o Voor Q-link 3 en 4 vanuit Leek en Roden wordt onderzocht wat een goede verbetering is
voor beide lijnen.
o Het gebruik van Q-link 5 vanuit Annen en Zuidlaren groeit op zaterdagavond. Er wordt
onderzocht op welke momenten extra ritten nodig zijn.
o De sneltrein Leeuwarden – Groningen zal in 2021 één keer per uur stoppen in Zuidhorn. Het
voorstel is om Q-link 2 goed aan te laten sluiten op deze sneltrein en op één van de twee
stoptreinen.
Buurtbus
De buurtbus van Ten Boer rijdt niet meer via Thesinge naar Lewenborg, maar rijdt van Ten
Boer via Bedum en Onderdendam naar Winsum.
Informatie
U kunt van 13 mei tot en met 4 juni 2020 reageren. Dat doet u door een e-mail te sturen
naar ov@groningen.nl of een brief te sturen o.v.v. ‘dienstregeling 2021’ naar Gemeente
Groningen t.a.v. secretariaat Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Met vriendelijke groet, Floris Schurer Gemeente Groningen.
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(bron: dvhn, 8 mei 2020)

De gemeente Groningen stelt 2,6 miljoen euro uit het Nationaal Programma
Groningen beschikbaar voor het vernieuwen van het dorp Woltersum.
Hiervoor zijn samen de inwoners plannen gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de
dorpsagenda Woltersum.
De dorpsvernieuwing gaat hand in hand met een versterkingsoperatie in
verband met de aardbevingsproblematiek. ‘We willen namelijk dat het dorp ook
mooier en duurzamer uit de versterking komt’, benadrukt wethouder Roeland
van der Schaaf in een persbericht.
De toekomst van Woltersum is sinds de zomer van 2018 intensief besproken
met de inwoners van het dorp. Zo werden een ‘Dorpstafel’, vier ‘Thematafels’
en een inloopmarkt gehouden en werd een dorpswandeling gemaakt.

‘Dorpsvernieuwing moet vooral door de inwoners worden bepaald’, stelt
wethouder Inge Jongman. ‘Woltersum is hún dorp en zij moeten zich er na de
versterking nog steeds thuis voelen.’

De Huifkar blijft behouden voor het dorp
Uit alle gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat de inwoners de
voorzieningen en de verenigingen in het dorp koesteren. Deze sociale structuur
wil het dorp behouden en verder versterken.
Tilproat
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Afgesproken is dat meer voorzieningen en meer activiteiten voor de jeugd
komen. Basisschool De Huifkar blijft behouden voor het dorp. Inwoners zien
De Huifkar als een zeer belangrijke voorziening in het dorp.

Woningbouw voor starters en impuls voor leefomgeving
Woltersum krijgt de komende jaren tevens ruimte om te groeien.
Burgemeester en wethouders willen meewerken aan woningbouw voor
bijvoorbeeld starters, om een gezonde doorstroming op gang te brengen.
Verder wordt ingezet op het verduurzamen van het dorp.
Ook de leefomgeving krijgt een impuls. De gemeente pakt een aantal
verkeersonveilige plekken aan, vrachtverkeer wordt uit het dorp geweerd en
er wordt aandacht geschonken aan landbouwverkeer.
Verder wordt het groene karakter van het dorp versterkt en wordt de
waterkwaliteit en het waterpeil van het Diepje verbeterd. Het dorp gaat
daarnaast aan de slag met meer mogelijkheden voor recreatie, bijvoorbeeld
op de dijk en door het aanleggen van nieuwe dorpsommetjes.
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Kadeversterking Eemskanaal: aanbrengen grondlichaam
fase 2 traject ‘Wierenga’s bosje’ - Woltersum
In januari 2012 werden grote delen van de toenmalige gemeente Ten Boer opgeschrikt
door een dreigende doorbraak van de dijk langs het Eemskanaal. Ternauwernood bleef
een doorbraak uit. Deze situatie was voor het waterschap Noorderzijlvest aanleiding om
het dijklichaam ingrijpend te versterken. Twee jaar geleden is op het traject Bronssluis zuiveringsinstallatie (RWZI) de kade-versterking uitgevoerd. Er is een ‘steunberm’
aangelegd en het grondlichaam is versterkt. Langs de oever werd al eerder een
damwand geplaatst. Nu volgt fase 2: het traject vanaf de Washuisterweg tot Woltersum.
Aannemer Bouwhuis gaat het werk voor het waterschap Noorderzijlvest uitvoeren.
Baggerdepot
De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van een grondlichaam. De benodigde
grond is afkomstig uit het baggerdepot achter de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
Nadat het depot is leeg gemaakt wordt deze ontmanteld.
Eemskanaal
Met de voorbereidende werkzaamheden is inmiddels gestart. Transport van de grond
vindt plaats via het Eemskanaal. Er wordt op dit moment een overslaglocatie ingericht
ten westen van ‘Wierenga’s bosje’, bij de RWZI.
Zodra de vergunning van Rijkswaterstaat binnen is, wordt een aanmeervoorziening in
het Eemskanaal gemaakt. Vanuit de overslaglocatie wordt de grond uit het
baggerderpot in een kraanschip gebracht. Het schip vaart vervolgens naar de plek van
bestemming, waarna de grond vanuit het kraanschip over de dijk wordt gezet. De
planning is dat eind december de werkzaamheden zijn afgerond.
Fietspad traject Washuisterweg- Woltersum
afgesloten Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt het fietspad op het traject
Washuisterweg – Woltersum afgesloten. Op het gedeelte Geweideweg - Washuisterweg
was het fietspad al afgesloten vanwege de aanleg van het waterinnamepunt voor de
Waterfabriek. Dit betekent dat het nieuw aangelegde fietspad op de dijk nu volledig is
afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot in december.
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Tilproat kleurplaat.
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Beste Dorpsbewoners,
Ja, het is stil in het Dorpshuis. Er is niets te doen, behalve
elke week een rondje “water”. Dan zetten we alle kranen
open en drukken meermalen op de doucheknoppen en
trekken de wc’s door om het water te laten stromen
zodat we straks, als we weer open mogen, geen last hebben van legionella.
Maar gelukkig is niet alles slecht want zoals iedereen weet: ieder nadeel heb
z’n voordeel. Zo ook nu bij ons. Omdat afstand houden bij binnenshuis
werken moeilijk is, is buitenwerk juist goed te doen. Daarom is er nu
voldoende tijd om de buitenkant van het Dorpshuis onder handen te nemen.
We krijgen nieuwe isolatie en daaroverheen mooie nieuwe beplating. En dat
werk is nu in volle gang. Het was nog best spannend wat er achter de oude
isolatie zat. Zou het verrot zijn? Moest er allerlei framewerk vervangen
worden? Dat zou weer kunnen oplopen tot een geweldige kostenpost
waarop
wij
niet
hadden
gerekend.
Gelukkig is dat
enorm
meegevallen
en zag het er
goed uit. Nu
(midden mei)
is het wachten
op de nieuwe
beplating.
’t
Wordt
prachtig!

Verder is het bestuur bezig met de gemeente Groningen over het nieuwe
accommodatie beleid. Dat is vooral veel administratie en goed lezen van
ambtelijke stukken (niet de sterkste kant van ons). Maar met hulp van
34 Tilproat

Vereniging Groninger Dorpen en in samenwerking met besturen van andere
dorpshuizen uit de gemeente Ten Boer komen we een heel eind.

En traditie getrouw eindigen wij onze berichtgeving met de volgende steeds
dringender oproep: We zijn nog steeds op zoek naar een secretaris voor het
bestuur. Je kunt je daar voor aanmelden bij Sien of Klaske.

Groet, Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum
Tilproat

35

Tilproat

36

O.B.S de Huifkar
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O.B.S de Huifkar
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O.B.S de Huifkar
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Bel even voor je komt !
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O.B.S de Huifkar
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Persconferentie coronavirus: de stappen na 1 juni 2020 in
eenvoudige taal
Op dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge
op televisie over corona.
De belangrijkste dingen leggen we uit.
Stap voor stap mag er meer
Vanaf 1 juni mag u meer dingen doen. Ook met andere mensen. 1,5 meter afstand houden
blijft gelden.

Vanaf 1 juni contact met andere mensen
Buiten
• U mag buiten met andere mensen afspreken.
• U moet wel 1,5 meter afstand houden. Mensen uit 1 huishouden mogen dichterbij elkaar zijn.
Binnen
• Bij bezoek thuis moet u 1,5 meter afstand houden.
In huis en in de tuin.
• In openbare gebouwen mogen 30 mensen met elkaar afspreken.
Denk aan een vergadering.
Mensen die daar werken tellen niet mee.
• U moet 1,5 meter afstand houden.
• Sportscholen blijven nog dicht.
• Samen muziek maken zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten is misschien nog
gevaarlijk. Hier is nog onderzoek naar.

Vanaf 1 juni mag horeca open
Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open.
Er gelden wel regels:
Binnen
• Binnen mogen 30 gasten zijn.
• U moet reserveren.
• U moet aan een tafel zitten.
• Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft. Heeft u deze klachten,
dan moet u thuisblijven.
• U moet 1,5 meter afstand houden.
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Buiten
• Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten. Als er genoeg plaats is.
• U moet aan een tafel zitten.
• U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.
• Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden.

Vanaf 1 juni mogen bioscopen, theaters en concertzalen open
U kunt naar de film, het theater of een concert.
Er gelden wel regels:
• Binnen mogen 30 mensen zijn.
• U moet reserveren.
• Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.Heeft u deze klachten,
dan moet u thuisblijven.
• U moet 1,5 meter afstand houden.

Op 2 juni gaan de middelbare scholen open
•
•
•
•

Op 2 juni gaan middelbare scholen open.
Het gaat om voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand.
Maar jongeren gaan nog niet allemaal tegelijk naar school.

Nieuws voor andere scholen
•
•
•
•

Op 8 juni gaan de basisscholen weer gewoon open.
De buitenschoolse opvang ook.
Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de opvang.
Op 15 juni beginnen met mbo, het hbo en de universiteiten weer. Ze gaan nog niet
helemaal open. Ze beginnen met bijvoorbeeld examens en praktijklessen.

Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in openbaar vervoer
•
•
•
•

In tram, bus, metro en trein moet u een mondkapje dragen.
Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
U kunt een boete krijgen van € 95 als u het mondkapje niet draagt.
Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht.
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Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als het niet anders kan.
Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten.
Houd bij een halte of op een perron wel 1,5 meter afstand.

Niet vergeten:
•
•
•
•
•
•
•

Houd altijd 1,5 meter afstand.
Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
Nies en hoest in uw elleboog.
Was vaak uw handen met zeep.
Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
Werk zoveel mogelijk thuis.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bel naar 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).
Vanuit het buitenland belt u naar +31 20 205 1351.
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Vandaag maken wij bekend dat Woltersum een coöperatie rijker is,
de Woltersumse Energie Coöperatie (WEC)!
Vanuit de thematafel Duurzaamheid is door verschillende
dorpelingen met veel enthousiasme gewerkt aan het oprichten van
een eigen lokale energie coöperatie. Wij denken met deze coöperatie
Woltersum op een positieve manier door de energietransitie heen te
helpen, door bewustzijn te creëren bij bewoners en lokaal duurzame
energie op te wekken.
Missie
Onze missie is om Woltersum 100% aardgasvrij te maken. Door
woningen energiezuiniger te maken en lokaal energie op te wekken
hopen we dit te bereiken. Wie weet leveren we in de toekomst zelfs
energie terug aan het net! Daarnaast zullen we ons inzetten om
andere duurzame initiatieven te realiseren in en om het dorp. We
denken hierbij bijvoorbeeld aan isolatie van de kerk, een elektrische
dorpsauto, koppelkansen bij versterkingsadvies en een windmolen
voor het dorp. Het belangrijkst voor de WEC is dat alle
Woltersummers aan deze initiatieven mee kunnen doen. Als
coöperatie zijn we er voor en door Woltersum.
Koppelkansen
Binnenkort verwachten we de eerste versterkingsadviezen in
Woltersum. Dit betekent voor veel mensen een verregaande
verbouwing, voor anderen een relatief eenvoudige ingreep. De WEC

48 Tilproat

wil ook hier graag bij helpen, door het versterkingsmoment aan te
grijpen om tegelijkertijd advies te geven over hoe de woningen te
verduurzamen. Tijdens het opstellen van het plan van aanpak voor een
woning kunnen wij meedenken, informeren over subsidies en
adviseren over duurzame oplossingen.
Energiecoach
De WEC heeft namelijk ook een eigen energiecoach, Taco
Oldenburger. Bij de WEC kan je dus ook terecht voor een vrijblijvend
gesprek over verduurzaming van je huis. De energiecoach kan
adviseren over allerlei maatregelen in en om het huis die de
energierekening omlaag brengen of het comfort omhoog. Neem
vooral contact op als je dat wat lijkt!
Het bestuur
Het bestuur van de WEC bestaat momenteel uit de volgende
personen:
Voorzitter: Kees Westeneng
Secretaris:
Secretaris: Taco Oldenburger
Penningmeester: Laurens Mengerink
Algemene bestuursleden: Kirsten van den Bosch
Heb je zin om ons te helpen, mee te denken of te besturen meld jezelf
dan graag bij ons aan!
Contact
Je vindt ons op woltersumenergie.nl. Mailen kan natuurlijk ook naar
info@woltersumenergie.nl. Energiecoach Taco kan je bereiken door te
mailen naar energiecoach@woltersumenergie.nl of een Whatsapp te
sturen
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Woltersum in 2035
Dan ben ik dus 68! We staan op het punt om ons bedrijf te verkopen
aan een jonge ondernemer die verder gaat met de productie. Op een
manier die 15 jaar geleden niet voor te stellen was, robots werken op
het land, koeien lopen in een grote vrijloopstal, kunstmest is
overbodig door nieuwe manieren van mestverwerking en
kringloopsystemen. Alle daken liggen vol met zonnepanelen en er

staan 2 windmolens op het erf die eigendom zijn van de WEC, op
andere plaatsen rond het dorp staan nog 4 van deze kleine molens.
We zijn op zoek naar een huis waar we de rest van ons leven kunnen
blijven wonen en die staan nu ook in Woltersum.
Als we door het dorp lopen valt op hoe goed de huizen erbij staan.
De herstelwerkzaamheden en versterkingen na de gaswinning,
hebben ook de verduurzaming in gang getrokken. Alle huizen zijn
optimaal geïsoleerd het beschikbare dakoppervlak is benut voor
zonnepanelen. Dat moet ook, want tegenwoordig rijdt vrijwel
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iedereen in een elektrische auto. Een deel van de dorpsbewoners
heeft een abonnement genomen op een elektrische deelauto. Het
dorp is stiller, rustiger en veiliger dan 15 jaar geleden.
Wat verder opvalt is dat sociale functies en voorzieningen weer
langzaam zijn teruggekomen. In 2020 is de Woltersummer Energie
Coöperatie (WEC) opgericht, in eerste instantie om energieprojecten
in en om het dorp te realiseren. Dat is goed gelukt, op dit moment
wordt meer dan 160% van de elektriciteitsbehoefte duurzaam
opgewekt. Door de realisatie van de dorpsaccu kunnen de auto’s ’s
nachts worden opgeladen en het overschot voor een goede prijs
verkocht worden.
Hierdoor is de coöperatie in samenspraak met het dorp ook gaan
investeren in andere zaken: speelgelegenheid voor de jongste
generatie; een buurtbus voor de oudste. Er is zelfs een
kringloopwinkel geopend, waar dorpsbewoners spullen brengen en
kunnen lenen. Het heeft geleid tot een lokale deeleconomie wat de
saamhorigheid alleen maar verder versterkt.
Doordat in de jaren na de dorpsvernieuwing op vele plekken binnen
de gemeenschap initiatieven zijn ontstaan, is er een zichzelf
versterkend transitieproces op gang gekomen waar iedereen aan bij
heeft gedragen. Bewoners, woningcorporatie, de voetbalclub en de
boeren. Het bewustzijn en vooral het enthousiasme in het dorp is
almaar gegroeid, en de resultaten en voordelen zijn steeds
nadrukkelijker geworden. De omslag naar duurzaam is een
gezamenlijk proces gaan worden, en vooral erg leuk gebleken!
Woltersum is duidelijk niet alleen energetisch, maar ook ruimtelijk en
vooral sociaal-maatschappelijk duurzaam geworden. We zijn van het
gas af en vol nieuwe energie!
Kees Westeneng
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Ook in 1978 vond er een dorpsvernieuwing plaats in Woltersum
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Uit de oude doos van (1978)
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Uit de oude doos van (1978)
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Uit de oude doos van (1978)
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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

Juni 2020

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
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