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Helaas zijn niet alle fotografen bekend, onze excuses als u niet vermeld bent.
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Een extra editie van de “Tilproat” en daar is alle reden voor.
Ik denk dat u zich, net al ik, de laatste dagen van de kerstvakantie heel anders
had voorgesteld.
Woltersummers die donderdagavond en –nacht met zandzakken liepen te
sjouwen om de dijk te versterken. En dan vrijdagochtend vroeg de evacuatie van
het gebied tussen Eemskanaal en Damsterdiep. Een ingrijpende en schokkende
ervaring voor iedereen die het heeft getroffen.
Inmiddels zijn we een aantal weken verder en we weten nu dat de dijk gelukkig
heeft stand gehouden. Maar het spande er wel om! De evacuatie uit voorzorg is
gelukkig niet nodig gebleken. U bent weer thuis en bijna alles is weer normaal.
Bijna, want niet alles is weer bij het oude.
De informatieavond van 16 januari heeft duidelijk gemaakt dat er nog heel veel
vragen leven. In persoonlijke gesprekken heb ik ook gemerkt dat er ook nog
angst en onzekerheid onder u leeft. Het is allemaal wel goed afgelopen, maar
hoe nu verder? Ongerustheid over hoe veilig we nou echt zijn achter de dijk.
Overdag, bij mooi weer en een lage waterstand in het Eemskanaal zal ook de
ongerustheid wel verdwijnen. Maar in een stormachtige nacht, bij hoog water en
met veel regen komt dat nare gevoel weer snel dichterbij.
Het is dan ook goed dat u de kans geeft en neemt om met elkaar over de
ervaringen te praten.
Daarom ben ik ook blij met deze extra editie van de “Tilproat”, waarin allerlei
mensen aan het woord komen. Lezen hoe zij de gebeurtenissen hebben beleefd.
De geëvacueerde, de bestuurder, de hulpverlener, ze komen allemaal aan het
woord. Ongetwijfeld met herkenbare verhalen en anekdotes. Ik hoop dat die
verhalen u helpen bij het praten over de gebeurtenissen en bij het verwerken
ervan.
Ik ben blij met de toezeggingen van Noorderzijlvest. Er is al begonnen met
noodmaatregelen. Ik zeg u toe dat wij, als gemeente, de ontwikkelingen goed in
de gaten blijven houden. Dit mag nooit meer gebeuren!

Een hartelijke groet,
André van de Nadort
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Hallo Woltersummers.
Wat hebben we veel beleefd met elkaar. Vele verhalen zijn binnen gekomen.
Ik kon niet vermoeden dat het er zoveel zouden zijn. Het is dus geen krant
meer, maar een boekje. Dit heeft natuurlijk consequenties, want het is veel
duurder om alles te laten drukken. Tot mijn vreugde hebben we 3 sponsors
gevonden die ons financieel uit de brand hebben geholpen. De gemeente Ten
Boer, Waterschap Noorderzijlvest en aannemer GMB civiel B.V. hebben allen
een bijdrage geleverd. Daardoor kon er ook een gedeelte in kleur afgedrukt
worden. Bij het lezen van al die verhalen besefte ik hoe veel we allemaal van
dit dorp houden en hoe groot het saamhorigheids gevoel is. Ontroerend zijn de
stukjes van de kinderen. Duidelijk is gebleken dat we allemaal vol lof waren
over de hulpverlening en ik wil dan ook hierbij alle hulpverleners enorm
bedanken voor hun inzet. Indrukwekkend was de stoet van voertuigen die op
de Nijverheidsweg gereed stonden. De politie was in dit geval echt onze beste
vriend, ze hebben tig keer heen en weer gereden om de bewoners nog de
gelegenheid te geven om dieren en spullen op te halen.
Het is een opluchting dat het werk aan de dijk nu voortvarend wordt
aangepakt. Elke dag kunnen we zien hoe hard er gewerkt wordt. Grote
hoeveelheden klei worden aangevoerd en op de dijk gestort. Het uitzicht
vanuit mijn raam is nu even heel anders. We hopen met z’n allen dat ook de
definitieve oplossing voor het einde van dit jaar klaar is, zoals ons beloofd is.
Ik ben heel erg trots op ons dorp en zijn inwoners. De manier waarop iedereen
zich op zijn eigen wijze heeft ingezet dwingt respect af. Ik dank jullie allemaal
voor de prachtige verhalen, de ingezonden foto’s en de morele steun bij de
totstandkoming van dit boekje. Er is door de redactieleden heel hard gewerkt.
Foto’s werden verzameld en alle informatie gebundeld, meiden bedankt voor
jullie enorme inzet.
Ik hoop dat dit boekje voor u allemaal een waardevol iets is, wat een speciaal
plekje in onze kasten krijgt, en ons blijft herinneren aan hoe goed het is om in
Woltersum te wonen.
I.S.
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datum/tijd Overzicht van de gebeurtenissen(1)
ma 2 jan sloot bij Eemskanaal nz 10 loopt over
waterschap maakt duikers open
WS controleert de zichtbare lekkage van het dijklichaam
sloten weer op niveau , kanaalpeil hoog
verhoogde dijkbewaking
wo 4 jan kwelsloot bij Eemskanaal nz 9 loopt over
waterschap graaft greppel om niveau te verlagen
12,00 uur veiligheidsregio schaalt op naar GRIP voorbereidend (afstemming crisispartners)
14,00 uur inzet waterberging "de Onlanden"
22,00 uur opschaling naar GRIP 2 (regionaal operationeel team (ROT) actief
vaarverbod ingesteld, kanaalpeil erg hoog
Regionaal Beleids Team (RBT) schaalt op naar GRIP4
lekkage van dijk (kwel) nu duidelijk zichtbaar
do 5 jan
kanaalpeil blijft stijgen, theoretisch zelfs tot NAP+ 1,3 m
kwel wordt ernstiger, dijk raakt verzadigd
verscherpte bewaking kade Eemskanaal (noordzijde)
14,00 uur waterschap legt zandzakken op ergste lekkages en is permanent aanwezig
22,00 uur RBT mailt burgemeester dat er in zijn gemeente geen grote problemen zijn
lekkages worden steeds meer en groter, meer zandzakken worden aangevoerd
waterschap medewerkers vragen hulp.
dorpsbewoners gaan helpen zandzakken sjouwen.
23,00 uur waterpeil stijgt nog steeds, komt boven de damwand.
er komt piping (een gevaarlijke vorm van kwel)
50 dorpelingen vormen een kruiwagenbrigade voor zandtransport
23,30 uur waterschap schaalt op bij Woltersum
vrij 6 jan zandzakken aanvoer stagneert regelmatig.
00,30 uur burgemeester, directie waterschap en pers aanwezig .
een groter team deskundigen van het Waterschap aanwezig.
01,00 uur burgemeester naar RBT , er is meer zand nodig en verse mankracht
04,00 uur er is ook piping in de kwelsloot, dat is erg gevaarlijk voor het dijklichaam
de kans is klein, maar een doorbraak kan niet volledig worden uitgesloten
RBT besluit samen met burgemeester tot (niet vrijwillige ) evacuatie
politie, ME, bussen en militairen staan klaar om in actie te komen
05,00 uur militairen arriveren om het werk van de dorpsbewoners over te nemen
water in kanaal stijgt niet verder, dijklichaam is nog niet stabiel .
er is piping naar de sloten achter de dijk
05,30 uur evacuatie in gang gezet, begonnen wordt met het 1 uurs gebied (Woltersum)
mensen moeten binnen 30 minuten vertrekken.
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datum/tijd Overzicht van de gebeurtenissen(2)
Evacués worden opgevangen in de Tiggelhal in Ten Boer
het gebied wordt afgegrendeld door leger en politie.
er komt eenrichtings verkeer op de uitvalswegen
enkele bewoners en veehouders besluiten te blijven op eigen risico
07,00 uur er wordt een kwelscherm van zware folie aan de kanaalzijde geplaatst.
brandweer teams komen de militairen op de dijk versterken
09,00 uur dankzij het kwelscherm wordt de piping snel minder.
Het dijklichaam is verzadigd met water
evacuatie gaat verder, ook verderop in het gebied.
de veetransporten beginnen op gang te komen.
11,00 uur waterzuivering wordt aan de landzijde beschermd met een zandzakkendijkje
andere plekken bij de kade worden ook gestabiliseerd door zandzakken.
bewoners mogen onder politie begeleiding het gebied in en uit
13,30 uur het wegdek achter de dijk komt omhoog.
met zandzakken en bigbags wordt het wegdek verzwaard
15,00 uur kanaalpeil zakt iets, dijk nog niet stabiel
RBT besluit de bewoners nog niet terug te laten keren
17,30 uur mensen in Tiggelhal en de pers worden geïnformeerd.
eten en slaapplaatsen worden geregeld.
zat 7 jan dijken worden continue bewaakt
10,00 uur Door een F16 worden infrarood opnames gemaakt van het dijklichaam
het waterpeil zakt, de dijk blijft stabiel. WS maakt aanliggend gebied schoon
RBT besluit : inwoners kunnen veilig terugkeren
RBT besluit GRIP4 te handhaven tot maandag
11,30 uur pers info in Tiggelhal: bevolking mag terug naar huis.
voor niet inwoners blijft het gebied nog gesloten
17,00 uur Woltersum viert feest en bedankt alle hulpverleners
zon8 jan afgrendeling van het evacuatie gebied opgeheven.
politie let op eventueel ramptoerisme.
10,00 uur inspectie door Provincie en WS voor eventuele herstart scheepvaart
dijk bij kwelscherm en zandzakken afgezet en verboden toegang verklaard
ma 9 jan duikers beveiligen het kwelscherm onder water met zandzakken
waterpeil weer op normaal kanaalpeil
scheepvaart verkeer hervat, met een snelheids en golfslag beperking
16,00 uur alarmfase afgeschaald naar GRIP 0 (minimaal)
vee komt terug op de boerderijen
ma 23 jan aannemer GMB begint de werkzaamheden aan de kade bij Woltersum
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Foto Henk de Boer
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Foto Rens v Stralen

Het Crisisteam

Info in de Tiggelhal
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Evacuatieblog
Dit keer even geen blog over eten, koken of zelfredzaamheid. Maar een blog
over zelfbehoud namelijk de evacuatie uit Woltersum.
We wonen er maar met een kleine 400 mensen en veel mensen hadden nog
nooit van Woltersum gehoord. Maar dat is nu anders. Ons dorp is groot in het
nieuws geweest de afgelopen dagen. Al mijn buren, mijn kinderen en ook
mezelf heb ik regelmatig voorbij zien komen op diverse zenders. Onze Huub
heeft wel 50 keer dankbaar een broodje aangenomen uit de handen van een
militair, en onze buurmannen van een paar huizen verderop heeft zeker wel
400 keer verteld dat hij zijn huis niet uit wilde en bleef om voor koffie te zorgen
voor de hard werkende militairen.
Gelukkig is de waterstand de afgelopen dagen door het spuien zo gedaald dat
de dreiging voor een dijkdoorbraak is geweken. Het is erg spannend geweest.
Heel bewust van hoe hoog die dijk eigenlijk is en hoe laag onze huizen eigenlijk
liggen ten opzichte van de dijk ben ik er gisteren, nadat we onder
politiebegeleiding, naar huis zijn gereden, even gaan kijken op de dijk. De
laatste militairen bliezen de aftocht. We hebben ze uitgezwaaid. De bewoners
namen hun dorp weer terug in handen. Het was een beetje een ‘eind- oorlog’
gevoel. Tenminste ik kan me nu wel een beetje voorstellen hoe dat geweest
moet zijn. Dorpsbewoners hebben de vlaggen gehesen en spandoeken
gemaakt om iedereen te bedanken. Want er is eigenlijk niets anders dan lof.
We zijn fantastisch opgevangen. Door iedereen! Een groep dorpsbewoners was
s ’nachts al aan het werk geweest met zandzakken. Dit totdat het leger en de
ME het dorp overnam. Om half twee s ’nachts werd ik al uit bed gehaald met
de vraag of ik mijn auto weg wilde zetten. ‘Het leger moest er langs.’ Natuurlijk
heb ik geen oog meer dicht gedaan. Ik wilde graag naar de dijk om te kijken,
maar tegelijker tijd wilde ik geen ramptoerist zijn en niemand in de weg lopen.
Ik heb liggen luisteren naar de voorbij denderende vrachtwagens en
overvliegende helikopters.
Toen er om twintig minuten over vijf een groepje ME’ers op de deur stond te
bonken en met lichten naar binnen stonden te seinen was ik dus ook niet meer
echt verrast. Ik had er op liggen wachten.
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‘Mevrouw, u wordt verplicht geëvacueerd. De dijk is gevaarlijk verzwakt. Het
water kan hier tot 2 meter hoogte komen. Hoeveel mensen zijn hier? Zes?
Heeft u vervoer? U heeft een kwartier de tijd om te vertrekken. Breng uw
dierbaarste spullen naar boven. En breng uw dieren in veiligheid. ‘
Ik kan je vertellen…dan ben je ineens heel snel. Gelukkig werkte Laurens
(oudste zoon met down en autisme ) goed mee. Hij had zo een schone luier om
en stond in de kleren. Iets wat hij anders nooit zo zou doen. Mijn man haalde
de jongste uit bed en ik stond de andere twee te commanderen om zichzelf
aan te kleden, terwijl ik de fotoboeken op de eerste verdieping gooide. De
computers en de doos met papieren volgden de zelfde weg. Mieke werd uit
stal gehaald. We hebben haar in de schuur gezet. Hier had ze de mogelijkheid
om in wassend water op allerlei apparaten en kasten te springen. Via de
werkbank zou ze vast de zolder bereiken…Tja wat moet je anders. Het Lola,
onze Vlaamse reus hebben we op zolder in een doos gedaan en de hond
hebben we meegenomen. Henkie & Hammie zijn gebleven en de kippen ook.
Tja, welke keus heb je in een kwartier. In een lange rij het dorp uit. Begeleid
onder ME busjes. Zeer bizar. Mijn dochter vroeg waarom al die oude busjes er
nou waren. Weet zij veel waar die voor dienen.
Ik wilde graag naar de Tichelhal. Eigenlijk is het hele dorp er bijna heen gegaan.
We zijn er fantastisch opgevangen. Binnen ‘no-time’ stond er allerlei pers voor
de deur en liepen overal mensen met camera’s. Gelijk kregen we koffie en
broodjes aangeboden. Er was een gelaten nuchtere sfeer. ‘Als de dijk begeeft,
tja dan is het zo.’ Wat kun je er ook aan doen? We kunnen als kleine nietige
mensjes wel heel wat willen. Maar tegen zoveel kuub wassend water is niks
bestand.
Later op de dag zijn wij naar het huis van mijn schoonouders vertrokken. Daar
heb ik mijn man en de twee jongsten achter gelaten. Laurens was inmiddels
wel gewoon naar school. De chauffeur belde al heel attent op. Ze had op het
nieuws gehoord dat Woltersum geëvacueerd was. Waar we waren. Ze zou
Laurens komen halen. Fantastisch toch?
Ik bellend ben met Jeroen en hond terug gegaan naar de Tichelhal. We kregen
nog de gelegenheid om dieren te halen, want ook alle koeien en schapen
moesten worden geëvacueerd. Er moest veel geregeld worden.
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Medicijnen had ik niet meegenomen voor Laurens en ook moest er een
passende logeerplek gevonden worden. Normaliter logeert Laurens bij mijn
ouders. Maar die waren inmiddels ook geëvacueerd, dus die optie verviel.
Gelukkig bood het logeerhuis uitkomst.
Helaas werd Floyd onze hond buiten de tichelhal gebeten door een andere
hond. Die oude sok van ons doet echt helemaal niks. Maar een andere hond
had honger en beet hem een half oor af. Bloeden dat het deed. Het was
dweilen met de kraan open. Gelukkig met hulp van een aardige militair en een
willige dierenarts werd het bloeden gestelpt. Helaas moest Floyd nog wel naar
de dierenarts. Mijn lieve ouders hebben dit van me overgenomen. Het was zo
raar afgebeten dat er geen mogelijkheden waren om te hechten. Onder
operatie is er huid vrij gemaakt en kraakbeen verwijderd. Pas aan het einde
van de middag werd Floyd weer wakker.
Ondertussen kon ik met buurman en agenten mee om de dieren in veiligheid
te brengen. Onder begeleiding naar je eigen huis. Alle huizen waren
gekenmerkt met kruizen op de ramen. De enige auto’s die er waren en de
enige mensen die er waren in het gebied waren van politie, leger of ME. De
agenten zijn meegegaan naar ons huis. Ze hebben konijnen uit hun hokken
gevist en met opengekrabde handen hebben ze lief op zolder eten gegeven en
water. Mieke is meegenomen en in een trailer geplaatst. Weg uit het gebied.
Hoe zou je je huis weer zien…
Nadat ik weer terug was in de Tichelhal heb ik me afgemeld en Laurens in
Bedum kleding gebracht. Een half slapende Floyd opgehaald en samen met
Jeroen richting Oude Pekela. Daar zouden we de nacht doorbrengen. En dat
hebben we gedaan ook, alleen niet op de plaats waar we dachten. Mijn man
had de houtkachel bij zijn ouders aangedaan. Een wijntje gekocht. Allemaal in
de gedachte van even een relaxte avond. Wachten op wat komen gaat. Maar ik
had mijn jas nog niet op de kapstok. Teun wilde boven de kamers van de
kinderen klaar maken. Maar de rookontwikkeling die hem tegemoet kwam toe
hij de deur naar boven open deed wist hij genoeg. Deur dicht. ‘Doe je jas maar
weer aan, neem de kinderen mee. Ik bel 112.’ Binnen drie minuten zat ik met
kids en hond weer in de auto. De sirenes kwamen al gillend aangeraced. Brand
vlak buiten de schoorsteen.
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Bij mijn broer in Oude Pekela hoorden we een uurtje later dat het geen vijf
minuten later ontdekt had moeten worden of het hele dak had in lichte laaie
gestaan. Veel schade, maar het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig konden
we bij mijn broer slapen. Matrasjes verdeeld over de slaapkamers. Maar lang
hebben we niet geslapen. Onze kleinste gooide roet in het eten. Kwart voor vijf
vond hij het wel mooi geweest. Het is ook zo gezellig om met papa en mama
op 1 kamer te liggen…
Na een heerlijk ontbijt is Teun naar het huis van zijn ouders vertrokken om
puin te ruimen. En ik ben met kinderen naar de Tichelhal gegaan. Hopend op
goed nieuws. Langzaamaan druppelden de Woltersummers binnen. En na een
uurtje en twee kopjes koffie verder kwam het verlossende nieuws. Jullie
mogen naar huis.
Blijkbaar was het nieuws dat wij kregen in de tichelhal wat voorbarig. Want
toen wij voor de brug in Ten Boer stonden om naar Woltersum te rijden
hoorden we nog op radio noord dat we voorlopig niet terug mochten. Maar
gelukkig bleek dit nieuws niet juist. We mochten wel terug. Onder
politiebegeleiding weer terug…
Thuis troffen we de kleine chaos aan die we zelf veroorzaakt hadden voor
vertrek. En ook Mieke had haar best gedaan in de schuur. Met opluchting
hebben we de rotzooi opgeruimd. Ook Teun heeft bij zijn ouders de beneden
verdieping weer bewoonbaar gemaakt met een beetje hulp van mijn broer.
Alle buren hebben zich gisteren nog verzameld in de kroeg op de hoek. We
hebben nog even gekeken. RTV noord was er bij. Maar voor mij was het
genoeg. Thuis op de bank het verdiende glas wijn. Toen lekker in bed…
Carolien Nijland
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Foto Freek vd Ploeg

Foto 112 Nederland.nl
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Interview met burgemeester Andre van de Nadort.
1. Wanneer werd u
gewaarschuwd ?
Om kwart over twaalf werd ik
door een raadslid gebeld dat de
toestand bij de Eemskanaal dijk
kritisch was.
2. Wat trof u ter plaatse aan ?.
Heel veel verschillende mensen.
Mensen van het waterschap en
dorpsbewoners.
3. Kreeg u een ongemakkelijk
gevoel of had u het idee dat
het wel mee viel ?
In eerste instantie kreeg ik uitleg
van waterschap. Het leek onder
controle, maar na lange tijd was
er steeds meer piping en kreeg
ik toch een onbehagelijk gevoel.
4. Wat bent u vervolgens gaan
doen ?
Rond 2 uur door de
burgemeester van Hoogeveen
,die op dat moment dhr.
Rehwinkel verving in het
crisisteam, gebeld om naar
Groningen te komen. Ik heb later
teruggebeld dat er eerst aanvoer
van zand moest komen. Toen ik
te horen kreeg dat dat inmiddels

15

onderweg was kon ik naar
Groningen.
5. Hoe heeft u dit ervaren en niet
als burgemeester maar als
mens?
Als heel indrukwekkend, op zo’n
raar tijdstip, met zoveel mensen
die bezig waren. Het gaf een
onwerkelijk gevoel. En dan zo’n
mooi momentje dat de
kroegbaas koffie komt brengen.
Dat geeft dan weer een indruk
van de hechtheid van de
gemeenschap.
5. Wat vond u van de bewoners?
Het was geweldig om te zien hoe
iedereen bezig was met
kruiwagens en de zandzakken
naar de zwakke plekken bracht.
Hoe moeilijk en zwaar dat ook
was door de modder.
6. Heeft u ooit in uw loopbaan
iets dergelijks meegemaakt?
Nee, nog nooit.
7. Hoe lang bent u bezig
geweest ?
Vrijdagochtend om half naar huis
gegaan en geprobeerd nog wat te
slapen, maar dat is niet echt gelukt.
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Om 3 uur ’s-middags weer door
gegaan, naar de sporthal, daar met
mensen gesproken. Die avond
probeerde ik bijtijds te gaan slapen,
maar dar is ook niet zoveel van
terecht komen. Je bent toch continue
in gedachten bij al die mensen.
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officieel mededelen dat iedereen
naar huis mocht. Daar heb ik nog
met veel mensen gesproken.
Zondag ben ik weer in Woltersum
geweest om daar met de mensen
te praten en te kijken hoe het met
ze ging.

9. We hebben maar één
burgemeester, wie vervangt u hier
als u in Groningen moet zijn of
daar als u bij uw eigen mensen
moet zijn ?
De loco burgemeester Lambert
Stoel heeft mij op beide plaatsen
vervangen en Wethouder
Heidema deed dat in de sporthal.
11. Hoe is de volgende dag
verlopen ?
Zaterdag eerst naar het
gemeentehuis, kijk of daar alles
goed was. Weer naar Groningen
voor vergadering. Afgesproken dat
dhr. Rehwinkel de persconferentie
zou doen. Terug naar Ten Boer.
Waar ik in de file terecht kwam
van terugkerende mensen. De
Gaykingastraat zat verstopt.
12. Bent u betrokken geweest bij
die terugkeer ?
Er was nog wat onduidelijkheid
ontstaan of de mensen nu wel of
niet naar huis mochten. Dus
aangekomen in de sporthal kon ik
16

13. Hoe voelde het om met zoveel
collega’s samen te werken in het
crisis team ?
Ik heb dat als heel positief
ervaren. De manier waarop alles
ging was goed. Je hebt allemaal
het rampenplan regelmatig
geoefend en dan blijkt dat dat z’n
vruchten afwerpt. Natuurlijk gaan
er altijd wel wat dingen mis.
Bovendien voel je je gesteund
door elkaar en heb niet het gevoel
er alleen voor te staan.
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14. Wat is uw mening over
maatregelen die moeten worden
genomen ? Nu snel de tijdelijke en
op de lange termijn de
permanente.
Ik ben heel blij dat er direct
aangepakt wordt met de tijdelijke
maatregelen, dat geeft even lucht,
zodat we hard aan de slag kunnen
over de definitieve oplossing.
15. Den Haag wil de
waterschappen opheffen, wat is
uw mening hierover ?
Wat krijgen we dan, en is de kans
er dan niet dat het probleem
verplaatst. Ik weet niet of we hier
beter van worden, het zou toch
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zonde zijn om al die specifieke
kennis verloren te laten gaan.
16. Is er iets wat u zelf nog wilt
toevoegen wat ik misschien niet
gevraagd heb ?
Ik kan alleen maar herhalen dat ik
trots ben op de mensen in
Woltersum en de omgeving. Hun
gedrag was voorbeeldig. Zo’n
ramp heeft toch een enorme
impact en ik weet, al lijken ze zo
nuchter, er toch veel emoties
loskomen.
Burgemeester hartelijk dank voor
dit interview.
IS

============================================================
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Evacuatie Woltersum….
Half 6 s’ochtends gebel aan de deur en gebonk op de ramen. Ik dacht minstens
dat het huis in de fik stond. Maar nee, we werden verzocht om binnen een half
uur aangekleed, met onze belangrijkste bezittingen te vertrekken, want de dijk
kon doorbreken met als gevolg zwemmende meubels en andere bezittingen op
de benedenverdieping. Tja, wat is er dan belangrijk vraag je jezelf dan in lichte
paniektoestand af. Foto’s van de kinderen, de tv. De radio? Alles is opeens
belangrijk ook al is het maar materiaal. Uiteindelijk vertrokken met 2 tassen vol
kleren, toiletspullen van de kinderen en mij. Met de kat onder mijn, in roze badjas
gehulde, arm de auto ingestapt en naar mijn vaders huis gereden. Met een
jankende kat achterin en een stinkende kattenbak ernaast, overdacht ik de
schade die aangericht zou kunnen worden. Ik bedacht me dat ik mijn kleurige
vloerkleed niet naar boven had gebracht. Zonde, want ik heb nooit zo een weer
gezien. De hele dag een beetje het nieuws gevolgd. Jaja Woltersum staat op de
kaart! Ik dacht aan het koophuis aan kerkpad 3 die nog niet verkocht is. Straks
kunnen we hem aanbieden met waterschade, rubberbootje en ruimte om een
aanlegsteiger te maken. De nacht doorgebracht bij mijn vader. De volgende dag
ben ik maar gaan schilderen, want naar de tv staren heeft ook weinig zin.
Gelukkig konden we s’middags naar huis, joepie! Snel mijn spullen, kat, stikkende
kattenbak opgehaald en terug naar huis gereden. Eenmaal thuis de boel
opgeruimd. De slaapkamer zag eruit als een eerste klas opslagplaats. De tv en de
foto’s lagen knus onder de dekens. Toen alles opgeruimd en weer wat rustiger
was, met een kop thee op de bank. Ik keek om me heen en bewoog mijn voeten
in het behaaglijke vloerkleed. De kat op schoot, en met mijn handen om de mok
met kruidenthee geklemd. Wonderbaarlijk het besef dat het toch een voorrecht is
om als een mens je eigen plek en spullen te hebben met elk een eigen waarde en
verhaal. Dat je er eigenlijk nooit bij stilstaat dat alles zo ineens kan eindigen en
drastisch kan veranderen. Zo werd ik er door dit gebeuren wel weer even op
gewezen. Ik denk dat dit ook niet verkeerd was. Integendeel, ik ben blij met mijn
spullen, met mijn 2 fantastische kinderen en de mensen om me heen. Ja dat zeker
en ik ben ook heel blij dat mijn kleurig kleedje niet als een platvis in een aquarium
rond gezwommen heeft, maar gewoon ligt waar hij ligt. Lekker warm onder mijn
voeten….
Liefs Jessica Eisses.
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Foto Jan Willem Veldman

Foto Jan Willem Veldman

Foto Martin Nuver
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Foto RTVnoord

Foto RTV noord
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Tilproat Woltersum
danklied voor de hulpverleners
van de leerlingen van
de Huifkar te Woltersum.

Toen ik vrijdag wakker schrok,
‘t was midden in de nacht.
We moesten snel ons dorpje uit,
mijn knuffel meegebracht.
Politie, brandweer, militair,
je zag ze overal.
Er stroomde water door de dijk,
zou die het nog wel houden?
Refrein:
Stel je toch eens voor,
dat alles hier nu water was.
Dan zaten we niet in de klas,
gezellig met elkaar.
Stel je toch eens voor,
ja, denk je dat eens in.
Als hier helemaal, helemaal
geen hulp was geweest.
Uit alle hoeken van het land,
werd hulp ons aangeboden.
Iedereen hielp iedereen,
dat gaf een warm gevoel.
Alles is nu weer gewoon,
vergeten doen we t niet.
Hulpverleners, “dank je wel”!
een dikke pluim verdiend!
Stel je toch eens voor,
dat alles hier nu water was.
Dan zaten we niet in de klas,
gezellig met elkaar.
Stel je toch eens voor,
Ja, denk je dat eens in.
Als hier helemaal, helemaal
geen hulp was geweest. (2x)
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De goedheid in slechte tijden
Het is vrijdag 6 januari en ik lig nog
heerlijk te slapen op mijn vrije dag
van het werk als mijn telefoon om
5.45 uur gaat. Mijn tante belt. Direct
zit ik rechtop in mijn bed, want sinds
kort staat mijn paard bij haar en mijn
oom in Woltersum op stal. Ik ben
echter net te laat met het opnemen
van de telefoon, dus wacht even tot
de voicemail is ingesproken, luister
die af en bel daarna direct terug.
‘’Rustig maar’’, zegt mijn tante.
‘’Niets ernstigs aan de hand’’. Ze
meld mij dat het erg druk is in het
dorp, omdat er ‘wat’ dreiging is
omdat de dijk verzadigd raakt en de
dieren heel misschien geëvacueerd
moeten worden. Ze hebben echter
nog geen officieel bericht gekregen,
dus ik hoefde me geen zorgen te
maken en kon gewoon lekker nog
thuis blijven. Maar ik ben dan direct
een stresskip en ben me gaan
aankleden, heb mijn moeder en zus
gebeld om paraat te gaan staan met
trailers en ben zelf direct met de
trailer naar Woltersum gereden.
Onderweg bleek wel dat de situatie
wat ernstiger was dan eerder
ingeschat en ook mijn moeder en zus
zijn toen gaan rijden richting
Woltersum met de trailers.
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Onderweg was het al erg druk op de
weg. Een rare gewaarwording om
6.30 uur in de ochtend. Ik zag al veel
bussen, politie en ook andere trailers.
In Ten Post werd ik eerst nog
tegengehouden door een agent,
maar toen ik melde dat ik vee kwam
halen mocht ik direct verder. Ik kreeg
nog wel de melding mee dat ik de
wegen ten allen tijden vrij moest
houden voor het reddingsverkeer.
Toen begon ik hem wel wat meer te
knijpen en begon in te zien dat de
dreiging erg groot was.
Tegelijkertijd met 2 agenten kwam ik
bij de boerderij van mijn oom en
tante aan. Zij kwamen op dat
moment de melding brengen dat ze
hun huis uit moesten. Nou, dan
moeten we een plan gaan maken.
Eerst in kaart brengen hoeveel dieren
er weg moesten en waarheen. 6
paarden, 2 geiten, 4 eigen honden en
dan nog een aantal honden uit het
pension. En ook nog de 2 paarden
van de buurvrouw. Mijn paard kon
terug naar haar oude stal. De 2
shetlanders, geitjes en
pensionhonden konden in de buurt
ondergebracht worden en voor de
overige paarden heb ik een vriendin
gebeld van een pensionstal in
Uithuizermeeden. Hoewel ik haar om
7 uur het bed uit belde was ze direct
paraat om 5 stallen klaar te maken.
De plek was dus geregeld.
Ondertussen arriveerden mijn zus en
moeder ook met de trailers. Alle
22
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dieren zijn ingeladen en we hebben
ze weggebracht naar hun tijdelijke
onderkomens. En dan is het 9 uur in
de ochtend en lijkt het alsof je er al
een hele dag op hebt zitten. Snel naar
huis en de tv aan om op de hoogte te
blijven van het laatste nieuws.
Gelukkig bleek een dag later dat
iedereen weer naar huis toe mocht
en het waterpeil dusdanig was gezakt
dat de dreiging van een
dijkdoorbraak was geweken. Omdat
we toch nog wat huiverig waren
hebben we de paarden niet direct
weer teruggebracht, dat is later
gebeurd. Ondertussen zijn we nu
bijna 2 weken verder en is alles weer
terug naar normaal. Alle dieren en
inwoners zijn terug en het lijkt alsof
er nooit iets is gebeurd.
Wat ik heb geleerd van deze dag is
dat in tijden van nood iedereen
bereid is om te helpen. Het is
ongelofelijk vanuit welke hoeken er
allemaal hulp is aangeboden.
Vrienden die direct belden om hulp
aan te bieden, stalgenoten die hun
trailer ter beschikking stelden, familie
die direct in actie komt en mensen
die plekken aanboden voor
geëvacueerde dieren. Hoewel ik hoop
dit niet nog eens mee te maken ben
ik blij dat ik dit heb meegemaakt en
heb kunnen ervaren dat er in zulke
tijden altijd mensen opstaan om te
helpen. En ik denk dat dit een van de
mooiste ontdekkingen is die je kan
doen.
Mieke Huizinga
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Donderdagnacht.
Zoals wel vaker, was ik FIFA 12 aan het spelen met Thomas op mijn kamer. We
waren al bezig vanaf 1 uur in de middag, totdat mijn zuster rond een uur of elf
binnenkwam stormen met de vraag of we mee wilden helpen met zandzakken
leggen. Het kwam wel heel verrassend, maar we zaten na een dag achter de
Playstation 3 nog vol energie. Daarom zijn we zonder blikken of blozen richting
het Eemskanaal gesprint, want eigenlijk vonden we het wel leuk om even bezig te
zijn. Eenmaal aangekomen waren er nog geen zandzakken en moesten we een
poosje wachten. Gelukkig duurde dat niet lang. Samen met thomas, ben ik tot 5
uur bezig geweest. Gedurende de avond begon ik me wel steeds meer zorgen te
maken. We gingen namelijk met een gevoel heen van spanning en
nieuwsgierigheid, want we wisten dat de dijk al jarenlang sijpelt. Daarnaast liepen
er zo'n 7 man van de waterschap heel relaxt te doen. Ze maakten een paar
wandelingetjes over de dijk en plaatsten daarbij wat stokken in de grond, maar
vertellen waar de zandzakken moesten komen, dat deden ze niet. De zorgen
kwamen voor mij dan ook pas rond een uur of 3, toen we zo'n 300 meter richting
familie Lalkens bezig waren. Daar waren een aantal lekkages, waar we de zakken
omheen moesten leggen. De waterschap hadden stokken in de grond geplaatst
bij deze lekkages. Toen we daar zakken omheen hadden gelegd ontdekten we
nog meer gaten in de dijk. Volgens mij waren er nog drie plekken bijgekomen.
Ook kwam er toen een helikopter boven het dorp vliegen. Van de instelling
waarmee ik kwam was niks meer over. Nog twee uur lang ben ik gaan zwoegen
met in mijn achterhoofd de gedachte dat ik met droge voeten wilde slapen. Rond
vijf uur werd ons werk overgenomen door een twintigtal van een of ander bedrijf.
Toen vond ik het ook welletjes geweest en ben ik richting huis gelopen. Op 't til
kwam ik twee ME-busjes vol met agenten tegen. Ze stonden stil op de weg. Ik
vond het maar een beetje apart, dat de mensen die ervoor betaald werden uit
hun neus zaten te eten, terwijl wij zaten te wachten totdat mensen het gingen
overnemen. In plaats van een beetje in dat busje zitten konden ze naar mijn
mening beter komen helpen, maar ja, dan worden ze vies. Thuisgekomen ben ik
gaan douchen, om vervolgens wat te eten. Rond half 6 lag ik op mijn bed. Ik pakte
mijn laptop erbij om alles nog even te vertellen op facebook. Om kwart voor 6
kreeg ik een berichtje van de 'Bouwmannetjes' dat ik daar altijd terecht kon. Ik
vatte hem niet (evacuatie) en antwoordde met: "Als het zover is, dan ga ik liever
naar de zuidkant van het kanaal, haha. Welterusten."
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En toen ging alles heel snel. Op internet zag ik op www.dvhn.nl het
kopje"Noodevacuatie in Woltersum". Dus ik loop naar het dakraam, kijk naar
buiten en zie helemaal niemand lopen. Alsnog ging ik naar Marieke haar kamer en
ik zei dat er op internet stond dat we werden geëvacueerd. Tegelijkertijd werd
mijn vader gebeld door zijn werk, thuis werden we gebeld door Johanna (tante)
en als antwoord op mijn ''welterusten'' berichtje kreeg ik: "Jullie moeten al
gedwongen evacueren, luister maar naar radio Noord. Is echt waar!". Dus
iedereen was klaarwakker.
Vrijdagochtend
Zonder enige slaap heb ik samen met mijn vader de televisie naar boven gebracht
en wat postzegelalbums (fotoalbums vergeten). Daarna ben ik snel naar oma
gegaan, want van de politie was ze doodgeschrokken. Ik klopte op het raam en
vroeg of ze de achterdeur open wilde doen. Na het vertellen van het avontuur
aan de dijk en dat we voor de zekerheid het huis uit moesten, hebben we zonder
enige twijfel wat spullen gepakt, de kat naar buiten gelaten, alle stroom eraf
gezet en het huis verlaten. Thuis zijn we de auto ingestapt en richting Ten Boer
gegaan. In de Tiggelhal was alles goed geregeld.
Vrijdag en Zaterdag.
De rest van de dag ben ik in Tiggelhal geweest, tot 3 uur. Toen overwon de slaap
het gevecht van een nacht overslaan. Bij Thomas heb ik van 4 tot 9 en daarna van
1 tot 8 geslapen. Zaterdagochtend ben ik weer naar Tiggelhal gekomen om het
goede nieuws te horen, om vervolgens naar huis te gaan.
Hulp
Naar mijn mening mag de gemeente Ten Boer trots zijn op de manier waarop ze
gehandeld hebben. De Tiggelhal was voorzien van alles wat we nodig hadden, van
de broodjes tot aan de TV-schermen. De Waterschap integendeel, die niet even
één iemand paraat had om ons te vertellen waar we de zandzakken moesten
leggen, kan de borst nat maken. Het leger of in ieder geval ''hulp'' mag voortaan
wel eerder komen dan 5 uur. En tot slot wil ik nog even kwijt dat de ME zich moet
realiseren dat zij ook onder het kopje ''hulp'' vallen en dus bij de dijk hadden
moeten zijn.
Dit was mijn belevenis.
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Technisch bekeken (met dank aan het Waterschap)
De veiligheidsregio heeft om een aantal redenen besloten over te gaan op evacuatie.
Het water in het Eemskanaal steeg erg snel. Bij een stand van +0,91 NAP was er sprake
van ernstige kwel. Bij een stand van +1.07 ging de kwel over in piping en risico voor
opbarsting van de dijk. De verwachting was dat het niveau ging stijgen naar +1.30 NAP.
Deze feitelijke waarneming in combinatie met de resultaten van de onderzoeken in
2011 is de reden geweest dat het advies is gegeven om tot evacuatie over te gaan.

Wat verstaat het waterschap onder kwel?
Grondwater dat onder druk uit de grond komt. In het algemeen ontstaat kwel
door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een
lager gelegen gebied. Kwel wordt normaal gesproken door sloten afgevoerd. Bij
dijken langs polders is kwel een normaal fenomeen.
Wat houdt Piping in?
Dat er water door een kade of dijk stroomt als gevolg van een
waterstandsverschil, waarbij het water ook gronddeeltjes meeneemt. Dit begint
in de vorm van kwel waarbij gronddeeltjes aan de binnendijkse zijde
meegenomen worden. In het begin gaat dit heel langzaam, maar hoe langer de
piping doorgaat, hoe sneller de uitspoeling van gronddeeltjes gaat. Hierdoor
ontstaat een pijp, vandaar ook de naam. Op die manier wordt de dijk of kade
verzwakt. Als piping niet op tijd wordt gestopt kan het leiden tot een verzakking
en uiteindelijk tot een dijkdoorbraak of -verschuiving.
Woltersum weer veilig:
Aannemer GMB ( dezelfde die ook de “Smeerpijp” heeft gesaneerd) is al begonnen
met het verbeteren van de kwetsbare plekken. Om kwel tegen te gaan en de kans op
piping bij extra hoge waterstanden te minimaliseren wordt
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het veel moeilijker gemaakt voor het water om door het dijklichaam te stromen. Net
achter de kop van de damwand wordt een strook van het dijkmateriaal weggegraven
en vervangen door speciale klei die erosie bestendig is en moeilijk water doorlaat.
Deze “kleikist” wordt nog extra verdicht om waterpassage te belemmeren. De klei is
afkomstig uit een depot bij de Eemshaven en wordt over water hierheen gebracht.
Ook de afvoer van de oude dijkgrond gaat via het water.

Vrijwel alle werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een ponton in het kanaal zodat
de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt blijft. Voor de veiligheid
wordt er gewerkt in secties van ca. 10 meter en komt er een snelheids- en golfslag
beperking voor de scheepvaart. Elke avond wordt het gat weer gedicht. Het waterpeil
wordt gedurende de werkzaamheden extra gecontroleerd en mocht het weer flink
gaan regenen wordt de kade in de gaten gehouden. Eventuele permanente
verbeteringen aan de kade voor zover die nu al bekend zijn worden gelijk
meegenomen. In het najaar zal het onderzoek naar de gehele dijk gereed zijn en
worden wij geïnformeerd over eventuele verdere verbeteringen.
Gedurende de reparatieperiode is er dagelijks om 17.00 uur iemand van de aannemer
en van het waterschap in de keet bij de K.de Boerweg om eventuele vragen te
beantwoorden. Zodra het werk gereed is (over ca. 4 tot 6 weken) worden de
zandzakken weggehaald en worden wegen , dammen en duikers weer hersteld.
RS
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Evacuatie van het melkveebedrijf van Kees en José Westeneng

Vrijdagmorgen 06:10
Ik sta op het punt om te gaan melken; gaat de telefoon. Het is een vriend van mij die
truckchauffeur is. Hij hoort op de radio dat Woltersum geëvacueerd wordt…. Ik weet
van niets en besluit het dorp eens in te fietsen om te kijken wat er loos is. De agent bij
het bruggetje laat me door, maar die bij de molen staat denkt daar anders over. Ik zie
dat er druk gewerkt wordt, dat is een goed teken denk ik dan. Besluit om maar naar
terug te fietsen en eerst maar de koeien te gaan melken en voeren; is dat vast klaar
mochten we toch weg moeten
8:00
Onder het melken radio noord aan. Bel José in huis maar eens op dat het wel menens
is en dat ze beter maar wat kunnen eten en vetrekken met de kids. (We hadden ook
nog 2 logés) Direct gevaar voor ons huis is er niet, het ligt 2 meter boven het maaiveld,
de stal met de dieren 1 meter, ik schat dat ik bij een doorbraak nog wel een uur of
twee heb voordat we helemaal blank staan. Genoeg tijd om het vee weg te halen of
desnoods via de Kollerijweg richting Ten Post te laten lopen.
9:00
Aan het voeren van het vee. M’n telefoon gaat constant, allemaal mensen die vragen
hoe het is hier. Ook collega’s die vragen wat ze moeten… Dan is de accu leeg, even
rust, kan ik m’n werk afmaken. Ik ga vast voorbereidingen treffen voor het geval dat de
koeien echt weg moeten.
9:30
Een motoragent komt het erf op. Hij vraagt zich af wat ik hier nog doe, dus ik leg uit
dat er 160 koeien zijn die we niet alleen laten. Als ik vraag hoe de toestand van dijk is
zegt hij dat het zorgelijk is. Ik stel voor dat ik hem m’n 06 nummer geef en dat ik
gebeld wordt als er een doorbraak is of wanneer hij echt dreigt te breken. De man pakt
een dikke zwarte stift en zet zo mijn 06 nummer op de tank van z’n motor (misschien
staat ie er nu nog op!)
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9:45
Ik besluit om te gaan informeren of er veewagens zijn. Bel als eerste Siep v.d. Veen en
die blijkt dus in het agrarisch crisiscentrum te zitten aan de Nijverheidsweg in Ten
Boer. Veewagens zijn uit heel noord Nederland onderweg naar Ten Boer.
10:30
Crisiscentrum belt: Er is een lege stal voor mij beschikbaar in Ten Post. Deze staat al
een aantal jaren leeg en er kan in principe gemolken worden. José heeft de kinderen
bij Opa en Oma gebracht en is terug om te helpen.
11:30
Crisiscentrum gebeld: De veewagens staan klaar in Wittewierum. Ik vraag of er 6
wagens bij mij op het erf kunnen komen staan. Als de dijk breekt gaan we laden. Hier
gaat men niet mee akkoord. Bij een doorbraak moet alle mensen direct het gebied
verlaten, de dieren moeten zich maar redden… (mijn gedachte: Het is geen chemisch
afval wat er achter die dijk staat; alleen maar regenwater…)
11:45
Opeen staat Peter voor me, een collega uit Sint Annen. Het hele gebied is afgesloten,
maar heeft zich toch naar binnen weten te praten! Peter wil helpen en kan ruimte
maken in zijn stal voor onze melkkoeien.
12:00
Het besluit is genomen we gaan weg! Er is inmiddels ook een bevel tot ontruiming van
het bedrijf… We besluiten om naar Peter in Sint Annen te gaan. Dus ik bel Peter of hij
het wel echt meende wat hij zij (wat gelukkig zo was) en dat de koeien eraan komen.
Dit leek me beter dan het lege bedrijf in Ten Post. Ik had geen idee in hoeverre de
melkmachine daar operationeel was; in Sint-Annen draaide alles elke dag, dus zou
zeker werken. Direct een aantal mensen gebeld om te helpen met het vee opladen.
Ook Sake (een vriend van mij uit Ten Boer) met de vraag of hij naar het bedrijf van
Peter en Els wil gaan om de ontvangst van de koeien te begeleiden.
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12:30
De eerste veewagen is er onder politiebegeleiding. Het laden gaat erg goed en om
15:30 is alles weg…
Het jongvee is naar een lege stal in Stedum geweest, daar hebben we ’s middags ook
nog voer heen gebracht, daar was verder niets. Die avond waren we om 21.30 klaar
met het melken en voeren in de stal in Sint-Annen. Helaas is er bij het melken koe
gevallen en z’n kniebanden afgescheurd. Deze is helaas afgevoerd voor noodslachting.
Toen wat chinees gehaald, het eten was erbij in geschoten. Ik besloot toen om met
trekker naar huis te gaan om een nieuwe vracht voer op te halen voor zaterdag. (Dan
had ik die vast) Het was toen erg lastig om het gebied in te komen, maar na enig
aandringen kreeg ik toch toestemming om door te rijden. Die nacht om 24.00 uur
belde nog een collega om hem te helpen zijn veebedrijf te evacueren wat tot 02.00 uur
duurde. Toen naar huis om nog een paar uur te slapen. Dat lukte in eerste instantie
niet erg. Om 5.30 uur ging de wekker en ik was blij te zien dat het land rondom de
boerderij nog droog was! Zaterdag om 12.00 uur kwam het bericht dat het weer veilig
was en zijn de koeien weer naar huis gegaan. Om 18.00 uur was alles gelukkig weer
thuis! Zondag vroegen we ons af: Is dit echt gebeurd of was dit een droom?
Fam. Westereng
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Het wassende water…..
Hoe vaak heb ik naar die film met bewondering en ontroering gekeken. Nooit gedacht
dat het plotseling zo dichtbij zou komen.
Op vrijdagmorgen 6 januari tussen 5.15 en 5.30 werd er op mijn slaapkamerraam
gebonkt en scheen de politie met veel licht achter het huis met het verzoek de deur
open te doen. Toen ik in de straat al die mensen en bussen zag staan en er licht
brandde bij de meeste huizen, dacht ik eerst: er zal toch geen oorlog zijn? Meteen
realiseerde ik me dat er dan geen politie aan de deur zou komen. Toen ik opendeed er
werd me medegedeeld dat ik binnen een half uur het huis moest verlaten, omdat de
dijk door zou kunnen breken en er 2 meter water zou kunnen komen te staan. Eerst
dacht ik dus dat kan niet, omdat in de oorlog ook alles onder water had gestaan en
maar niet zo hoog. Dit vergelijk gaat eigenlijk niet op want toen waren de sluizen van
Delfzijl opengezet en kwam er zoutwater naar binnen. Nu was het water in het kanaal
en in heel Groningen heel hoog en zou bij een dijkdoorbraak het water veel hoger
komen te staan. Ik nam direct voor om rustig te blijven. Ging me aankleden en zette 3
tassen op mijn bed. Ik pakte voor 7 dagen kleren in en in de andere tas toilettassen,
medicijnen en fotoalbums. Ook had ik een koffertje met alle waardevolle en
verzekeringspapieren. Toen alles klaar stond belde ik toch maar even mijn jongste
dochter Tanja uit Lellens. Tanja zei: ik haal je direct op en nam gelijk Jacqueline en
hond Brassa mee. Louwrens was met skivakantie in Italië. Voor mij was het moeilijkste
moment dat ik in de voordeur stond te wachten en alle buren hun spullen inpakten en
achter elkaar de straat uitreden. Daar stond ik toen helemaal alleen. Mijn rollator ging
met de bus mee omdat hij niet meer in de auto kon. En ik ging samen met Alle, Tanja,
Jacqueline en Brassa naar Lellens. Mijn hondje Borre was er al te logeren. In Lellens
heb ik hele dag op de bank gezeten, radio aan en het geluid van de tv uit zodat we ze
alle 2 konden volgen. Zorgen had ik natuurlijk wel want als de dijk wel was
doorgebroken was alles in je huis verloren gegaan en ik had in dezelfde week een
verzekeringsdeskundige horen zeggen, dat je niets vergoed krijgt omdat het een
natuurramp is. Geen enkele verzekering keert dit uit! Hoe vaak ik anders ook in Lellens
ben, nu was alles anders. Je voelt toch een bepaalde spanning van een dreigend
onheil. Van wat er hier in het dorp gebeurde kregen we niets mee. De vreugde van het
naar huis gaan was natuurlijk groot.
Alle mensen die zich vrijwillig hebben ingezet om hun medemens te helpen…
BEDANKT!
Nu kwam het mooiste, alle vrienden en buren uit Drachten en Emmen belden en
vroegen of ze nog konden helpen. Gelukkig was er niets stuk, dus alles gaat weer zijn
gang. Alleen is er nu een voor de oorlog evacuatie en na de oorlog evacuatie…….
Hetty Homan-v.d. Molen.
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En dan sta je er midden in
Als lid van de gemeenteraad word je geacht om politiek te bedrijven op afstand en te
besturen op hoofdlijnen, maar als het water je huis in dreigt te lopen wordt die
afstand wel erg klein en ben je zelf van hoofdlijn het detail geworden.
Zo’n nacht vergeet je nooit meer, je loopt samen met je mede dorpsbewoners met
een kruiwagen door de modder te ploeteren en je ziet dat je het niet bij kan houden.
Gelukkig kan je ook nog op andere manieren helpen doordat je door je politieke werk
veel mensen kent en veel privé telefoonnummers weet. Dus kan je de burgemeester
laten komen voordat het crisisteam daar aan denkt en kan je de volgende nacht en
dag regelmatig de toestand in het dorp en bij de dijk doorgeven op het
gemeentehuis, hebben ze daar ook wat directe informatie en niet alles via
Groningen. Die nacht blijft mij bij als de nacht van de sokken. Doordat mijn laarzen
een beetje lekten moest ik regelmatig naar binnen om deze met de haardroger van
Ingrid warm te blazen en verse sokken aan te trekken.
Het voortraject naar deze (bijna) ramp is niet best. De noord dijk van het kanaal is al
vele jaren slap en lekkend, de besturen van provincie en waterschap en ook de lokale
politiek hadden veel sneller verbeteringen moeten afdwingen. Er zijn vele plannen
gepresenteerd en er is nog veel meer gepraat maar er zijn nooit besluiten genomen
die geld vrijmaakten voor echte verbetering van onze veiligheid. We hadden veel
beter moeten anticiperen op bv.de bodemdaling en de klimaatverandering waardoor
we meer regenwater krijgen en het moeilijker weg te spuien is.
Tijdens de noodsituatie ben je toch heel trots op de enorme inzet van je mede
dorpsgenoten die de hele nacht door met grote inzet aan de kade gewerkt hebben.
Dat is nu het zg.”noaberschap” wat je in het westen niet zal vinden. Ook de inzet van
de medewerkers van het waterschap en alle andere hulpverleners zowel op de dijk
als tijdens en na de evacuatie verdient grote waardering en dat geld ook voor het
optreden van onze burgemeester met zijn team.
Natuurlijk ging niet alles perfect, je kan een dergelijke situatie niet volledig met
computermodellen oefenen, de realiteit is altijd anders. Vooral de communicatie
blijft een kwetsbaar punt, er zijn zoveel organisaties bij betrokken die allemaal via
andere lijnen communiceren. Ook moet er meer lokale kennis in zo’n crisisteam
komen. Maar de evacuatie verliep goed en iedereen werd goed opgevangen. De
draaiboeken hebben hun nut bewezen en nu kunnen de ervaringen van deze nacht er
in verwerkt worden.
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De nazorg was netjes. Er kwam een snelle en adequate reactie van het waterschap
en de gemeente Ten Boer op alles wat er gebeurd is en op de vragen en gevoelens
van de bevolking werd snel gereageerd met een infoavond. Als je dit soort dingen ziet
op TV is het altijd ver weg en kan je je er geen voorstelling van maken wat voor grote
impact dit heeft op het gevoel van zekerheid van de mensen. Vooral de vraag over de
gifput was sterk, daar had nog nooit iemand over nagedacht!
Dat er vrijwel gelijk met groot materieel begonnen is aan het herstel van de kade
geeft vertrouwen dat de ernst van de situatie nu beter in beeld is bij de diverse
besturen.
Woltersum is voorlopig veilig achter de “kleikist” en voor het najaar moeten de
definitieve verbeteringen aan de volledige dijklengte besloten zijn. Werk dat Dijkpark
snel volledig uit en ga niet op voorhand muggenziften over, nu nog onbekende,
details. Snel + sterk + veilig dat hebben we nodig!
Ook moeten we ons bezinnen op de toekomst, er zit heel veel deskundige kennis en
ervaring bij de medewerkers op alle niveaus van de waterschappen. De besturen en
de politiek moeten dat betergaan benutten, nu spelen soms andere belangen een te
grote rol.
Ik ben daarom geen voorstander van een eventuele samenvoeging van
waterschappen en provincies, het zijn totaal verschillende organisaties. De een is
technisch georiënteerd en de andere bestuurlijk. Ook heeft een afwateringsgebied
totaal andere (natuurlijke) grenzen en een provincie staatkundige grenzen. Het grote
gevaar bij een gecombineerde organisatie met één bestuur (en één financieel
systeem) is dat er te veel andere belangen dan alleen veiligheid en milieu gaan
meespelen. Allemaal moeten ze putten uit dezelfde pot geld en je trekt nu eenmaal
meer kiezers met een mooi museum dan met een dikkere of hogere dijk.
Veiligheid moet gaan voor alle mooie en leuke dingen!
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Evacuatie…
Mijn wekker loopt altijd om 5 uur af. Omdat ik wat gepraat hoorde keek ik maar even
door de brievenbus. Ik zag Daniel en Patrick lopen en een bus staan. Daarop dacht ik:
de jeugd gaat een dag op stap of komt weer. Drink een bak koffie en rook een
sigaretje, word er ineen op de deur geklopt. Tobias gelijk aan het blaffen, dus lopen
we naar de deur en staat er een M.E. of politie voor de deur. Hij zegt tegen me dat de
dijk op doorbreken staat en dat we binnen een half uur weg moeten. Ik zeg tegen
hem dat ik niet kan, want de kranten moeten bezorgd worden. Toch mijn knip,
telefoon, en tabak gepakt en de sleutels en Tobias zijn riem omgedaan. En ben toen
naar buiten gelopen. Ze kregen Alje niet wakker zag ik, nadat ik de riem van Tobias in
de handen gedrukt had van een M.E.er, ben ik Alje maar gaan roepen. Doordat dit al
stressvol was en Tobias niet in de auto durft, ben ik maar gaan lopen, samen met
Hennie. Onderweg maar gaan zingen, 1 kopje koffie en zandzakken voor de deur.
Onderweg kwamen de auto’s ons voorbij rijden en sommige stopten om te vragen of
we mee wilden rijden. Ik uitleggen dat Tobias niet in een auto durft en dat we verder
gingen lopen naar de Tiggelhal. Bij de brug aangekomen staan daar 2 motormuizen.
Hennie zegt tegen hun of ze wel om onze huizen willen denken en dat Woltersum
straks leeg is. Bij de Tiggelhal aangekomen ben ik buiten blijven staan om Tobias aan
al die mensen laten wennen. Hennie kwam er al aan met een bakje koffie en ik was
er nog geen 5 minuten of ik had de eerste microfoon al onder mijn neus, om te
vragen wat ik ervan vond. Ik heb gezegd dat het al net zo´n poppenkast was als in
Tolbert, daar dat de dijk al jaren sijpelt, dus eigenlijk niet zoveel zorgen maakte. Ga je
s´middags even naar binnen om Tobias wat eten te geven, krijg je gelijk weer een
camera in je gezicht gedrukt. Nadat hij gegeten had maar gauw weer naar buiten.
Had daar niet zoveel last van de pers. Veel aandacht voor Tobias van de militairen.
Dit vond hij wel leuk natuurlijk. Broodjes van Henk Post en Klaas Hoekstra, de warme
bakkers uit Ten Boer en Bedum, werden binnen gebracht later. Er werden tassen,
waar breigaren in zat door Marja, een klein hobbyzaakje uit Bedum. S´middags kwam
er ook nog wat van C1000 en A.H. Ik was blij dat de zon scheen en uit de wind was
het lekker buiten. Je zag mensen onder politiebegeleiding hun huisdieren nog
ophalen. Later mochten er nog mensen terug om het stroom er weer op zetten in
hun huizen. In de loop van de avond kwam de chinees met nasi, sate en kroepoek.
Toen kregen we te horen dat iedereen een slaapplaats moest zoeken bij familie en
vrienden. Mijn familie en vrienden waren allemaal geëvacueerd en ik heb een grote
zwarte hond, dus dit werd voor mij moeilijk.
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Ben op de burgemeester afgelopen om te vragen: en wij dan? Toen kwam Henk
Noordhof op mij aflopen om te zeggen dat ik daar sliep. Ze hadden nog een matras
boven liggen. Bij deze Jannie en Henk bedankt! Dan krijg je ineens een internationale
camera op je gericht en die vraagt wat je achterlaat? Waar op ik heb geantwoord: De
urn van mijn man en mijn huisraad. Ik heb bij Henk en Jannie een beetje geslapen,
maar denk dat we niet de enigste waren. Je ligt toch te luisteren of je de sirene ook
hoort. Tegen een uur of half 8 toch maar opgestaan. Ontbeten en tegen half 9 weer
in de Tiggelhal, om het laatste nieuws te horen. Na 2 bakken koffie en eindelijk een
beetje wakker, krijg je weer een microfoon onder je neus. Deze keer van Radio
Noord. Hij zei hier zit een mevrouw met een grote dikke zwarte hond. Toen wisten
mijn broers en zus gelijk dat ik wakker was en al op de hoogte was van het laatste
nieuws. Zij hadden in Blokkum geslapen. Tegen half 12 kregen we het nieuws dat
naar huis mochten. Natuurlijk gelijk maar naar buiten gegaan, met de tas met
breigaren, en wat kleren van Hennie, die zij nog even uit de kast had getrokken toen
ze even naar huis mocht voor het stroom. Ik was nog een blik hondenvoer vergeten
mee te nemen, die heeft Naomi voor mij even opgehaald, want ik had een peukje in
de hand en wilde Tobias niet alleen laten. Mijn tas is in de auto naar huis gebracht en
ik ben weer met Tobias gaan lopen. Volgens mij heb ik de weg nog nooit zo snel terug
gelopen. Onderweg zwaaien naar alle dorpsgenoten, die net als ik snel naar huis
wilden. Kom je de straat ingelopen, zie ik een camera staan en dacht ach die ziet mij
toch niet. Maar dus wel en nog snel even een intervieuwtje gegeven. Thuis snel koffie
gezet en door ons mooie dorp gelopen. De vlag nog even uitgehangen en later
nogmaals, maar dan met Tobias en Hennie nog even bij de dijk gekeken naar al die
zandzakken. Tegen half 6 even naar de kroeg gelopen voor wat eten en hoorde daar
van de live uitzending van RTV Noord. Ben toen nog maar even gebleven. Zondag
lekker uitgeslapen. Maandag de kranten van zaterdag nog bezorgt bij de abonnees. Ik
heb nog enkele kranten hier liggen, dus wie belang bij 1tje heeft mag er 1tje halen.
Op is op!
Verder wil ik langs deze weg iedereen bedanken die geholpen heeft om ons mooie
dorpje droog te houden en verder iedereen die ons heeft opgevangen in de Tiggelhal.
Mensen petje af en bedankt…
Ina Blink Bakker en natuurlijk Tobias….
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Het Eemskanaal
Het Eemskanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en verbreed in 1963.
Het kanaal is een belangrijke scheepvaartverbinding en is tegelijk de belangrijkste
waterafvoer van het noordwesten van Drenthe en het gebied rond HoogezandSappemeer.
Het kanaal is 27 km lang en 60 meter breed. Het is geschikt voor schepen met een
diepgang van 4.5 meter en 110 meter lang. Het waterpeil wordt normaal gehouden
op 40 a 50 cm boven NAP.( Het omringende land bij Woltersum is 1.10 meter onder
NAP dus een verschil van 1.60 meter). De dijk aan de noordzijde is eigendom van de
provincie maar wordt beheerd door het waterschap Noorderzijlvest. Als gevolg van
de bodemdaling door aardgaswinning zijn er tussen 1993 en 1995 grote
aanpassingen gedaan aan de oever constructies en de dijken. De toenemende
grootte van de schepen maakt dat de vaarweg moet worden opgewaardeerd tot
klasse Va (geschikt voor 2 baks duwvaart en 4 laags containervaart) Opdat deze
schepen elkaar veilig kunnen passeren wordt het diepteprofiel van de vaargeul
aangepast ven V-vormig naar U-vormig. Vanaf 2012 is het eigendom van het rijk.
De geschiedenis van het kanaal.
(uit het boek van de werkgroep “Woltersum” uit 1982)
In 1870 werd begonnen met het graven van het kanaal, nog grotendeels met schop
en kruiwagen. De grond bestond voornamelijk uit slappe klei en veenlagen, zodat er
grote zakkingen en afschuivingen optraden. Door de grote klink was er te weinig
grond voor de dijken, Er werd zelfs overwogen om bij Groningen een extra keersluis
te maken opdat bij een doorbraak van de kanaaldijk de overstroming zoveel mogelijk
kon worden beperkt.
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In 1870 werd begonnen met het graven in Woltersum waarvoor zeven huizen
moesten worden afgebroken. Verwacht werd destijds dat Woltersum, het enige dorp
waar het grote kanaal doorheen liep, een gouden toekomst wachtte. Zeker als ook
nog de beloofde grindweg langs het kanaal er zou komen zou ons dorp en omstreken
binnen korte tijd een van de bloeiendste van de provincie worden. In 1876 was het
kanaal gereed en waren de bruggen gelegd. De brug bij Woltersum was nummer 6.
(uit deze tijd stamt dus ook de dijk aan de noordzijde van het kanaal, hoewel die in al
die jaren natuurlijk regelmatig verbeterd en aangepast is). Volgens de kranten uit die
tijd voeren de stoomschepen zo snel door het kanaal (met de snelheid van een paard
en rijtuig) dat de dijken het niet langer dan een half jaar zouden uithouden.
De verbreding

Hoewel het kanaal voor de tijd waarin het werd aangelegd erg groot was bleek het al
spoedig te krap te worden, dit kwam vooral door de overgang van houten schepen
naar de veel grotere stalen schepen. Ook de vele draaibruggen (16 stuks) en de te
kleine sluis in Delfzijl beperkten de vaart. Toch duurde het nog tot 1954 voordat
daadwekelijk besloten werd om te verbreden en te verdiepen. Vooral de komst van
de sodafabriek bij Delfzijl gaf de doorslag, die had een grote vervoerscapaciteit
nodig. Ook bleek door de regelmatig voorkomende hoge waterstanden dat een
verbetering van de afwatering dringend nodig was.
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De vele draaibruggen werden vervangen door 4 ophaalbruggen (Borgbrug,
Bloemhofbrug, Woldbrug en bij de zeesluis), later kwamen er nog 2 bruggen bij voor
nieuwe hoofdwegen. In 1967 was de verbreding gereed.

Woltersum zuidzijde

Een deel van de gemeente Ten Boer, waaronder het grootste deel van het dorp
Woltersum en de buurtschappen Roeksmeer en Heidenschap, werden door het
verbrede kanaal zonder een brug in Woltersum geïsoleerd van het hoofddorp en de
rest van de gemeente. Dat deel is daarom bij de gemeente Slochteren gevoegd. Van
het welvarende zuidelijk deel van Woltersum met melkfabriek, smederijen, transport
en andere bedrijven en met meer inwoners dan de noordzijde is vrijwel niets
overgebleven. Mensen trokken weg en bedrijven en woningen werden gesloten en
gesloopt.
RS
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Ons dorp.
In tijden van nood leer je vrienden kennen is het gezegde. Wat hebben wij in
Woltersum een hoop vrienden. Nog nooit ben ik zo trots geweest op ons dorp.
(donderdag) Vanaf 10 uur ‘s avonds liep het hier vol met dorpsbewoners met
kruiwagens, die onmiddellijk de handen uit de mouwen staken.
De onderlinge sfeer was er een van grote saamhorigheid. Niemand klaagde over de
zwaarte van de zandzakken, je nam zoveel mee als je kon. De mannen van
Waterschap waren duidelijk in hun uitleg. René had de burgemeester gebeld om een
uur of 12. Daaruit bleek dat die door het crisisteam in Groningen nog niet op de
hoogte was gesteld en dat terwijl hij zelf nog geïnformeerd had bij dat team.
Alle respect voor de mensen. Het café zorgde voor koffie om de mensen een beetje
warm te houden. Hoewel de sjouwers het warm genoeg hadden, was de koffie toch
welkom. Om een uur of vier zijn er nog kroketten en frikadellen gebracht. Wat heel
erg welkom was. Intussen was de situatie verslechterd. Dus werd er druk overlegd.
Tegen halfzes werden de mensen door politie en ME uit hun bed gebeld met de
boodschap zo snel mogelijk te vertrekken.
Dat ging allemaal heel ordelijk. Je naam en mobile nummer werd genoteerd, zodat ze
wisten wie er vertrokken waren. Wij zijn naar Ten Boer gereden en werden prachtig
opgevangen bij de fam. Hoekstra Eerder dan verwacht mochten we dus naar huis.
Wat een feestje om binnen te komen in ons dorp en de vlaggen te zien hangen.
Natuurlijk ook onze vlag uit gehangen. Opvallend was dat de weg schoongemaakt
was en de kruiwagens op de dijk allemaal schoongespoeld waren. Dank aan de
Brandweer.
Over de hulpverlening niets dan lof ze hebben alles eraan gedaan om het zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
Onze burgemeester heeft zich ook geweldig opgesteld. Heeft veel met de bewoners
gepraat en was duidelijk aanwezig.
Ingrid Stayen.

Floyd (pag.11)
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Interview met Simon Dijksterhuis
buurtagent.
Wanneer werd u gewaarschuwd?
Rond kwart voor vier werd ik gebeld
door een collega. We moesten naar
Ten Boer locatie Nijverheidsweg. Daar
werd ik geconfronteerd met een drukte
van belang . Alles was er, brandweer,
ambulances, politie. Alle autoriteiten
waren verzameld.
Er was een commandopost, van
waaruit gewerkt werd.
Kreeg u een ongemakkelijk gevoel of
had u het idee dat het wel mee viel?
Wanneer dat allemaal bij elkaar ziet
besef je dat de toestand ernstig is. Je
hoopt dat het meevalt, maar in je hart
besef je dat dit helemaal niet goed is.
Wat bent u vervolgens gaan doen?
Met de off. Van politie en brandweer
naar Woltersum gereden. Daar was ik
voor gevraagd omdat ik het beste
bekend was met dat dorp. Bij de dijk
aangekomen schrik je wel van de
situatie aldaar. Je ziet allemaal mensen
bezig en weer dringt in alle hevigheid
de ernst van de situatie tot je door.
Wat vond u van het gedrag van de
bewoners?
Dat was voorbeeldig, een enkeling
mopperde wel even, maar over het
algemeen gaf iedereen gehoor aan de
oproep om te vertrekken. Voor
sommige bewoners was het wel
schrikken als de dan een paar stoere
ME’ers aan de deur krijgt. Ik kan me
voorstellen dat dat nu niet bepaald
geruststellend werkt. Verder is alles
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goed verlopen, de mensen waren in de
Tiggelhal ook rustig en zelfs onder
deze omstandigheden opgewekt.
Heeft u nog geslapen?
Nou nee, de volgend dag om 10 uur s
’morgens heen en weer gereden naar
Woltersum, met verschillende
bewoners om de elektriciteit weer aan
te sluiten. Er was een misverstand
ontstaan hierover. Het is toch zonde als
je dat later allemaal weg moet gooien.
En dan is het heel vreemd als het dorp
binnen rijdt over de Bouwersschapweg.
Het zonnetje schijnt en het ziet er
prachtig vredig uit, maar wel doodstil.
Het is een onwerkelijke aanblik en je
kunt je in dit mooie landschap haast
niet voorstellen dat er iets aan de hand
is.
Heeft U in uw carrière eerder zoiets
meegemaakt?
Nee eigenlijk niet, wel was ik betrokken
bij het afzetten van wegen op de
Veluwe destijds met de
mondenklauwzeer uitbraak. Maar dat
was natuurlijk een heel ander soort
ramp.
Bent u ook betrokken geweest bij de
terugkeer van de bevolking?
“s-morgens om half acht weer
begonnen en gewacht op de
persconferentie. Toen het licht op
groen ging zag je het dorp weer
langzaam tot leven komen. Bij de
rondes zag je elke keer weer een auto
er bij komen. Dat gaf een heerlijk
gevoel.
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at vond u het meest indrukwekkend?
De Nijverheidsweg waar 27
combinaties stonden voor het vervoer
van het vee. En de bedrijven daar, die
spontaan hun deuren opengooiden en
een soort halve kantines opbouwden.
Het NLTO dat zich enorm inspande
voor de veeboeren. Eigenlijk was alles
zo speciaal dat het lang in het
geheugen zal blijven.
Wat is uw mening over de maatregelen
die nu genomen moeten worden?
Zoals iedereen vind ik dat er zeer snel
iets aan de dijk gedaan moet worden.
Ik kwam heel vroegere vaak op nr. 5
aan het Eemskanaal en toen was het al
bijna onmogelijk om met droge voeten
bij dat huisje te komen. Dus de
problemen zijn niet van vandaag of
gisteren.
Hoe kijkt u terug op de afgelopen
dagen?
Toch met voldoening en ook met
toegenomen vertrouwen, dat er in
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noodgevallen veel mensen
gemobiliseerd kunnen worden.
Meneer Dijksterhuis hartelijk dank voor
dit interview.
I.S.
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Wij wonen aan de K de Boerweg,
aan de kant die niet uitkomt op het Eemskanaal. We hebben ook niet heel veel mee
gekregen van de activiteiten die zich daar laat in de avond en de vroege nacht
hebben afgespeeld. We zagen wel rond half elf 's avonds de eerste zandauto's rijden,
maar dachten dat daar professionals mee aan het werk waren. We zijn om twaalf uur
gewoon gaan slapen en we zeiden nog tegen elkaar: ' Als er wat aan de hand is,
komen ze ons wel wakker maken.' Nou, dat was maar al te waar.
Toen om 3 uur 's nachts de helikopter over het Eemskanaal vloog werden we wakker.
We zijn uit bed gegaan, midden in het dorp stonden en reden ME busjes. Ik heb de
computer aangezet en op hyves en twitter zagen we berichten over de toestand van
de dijk. Klaas heeft zich aangekleed en is gaan helpen. Ik heb me ook aangekleed en
heb radio en tv aangezet. Daar was toen alleen nog maar muziek op. Ik ben weer
achter de computer gekropen en las een tweet van een vriendin. Ik reageerde daarop
en ze belde mij direct. Ze wist ook niet hoe erg het was... Later belde ze terug, want
er waren bussen het dorp ingereden.
Om kwart over 5 kwam radio noord in de lucht met een extra vroege uitzending in
verband met de toestand in Woltersum. Even later werd er verteld dat Woltersum
werd geëvacueerd. Ik heb Klaas gebeld en we besloten om de kinderen niet wakker
te maken voordat de politie ons kwam vertellen dat we weg moesten. Ik heb toen
wat kleren gepakt en de computer naar boven gebracht. Verder nog wat persoonlijke
dingetjes, identiteitsbewijzen en zo. Dit heb ik in de auto gezet. Ook de grote pan
snert die ik donderdagavond had gemaakt werd geëvacueerd.
Om 6 uur kwam Klaas terug van het zandzakken sjouwen en direct daarna kwam ook
de ME vertellen dat we weg moesten. We hadden een half uur en het was geen
vrijblijvende evacuatie. Kris was ook net wakker geworden en hij heeft Leanne
wakker gemaakt. We hebben uitgelegd wat er aan de hand was en gezegd dat we
gingen aankleden en dat we naar oma, aan de andere kant van het Eemskanaal
gingen.
Daar zijn we heen gereden en wat heerlijk: ze had de koffie met koek al klaarstaan.
Meindert en Alje waren ook met ons meegekomen en de koffie en koek smaakte
prima. Meindert en Alje zijn overdag weggegaan. Wij zijn gebleven. Klaas was aan het
verbouwen in de keuken bij zijn moeder en daar heeft hij de tegeltjes ingeplakt. De
kinderen, oma en ik hebben de hele dag spelletjes gedaan en televisie gekeken.
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Klaas en Leanne waren geïnterviewd door RTL, dus dat moeste elke herhaling
bekeken worden. We hebben in de eerste paar uur na de evacuatie wel 50 sms-jes en
telefoontjes gehad ter ondersteuning. Dan bliepte die telefoon, daarna weer een
ander. Zelfs een telefoontje uit Noord Ierland... of we waren ondergelopen. 's
middags hebben we lekker gegeten in de snert.
's Avonds kwamen Meindert en Alje weer terug en ook Henny kwam mee. We
hebben allemaal bij oma gelogeerd. Mijn ouders kwamen zelfs nog een luchtbed met
kussens en dekens brengen, zodat iedereen een slaapplekje had. De familie Blink op
de slaapkamer van oma, oma zelf in de computerkamer en wij op ons eigen oude bed
( dat we hadden laten staan ) in de logeerkamer met de kinderen op het matras aan
ons voeteneind. Wij hebben wel redelijk goed geslapen, de familie Blink niet zo
goed..
Zaterdags zijn Henny en ik naar de winkel geweest om de voorraad van oma weer
aan te vullen, want daar was een flink gat in geslagen.... Onderweg in de auto
hoorden we dat we terug mochten naar huis. We hebben wel eerst boodschappen
gehaald en hebben lekker bij oma gegeten. Daarna hebben we de bedden weer
opgeruimd en onze spulletjes bij elkaar gezocht. Klaas bleef bij oma om nog verder te
klussen. De kinderen wilden graag dat Henny bij ons in de auto meereed. Dat wou
Henny wel en zo kwam het dat we naar Woltersum terugreden met 2 kinderen
achterin en een stapel spelletjes op schoot.
Bij de stoplichten moesten we voor mijn gevoel natuurlijk veel te lang wachten voor
en rode licht en er was een heel grappige politieagent die wou weten wat we hem
kwamen brengen. Het enige dat ik nog kon zeggen was: Mogen we naar huis? Toen
was hij niet grappig meer en mochten we doorrijden. Gelukkig maar, want de tranen
zaten me op dat moment erg hoog.
In het dorp hadden verschillende bewoners de vlag uitgehangen. Thuis heb ik direct
de houtkachel aangedaan en computer en de televisie weer aangesloten. Hyves en
twitter stond vol met vreugdekreten dat iedereen weer thuis was.
De afgelopen week heb ik veel mensen even gesproken en het valt op dat dit heel
veel impact heeft gehad op het doen en laten van de Woltersummers. We zijn
helemaal niet zo nuchter. De meesten zijn nog moe en ongeconcentreerd, sommige
zelfs nog angstig. Dit is iets waar nog lang over gepraat gaat worden.
Marianne, Klaas, Leanne en Kris Wierenga
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Foto 112 Nederland.nl

Foto Jan Willem Veldman (ANP)

Foto Robert Jan Booij
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Foto Freek vd ploeg

Foto Jan Willem Veldman (ANP)

Foto René Stayen
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Interview met Menno v.d.Meer
teamleider waterschaps beheer.
1.Wanneer bent u voor het eerst bij de
dijk wezen kijken?
Ben op woensdag 5 januari bij de fam.
Bouwman geweest, die zich erg
ongerust maakten over de dijk. Op dat
moment was de situatie nog niet
verontrustend en ik heb hen dan ook
gerust gesteld.
2.En het vervolg?
Op donderdag 6 januari kwamen er
meer meldingen binnen. Ik was om 4
uur ’s-Morgens begonnen met mijn
werk maar niet in Woltersum.
Door naar de waterstanden en het
weerbericht te kijken en alles te
berekenen, maakt ik me toch wel
ongerust over het Eemskanaal. Tussen
half tien en half elf arriveerde ik bij het
Eemskanaal. Daar waren al mensen
bezig, waaronder bewoners, met het
sjouwen van zandzakken. Ik heb toen
verschillende mensen gebeld om
assistentie.
3.Hoe lang bent u gebleven?
Om half drie vonden ze het nodig dat ik
toch naar huis moest om te slapen een
collega heeft toen mijn werk
overgenomen.
4.Wat vond u van de bewoners?
Geweldig hoe hard ze hun best deden,
en hoe lang ze dat volhielden.
5.heeft u dit wel eens eerder
meegemaakt?
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In 2006 bij hoogwater in Delfzijl was
het ook hectisch, maar zoals deze
situatie had ik nog niet eerder beleefd.
6.Hoe was de samenwerking?
Het was geweldig om met leger en
Brandweer samen te werken. Er is geen
overtogen woord gevallen. Ze hebben
professioneel de klus geklaard.
9.Hoe is de volgende dag verlopen?
Om zes uur weer opgestaan. Ik was
verrast door het bericht dat er toch
ontruimd was. Zelf had ik dat niet
verwacht. Toen ik om half zeven
arriveerde waren er ineens een
heleboel andere mensen. Later met z’n
allen de boel opgeruimd, straten en
kruiwagens schoongespoten en ook het
plaatsje voor het huis op de hoek, want
dat was wel onze vergader/overleg
plek geweest. Ik had die week een 90
urige werkweek, maar al had nog
langer moeten werken, dat is op die
momenten niet belangrijk.
10.Wat vindt u ervan dat ze in Den
Haag de waterschappen willen
opheffen?
Het water blijft. Wij zijn een
uitvoerende organisatie met eigen
financiële middelen en kunnen zelf
beslissen. Je kan je voorstellen dat ze in
Den Haag moeten kiezen tussen het
inrichten van een cultureel centrum of
een gemaal. Daar moet ik niet aan
denken.
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11.Is er nog iets wat U zelf wilt
toevoegen aan dit gesprek.
Door zo’n situatie als deze sta je gelijk
weer met beide benen op de grond.
Het belangrijkste is de mensen hun
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gevoel van veiligheid terug te geven, en
daar zal ik alles aan doen wat in mijn
vermogen ligt.
Menno bedankt voor dit gesprek.
I.S.

===========================================================

Nergens zo mooi….
Ik heb als vrachtwagen chauffeur 2 jaar lang internationaal gereden en dan kwam je
op toeristische plaatsen waarvan ik dan dacht, mocht ik eens op vakantie gaan dan
wil ik hier wel heen. Ik kwam in landen als Duitsland, België, Luxemburg,
Denemarken, Zweden, Frankrijk, Spanje.
Maar elke keer als ik na een week van werken van Winschoten naar huis toe reed
kwam ik vanaf Brug7 (Bloemhofbrug) langs het Eemskanaal richting Woltersum
gereden en hoe mooi het in de bergen van Frankrijk kan zijn of hoe mooi de natuur in
Zweden ook is als ik dan het dorpje Woltersum in de verte zag liggen dan dacht ik
altijd weer bij mezelf “Dit is toch wel het aller mooiste plekje van de hele wereld”. En
als ik dan het dorp inreed met een glimlach op mijn gezicht dan wist ik het zeker, oost
west thuis best!! En dit gevoel is dus precies wat ik weer voelde toen we zaterdag
naar huis terug mochten.
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
Robert Smit
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Na de hele week al ziek te zijn,
heb ik eigenlijk niks van het hoge water
meegekregen.
Donderdag had Marianne (onze over
buurvrouw) op hyves staan dat ze bij
de dijk was geweest om te kijken hoe
hoog het water stond.
Ze zei dus dat het inderdaad wel hoog
stond, waarbij ik dacht voor het huis
staat het ook niet hoog dan zal het toch
wel meevallen.
We waren al wel de hele week de
filterput van onze vijver aan het leeg
pompen, want het grond water was
wel elke keer heel hoog.
De nacht op donderdag na vrijdag, ik
moest geregeld naar de wc die nacht,
dus heb wel een helikopter gehoord en
geluiden op straat maar heb ik niks
mee gedaan. Ik kon alleen maar
denken gauw het bed weer in.
Toen nog een keer gelach en
voetstappen, waarbij ik dacht o het
was weer gezellig in de kroeg die gaan
nu naar huis.
Maar toen om 6 uur, ik schrok wakker
dat ik dacht ik hoor nou wel heel veel
lawaai. Dus spring het bed uit, kijk door
de gordijnen de hele staat vol met
legervoertuigen.
Daniel was ook van mij wakker
geschrokken, dus ik zei er is echt iets
goed mis.
En toen klopte de politie ook al op de
achterdeur, Daniel kreeg een beste
schijn werper op zich en er werd
geroepen :”politie jullie moeten binnen
20 min jullie huis verlaten”.
Jeetje je schrikt je wezenloos, Daan is
naar buiten gegaan om met de politie
te praten.
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Hij dacht om de katten voor het geval
die er tussen uit glipten.
En Akira onze hond slaat altijd goed
aan als er iemand bij de deur komt,
maar die bleef nu zelfs stil op haar
stoel zitten in de hal. Die had dus ook
door dat er wat mis was.
De telefoon ging ook al, mijn
schoonvader uit de stad. Die had het al
op Noord gehoord, die was ook flink
geschrokken en toen hij belde kwam
het bij mij ook pas echt door. Nee toch
we moeten ons huis uit, het is echt net
of je in een film zit.
Daniel moest onze namen door geven
en telefoonnummer en vertellen waar
we heen gingen.
Hij had al door dat zijn vader wakker
was dus we hoefden niet na te denken
waar gaan we heen, op naar de stad.
We hebben de poezenmandjes van
zolder gepakt en de katten er in gedaan
en het voer, Akira zat al klaar bij de
achter deur.
Dat was het belangrijkste, toen kleren
en papierwerk gepakt. Daniel had de
apparatuur op zolder gelegd.
We keken naar buiten en zagen nog
licht bij sommigen dus dacht we
hebben nog even tijd.
In de kamer maar alles hoog in de
kasten gezet, laptop nog mee
genomen.
Beide auto’s mee, onze mooie witte
golf stond gelukkig in stalling.
Was wel blij dat ik in de auto zat, Toen
bij alle legervoertuigen langs. Je zag het
leger ook per twee achter elkaar aan
rennen , dat zeg ik we zaten in een film.
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Eenmaal in de stad aan gekomen, veilig
bij mijn schoonouders.
Noord stond er al op en is er ook niet
meer af geweest. Veel steun sms’jes en
belletjes gehad.
En toen was het afwachten wat gaat er
gebeuren?, en het zal toch niet
gebeuren ?, wanneer mogen we weer
naar huis?
De rest van de dag voor de buis, toch
leuk om mede dorpsbewoners op tv te
zien.
Jammer dat het deze reden had
moeten hebben.
S ’avonds zijn we nog even bij vrienden
in Ten Boer geweest om toch een
beetje in de buurt te zijn.
We hebben ook nog even het geluk
gehad dat we even naar huis mochten
naar de vijver.
Om de pomp in de filterput nog even
aan te zetten.
Daniel moest zijn rijbewijs afgeven en
we moesten binnen 10 min weer terug
zijn.
We zijn de nacht ook goed door
gekomen, de hond vond het niet erg en
1 poes van ons ook niet.
Die voelde zich daar helemaal thuis, de
andere was heel bang.
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De volgende ochtend met spanning de
tv weer aan, zal het goed zijn gegaan
vannacht?
En er stond een heerlijk ontbijt voor
ons klaar, dat was natuurlijk wel een
voordeel.
En toen het verlossende woord om half
twaalf, we mogen weer naar huis.
We waren zo blij, alles weer in de auto
en snel naar huis.
Heerlijk om weer in ons mooie dorpje
te zijn.
Gelijk maar even naar de dijk geweest,
toch wel heel nieuwsgierig hoe het er
allemaal uitzag.
Toen het huis weer op orde gemaakt.
Alles weer naar beneden.
Patatje gegeten uit het café, en toen
natuurlijk nog even na praten in het
café.
Jeetje wat zijn we allemaal
geschrokken.
We vinden het een leuk idee dat we dit
nog even samen delen in de Tilproat.
Hierbij ons verhaal.
Groetjes Daniel en Laura
(Kollerijweg 30)

===============================================================
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Foto Jan Willem Veldman

Foto Martin Nuver
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Foto René Stayen

Foto Reyer Boxem
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De ervaringen van een Rode Kruiser
op 06-01-2012
Mij is gevraagd om een stukje te
schrijven over mijn rol bij de evacuatie
op vrijdag 06-01-2012 in Woltersum. Ik
zal me even voorstellen. Mijn naam is
Petra Bouwman en ik ben vrijwilliger bij
het Nederlandse Rode Kruis, afdeling
Groningen.
Samen met mijn man Jan en zoon
Thomas woon ik in Ten Boer.
Voor mij begint het verhaal op
donderdagavond 05-01-2012 om 21.00
uur met een berichtje van mijn zoon
Thomas “Mam, ik ga bij oom Alexander
helpen met zandzakken leggen”.
En weg was hij.
In al mijn onnozelheid dacht ik aan een
paar zakjes bij de garage van
Alexander, maar het wordt 23.00 uur,
00.00 uur, 01.00 uur 02.00 uur en ik zie
of hoor geen Thomas meer.
Als moeder maak ik me ongerust en
begin te bellen, sms’en, whats-appen
enzovoort naar Thomas, Alexander en
Dennis. Maar ik krijg geen contact en ik
begin me zorgen te maken. Om 03.00
uur besluit ik mijn man te bellen in
Duitsland: “Waar is ons kind? Heb jij
iets gehoord?” Zijn vader vermoedt dat
hij bij Dennis is gaan slapen en
vergeten is om dat te melden. Ik moet
me geen zorgen maken, zegt hij.
Ik steek een sigaret op en wacht nog
even. En eindelijk, om 04.15 komt
Thomas thuis.
Net als ik kwaad op hem wil worden,
zie ik dat hij kletsnat is en onder de
modder zit. Thomas vertelt dat het niet
om een paar zandzakjes bij oom
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Alexander ging maar om de dijk waar
honderden zandzakken moeten
komen. Er wordt gevreesd dat het niet
goed gaat. Het leger en de ME zijn
ingeschakeld. Thomas en de anderen
hadden geen mobieltje bij zich in
verband met de werkzaamheden en
waren dus onbereikbaar.
Snel kleedt hij zich om om verder te
gaan helpen en binnen 10 minuten is
hij weer weg.
Om 04.30 uur gaat mijn telefoon en
krijg ik het Rode Kruis aan de lijn met
het verzoek of ik wil komen omdat men
besloten heeft dat ze Woltersum,
Wittewierum en een gedeelte van Ten
Boer gaan evacueren. Nu begint ons
werk als hulpverlener waar we zo vaak
op hebben geoefend.
Snel kleed ik me aan en spoed mij naar
de Tiggelhal. Hoe gaan we snel en
efficiënt te werk?
Er worden ongeveer 400 mensen
verwacht en die moeten allemaal
geregistreerd worden, zitten, liggen,
eten, drinken, een slaapplek hebben.
Want het is nog erg vroeg.
In welke toestand komen de mensen
binnen? Zal er paniek zijn? Boosheid,
verslagenheid? Zijn ze koud?
Snel worden de taken verdeeld en ik
word benoemd tot Hoofd Opvang. Ik
moet zes mensen aansturen, die in de
eerste plaats moeten zorgen voor de
evacuees. Ze moeten de mensen bij
binnenkomst voorzien van een kop
koffie of thee.

Tilproat Woltersum

Watersnoodeditie

Ik ga op zoek naar de kist waar de
benodigdheden in zitten om de
mensen te registreren.
Ik zet twee tafels en stoelen neer en
daarachter twee Rode Kruisvrijwilligers om de mensen te
registreren. Als we daarmee beginnen
komen er al snel vragen als: “Moet dit
nou? We zijn met z’n vieren, waarom
kunnen we niet alle vier op één
formulier?” enzovoort.
Dit moet omdat de gemeente een
overzicht moet krijgen wie er allemaal
in de Tiggelhal aanwezig zijn, zodat we
eventuele ongeruste familieleden van
buitenaf kunnen informeren waar de
mensen zijn en dat ze het goed maken.
Om dezelfde reden is het ook
noodzakelijk dat mensen, die de
Tiggelhal verlaten, zich weer
uitschrijven.
Na het invullen van het
registratieformulier krijgen mensen
een persoonlijk nummer, dat
correspondeert met het formulier waar
alle gegevens op zijn ingevuld. Zo
kunnen wij de mensen bij
bijzonderheden altijd terugvinden en
hun gegevens erbij pakken.
De gegevens worden direct op het
gemeentehuis in de computer
ingevoerd en soms gefaxt. Daarom
moet iedereen een eigen formulier
invullen bij binnenkomst.
Mijn andere vrijwilligers laat ik
rondlopen en een luisterend oor
bieden, mensen steunen en troosten
waar dat nodig is. Er is ook een grote
groep kinderen, dus we regelen
spelletjes en richten een speciaal
hoekje in voor de kinderen. De
spelletjes worden door ondernemers
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uit de omgeving aangeleverd. Er moet
eten komen en daar reageren bakkers
uit de omgeving fantastisch op door
allerlei soorten broodjes aan te
leveren. Er zijn ook huisdieren
meegenomen die water moeten, dus
moeten we emmers en bakjes regelen.
Terwijl wij hiermee bezig zijn komt de
dienst Logistiek van het Rode Kruis met
bedden, dekens en kussens, EHBOspullen en portofoons; allerlei
materialen die we voor de opvang
nodig hebben.
Evacuees komen met vragen over hun
dieren, die nog in Woltersum en
omgeving zijn. Ze willen de dieren daar
weg hebben. Samen met de politie en
het leger regelen we dat de dieren
geëvacueerd kunnen worden. Hiervoor
richten we opnieuw een hoekje in waar
de mensen hun huisdieren kunnen
registreren. Onder begeleiding van de
politie mag er 1 persoon per adres naar
huis om de dieren op te halen.
Het moge duidelijk zijn; de taak van het
Rode Kruis is zeer uitgebreid.
Het is van groot belang dat we goed
luisteren.
Mensen zijn medicijnen vergeten, wij
gaan er achteraan.
Er is een dierenarts nodig, wij regelen
het.
Iemand heeft een luisterend oor nodig
en een schouder, wij zorgen ervoor.
Elk uur is er een bespreking over de
gang van zaken en wat er verder nog
moet gebeuren.
Er worden TV’s aangesloten zodat de
mensen het laatste nieuws kunnen
volgen.

Tilproat Woltersum

Watersnoodeditie

januari 2012

Dan breekt de middag aan en wordt
wensen van mensen zo goed mogelijk
het spannend. Wat gaat er gebeuren?
in te willigen. Naar mijn mening en die
van mijn collega’s is dit goed gelukt.
Mogen de mensen naar huis of moeten
Wij kijken met een tevreden en goed
ze overnachten? Hoe zullen ze op die
boodschap reageren?
gevoel terug op de inzet van het Rode
Gaat de dijk het houden of……?
Kruis in Ten Boer. Namens mijn
collega’s en mijzelf bedankt ik iedereen
Als de boodschap komt dat de mensen
voor de lovende reacties, spandoeken
elders moeten overnachten, wordt hier
gelukkig goed op gereageerd. De
en natuurlijk het mooie lied van de
meeste bewoners vinden onderdak bij
Huifkar als dank voor onze inzet.
Bedankt!
familie of bekenden, of ze gaan in een
hotel.
Voor mij was de inzet als hulpverlener
Namens het Nederlandse Rode Kruis,
afdeling Groningen
om 17.00 uur voorbij. We werden door
Petra Bouwman
een nieuwe ploeg afgelost. Ook deze
groep zette zich volledig in om de
==================================================================
Zelfs in Helsinki in Finland stonden we in de kranten
ULKOMAAT

Hollanti evakuoi satoja ihmisiä tulvien
tieltä
Julkaistu: 6.1.2012 11:34
STT-AFP

Haag. Hollannin poliisi evakuoi
perjantaina satoja ihmisiä tulvien tieltä
maan pohjoisosassa. Tulvien uhkaamalla
alueella asuu noin 800 ihmistä.
Evakuointimääräyksiä annettiin neljään
kylään Groningenin kaupungin lähellä.
Vedenpinta uhkaa nousta kanavissa
puolitoista metriä, jos läheinen pato
murtuu.
Rankkasateet ovat jatkuneet
päiväkausia. Viikossa on tullut yhtä paljon
vettä kuin yleensä kuukaudessa.
Myös tuuli on yltynyt melkein 28 metriin
sekunnissa, ja myrsky on sekoittanut
lento-, laiva- ja junaliikennettä.

Omdat het Fins van de meeste
Woltersummers niet zo best is
staat hiernaast een vertaling in het
Nederlands.
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Honderden mensen zijn geëvacueerd ,
weg van de overstromingen
Den Haag. De Nederlandse politie
evacueerde vrijdag honderden mensen
weg van de overstromingen in het
noorden van het land. Er wonen
ongeveer 800 mensen in het gebied dat
door de overstromingen werd
bedreigd. De opdracht werd aan vier
dorpen in de buurt van de stad
Groningen gegeven . Als de dijk in de
omgeving zou breken dreigde het
waterniveau in de kanalen met 1,5
meter te stijgen. Het had al
verscheidene dagen hard geregend,
gedurende een week heeft het
evenveel geregend als het gewoonlijk
regent in een maand. Ook is er veel
harde wind geweest, bijna 28 m/s en
heeft de storm vliegverkeer,
scheepvaart en treinen verstoord.
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Vrijdag morgen om 5.30
telefoon van onze zwager [jan],dat zij
de mededeling hadden gekregen hun
huis te verlaten omdat het risico
bestond dat de dijk zou doorbreken.
Op een vreemde manier wordt je dan
wakker en er gaat van alles door je
heen.
Eerst zelf maar even polshoogte nemen
en toen we beneden kwamen, zagen
we dat er volop aktie was op de
Kollerijweg, van mensen die bij
bewoners aan belden.
Ben eerst maar even een sigaretje gaan
roken ,om alles op een rijtje te zetten
en op dat moment kwam er ook al volk
bij ons aan de deur.
Toen we vroegen hoe ernstig de
situatie was , kregen we te horen dat
als het verkeerd zou gaan, het water
binnen enkele uren op 2 meter hoogte
op de benedenverdieping zou staan!!!
Het was dus echt menens. Ik droeg
zorg voor de kinderen en de kleding die
ik in de tas propte en Wiedo belde naar
Tenerife, waar Nico en Terry vakantie
vierden, maar gelukkig wel s middags
weer terug zouden komen. Op Tenerife
was het een uur vroeger dan bij ons,
maar gelukkig kregen we contact om te
informeren of we nog spullen uit hun
huis moesten halen en mede te delen
dat ze niet naar huis konden.
De paarden waren de grootste zorg,
want vervoer moest nog worden
geregeld, zodat ook zij geëvacueerd
konden worden.
Wiedo besloot daarom eerst thuis te
blijven, waarop ik in de auto ben
gestapt en naar m’n ouders in Ten Boer
ben gereden. Voor ik het huis verliet
heb ik nog even een blik op al onze
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spullen geworpen en me afgevraagd, in
welke staat zien we het allemaal weer
terug.

Op de Hoofdweg reed ik langs militaire
auto’s en overal stond politie, toen
dacht ik, wat gebeurt hier allemaal in
vredesnaam en hoe loopt dit af!!!
In Ten Boer stond de koffie al klaar en
hebben we de ontwikkelingen gevolgd
via computer, televisie en radio.
‘S middags om 15.00 kon ons paard
opgehaald worden, na een hele
ochtend bellen en afwachten!!!
Wiedo reed naar Woltersum en zag
daar veel brandweerlieden, mensen
van het waterschap en politie.
Hij besefte dat de situatie er absoluut
niet beter op werd en had er een hard
hoofd in, waar dit wel niet zou
eindigen.
Na een onrustige nacht waarin je
telkens wakker wordt en denkt alarm
te horen, ben ik de volgende ochtend
aan het werk gegaan.
Alle cliënten in het verzorgingshuis,
waar ik werk hadden de tv al op tijd
aan en hielden mij van alle nieuws en
ontwikkelingen op de hoogte.
Na de middag de mededeling dat we
terug naar huis mochten!!!
Om 15.30 koers naar Woltersum, waar
de kachel alweer brandde en man en
kinderen lekker op de bank zaten!!
Wat een heerlijk gevoel!!!!
Karin Oostebeek
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Foto Martin Ruver

Foto Martin Ruver
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Het verhaal van een
Geëvacueerde Basset
Woltersum 06-01-2012
Ik zal mij eerst even voorstellen ik ben
Ollie B (verwende Engelse Basset
hound) en woon samen met mijn twee
broertjes Baloe (stoere Labrador
retriever) en Rocky (Levensgevaarlijke
Australische Yorkshire terriër) op de
Bouwerschapweg 39 in Woltersum. O
ja er wonen ook nog twee mensen bij
ons in huis, ze zeggen dat ze onze
baasjes zijn. Laat ze maar lekker in de
waan, ik weet wel beter. Op
vrijdagmorgen 6 januari om 6.30 uur
werd ik ruw uit mijn slaap gehaald door
een vreemd persoon aan de deur die
ons sommeerde onmiddellijk het huis
te verlaten.
Het water in het Eemskanaal was tot
grootte hoogte gestegen en de dijk kon
het elk moment begeven. Ik wist al wel
dat het water wat hoog stond (we
lopen vaak op dat stukje dijk) maar dat
ze het in hun botte hoofd halen om mij
uit mijn slaap te halen voor dat beetje
water is eigenlijk van de zotte. Slapen is
immers mijn hobby en ik wil liever niet
tijdens mijn hobby gestoord worden.
Het vrouwtje rende als een bezetene
heen en weer door het huis, roepend
naar mijn baasje (die ook nog lag te
pitten) dat we direct het huis uit
moesten wegens dreigende
dijkdoorbraak. We kregen in rap tempo
een bak eten voorgeschoteld en met
een noodgang in de auto gezet. Het
baasje was inmiddels ook uit bed (hij
houd nog meer van slapen als ik), er
werden snel wat spullen gepakt en op
naar de sporthal in Ten Boer.
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Bij de Tiggelhal was het een drukte van
belang, de auto stond nog niet stil of er
stond al een man met een hele felle
lamp in onze ogen te schijnen, het was
zoals we later hoorden een cameraman
van rtv noord. We waren in één klap
beroemd de hele dag op tv geweest,
helemaal geweldig man. Eenmaal in de
hal vond ik het wel gezellig hoor, wat
een aandacht kregen we van iedereen
en ohhs en de aassh waren niet van de
lucht. Ze vonden het allemaal zo zielig
voor ons. Ik snapte er niks van want ik
vond het alleen maar leuk. Het enige
wat ik wel bijzonder vond is dat mijn
baasjes lekkere broodjes kregen en wij
alleen maar een bak water. Dat vond ik
niet eerlijk. Na een lange dag wachten
kregen we het bericht dat we niet
terug konden naar huis. Het gevaar was
nog niet geweken. Ik had s ’morgens al
even met Tom en Marjan in Winsum
gebeld en gevraagd of we daar
eventueel konden overnachten. Een
beetje Basset regelt dat natuurlijk zelf
want aan een baasjes heb je op dat
moment helemaal niets, veels teveel
stress, en dan zijn ze niet meer in staat
om dingen te regelen. Aangekomen in
Winsum was alles natuurlijk perfect
gereld (zelf gedaan natuurlijk). Tom
wees ons een heerlijke slaapplaats
naast Rebel de hond van Tom en
Marjan. Daar ben ik gaan liggen en ben
als een blok in slaap gevallen. Ik heb
gedroomd dat ik een filmster was en
dat ik in de Telegraaf zou staan, laat
dat nou ook nog allemaal uit zijn
gekomen en iedereen maar zeggen dat
dromen bedrog zijn, nou ik weet nu
wel beter.
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De volgende morgen eerst een
Na thuiskomst heb ik eerst even
heerlijke wandeling gemaakt in
geïnspecteerd of alles nog bij het oude
was dat bleek het geval, alles was nog
Winsum (toch ook wel een leuk dorp
hoor, maar het kan niet in de schaduw
heel en niets was er weg of nat
staan bij Woltersum natuurlijk), lekker
geworden. Het was een hele belevenis
wat gegeten en maar weer een poosje
en ben blij dat het voor iedereen goed
is afgelopen. Hierbij wil iedereen die
slapen. Na een poosje werd ik weer
ruw gestoord in mijn slaap, want we
ons geholpen heeft dan ook hartelijk
konden naar huis.
bedanken.
Nou dat was natuurlijk niet tegen
De groeten van Ollie B, Baloe en Rocky.
dovemansoren gezegd, ik was meteen
Oja en ook van die twee zogenaamde
klaar wakker en vloog gierend en
baasjes Addie en Irene
brullend door het huis. Hup in de auto
en richting mijn mooie Woltersum.
=====================================================================
Evacueren… nee toch? Jawel!
twee huizen verderop en zij is ook
paraat. Zij heeft al gebeld met dochter
Het is 6 januari 2012. Om kwart over
Dieta aan de andere kant van het
vijf kijk ik op de wekker. Te vroeg,
Eemskanaal . Daar is niets aan de hand.
omdraaien en slapen maar weer. Maar
Riëtte gaat dochter Marianne halen.
dat lukt niet echt: er is toch wel veel
We besluiten allemaal naar Dieta te
lawaai in het dorp zo in de vroege
gaan, zo dicht mogelijk bij huis.
ochtend. Nou zijn we wel wat gewend,
Het plan is er, maar we zijn nog niet
want Woltersum is een dorp dat volop
vertrekklaar. Ik besef het nog niet:
leeft, maar dit is wel erg veel kabaal.
evacueren. .. Voor ik het me kan
Toch maar even kijken. Vanaf het
beginnen te realiseren, staat de ME al
balkon zie ik onze overburen staan.
voor de deur om te vragen of we wel
Langs de weg staan allemaal
weten dat we binnen een half uur
politiewagens en agenten. Allerlei
moeten vertrekken. We moeten onze
gedachten komen bij me op, maar een
naam en geboortedatum geven.
dijkdoorbraak is daar niet bij. Aan
‘Bertus is hier in t daipke geboren’,
overbuurvrouw Marga vraag ik wat er
vertel ik de mannen van de ME. Hij
aan de hand is. Ze komt zo even, laat ze
werd op een schip geboren. Zijn ouders
weten. Ik ga maar even naar beneden.
lagen hier toen in het Woltersummer
Bertus blijft nog even liggen. Die
diepje, hun thuishaven. ‘Dat verstaan
gelooft het wel. Beneden gekomen
we niet mevrouw, we komen uit
staat Marga voor de deur om me te
Haarlem’, vertellen ze me. Achteraf is
vertellen over de toestand met de
het vermakelijk, maar op dat moment
dijken. Ondertussen wordt er overal in
stond ik daar niet bij stil. Er was nog
de Hoofdweg door de politie op de
zoveel wat moest gebeuren en er was
ramen gebonsd. We moeten
zo weinig tijd.
evacueren. Kleindochter Riëtte woont
64

Tilproat Woltersum

Watersnoodeditie

januari 2012

Bertus lag nog in bed en wat kun je
Na een stevig ontbijt, nemen we als het
dan nog doen als je maar een half uur
licht wordt onze plek voor het raam in
hebt om te vertrekken. Wat neem je in
de boerderij van Ete en Dieta in. En
vredesnaam mee? Gelukkig biedt
daar hebben we een eersteklas uitzicht
Marga de helpende hand. Dan ervaar je
op wat er allemaal gebeurt. We zien
maar weer: een goede buur is beter
dan bij daglicht hoe hoog het water
dan een verre vriend. Marga wekt
staat. En niet alleen wij: de media
Bertus en we pakken het hoognodige
vanuit alle hoeken van het land en
in: kleren, medicijnen. Marga legt nog
ramptoeristen natuurlijk. In de loop
een aantal zaken die we graag droog
van de dag blijkt dat we de nacht niet
willen houden hoog: de fotoalbums
in ons eigen bed kunnen doorbrengen.
moeten maar onderuit de kast. En de
Gelukkig zitten we dichtbij: de kerkklok
biljartstok van Bertus, die leggen we
slaat ieder uur geruststellend.
nog maar even bovenop de
Als zaterdag het verlossende woord
keukenkastjes. Belangrijke zaken dus!
komt en we weer naar huis mogen,
We rijden in een lange rij het dorp uit,
willen we toch ook direct weer naar
richting Ten Boer, langs een lange rij
huis. En opnieuw rijdt er een lange rij
politiewagens en legervoertuigen.
auto’s, alleen nu Woltersum in. Met de
Soldaten overal… Een weemoedig
buren besluiten we eentje te nemen op
gevoel overvalt me als we het dorp
de goede afloop in café De Witte Brug.
uitrijden. Ik ben een beetje slap in mijn
En dat dachten er meer: de Witte Brug
benen. Het grijpt me aan, dat wij –
was afgeladen vol. We waren allemaal
geboren en getogen in Woltersum- als
maar anderhalf dag en een nacht van
evacués het dorp verlaten. We hebben
huis geweest, maar het voelde alsof we
er in 1944 de inundatie meegemaakt,
geëmigreerd waren geweest. Het
toen acht en elf jaar oud. De reis naar
weerzien was een feest. We waren
de andere kant van het Eemskanaal
allemaal weer waar we moesten zijn: in
ging helemaal over Appingedam, want
ons eigen dorp.
Hettie Strijk
de brug over het Eemskanaal was
uiteraard ook afgesloten.
=====================================================================
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Wittewierum
Wij , Henk en Irma Pots uit
Wittewierum en onze bouviers Kamahl
en Arrak en de poes Sheeta en onze
grijze rood staart papegaai CoCo ,
moesten afgelopen vrijdag haastje repje met elkaar ons huis verlaten
vanwege de dreigende dijk door braak
bij Woltersum ...
Wij zijn in het gelukkige bezit van een
camper en die staat altijd reisklaar en
dus hebben we alles wat ons lief was
( allereerst de dieren ) in de camper
gebracht en hun voer en voor ons zelf
wat spullen en ... een doosje wijn .. Ja ,
aan alles hebben we gedacht ..... Toen
richting een veiliger plek en dat was
voor ons Camping WildemansHeerd in
Schildwolde , en daar werden we zeer
gastvrij ontvangen en verwelkomd ...
We kregen een mooie plek in hun
boomgaard en we hebben stroom
aangekoppeld zodat de kachel in de
camper warm kon worden ...Ze wezen
ons de toilet en de douche en de plek
waar we water konden halen , alles
zeer goed voor elkaar ....
We voelden ons er direct thuis en al
luisterend naar radio Noord bleven we
op de hoogte van alles wat met het
hoge water te maken had ... en toen
om 4 uur in de middag bleek dat wij
niet thuis mochten slapen , hebben we
een flesje wijn open gemaakt en zaten
wij behaaglijk en veilig in ons paleisje (
camper )
Alles tevreden en met de hoop dat we
de volgende dag weer naar ons huis
terug mochten en alles droog zouden
aantreffen ....
Toen dat de volgende middag dus het
geval was , wilden we afrekenen met
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de mensen van de camping ,maar ....
Die wilden GEEN GELD ervoor hebben ,
nee , ze wilden ons gewoon helpen
omdat we waren gevlucht voor het
water ...
Nou is dat niet SUPER fantastisch in
deze tijd ?
Wij willen dus bij deze de mensen van
Wildemansheerd in Schildwolde
nogmaals bedanken en hun alle succes
wensen met hun fijne en gemoedelijke
camping in het Groningerland nabij het
Schildmeer ....

Hun stekkie en onze camper
Hartelijke groet Fam . Pots
================================
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Foto Jan Willem Veldman

Foto René Stayen
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Foto Martin Nuver

Foto Martin Nuver

Foto Bertus Loof
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Van de bestuurstafel.
De belevenissen van Harry Wassing ,secretaris Dorpsbelangen.
Op 6 januari stond om half zeven de politie aan de deur of ik
wilde evacueren. Daar stond ik dan. Eerst maar afwachten,
want ik was donderdagavond in ons café. Een aantal mensen
ging naar de dijk en kwamen terug met de mededeling dat het
zo’n vaart niet zou lopen.
Ik ben naar huis gegaan om te slapen en juist toen werd het
spannend op de dijk.
Een aantal mensen ging vrijdagmorgen weg. Toen stond mijn besluit vast, ik ging ook
weg om half 8.
Bij Jos en Lenneke brandde licht en ging ik bij hen langs. Het werd licht en we zagen
veel brandweer, politie en legervoertuigen alle kanten op rijden. Na een babbel
besloot ik naar de Tiggelhal te gaan, maar ja ik naderde Henk Evenhuis zijn boerderij.
Ook maar even aan.
Om 11 uur was ik in de Tiggelhal. Gepraat met deze en gene en brood gegeten en
koffie gedronken. Grote klasse trouwens! Er waren veel Woltersummers bang dat de
dijk zou doorbreken. Voor mij was het net een droom.
Om een uur of 1 ben ik naar eetcafé de Buren gegaan en daar mijn verhaal verteld.
Erna ben ik naar mijn ouders gegaan in Oosterhoogebrug. Daar het nieuws in de
gaten gehouden en al gauw bleek dat de inwoners van Woltersum niet naar huis
mochten. Zaterdagmorgen weer de televisie aan en toen werd duidelijk dat we wel
naar huis mochten.
Ik reed achterlangs om te kijken waar de dijk lek was. Precies vanaf het huis van de
familie Valk. Precies daar waar Dorpsbelangen al meerdere keren op gewezen had.
Antwoord was Nee hoor niets aan de hand…………………………………….Nu er dus maar
vlug wat aan doen. Het zal een probleem worden want er is geen geld voor.
De evaluatie en de terugkomst waren fantastisch geregeld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toen ik weer thuis was realiseerde ik dat er niet veel was overgebleven van de
inboedel van de huizen als de dijk echt was doorgebroken. Wij hebben echt geluk
gehad.
Harry had mij beloofd dit stukje te schrijven dus plaatsen wij het.
Helaas is Harry een paar dagen nadat wij het ontvingen plotseling overleden.
Een groot verlies voor het dorp en voor zijn vele vrienden.
Onze gedachten gaan naar zijn beide kinderen, zijn zussen en zijn ouders.
Harry wij zullen je zo missen!
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Mijn belevenissen van de watersnood in Woltersum begon donderdag 5 januari al.
Toen had ik al met waterschap gebeld dat door de dijk water sijpelde. Een uur later
een telefoontje dat het goed was dat ik gebeld had want dit was een kritiek punt, en
er werd nu aan gewerkt. Maar iets zei tegen me: haal een tas van zolder en maak de
toilettassen klaar.
Donderdagnacht werd ik om uur of 3 wakker van een helikopter en toen ik het raam
opendeed hoorden we ook gepraat op de Hoofdweg. Ik ben naar beneden gegaan en
via twitter las ik dat ze zandzakken aan het vullen waren. Robert van bed gelicht en
onder het genot van een kopje koffie hebben Robert en ik overlegd wat we zouden
doen… Zowiezo gingen we weg, ook al zou het niet nodig zijn. Robert heeft de fiets
gepakt om een uur of 4 en is even gaan kijken bij de dijk. In de tussentijd had ik mijn
vriendin Marianne Wieringa ook nog even gebeld, die had ook gereageerd op twitter,
en dus wakker. Daarna ben ik gaan kijken wat er naar boven moest. Dus wat
fotoalbums, papieren van het huis, foto’s die we niet kwijt wilden, en nog wat
persoonlijke spullen in een krat en naar boven gebracht. Daarna een tas gepakt met
kleren van ons alle 3 en weer naar beneden. Robert heeft Eddie de Boer nog wakker
gemaakt en toen kwam hij ook maar weer thuis en zei: Bel je ouders maar dat we er
aankomen. Dus die gebeld om half 5 en we waren welkom. Daarna had Robert al een
back-up gemaakt van zijn computer en dit alles naar boven gesjouwd, samen met
laptop en tv. Maar toch nog even afwachten, maar toen we ineens om een uur of 5
een gadobus in de straat zagen, wisten we al genoeg. Er was ook een M.E. wagen bij
en ik, in pyjama er heen, en dan kijk ineens in 12 stoere erg verbaasde mannen
gezichten. Even gevraagd wat we moesten doen en iemand zei: Bereid u op het
ergste voor, maar verder mag ik niks zeggen. Marianne weer gebeld en alles verteld.
Thijs was inmiddels ook al beneden en had zijn kleertjes al aan. Zelf ook maar kleren
aan getrokken en alles klaargezet in de gang wat ik mee wou. Inmiddels waren ook
alle 3 poezen weer binnen. Die eerst in Thijs zijn kamer opgesloten met eten en
drinken. De konijn boven op de tuintafel gezet en ook van voldoende voer voorzien.
Thijs wou al zijn lego, hotweels en monstertrucks mee en had de wasmand te pakken
en al mijn natte wasgoed op de grond gegooid, (dat ik eerst nog even uit de
wasmachine had gehaald en op zou hangen) en begon haastig alles daarin te doen en
werd ook bij de tassen neergezet in de gang. Inmiddels ging de bel, en er stond
iemand van de M.E. aan de deur om half 6. Deze zei dat we verplicht weg moesten
binnen een half uur en vond het knap dat ik alles al klaar had staan. Hij noteerde al
onze gegevens en wenste me nog succes en sterkte. Ook keek hij raar naar het
speelgoed en begon te lachen. Dit hebben we toch maar in overleg met Thijs naar
boven gebracht. 5 minuten later had ik de auto voor de deur, ingepakt, Thijs in de
auto gezet, poezen toch nog even een knuffel gegeven en een laatste blik in huis
geworpen. Zou het er nog zo uitzien als we weer terugkwamen of zou alles onder
water staan… heb zacht gezegd: dag huis.
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Ben in de auto gestapt en om kwart voor 6 reden we Woltersum uit. Robert kwam er
achteraan op de motor, want die moest en zou natuurlijk mee … Mijn moeder weer
gebeld dat we eraan kwamen en in Nieuw Roden pruttelde de koffie al zei ze.
Daar aangekomen kwamen de eerste tranen van de velen die volgden. Daar hebben
we het nieuws verder een beetje gevolgd, en met een aantal vriendinnen via sms
contact gehad of ze al weg waren en waarheen vertrokken. Robert had intussen
2rent al gebeld en dingen besteld, als ze nodig mochten zijn. Ik moest s ’morgens nog
naar het ziekenhuis voor controle, dus daarheen gegaan en in de wachtkamer zaten
we met een radiootje tussen onze oren ingeklemd. De mensen daar kon je zien
denken: wat is dat nou weer voor flauwekul. We wilden toch wel graag de poesjes
halen dus later richting Woltersum gegaan. Bij 3de post in Ten Post standen we. We
mochten niet verder. Teleurstelling.. Toen zijn we maar naar de sporthal in Ten Boer
gegaan. Het was of je thuiskwam. Allemaal Woltersummers, goed ontvangst door alle
hulpverleners daar. Daar in overleg met sommige mensen en politie, konden we onze
dieren ophalen. Hier werd ook gretig gebruik van gemaakt door andere mensen, die
toch wel hun diertjes bij hun wilden hebben. Toen Robert eraan kwam met ons “vee”
was ik toch wel erg blij. Daarna zijn we weer naar Nieuw roden gegaan en daar de
nacht doorgebracht. Thijs durfde niet alleen te slapen, dus die wachtte tot Robert
ook naar bed ging. Zelf heb ik denk ik 3 uur geslapen en heb me daarna maar
vermaakt met de psp spelletjes van Thijs. De volgende dag moest Thijs naar zwemles,
dus om 8 uur alweer in de auto. Daarna zijn we doorgereden naar de hal in Ten Boer.
Hier druppelden langzaam mensen binnen en om een uur of 11 werd er omgeroepen
dat we naar huis mochten. Een luid gejuich en een aantal mensen lieten van
opluchting een traantje. We zijn daarna onder begeleiding naar huis, wat klonk dat
op dat moment mooi, gereden en even rond gekeken. Toch maar even de
wasmachine weer aangedaan, want het natte wasgoed lag er nog. En wat schetste
mijn verbazing, ik had de bedden van ons en Thijs nog opgemaakt. Alsof dat zo
belangrijk was. Maar wist het zelf niet eens meer dat ik het had gedaan. Net zoals ik
bij het inpakken donderdagnacht kattenvoer in de tas had gedaan.. Terwijl in eerste
instantie die gewoon thuis bleven… Zulke rare dingen kun je doen in tijdsnood en
paniek…. Dan hadden wij eigenlijk nog geluk, dat we al vroeg wakker waren, maar
menigeen in de straat werd wakker van gebonk op deur en ramen.
Maar daarna zijn we terug naar mijn ouders gereden, katten weer in de manden
gedaan. Konijn in de auto, hun hartelijk bedankt voor alle zorgen, weer tranen, en
toen weer richting Woltersum… De ene poes was zo blij dat hij direct op zijn
vertrouwde plek ging liggen. Daarna moesten we op verjaardag bij ons neefje en daar
aangekomen, kwamen bij mij alle emoties los en heb ik even goed gehuild… dit
luchtte op.
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Nadat we om een uur of 8 weer in huis stapten zijn we al snel richting bed gegaan en
een goede nachtrust gemaakt… Maar als je wakker word merk je toch dat iedereen
behoefte heeft aan een praatje en een schouder. Ook kwam het kerkbestuur nog
langs met een bloemetje. Weer tranen. Want vond dit zo’n leuk gebaar van hun. Na
de middag zijn we wezen kijken bij de dijk en ook een goed gesprek gehad met de
burgemeester, die er ook was. Hij heeft nog een aantal punten opgeschreven wat
sommige bewoners, voor een volgende keer, (oeps wat zeg ik nou) graag verbeterd
willen zien… Ook hoorden we daar dat er in de kroeg een feestje te doen was
geweest voor alle bewoners. De maandag op school was het, het gesprek van de dag
en menig kind wilde ook zijn of haar verhaal vertellen. Zelf ben ik huilend naar huis
gelopen. Vond het zo’n impact hebben toen ik de school uitliep en dacht dat de
kinderen best hun school kwijt hadden kunnen zijn. Toen ik hoorde dat er duikers bij
de dijk bezigwaren, was ik toch nog wel weer wat huiverig. En zoals vandaag,
donderdag 12 januari, heb ik nog steeds mijn tas boven klaar staan. Moet later deze
week maar es uitpakken.
Robert, Tineke en Thijs Smit.

Sem
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ook geevacueerd

Foto ? Klomp

Foto Tineke Smit

de was bleef achter

Stonden klaar
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Op rtv noord

Feest

Foto Jan Willem Veldman

voorlichting
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Vanuit school
De evacuatie verwerken met een lied
Maandag 9 januari 2012, de eerste schooldag na de kerstvakantie. Een heel
bijzondere dag. Normaal gesproken begint iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar te
wensen. Dit jaar was het anders, het oud en nieuw feest was al helemaal naar de
achtergrond geraakt. Iedereen sprak over de evacuatie, de kinderen waren er vol
van.
Dat hadden we wel verwacht. We hadden ons dagprogramma al aangepast. In de
kring kon iedereen zijn of haar verhaal kwijt. Daarna hebben we gekeken wat de
behoeftes waren. Voor de ene groep was het nog niet klaar, voor de andere wel. Op
maandagmiddag hebben we een lied geschreven, waarin het hele verhaal wordt
beschreven en waarin de hulpverleners worden bedankt. Dat hebben we veel
gezongen en al zingend kreeg alles wel een plekje.
Kinderen vinden het ook fijn om weer over te gaan op de orde van de dag. Maar daar
was, vooral die hele eerste week na de kerstvakantie, nog geen sprake van. We
werden echt plat gebeld met allerlei verzoeken van een jeugdtijdschrift tot TV Noord,
van School tv tot het Jeugdjournaal.
Alles wat is opgenomen, is ook uitgezonden. We zetten het even voor u op een rijtje,
zodat u het op de computer terug kunt kijken.
Kidsweek, een jeugdtijdschrift heeft een artikel geschreven in nummer 2. Dit is
helaas niet terug te vinden op internet.
Schooltv "Nieuws uit de Natuur" aflevering 14 Tuinvogels van vrijdag 13 januari (via
uitzending gemist)
Radio Noord van vrijdag 13 januari uitgezonden tussen 17.00 en 17.30 uur.
TV Noord van vrijdag 13 januari Noord Nieuws.
Jeugdjournaal van dinsdag 17 januari, ook terug te zien op uitzending gemist.
Ook valt er van alles te zien over Woltersum op You Tube.
Nu, na twee weken keert de rust dan toch echt weer terug. We gaan verder met ons
dagelijks leven, maar de dijk zal daar vanaf nu een nadrukkelijker rol in spelen.
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Evacuatie verslag van 6 januari 2012
vanuit Ten Boer
Vrijdagmorgen hadden we al snel in de
gaten dat er iets aan de hand was. Veel
verkeer en om 5.45 uur hoorden we
het al op de radio.
De dijk langs het Eemskanaal stond op
springen. Het naastgelegen dorp
Woltersum was al zo goed als
ontruimd.
Om 7.00 uur stond de politie bij de stal,
maar begreep ook dat we niet weg
wilden met onze koeien.
Om 15.30 kwam de politie weer, of we
weg wilden, wat ze wel adviseerde of
anders een proces verbaal
ondertekenen en dan waren we zelf
aansprakelijk voor als er wel wat
gebeurde en de boel onder water
kwam. Want als het kwam, kon het vee
nooit meer op tijd weg.
Wat doe je dan!! Verstandig zijn en
toch maar gaan dan!
Gelijk gaan melken, dan hebben we dat
alvast gedaan en met veel hulp van
vrienden en bekenden, het jongvee
alvast geladen. Na het melken hebben
we de melkkoeien opgeladen.
En dan nog wat laatste spullen,
emmers, melkpoeder voor de kalfjes,
verlosapparaat (je weet maar nooit)
medicijnen, zaagsel, enz. enz. Een
goede vriend van ons is met ons
meegegaan naar het opvangadres, dus
zijn bus hebben we helemaal
volgeladen met de nodige spullen. Om
20.15 uur zaten we in de auto, achter
onze koeien aan, op weg naar
Opende,37 km bij ons vandaan, daar
hadden ze een leegstaand bedrijf voor
ons.
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Toen wij aankwamen was daar al veel
gebeurd en werden de laatste koeien in
de stal gebracht. Er lag al gras voor het
voerhek, dus de koeien konden zo gaan
eten en waren ook erg rustig.
Er waren erg veel buren al in actie
gekomen om ons te helpen en dat is
wel heel erg bijzonder, we kenden ze
toen nog niet eens! De melkmachine,
melktank en de waterleidingen werden
nagekeken en in orde gebracht, zodat
we 's ochtends konden melken. En ook
de kalveren, die een drinkautomaat
gewend zijn en dus een aantal keren op
de dag melk krijgen, hadden
ondertussen wel erg honger. We
hebben wat melk gemaakt en het hok
ingegaan. 11 hongerige kalveren, die
geen van allen uit de emmer kunnen
drinken (ze waren een speen gewend)
komen dan op je af!! Maar het is ons
gelukt.
Rond 12.00 uur ’s nachts waren de
laatste mannen klaar en konden ze
allen naar huis.
200 meter verderop konden we een
huisje op een camping huren. En om
half 1 's nachts waren we daar.
Eenmaal in het huisje zagen we dat we
zo op de stal konden kijken!
Slapen doe je niet, de kinderen
gelukkig wel!
’s Nachts om 3.00 uur zijn we nog een
keer bij de koeien gaan kijken en ja
hoor, het verlosapparaat was niet voor
niets meegegaan. Een kalf werd er
geboren, wel achterstevoren, maar een
goed levend vaarskalf!
Om 5.00 uur zijn wij eruit gegaan om te
gaan melken.
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Vanuit Ten Boer kwamen er ook nog 2
zonen van vrienden ons helpen. En de
huurder van de boerderij (voorheen
ook boer geweest) kwam ook samen
met zijn zoon ons helpen. Dit was ook
wel nodig, want de koeien moesten
toch wel erg wennen aan de nieuwe
situatie. Maar al met al viel het niet
tegen, maar een beetje behelpen was
het wel. Daarna moesten de kalveren
nog gevoerd worden. Dit keer met wat
meer man en meer emmers, ging het
eigenlijk prima.

januari 2012

Dan toch naar huis, eerst nog even
gegeten in het huisje en 1 uur later
waren de vrachtwagens er weer, plus
weer hulptroepen. Inladen en gauw
naar Ten Boer.
Hier stonden weer de hulptroepen
klaar om alles op te vangen. Alles was
weer veilig op zijn plek. Iedereen nog
even een bak koffie en toen weer in
onze eigen melkstal melken.
Spijt van de evacuatie hebben we niet.
Achteraf bleek het niet nodig te zijn
geweest, maar dat weten we nú… We
hebben ons vee in veiligheid gebracht.
En dat geeft een goed gevoel en vooral
een enorm voldaan gevoel.

Toen kregen we eind van de ochtend
een telefoontje dat we terug
mochten!!
Is het wel veilig genoeg?? Eerst nog
even verder bellen!
Dick, Hennie, Patrick, Aline en Matthijs
Ja, we mogen weer naar huis! WAUW!
Doornenbal
Het was, of nu gaan, of maandag en
dan was het nog 4 keer melken daar.
=====================================================================

Foto Duncan Wijting
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Foto Daniel Knol

Foto René Stayen
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Foto Jan Willem Veldman

Foto Robert Jan Booij

Foto Jan Willem Veldman
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Met een knipoog
Ennie

: donderdagmiddag samen met mama even uitwaaien op de dijk windkracht 9.
naar het dorp gelopen 2 mannen van het waterschap waren bezig
met zandzakken leggen, er stroomt kwelwater uit de dijk.
Ach stop je vinger er maar even zolang in.
Jurrien : vrijdagmorgen 6 uur is op weg met zijn scooter naar zijn stageboer in Scharmer.
Belt verontrust met zijn mobiele telefoon op als hij in het dorp is en zegt:
Mama jullie moeten hier weg het hele dorp staat vol met legerauto's.
Berend-jan: is er wat gebeurd dan, ik weet nergens wat van ?
Willem
: wordt gebeld door een stallingsklant die een paardje bij ons heeft staan.
Dat haar paard bij ons weg moet. Willem zegt er is niks aan de hand wij zijn
niet gebeld en ze zouden bellen als er wat was.
Klaaske : rechtop zittend in bed moet je eens kijken naar het dorp Woltersum ;
er vertrekken allemaal auto's uit Woltersum!
Willem
: die gaan allemaal naar hun werk.
Klaaske : in konvooi zeker volgens mij is er meer aan de hand.
Willem
: waterschap gebeld en zij zeggen het advies is gegeven om wel te vertrekken.
Dus alle hens aan dek
Berend-jan : Vrijdagmiddag bij opa en oma in Harkstede.
Ik ben even op Hyves geweest en heb verteld dat ik uit het evacuatie gebied
kom er reageerden allemaal onbekende mensen die ons succes wensten.
Ennie
: Zegt na 30 uur evacuatie tegen papa Willem die gebleven is je bent ook
grijzer geworden.
Willem
: Klaaske vraagt hoe heb je vrijdagnacht geslapen?
Ik heb geslapen als een blok.
Klaaske
: Ik heb deze twee dagen maar 3 doosjes eieren verkocht
tegen anders 70 doosjes.
ALLE HENS AAN DEK

Er lag geen draaiboek klaar. Maar wij waren wel op de hoogte van de situatie. Maar
desondanks kwam de evacuatie ook bij ons binnen als een verrassing. Ja je eerste
verantwoordelijk gaat uit naar de paarden die hier van een ander op stal staan.
Daarna komen je eigen paarden. Gelukkig komen wij uit een paardenfamilie zodat we
de 16 paarden heel snel konden onder brengen bij hun. De paarden zijn gegaan naar
Harkstede, Siddeburen en Donderen. Ook transport was snel geregeld, naast
stallingsklanten die meehielpen met het transport van de dieren en goederen kwam
mijn broer Jaap met zijn gezin en een vrachtauto waar direct 5 paarden op konden.
Ook hielpen zij mee gauw nog wat spullen in huis naar boven te brengen. Snel nog
een bak koffiegedronken met gedeelte van onze hulptroepen die mij niet echt
smaakte.
Toen alle paarden weg waren kijk je om je heen en je ziet de 5 koedieren staan.
Okee die gaan ook weg.
Dan zitten er nog 5 stel geitenogen je aan te kijken er was nog tijd oké ook weg.
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Onze twee honden ja ook die mee in een hulp auto. De tien katten thuis gelaten.
Het is dan 12 uur. Inmiddels is Ennie al uit het gebied vertrokken meegegaan met de
vrachtauto met paarden. En blijft in Donderen bij de paarden slapen. Berendjan is
tegelijk met de geiten vertrokken met auto en paardentrailer. De geiten zijn naar
Lageland gegaan. De geleende trailer moest weer naar Lode in Ten Boer gebracht
worden omdat zij ook nog een paardje thuis hadden staan (dit gebied hoorde eerst
niet bij het evacuatiegebied) dit had nogal wat voeten in de aarde op de brug in Ten
Boer mochten ze niet verder. Na overleg en een half uur verder mochten ze toch
nog door rijden.
Helaas kon Berend-jan toen niet weer Woltersum binnen komen op een slimme
manier is dit toch nog gelukt. Intussen helpt Jurrien mee bij ons achter’t huis
zandzakken lossen vanaf een vrachtauto. Deze zandzakken worden door de
brandweermannen met quads verder de dijk op gebracht. Ongeveer 200 meter achter
onze boerderij is ook een zwakke plek geconstateerd. Ik ben daar geweest en er staat
nog steeds water (23-01-2012).
Nadat ook de twee groepen met schapen die bij ons in de wei liepen zijn vertrokken
zijn wij ( Willem en Klaaske ) toch maar begonnen met eier rapen in de gaten
gehouden door 20 brandweermannen die rondom onze boerderij aanwezig waren. Dat
gaf toch wel een veilig gevoel. Echter er was niet veel voor hun te doen. Alleen de boel
in de gaten houden op het laatst lagen ze dan ook zelfs bij ons in het stro.
Toen wij klaar waren met eier rapen tegen een uur of half 3 brak er paniek uit . De
melding was bij de brandweer binnen gekomen om uit het gebied te vertrekken. Jans,
mijn zwager, tevens bevelvoerder van de vrijwillige brandweerman van Harkstede en
tegelijk ook officiële brandweerman van Groningen zij toen tegen ons " En nu moeten
jullie ook weg gaan" Tassen gepakt en zo zijn wij, Berend-jan en Klaaske met auto en
paardentrailer uit het gebied vertrokken. Willem zei halverwege de schuur "Ik Blief".
Jurrien was toen al bij melkveeboer Kees Westeneng aan het meehelpen. Jurrien heeft
s ‘avonds ook thuis geslapen want hij moest de volgende dag (zaterdag) weer vroeg op
om mee te helpen de geëvacueerde koeien van de fam. Westeneng te melken in Sint
Annen.
Vrijdagmiddag is er nog iemand van het leger geweest om te vragen als de kippen er
nog uit moesten dat leek Willem niet zo'goed plan. Je moet er tenslotte niet aan
denken dat je met 30 onervaren mensen in de schuur zit om de kippen te vangen
terwijl de kans groot is dat de dijk het elk moment kan begeven. Achteraf een goede
beslissing want als de kippen wel waren weggegaan (enige optie was eigenlijks het
slachthuis i.v.m. stress en van de leg af) hadden wij geen inkomen gehad en het was
nu maar even de vraag wie dat ging vergoeden nu er volgens het Rijk geen ramp is
gebeurd en dat is maar gelukkig ook. Nu maar hopen voor in de toekomst geen water
aan deze kant van de dijk.
Familie Lalkens, de eierboer van Woltersum.
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Het verhaal van de Fonzyhoeve.
Gekscherend vertel ik iedereen altijd dat ik woon in het dorpje Woltersum, wat
ligt in de provincie Groningen. Ons dorp , is net als in Asterix en Obelisk, een
hecht dorp waar iedereen elkaar nog kent.
6 januari hoefden we niet de strijd aan met de Romeinen maar de strijd met de
dijk begon.
In alle vroegte werd Arend gebeld door Anneke Heidema uit Ten Boer en kreeg
ik een SMS van mijn nichtje haar vriend. Het dorp moest verplicht ontruimd
worden. Het dringt eigenlijk pas langzaam door wat er gebeurd en we wilden
het eerst niet geloven. Arend is met de auto gaan kijken en kwam ontdaan
terug. Ja het was menens en we moesten weg.
Mijn eerste reactie: zonder dieren gaan we niet, dus dat moeten we regelen.
Familie gebeld en trailers kwamen eraan. Zouden onze paarden erop willen?
Tenslotte komen ze nooit van huis en was het jaren geleden dat ze vervoerd
waren. Deel van hondjes uit het pension naar kennissen en een klant die
spontaan aanbood twee hondjes op te vangen. De geitjes naar Stedum naar
een collega. De pony’s naar Appingedam, de paarden naar Uithuizermeeden.
Onze eigen honden, en later wij, bivakkeren bij mijn schoonzus.
Het klinkt alsof er uren verstreken zijn, maar dit alles speelt zich in korte tijd af.
Wat een hulp wordt er geboden en wat een steun uit alle hoeken. Barbara die
vanuit de Tiggelhal belt hoe het gaat en of er nog hulp nodig is. Ondanks ieder
zijn eigen ellende vinden we enorme steun bij elkaar.
Als de dieren weg zijn zit ik alleen in de kamer. Ik neem nog een kop koffie en
kijk om me heen. Dierbare tastbare herinneringen zijn in de auto en gaan mee.
Als ik de deur sluit en weg rijd bekruipt me een raar gevoel: zal ik mijn veilige
thuishaven weer aantreffen zoals ik het nu achterlaat?
In het dorp lijkt het oorlog, militairen, ME, politie. Geen bewoners meer te
zien. In de Tiggelhal praten we met elkaar, de verzorging is uitstekend en voor
de hulpverleners niets dan lof.
Ons dorpje is ineens in heel Nederland en zelfs daarbuiten bekend. Denk nog
gekscherend: hoef in ieder geval niet meer uit te leggen waar het ligt…
De nacht brengen we door in Groningen. Zaterdag weer naar de hal in Ten
Boer. En...waar we niet op gerekend hadden: we mogen rond de middag weer
naar huis!
Het is niet uit te leggen als ik weer, samen met Arend, de oprijlaan oprijd.
Het kruis op de schuurdeur maakt het me moeilijk en samen pinken we een
traantje weg.
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Blij dat we weer veilig thuis zijn in “ons” dorp, maken we de balans op. Dieren
veilig, iedereen die zomaar klaar stond, de zaterdag dat we keurig afgeschermd
werden om weer op adem te komen, familie en vrienden die continue
klaarstonden, en last but not least: waar een klein dorp groot in kan zijn: de
steun bij elkaar! ‘s avonds zitten we met zijn allen nog even in de kroeg.
We hebben de toverdrank gelukkig niet nodig gehad!

Foto met dank aan het AD
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Foto R. Stayen
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Beste lieve allemaal,
Inmiddels zijn we allemaal weer veilig in een droog thuis. Jullie hebben ons op
allerlei manieren gesteund en zelfs onderdak aangeboden: hartverwarmend en
fantastisch! Hierbij wil ik jullie daarvoor hartelijk danken.
Donderdagavond tegen 22 uur zat ik lekker in mijn pyjama achter de computer
nog wat dingetjes af te handelen toen een buurvrouw aan de deur kwam
vragen om hulp bij het versterken van de dijk met zandzakken, maar dat we
nog niet ongerust hoefden te zijn. In het plaatselijke café was ze ook geweest,
maar daar had men eerst nog wat ongelovig en lacherig gereageerd.
Pyjama uit, spijkerbroek aan, twee paar wollen sokken, laarzen, regenjas en
werkhandschoenen etc. aan en samen met Tycho, een kruiwagen en een schep
naar de dijk die zo’n 50 meter bij ons vandaan ligt. Daar troffen we veel water
en modder, een paar mensen van het waterschap aan en de nodige
dorpsgenoten. In het begin een stuk of 50 schat ik en in de loop van de nacht
werd dat uiteraard wat minder want de meesten hadden er al een werkdag op
zitten. Al rap konden we aan de slag met zakken zand, want het water kwam
gestaag door de dijk. De sloten aan de niet-dijkkant-van-het-pad-achter-de-dijk
waren al overvol en de eerste tuin was al flink gevuld aan het raken met
water.
Dat slepen met zand ging als volgt: er kwam zo’n graafmachineachtige spin op
wielen (Manitoe werd ie genoemd) en die bracht vanaf een vrachtwagen
pallets en bakken met zakken zand naar de plek waar de vrachtwagen niet kon
komen maar de zakken wel nodig waren. Vanuit het dorp waren zo’n 15
kruiwagens verzameld. Deze kruiwagens werden bij de aangevoerde pallet
gevuld met zandzakken en vervolgens naar de grootste lekken gebracht. Er
moest veel en vaak gewacht worden op het zand, erg frustrerend maar er zou
op meer plaatsen in de provincie behoefte zijn aan zand werd ons verteld. Het
leek erop dat de zwakte van de dijk voor 11 uur nog niet helemaal onder ogen
werd gezien. Tegen half 12 werd ons toegezegd dat er militairen onderweg
waren om ons af te lossen en dat we zo naar huis zouden kunnen. Rond een
uur of drie zagen we verheugd een helikopter komen. Helaas kwamen er geen
militairen uit die helikopter die in de lucht boven ons bleef hangen, maar wel
veel lawaai en dat duurde lang voort. Voor mijn gevoel een kleine 2 uur.
Ondertussen was de sfeer goed: zoiets maakt de band tussen de dorpelingen
nog sterker! Rond 12 uur kwam er koffie volgens mij van café de Witte brug,
lekker warm. Rond een uur of drie werden we verwend met kroketten en
frikadellen en er is ook een krat met allerlei drankjes en koek e.d. door
dorpsbewoners gebracht: fantastisch!
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Ondertussen leerde ik het nodige over dijklekkage en wat er aan te doen.
Water dat door een dijk heen lekt is niet zo erg, wat wel erg is, is dat er zand
meegenomen wordt door het water. En dat gebeurt met name in zgn. kwellen:
opborrelend water als een soort omgekeerd leeglopende gootsteen. Opdracht
was om die te signaleren en daarom heen zandzakken te leggen. Op een scheef
stuk in hoefijzervorm en op vlakkere stukken in een cirkel. Het water stijgt dan
een stuk en vormt een kolom die tegendruk biedt aan de kwel waardoor het
stromen stopt en inderdaad dat werkte. Fascinerend om te zien!
Tot ongeveer kwart voor 6 in de ochtend heb ik met zandzakken gesjouwd.
Eerst dichterbij huis bij de dijk, maar later ook in de buurt van de eerst
volgende boerderij alwaar het zand over een sloot heen werd gebracht met
een graafmachine en de zakken met een rij mensen van hand tot hand naar de
bestemming moesten worden gebracht. Kruien ging daar niet vanwege de
modder en waterhoogte. Rond 3 uur kwam de zandaanvoer beter op gang en
rond 4 uur kwamen een man of 15 van allerlei loonbedrijven helpen: heel fijn!
Bij geruchte vernamen we dat er 3 bussen ME en militairen in het dorp waren,
maar bij de dijk hebben we ze niet gezien. Achteraf heb ik gehoord dat om 2
uur al duidelijk was dat we moesten evacueren en dat de ME en militairen
daarom in ons dorp waren.
Om kwart voor 6 ging ik voor een sanitaire stop naar huis en daar kon ik gelijk
gaan inpakken om z.s.m. te vertrekken op last van de burgemeester. Heel
bijzonder: zo sta je zandzakken te tillen en vervolgens moet je bedenken wat je
binnen een half uur mee moet nemen omdat je weg moet omdat het water
wel eens 1,5 a 2 meter hoog zou kunnen komen. Niet denken maar doen.
Kinderen wakker maken, kort uitleggen wat er is. Grote boodschappentassen
nemen, kleren er in toiletspullen de externe harde schijven met foto’s erin,
hond, konijn, poes en hamster mee. Hoofdkranen dicht en gaan. Lilian met een
wel heel klein kledingtasje, Boris met knuffelezel Doedoe, de hond Max en ik
naar opa en oma in Meppel en Tycho met de andere dieren in onze witte
Dyane-zo-uit-de-winterslaap naar zijn broer Ivar in Ten Boer. Boris maakte zich
zorgen over onze buurman Eddie die moeilijk loopt en ik in stilte over de vele
dieren van met name de veehouders in de omgeving. Gelukkig zag Boris Eddie
later op de tv en hoorden we op de radio dat de dieren geëvacueerd zouden
worden: heel bijzonder hoe mensen elkaar dan helpen. Veetransportauto’s uit
alle hoeken en gaten en plaats voor opvang van wel 2000 dieren! Dat het kan
ontroert mij gewoon.
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Toen we weg reden nog gauw even gekeken bij de dijk: de militairen hadden
ons zandsleepwerk met verve overgenomen en de nooddijk nam in rap tempo
toe. Ook de bigbags met zand werden nu gebruikt om het pad dat achter de
dijk om hoog kwam tegendruk te geven. Dat zag er geruststellend uit.
Het evacueren was goed: het risico was gewoon te groot als het water wel vrij
spel zou krijgen, maar na een hele nacht zandzakken sjouwen en de
voortvarendheid waarmee de militairen dat overnamen, was ik vol vertrouwen
dat de dijk het wel zou houden. Radio en tv-noord hield ons sinds de evacuatie
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En zo zagen we veel
dorpsgenoten in beeld verschijnen. Soms moest ik om ze glimlachen (Fleur met
haar kussen J), maar net zo vaak schoot ik vol (mevr. Ruben in plat Gronings).
Met name sommige ouderen voelden zich echt ontworteld!
Vanmiddag konden we weer naar huis. Jippie! Bij het Julianaplein zagen we
een vrachtwagen met koeien. Daar zijn we achter blijven rijden. Dat voelde wel
bijzonder om samen met de koeien weer terug naar Woltersum te gaan. In Ten
Boer werd door de ME in de gaten gehouden dat alleen bewoners het exevacuatiegebied weer in gingen, prima: zo hoefden we niet in de rij met
ramptoeristen en konden de veetransporten goed doorrijden. De koeien
hoorden thuis bij de overburen van boer Wim en Hedwig van de boerderij
waar Boris eens per week naar toe mag. Daar stond Hedwig de koeien van de
overburen al op te wachten: noaberschap is dat! Hedwig kon nog snel melden
dat bij hun alles goed was en dat zij (nog) niet geëvacueerd zijn geweest. Pff.
Ook bij hen hing de vlag uit en dat is ook het eerste wat ik heb gedaan thuis: de
vlag uithangen!
In het dorp hebben we al snel een wandeling gemaakt en bijgepraat met
dorpsgenoten om van elkaar te horen hoe het is gegaan, waar men heeft
geslapen en hoe tevreden men is over de hulpverlening. Over de hulpverlening
heb ik alleen maar enthousiaste verhalen gehoord. “Binnen een kwartier had
de politie mijn paarden op de manege in Thesinge gebracht” en “winkeliers
brachten spelletjes en breipakketjes naar de opvang, heb je me niet zien breien
op RTL?” .
En nu? Alles is relatief, maar nu zijn we vooral blij dat we thuis zijn en
waarderen de gewone dingen van het thuis zijn als heel bijzonder. Dat gevoel
wil ik nog wel even vasthouden. Het is zoals een dorpsgenoot zei: dit is mooier
thuiskomen dan na een hele lange vakantie.
Nu het kalf net niet is verdronken, duim ik dat deze put toch snel gedempt gaat
worden. Dat onze zwakke dijk maar niet weer in het vergeetboek terecht
komt!
Hartelijke groet van Maaike, ook namens Tycho, Lilian en Boris.
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Achterlaten
Wij, mensen en dieren, moesten ons dorp achterlaten. 6 januari werden we
om 5 uur ’ s-morgens uit ons bed gehaald en stond de politie bij de deur. En
half uur kreeg je om aan te kleden, spullen te pakken en wegwezen. Je kon
naar de Tiggelhal vertrekken of anders.
Zelf ben ik naar de moeder van Margo Kiel gebracht. Maar ik was erg ongerust
over mijn zus en zwager. Ik ben naar de Bloemhof gegaan en ze hebben voor
mij gebeld. Toen wist ik dat ze op Innersdijk zaten, waar Margo mij ook heeft
heen gebracht om ze te steunen. S’-Avonds heeft Anneke mij gehaald om naar
Bedum te gaan. Daar heb ik geslapen.
Toen het bericht kwam dat we naar huis mochten kon het mij niet snel genoeg
gaan. Vandaag 8 januari heb je er een blij gevoel bij dat de dijk het heeft
gehouden. Veel mensen hebben vandaag gekeken. Van de Kloosterkerk kregen
we een potje Blauwe Druifjes. Ontroerend hoe iedereen meeleeft met ons.
Dan is de samenleving groot.
Als je door het dorp loopt en alles is zo mooi. Wat hebben we een fijn dorp, ik
houd ervan.
Aaf Kiel
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Zo dichtbij en toch zo ver weg
Donderdagavond rond tien uur gaat bij ons de telefoon. Een bedrijf
vraagt of we een ver-rijker hebben om big bags te kunnen plaatsen bij
de dijk in Woltersum. Nu weten we natuurlijk al jaren dat er aan de
andere kant een zwakke plek zit, maar toch kijken we er van op. We
hebben geen ver-rijker. We hebben wel heel veel andere machines die
misschien ook hulp kunnen bieden, maar dat is niet nodig, verzekeren
ze ons.
Achteraf denken we, waren we zelf maar
even gaan kijken, dan had je dit of dan had je
dat, maar ja zo werkt dat altijd achteraf.
Vanuit onze kamer zien we de ver-rijker wel
steeds heen en weer rijden, maar we hebben
op dat moment geen idee dat er meer activiteit
is dan het plaatsen van die grote big bags. We hadden onze hulp
aangeboden en we hadden doorgegeven dat we de hele avond
bereikbaar waren. Meer konden we niet doen. We zijn lang opgebleven
en zijn uiteindelijk laat naar bed gegaan. Rond half drie hoorden we de
helikopters overvliegen- Op dat moment realiseerden we ons dat er
echt iets aan de hand was. Maar nog steeds hadden we geen idee dat
het zo ernstig was. Pas om half zes toen onze dochter Riëtte belde met
de mededeling dat ze het dorp uit moesten, drong de ernst van de
situatie tot ons door. `Ik zeg ook tegen opa en oma en Marianne, dat ze
bij jullie mogen komen hoor`, zei ze. Natuurlijk, iedereen is welkom.
We staan dan maar op en wachten op onze evacués. Ondertussen
staan we met de neuzen tegen het raam om te kijken wat er aan de
andere kant allemaal gebeurt. Ze zijn plastic aan het uitvouwen om de
dijk aan de binnenzijde te bedekken. We hebben dan nog geen idee hoe
onze dag eruit zal gaan zien.
Achteraf gezien was het een hele bijzondere ervaring. Want wanneer
slaapt bijna je hele familie nou bij je terwijl je hemelsbreed misschien
honderd meter bij elkaar vandaan woont? We krijgen ook veel bezoek,
het is een drukte van belang. Toch hangt er een sfeer van onzekerheid
en dat is natuurlijk ook logisch.

93

Tilproat Woltersum

Watersnoodeditie

januari 2012

Je ziet dat er continu beweging is over de dijk, dat ineens alle
brandweerauto´s het dorp verlaten en dat er aan onze kant tegelijkertijd
auto´s met rubberboten op de aanhanger in een rij achter elkaar langs
de dijk worden geparkeerd. Achteraf was dat waarschijnlijk het kritieke
moment. Ook is er veel pers op de been en komen er veel mensen even
een kijkje op de dijk nemen.
Gelukkig voor iedereen die in Woltersum woont is het allemaal goed
afgelopen.
Het blijft voor ons een raar gevoel, we zitten er zo dichtbij en toch is het
even heel ver weg. Het idee dat je het dorp niet in kunt is een naar
gevoel, ook als je er niet woont.
Fam. vd Laan, Overschild
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Voor Oma
Mijn eerste reactie was, toen mijn moeder vroeg of ik misschien een stukje
voor de Tilproat wilde schrijven,” nee joh dat is voor mensen uit Woltersum
zelf”. Toch heeft ze me overtuigd om even achter de laptop te gaan zitten bij
haar thuis.
Nog even voor één ieder die mij niet kent, ik ben Mendy Hulshoff. Ik woon
sinds 2001 in Tolbert maar ben uit Woltersum vertrokken 4 jaar eerder voor
een studie in de stad.
Zolang al uit het mooie dorp maar ik voel me nog steeds betrokken en heb ook
nog steeds contact met hier en daar nog iemand, mijn 2 dochters komen ook
erg graag bij Oma thuis omdat er altijd wel wat te beleven valt.
Op 5 januari, in onze vakantie, maakt mijn man Erwin mij wakker met de
mededeling dat de Tolberterpetten wordt geëvacueerd. “Mijn hemel waar is
dat?” Na wat gegoogle komen we erachter dat het een eindje uit de buurt ligt
dus iedereen kan rustig in bed blijven liggen. S’middags natuurlijk nog wel even
op onderzoek uitgegaan maar het blijkt allemaal mee te vallen.
De volgende morgen wordt ik weer om 7 uur s’morgens gewekt met de
mededeling dat Woltersum is/ wordt geëvacueerd….het dringt in eerste
instantie niet eens tot me door maar opeens zit ik rechtop in bed en probeer ik
moeder te bellen om te horen of ze veilig is maar ze is niet te bereiken.
Gelukkig hoort Henk zijn telefoon wel en hoor ik dat ze al in de Tiggelhal zitten.
Veel geroezemoes en lawaai op de achtergrond maar ik ben eerst rustig.
Diana (zus) belt vanuit Utrecht om even te kletsen want het is toch echt wel
spannend. Ik volg TV Noord op de voet en ik zie allemaal “bekende
Woltersummers” voorbij komen.
Regelmatig bellen we en vertel ik de stand van zaken door want het vreemde is
dat moeders van niets weet. Zoals bijvoorbeeld de vlucht van de F 16 die de
dijk gaat controleren. Maar ook dat de dieren worden geëvacueerd in de
middag.
Ik bied mijn moeder en Henk kost en inwoning aan maar ze willen de evacuatie
samen met het dorp beleven wat ik helemaal begrijp. Ook op hyves en
facebook bied ik slaapplaats aan. Daarop staan ook andere berichten van de
Woltersummers zelf.
Ook ga je bedenken wat er allemaal onder water komt te staan, tjonge als die
dijk door breekt is het echt niet best. We duimen de hele dag, ook mijn
dochter van 4 is helemaal op de hoogte van het wel en wee van Woltersum.
De volgende morgen is er goed nieuws, moeder mag weer naar huis. Henk gaat
gewoon aan het werk. Toch vind ik het wel spannend. De ene dag moet
iedereen huis en haard verlaten en vervolgens mag iedereen weer naar huis.
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Bij mijn moeder begint ook het besef te komen wat er eigenlijk allemaal is
gebeurd. Ik zou graag naar haar toe willen maar eerst mogen de bewoners…en
terecht.
In een winkel zie ik een muursticker met de tekst “home sweet home”. Nou die
is voor Oma!
Aan het eind van de middag ga ik toch die kant even op maar bij de Boltbrug in
Ten Boer staat een bus van de ME, eerst maar doorrijden. Bij Ten Post worden
we aangehouden door de politie. We vertellen dat we heel graag even bij Oma
willen kijken omdat ze alleen thuis is en behoefte heeft aan gezelschap. Na
veel gepraat over en weer en een iets geïrriteerde politieman mogen we een
uurtje naar haar toe. Dit doen we en dit heeft haar goed gedaan.
Zelf op mijn werk zie ik een foto in de krant (AD) van moeder en Henk en
andere bekende Woltersummers met een welverdiend biertje, dat zag er heel
gezellig uit!
Ik heb veel respect voor iedereen die s ‘morgens zo hard uit hun bed
getrommeld zijn!!!! Ik hoop voor alle Woltersummers op een betere dijk!
Mendy Hulshoff
================================================================
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Geëvacueerd!
Woltersum, donderdag middag 5 januari. Lekker nog vakantie.
Onze afzuigkap was niet meer in het land der levenden dus hadden wij een
prachtexemplaar gekocht en die zouden wij er samen wel eens even
aannaaien! Daar kwam de kachel onderhoud service voor de jaarlijkse
beurt. Dat was snel bekeken. Nou, mevrouwtje, die keur ik dus af he?!
Koolmonoxide lekkage! Oeps, daar hoorde je meestal hele vervelende verhalen
over.
En nu? Nou, mevrouwtje binnen een maand even een nieuw keteltje plaatsen
he. Ok! Laten we eerst maar eens even op internet neuzen waar we een
keteltje kunnen kopen. Abel met zijn bedrijf in Tynaarlo zou een ketel
achteruit leggen voor Mevrouw! Ok Abel, tot morgen! Mooie snelle actie.
Nu nog even een vriend van ons bellen voor de installatie. Ik denk dat we daar
maar eens op moeten proosten, het was immers nog vakantie. Han een biertje,
Rik een ranja en ik , hoe kan het ook anders, een prosecco.
Om ons geestelijk voor te bereiden op de afzuigkap, kwamen er wat hapjes aan
te pas en nog een glaasje. De afzuigkap paste natuurlijk niet helemaal, moest
een ijzerzaag aan te pas komen. Tja, daarvoor hebben we buurman Henk.
Samen met de kap onder de arm naar de buren. Henk wil je????….. Natuurlijk!
Eerst even boodschappen met de vrouw doen in Bedum en dan doe ik jullie
kapje. Veel later die avond zaten we met enige trots onze afzuigkap te
bekijken. Prachtig! Tegen een uur of elf hadden we eigenlijk nog wel zin in
een filmpje. Rik was nog wakker en smeekte ons of hij mee mocht kijken.
Aangezien we geen warm eten hadden gehad, zijn we met zijn drieën boven in
het grote bed beland, weer met wat lekkere hapjes.
Gezellig! Maandag gaan we lijnen!
Toen de film op zijn eind liep, werd er op de deur geklopt. Waterschap.
Mevrouw, zou U de auto aan de kant kunnen zetten? Er komt zo groot
materieel voor de deur langs wat naar de dijk moet.
Ja hoor, maar wat is er met de dijk aan de hand dan? Nou, er komt wat water
door de dijk en ze zijn nu zandzakken aan het leggen.
Ondertussen stonden Marieke en Denise ook in onze achtertuin om te vragen
of ik wist waar Hannah, de andere buurvrouw, uithing. Geen idee, in bed? De
dames gingen Hannah zoeken.
Auto weggezet en weer naar bed. Moeten we daar niet heen? Ja zei Rik, ik ga
mee. Dat leek ons niet verstandig. Dat staat er morgenochtend ook nog wel,
zei ik. We gaan nu echt slapen.
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Rik was zo in dromenland. Wij hoorden echter buiten van alles in de loop van
de nacht.
Niet slapen dus. Zo tegen vijven zei Han, ik ga toch even kijken
beneden. Een beetje doezelend had ik ergens in de verte een helikopter
gehoord.
Rik sliep nog steeds als een roos, kreeg niets mee. Han kwam weer boven na
een tijdje en zei, iedereen staat buiten. Wat is er aan de hand dan? Ze zeggen
dat de dijk op doorbreken staat.
Oh, nou als we er uit moeten dan
horen we het wel, en ik draaide me weer om.
Han bleef beneden en kwam tegen twintig voor zes weer boven. Ze zeggen dat
het slim is om je aan te kleden, iedereen staat op straat.
Ineens ging mijn hart als een razende tekeer. Ik stapte uit bed en zei tegen
Han, maak jij Rik wakker? Mijn hartslag werd steeds sneller, ik liep naar
beneden, droge mond, niet echt goed voor mijn bloeddruk dacht ik nog, toen
er ineens op het raam geklopt werd en een grote lichtbundel de keuken
inscheen. Ik deed in mijn hemd het raam open. Hallo mevrouw, derde keer die
dag mevrouw!!! Wilt U binnen een kwartier Uw huis verlaten? De dijk staat op
knappen. Ja natuurlijk euhhh….
De bank werd nog op de salontafel gezet, ja wel 40 centimeter hoog!!! De tv
op de overloop, fotoboeken naar boven en belangrijke papieren, toen waren er
12 minuten voorbij.
Rik had zich aangekleed, de hond zat klaar, ik greep
wat medicijnen en we zijn in de auto gestapt met zijn drieën. Han stapte in zijn
eigen auto. Toen zijn we achter andere auto’s aan, het dorp uit gereden.
Han belde vanuit de auto en zei, zou ik nog een motor op kunnen halen? Geen
idee. Een van onze auto’s in Ten Boer bij Lucet geparkeerd en terug naar de
brug, waar een groot aantal politiemensen stond.
Mogen we er nog in om een motor op te halen? Dan moet U snel zijn, want het
dorp gaat zo dicht. Wij er weer in, Han naar de schuur met helm en
handschoenen. Startte de motor…. niks. Startte weer…..weer niks.
Rik zat achter in de auto met de hond. Ik keek naar hem en zag dat ie iets deed
met zijn handen, ik zei, wat doe je? Ik ben een beetje bang dus ik duim dat de
dijk niet doorbreekt. De lieverd.
Ik zei, het komt allemaal goed zolang we
maar bij elkaar zijn. Alle spullen kunnen we wel weer kopen, dat is niet zo
belangrijk. Goh, wat voelde ik dat ook zo op dat moment zeg!
Ondertussen in het donker stond ik op straat te roepen, schiet nou op, anders
laat je hem maar staan… toen ik ineens een vreemd geluid hoorde.
Boem,boem,boem dreunde het in de verte.
Ik keek richting de Til en zag daar een heel peloton soldaten in draf de brug
over denderen, rechtsaf slaan richting de dijk. Toen pas dacht ik, dit is serieus
niet goed. We moeten nu weg.
100

Tilproat Woltersum

Watersnoodeditie

januari 2012

Brrrrrrrmmmm, ineens sloeg als een wonder de motor aan. Wegwezen!
In de regen het dorp voor de tweede keer verlaten.
Toen maar eens mijn vriendin Inge gebeld en gezegd dat we verplicht moesten
evacueren in verband met de dijk. Kom maar, ik spring uit bed en doe de deur
open, wanneer moet je daar weg? We zijn al onderweg.
Ondertussen waren we langs Ten Boer richting Loppersum gereden en daar
zagen we pas wat er allemaal klaar stond aan politie, brandweer, veewagens,
legertrucks,ME, allemaal mensen. Ondersteboven, wat een toestand.
Toen de motor onderdak stond zijn we naar de Tiggel hal gegaan.
Halverwege belde Carolien, ben je veilig en heb je onderdak? Ja? Ok, dan
bellen we later wel weer . Wilde alleen weten of je veilig was.
Aangekomen bij de Tiggel hal stond daar ons hele dorp, half buiten, half
binnen. In no time kwamen er mensen van het leger des Heils en het Rode
kruis met belegde broodjes, krentenbollen, koffie, thee, sap je kon het zo gek
niet bedenken. Het was nog donker!!!
Om zeven uur kreeg ik mijn eerste smsje van iemand die het op radio Noord
had gehoord.
Daarna was er geen houden meer aan. De een na de ander
smste, belde om te vragen hoe het ging, of we al onderdak hadden, dat we wel
mochten komen om te slapen, te eten.
Mensen waar ik het helemaal niet van verwachtte. Goh, daar werd ik blij van.
Veel lieve berichten, dat deed me goed. Wat ben ik toch rijk, zulke lieve
mensen om me heen, mijn man, kind en hond bij me. Wat kon me gebeuren.
Ondertussen had ik al behoorlijk wat tv zenders voorbij zien komen. Moet
eerlijk zeggen dat ik daar op dat moment helemaal de kop niet naar had
staan. Later die dag zou dat nog veranderen, geloof ik.
In de loop van de ochtend, steeds pratend met iedereen, werd er van alles
gebracht. Breiwerkjes, kaarten, spelletjes voor de kinderen, tv’s. Wat goed
georganiseerd zeg! Petje af, en dat zo snel allemaal.
Moe zijn we om een uur of tien naar Loppersum gegaan en hebben daar de
rest van de dag steeds Rtv Noord bekeken en internet afgezocht naar nieuws.
Tussendoor dommelend in de stoel om vervolgens omhoog te schieten als er
weer een smsje of een telefoontje kwam.
Het was landelijk nieuws inmiddels en we schrokken eigenlijk weer van de
omvang. Het verhaal van de F16 kwam voorbij, goh, wat zal dit allemaal wel
niet kosten zeg. Aan het eind van de dag zijn we weer naar de Tiggel hal
gegaan om te horen of we naar huis konden die nacht en om toch weer
anderen te praten.
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De kinderen waren inmiddels de grootste schrik kwijt. Heerlijk aan het
voetballen en het spelen werden de kids constant geïnterviewd door radio of
tv. Drie mannetje zaten genoeglijk bij elkaar en deden bij elke nieuwe
interviewer, steeds weer hun verhaal.
Nr. 028, Meneer van Heuvelen, stikker op de kop, had het ondanks alles erg
naar zijn zin. Tante Ruben, die in haar japonnetje naar de achterdeur moest,
vond het toch maar wat allemaal. Ina die met Toby helemaal alleen op de
grond bij de ingang zat, had het af en toe te kwaad. Mensen waren de eerste
schrik voorbij maar toch van slag.
Probeer maar eens te bedenken wat er echt gebeurd als de dijk doorbreekt.
Alles onder water, alles kapot.
Dat kun je je met de beste wil van de wereld niet voorstellen. Hoe ziet het eruit
als je dan weer terug komt, als dat al kan. Misschien moesten dan we wel
dagen of weken wachten. En dan??? We kwamen tot het besef dat we
helemaal niets hadden meegenomen. Nog geen onderbroek! Zou toch fijn zijn
als….. We vertrokken weer naar Loppersum. We mochten toch die dag niet
terug naar huis.
Bij de brug naar Woltersum zei ik tegen Han, ik ga toch proberen om nog
kleding te halen. Bij de politiepost zei een agent, ga maar terug naar de Tiggel
hal en vraag maar of je onder begeleiding naar je huis mag.
Dat was de moeite waard.
En ja hoor, er ging nog een politie auto het “ gebied” in en daar mocht een van
ons in meerijden. Han zou gaan zodra de politieauto terug was.
Op dat moment kwam er een mevrouw aan met een microfoon in de hand.
Mag ik U iets vragen? Ja hoor. Vind U het ook goed als we het opnemen? Slik,
ja hoor. Daar kwam de man met de camera. Tja, daar zaten we dan, Rik en ik,
voor de NOS. Het nieuws zou om 22.00 en 23.00 uur uitgezonden worden op
Nederland 1 en 2. Mooi, we zullen kijken. Rik had een mooie uitspraak
gedaan. Hij zei,” ik denk, dat als je gelooft dat de dijk niet breekt, dan breekt ie
ook niet. Dat denk ik”. Dat was een mooie gedachte.
Han werd gehaald door de politie en mocht naar Woltersum. Raar idee. Ik daar
in de Tiggel hal alleen met Rik, hond even in de auto. En wat dan als nu de dijk
doorbreekt? Dat waren 20 lange minuten….. Daar kwam Simon Lubbers aan,
die zat bij Han in de politieauto, met een heel klein plastic tasje. Hest doe dien
man al zain? Nee, zei ik. Most moar es eevm kieken wat dei in korte tied
biemekoar graait het.
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En daar kwam Han aan met de allergrootste weekendtas die hij had kunnen
vinden. Ondergoed, panty’s, sokken, schoenen, jassen, hemden, T-shirts,
broeken, opladers, medicijnen, leggings, bh’s en ga zo maar door.
Wat geweldig, en dat voor een man ( zei mijn vriendin Christa later). Super!
Later die avond in Loppersum, waar drie heerlijke bedden klaarstonden en een
kussen voor de hond, hebben we het journaal bekeken. Wereldnieuws
inmiddels. Wat een toestand. Het zag er slecht uit voor de dijk. Hopelijk
konden ze om één uur die nacht weer water spuien. Dan zou het weer eb zijn.
We moesten wachten tot de volgende dag.
We werden pas om half elf wakker, schoten uit bed en deden tv en laptop
weer aan. Geen nieuws, dus geen doorbraak dacht ik.
Na het ontbijt zijn we tegen half twaalf de auto weer in gestapt op weg naar de
Tiggel hal. Halverwege kreeg ik telefoon van Carolien, we mogen naar huis!!!!
Wat??? Nou dan nemen we de afslag bij Ten Post, want daar zijn we bijna. Ooh
heerlijk weer naar huis. Aangekomen bij de politiepost mochten we het dorp
nog niet in. De politie had nog geen bericht ontvangen van het crisisteam dat
het veilig was. Ok, dan eerst maar weer naar de Tiggel hal. Daar aangekomen
stapte Andre Nadort vlak voor mij uit zijn auto. Ik liep hem achterna en vroeg,
vertel heb je nieuws? Ja, ik kom net uit Groningen waar het crisisteam heeft
besloten dat jullie naar huis mogen. Het sein “ veilig” is gegeven. Joehoe, we
gaan!!! Over de brug, eerst nog een stukje Ten Boer, links af, rechts af,
rechtdoor.
Bij de tweede boerderij aan de linkerkant waren ze bezig de vlag uit te steken.
Toen schoot ik vol. Wat mooi. Ik toeterde en stak mijn duim op naar hun. Ze
zwaaiden terug. Toen het dorp in, ook toeteren naar iedereen die ik maar
tegenkwam. Wat waren we blij. Thuisgekomen stond Monique aan de
overkant te springen voor de ramen en ik sprong mee.
Nadat we alles weer op de plek hadden gezet, was het tijd om iedereen te
bellen dat we weer thuis waren. En iedere keer weer het verhaal van de vlag,
en iedere keer schoot ik weer vol. Het had toch meer met gedaan dan ik
dacht. Maar het was toch klaar nu? We waren toch weer thuis? Het was toch
weer veilig? We moesten maar dankbaar zijn vond ik, dat ons alles bespaard
was gebleven.
En toch schoot ik die nacht omhoog. Lawaai. Ik hoorde water! Ik maakte Han
wakker en zei, ik hoor water! Han ging ook rechtop zitten en luisterde
mee…….. Het hagelt!
He, gelukkig, dan is het goed. Ik sliep toch wat lichter dan anders.
Monique Becherer.
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5 januari 2012
De hele dag gewerkt en pas tegen
kwart over 8 thuis . Ik moet
toegeven het weer was deze dag
onstuimig dus ik was maar niet op
de fiets naar het werk gegaan maar
met de taxi en Meindert zou mij
weer ophalen.
Dus zo geschiede het, de auto kwam
voor rijden in Loppersum dus ik kon
direct instappen en terug naar huis.
Er was niets bijzonders gebeurd
volgens mijn grote broer.
Ik had een mooi vooruitzicht lekker
3 dagen vrij . ’s Avond lekker tv
gekeken een mooie film en na die
tijd teletekst bij langs voor het
laatste nieuws.( tegen kwart over 1
naar bed ) Zoals een gewone dag,
zou je kunnen zeggen.
6 januari 2012
5.20 lawaai buiten, dus op bed
denk ik de buurman maakt vandaag
wel veel lawaai als hij weggaat.
Sorry Jeroen maar dat dacht ik wel.
Maar het was zo hardnekkig dus
toch maar eens kijken wat er loos
was. Zonder bril naar beneden
lichten voor de deur en veel
gepraat.
Ik dacht nog eventjes bij me zelf zal
ik de deur wel open doen maar toch
maar gedaan.
Politie de dijk staat op doorbreken
dus uw dorp moet geëvacueerd
worden, ik zeg nog zo hij lekt al
jaren dus dat zal wel meevallen.
Maar nee hoor dit was serieus ik
moest vertrekken en had een half
uur de tijd. De bussen stonden al
klaar. Wat doe je nu in een half uur.
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Eerst maar naar boven bril op en
aankleden en dan naar beneden en
kijken of ik het niet gedroomd heb,
maar nee de politie en bussen
waren nog aanwezig. De computer
en tv gauw naar boven gebracht (de
snoeren lagen nog beneden) en wat
neem je dan mee.
Knip met geld en pin pas mee en
eerst maar naar Ina toe wat te
doen. Ina had Alje net wakker
gemaakt en dacht wat doe ik nu. De
hond kan niet over auto rijden en de
bus was geen optie te gestrest voor
Tobie. Besloten werd om dan maar
te gaan lopen naar Ten Boer en
omdat alleen maar zo alleen is en
met zijn tweeën gezelligger is dus
ben ik ook maar gaan lopen. En ik
moet toegeven het had ook nog wel
wat, we hebben gezongen gepraat
en gezwaaid naar de passerende
auto’s . De liedjes waren heel
toepasselijk zandzakken voor de
deur en 1 kopje koffie en volgens
mij hebben wij zelf nog het
Woltersummer volkslied gezongen.
Maar toch moet ik toegeven wat
had ik toch een zin in een bakje
koffie of en wat moest ik nodig naar
de wc.
Aangekomen in Ten Boer was het
rustig behalve bij de stoplichten
daar stonden 2 politie mannen het
verkeer tegen te houden dat
richting Woltersum wou. Je kon er
dus wel uit maar niet weer in. Toch
een heel raar idee, maar ze zouden
mijn huisje wel in de gaten houden
werd er gezegd.
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6.30 aangekomen bij de tiggelhal in
Ten Boer en wij waren niet de enige
woltersummers iedereen dacht
volgens mij wij gaan eerst naar de
sporthal en zien dan wel verder. En
zeg nu zelf waar ga je zo vroeg heen
ieder normaal mens ligt dan toch
ook nog op bed.
Het eerste bakje troost ging er
lekker in, en het verse broodje van
bakker Post uit ten boer smaakte
ook heerlijk.
Langzamerhand kwamen er steeds
meer mensen aan en daarmee ook
steeds meer pers.
Moest de pers eerst buiten blijven
later mocht de pers ook binnen
filmen, en dat hebben wij geweten .
Wat zijn er toch veel zenders Nos,
SBS, RTL ,Reuter, BBC, RTV Noord,
en ook de radio was goed
vertegenwoordigd.
Ina en Tobias was het te druk
binnen in de sporthal dus die
hebben heel veel buiten
gebivakkeerd en af en toe loste ik
Ina dan af of ging even met Tobie
wandelen , kon ze zich een beetje
warmen binnen en aan de koffie.
Binnen in de tiggelhal werden de
ervaringen wat
uitgewisseld(ouderen) en werd de
tijd wat gedood met voetbal
(kids)Om de hele dag buiten te
staan had ik ook geen zin in dus heb
ik maar 2 stoelen gepakt en die in
het halletje gezet.
In de loop van de morgen kwam
onze burgemeester ons ook
verblijden met een bezoekje., ik zat
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op dat moment net in de hal dus ik
hete hem van harte welkom op de
nieuwjaarsvisite van Woltersum,
Want zo voelde het op dat moment
bijna alle inwoners van Woltersum
waren in de sporthal aanwezig, en
er was koffie en broodjes aanwezig.
Ook bakker Hoekstra uit Bedum had
broodjes bezorgd en plakjes koek
dus er was genoeg.
Ik denk dat er een groot
compliment gemaakt mag worden
aan de organisatie want binnen in
de tiggelhal ontbrak het aan niets
ook al moest het eerst even op
gang komen Was er eerst geen
televisie nou dat werd direct
geregeld . Marja’s hobby uit Bedum
bracht ik weet niet hoeveel
breitassen, Leger des Heils
speelgoed voor de kinderen en
kaarten voor de volwassene en er
waren ook nog tassen van de c1000
met ballonnen om dieren van te
maken.
Dus je hoefde je niet te vervelen.
Maar na een tijdje heb je het
eigenlijk wel gehad want natuurlijk
wil je naar huis dus maar weer een
rondje gelopen met de hond.
Voor de inwendige mens was er
genoeg maar er was geen eten voor
de hond, dus van een wildvreemde
vrouw een fiets geleend en gauw
even naar de plus voor verse
hondenbrokken/vlees had hij
tenminste ook wat anders dan
brood.
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In de Tiggelhal werd je op de hoogte
gehouden door de burgemeester en
voorlichter van het evacuatie team
maar ik denk dan de mensen die de
radio aan het luisteren waren bij
familie meer op de hoogte waren
dan wij in de hal.
De pers in razendsnel op de hoogte
en noord meldde dat dan ,of je keek
op het internet.
Er waren nog wat katten en andere
dieren aanwezig in het dorp want
die konden niet zo snel geëvacueerd
worden. Daar was ook een
oplossing voor. Onder politie
begeleiding mocht je terug naar je
woning om die dieren zo snel
mogelijk te evacueren en daar werd
dan ook veel gebruik van gemaakt.
Meindert en Alje waren intussen
ook terug uit Zutphen(vogelshow)
en zij hebben tegen half 4 hun
vogels kunnen voeren . Ook dit ging
onder politiebegeleiding.
De politie agente heeft voor het
eerst van haar leven een jonge
vogeltje gezien want de eerste
jonge vogel van dit jaar was net
toevallig die dag geboren. En dan
begint het wachten weer .
En toen kwam er de mededeling
binnen waar ik in ieder geval niet
op had gerekend ,en die werd ons
verteld door de burgemeester . We
mochten die avond niet naar huis
en moesten maar kijken waar je
ging overnachten. Mijn broers
sliepen in Blokum dus ik ook maar
gebeld of ik daar ook nog kon
slapen. En dat kon bedankt Binie.
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Het warme eten was ook al geregeld
met de chinees die kwam nasi
brengen om half 7 ongeveer. Na een
tijdje kwam er een oproep voor
mensen om eventueel het stroom
er weer op zetten, dit gebeurde
omdat je nu toch wel heel lang van
huis was en de diepvriezer
eventueel al aan het ontdooien was.
Ik dacht dat is een mooie
gelegenheid om even naar huis te
gaan en even wat noodzakelijke
spulletjes te pakken, want ik had
niets bij me.
Onderweg naar Woltersum zag je
pas goed hoe het was geen verkeer
maar wel veel politie en leger dus
ons dorp werd goed bewaakt.
Aangekomen in het dorp zag je pas
goed hoe het was, donkere huizen
met af en toe een huisje waar wel
een lampje brandde . ik vond het
net een spookstad.
Aangekomen in mijn straat gauw
naar Ina haar huis spulletjes pakken(
oplader voor de telefoon)en toen
naar mijn huis, stroom er op,
ondergoed, extra t-shirt uit de kast
getrokken en gauw wegwezen
Aangekomen in de sporthal was het
warm eten er al ik kon dus direct
aanvallen en het smaakte heerlijk
hoewel ik niet gek op nassi ben.
Na het eten zijn wij richting Blokum
gereden en dat kon alleen maar via
Groningen, toch vond ik het een
raar idee dat wij wel aan de andere
kant van het Eemskanaal konden
komen, en niet in Woltersum.
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Bij Binie aangekomen waren Klaas
en Marianne en de kinderen er ook
dus er werd nog lang over gepraat
en de tv stond aan dus we bleven
op de hoogte. In de slaapkamer kon
ik de lampen in Woltersum zien
toch wel een fijn idee het was er
nog.
7 januari 2012
Na een korte nacht en een paar keer
wakker geweest te zijn was ik toch
wel nieuwsgierig geworden hoe de
dijk er bij lag , dus tegen negen uur
toch maar naar de weg gelopen en
via de dijk richting ons dorp gegaan.
Ook aan deze kant dijk werd er
gecontroleerd door de waterschap
maar hier was blijkbaar niets aan
de hand want ze gingen ook zo weer
weg.
Nog gauw even met mijn mobieltje
een paar foto’s gemaakt en dan
weer terug naar de boerderij. Op de
terug weg kwamen we Robert,
Tineke en Thijs tegen want die
waren ook nieuwsgierig geworden
en waren toch in de buurt dus die
dachten wij kunnen wel even naar
de dijk gaan en eventjes kijken hoe
het er bij staat. Konden ze direct
een paar foto’s maken als
herinnering voor later.
Aangekomen bij Binie besloten
Marianne en ik van een ondeugd
een deugd te maken en gingen wij
even gauw boodschappen doen in
Groningen.
Zitten wij net in de auto gaat de
telefoon Ina helemaal blij
WIJ MOGEN NAAR HUIS
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Wij hadden de radio aan en daar
werd gezegd dat de inwoners van
Woltersum nog niet naar huis
mochten. Wie moet je dan geloven,
Ina weer gebeld , geen gehoor nee
die was natuurlijk direct op weg
gegaan naar huis.
Na ongeveer 10 minuten was er
eindelijk duidelijkheid we mochten
echt naar huis. Toch maar de
boodschappen gehaald want we
waren tenslotte al in Groningen.
Weer aangekomen in Blokum
gingen wij nog met z’n allen gezellig
een broodje eten. Maar je wilt
natuurlijk toch zo snel mogelijk
weer naar huis, spullen opgeruimd
de auto weer ingepakt, en richting
ons mooie dorp rijden en ja hoor we
moesten weer via Groningen/ Ten
Boer .
In Ten Boer aangekomen zie je een
bord Verkeer richting Woltersum
afgesloten m.u.v. evacuees,
aangekomen op de kruispunt staat
de politie al klaar . Hij vroeg waar
willen jullie heen Marianne en ik in
koor naar huis, nou rij maar door
was het antwoord . Een mooier
antwoord had hij ons niet kunnen
geven, wat is het dan toch mooi als
je je dorp weer in komt rijden en
alles is er nog.
Thuis gekomen gas er weer op de
verwarming aan, nee toch niet een
storing. Joke erbij gehaald en hij
doet het weer bedankt Joke.
Ik was toch wel nieuwsgierig
geworden naar de dijk dus daar
even gekeken.
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Ik was niet de enige die er zo over
dacht Er waren meer mensen en er
werd nog even nagepraat.
Ook moesten er nog de nodige
boodschappen gehaald worden dus
richting Ten Boer , naar de Plus en
in de winkel hoorde ik al dat het
deze middag drukker was met
Woltersummers dan normaal. Weer
richting Woltersum stond de politie
nog op de brug te controleren maar
we mochten gelukkig doorrijden .
Weer thuis gekomen de dingen
weer opgeruimd en aangesloten en
toch maar direct alle dierbare foto’s
naar boven gebracht want je weet
het maar nooit.
Gelukkig is het allemaal mee
gevallen en mocht je weer naar huis
, maar ik hoop het toch niet weer
mee te maken.

januari 2012

8 januari
Een heerlijke nacht heb ik gehad in
mijn eigen bed maar toch ook nog
wat onrustig geslapen.
Deze zondag middag hadden veel
mensen het idee om toch maar
even in Woltersum te kijken.
Ook de coördinator in de tiggelhal
plus 2 helpers kwamen deze middag
even kijken dat gaf Ina en mij de
gelegenheid om hun persoonlijk te
bedanken voor de goede zorgen.
Woltersum staat tenslotte op de
kaart dus ook de ramptoeristen
wisten de weg naar Woltersum te
vinden. Zij waren deze middag in
grote getale aanwezig.
Ik hoef denk ik nu ook niet meer uit
te leggen waar Woltersum ligt een
ieder die weet het nu.
Tot zo ver mijn verhaal
Groetjes Henny Blink
===============================================================
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Vrijdag 6 januari 2012.
Vroeg, te vroeg gaat de bel van de
voordeur. Johannes moppert: “blijf
maar liggen, als het ernstig is bellen
ze wel weer”. Gelijk gaat de bel nog
eens een keer. Johannes loopt naar
het voorste slaapkamertje en steekt
zijn hoofd uit het raam: “wat er aan
de hand”? het is een politieagent
die zegt dat we het huis moeten
verlaten. Johannes loopt naar
beneden en opent de deur en de
agent zegt dat we weg moeten want
de dijk kan doorbreken. Volgens
Johannes valt dat vast wel mee,
want hij zit in het waterwerk.
Ik trek mijn kleren aan ga naar
beneden. Johannes zegt nog dat we
niet snel kunnen omdat zijn vrouw
aan het zuurstof zit. De agent zegt
dat hij later nog eens terug komt
om te kijken of alles lukt. Johannes
maakt koffie en zet de tv aan. Ik
neem mijn medicijnen anders kom
ik de dag niet goed door. Misselijk
van de zenuwen gaat dit niet
makkelijk. Johannes zet mijn
rolstoel, extra zuurstoftank en mijn
elektrische zuurstofapparaat in de
auto en vult mijn draagbaar tankje.
Intussen bel ik met Henriette, die
zich rot schrikt en nog niet veel later
bel ik mijn zus, jacqueline, die er
helemaal niets van begrijpt en weer
gaat slapen. Ik kan niet bedenken
wat we allemaal moeten
meenemen. Portemonnee en
pinpas is altijd goed. Verder komt er
niet veel in mijn hoofd opborrelen.
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Klein gesprek met mijn moeder die
ook paraat is. We krijgen bericht dat
we naar Fleur, een vriendin, in
Middelstum kunnen. Wat een
opluchting is, want ik zag mezelf al
zitten met al mijn spullen in de
Tiggelhal.
Tegen 7 uur met een tas medicijnen,
een breiwerkje, te weinig kleren en
3 fleeceplaids gaan we met onze
oude blauwe bus Woltersum uit.
Militairen, M.E.er, bussen, alles
laten we achter. Een heel naar
gevoel in mij gaat mee.
Gelukkig staat Fleur ons met koffie
al op te wachten. Ze had haar werk
afgezegd die dag. Tegen 9 uur
komen Henriette, Amy en Maik ook
bij ons. Johannes is rustig naar zijn
werk gegaan, al moet hij voor deze
keer over Groningen naar
Zuidbroek. De hele dag tv gekeken
en in spanning gezeten. Tegen 6 uur
s ’avonds is er ook nog een
aardschok in Middestum. Henriette
is met de kinderen naar haar
schoonouders gegaan als Johannes
bij ons in Middelstum komt, gaan
we samen eten. Na de koffie gaan
we s ’avonds tegen half 9 naar Anne
en Minke Wietsma.(Klaas Anne zijn
ouders) die gelukkig een
groot huis en veel logeerbedden
hebben. Waar we mogen slapen,
wat natuurlijk erg tegen viel, want
je hoorde steeds groot verkeer,
zoals veeauto’s rijden. Bovendien
ben je bang dat de sirene gaat
boven Woltersum
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Zodoende zit iedereen met wallen
’middags met gebak wat in
onder de ogen s ’morgens aan de
tevredenheid opgepeuzeld word.
We zijn weer thuis!
ontbijttafel. Alleen Klaas Anne komt
uitgeslapen beneden.
Gelukkig is er s ‘avonds net als
Al vroeg gaat de tv weer aan om te
anders patat met een snack van
Café De Witte Brug.
kijken hoe het eraan toe is in
Woltersum. Na wat bakjes koffie,
Ik heb nog een paar dagen een raar
mogen we tegen 12 uur weer naar
gevoel gehad. Het doet toch meer
huis. Daar lijkt het net alsof er niets
met me dan ik had gedacht.
is gebeurd.Henriette komt s
Johannes en Tea Bouwman.
===============================================================
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Belevenissen van hele vroege evacuees
Zoals iedereen in Woltersum, konden wij op zaterdagmiddag 7 januari j.l. weer
terug naar huis. Maar in tegenstelling tot de mensen die vrijdag uit Woltersum
moesten vertrekken, hadden wij donderdag al onze biezen gepakt, voor een
uitstapje naar Den Haag dat al heel op de agenda stond. Na lang aarzelen, dat
wel. Want op woensdagmiddag was ik samen met buurman Jan Jaap al bezig
om de overstromende kwelsloot bij zijn schuur en huis weg te houden. En
stond ik op onze eigen dam al tot de enkels in het water, iets dat in al onze 17
jaar in Woltersum nog nooit was voorgekomen. Maar ja, onze buren zouden
allemaal een oogje in het zeil houden, en dan ga je toch maar.
Om vervolgens op vrijdagmorgen om half zes uit je bed gebeld te worden,
omdat het dorp geëvacueerd wordt. Dan doe je geen oog meer dicht. Verhalen
over sjouwende dorpsgenoten, op TV allerlei bekenden in de Tiggelhal, en later
zie je de dijk achter je huis bedolven onder de zandzakken, en hoor je dat dat
nu net de zwakste plek in de dijk is. De hond was gelukkig al uit logeren in
Assen, dus daar hoefden we ons niet druk om te maken. En de mensen waren
het dorp ook al uit. Maar hoe zou het gaan met de koeien van alle boeren, de
kippen van Wim Lalkens, de dieren van Huib en Corella? Daar hoor je niet
direct iets over, in Den Haag waar geen TV Noord te zien was. Gelukkig was de
laptop mee, en konden we op de noordelijke websites het (soms oude) nieuws
volgen. Maar de lol was er wel vanaf, want wij beseften vrij snel dat bij een
dijkdoorbraak onze huizen vlak achter de dijk het risico liepen volledig
weggevaagd te worden.
Ik denk dat het wel duidelijk is met hoeveel spanning wij naar de
weerberichten keken. O gelukkig, de wind gaat draaien en zelfs liggen, hee, het
regent niet meer. In Den Haag scheen de zon, dat maakte alles nog veel
vreemder. En dan de onafgebroken stroom telefoontjes en SMS-jes, van buren,
familie en vrienden. Een logeeradres was snel geregeld, en daarna eerst maar
eens onderbroeken, hondenvoer en wat eten kopen. Later hoorde ik dat wij
lang niet de enigen waren die deze koopziekte hadden gehad, de omzet van de
HEMA zal wel flink gestegen zijn.
En nu zijn we dan weer thuis, en wordt er gelukkig snel actie ondernomen om
de dijk te verstevigen. Het ongemak van de zandzakken achter het huis nemen
we dan voor lief, ik geloof dat ik ze nog heel graag een tijdje daar zie liggen.......
Irene, Petra en Luka van Eemskanaal N.Z. 6
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Evacués
Een dan gaat om 6 uur ‘s morgens
de bel. Indringend, hard. Nooit
geweten dat de bel zoveel lawaai
kan maken. De vorige avond was
het laat geworden . We hadden
gezellig zitten praten met een
glaasje wijn erbij. Je schrikt je wild.
Wat is er aan de hand? Politie,
brand? Snel de ochtendjas aan en
naar beneden. Met drie man achter
elkaar aan. Eerst kijken voor je
opendoet krijg ik opdracht van
achter mij op de trap. En dan staan
Ingrid en René voor de deur.
Hoezo? Wat is er gebeurd?
Er wordt gevraagd of we evacués
kunnen herbergen. Altijd, maar
eerst maar eens wakker worden
met een kop koffie.

Dan komen de verhalen. Het
wassende water, de dreigende
dijkdoorbraak, de hele nacht in
touw geweest. En dan eindelijk
denken te kunnen gaan slapen en
dan gewekt worden door de politie.
Snel wegwezen. De gezichten van
de onverwachte gasten staan
bedrukt. Hoever ligt Woltersum van
het dorp Ten Boer? 3 km. En wij
wisten van niets.
Vervolgens de hele dag RTV Noord
en Radio Noord aan. Heel
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spannend, je leeft enorm mee.
Gaat het met een sisser aflopen of
gaat het fout en komt het water.
Dezelfde dag mogen ze nog niet
naar huis. Het logeerbed is al
opgemaakt, ze blijven een nachtje
slapen. De spanning blijft.
De volgende dag, net als we murw
zijn van radio en tv en deze hebben
uitgedaan komt er een telefoontje
of ze al weer thuis zijn, het mag
weer. Bij ons was nog enige twijfel,
maar het was wel zo. René en Ingrid
vertrokken zeer opgewekt naar huis
maar vergaten een tas met kleren.
Dat gaf ons de mogelijkheid om in
de loop van de middag (met een
goede smoes voor de politie) naar
Woltersum te gaan met een bos
rozen op de goede afloop en als
welkom thuis.
Het werd nog erg gezellig.
Erica Hoekstra

Foto Freek vd Ploeg
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Aanspuilen in n eerabbelkörf.
( jan. 2012, dails april 2006)
Gerrit Jan Berend Witkop zat in zien boerderijtje op Onstwedderhöchte 11
meter boven N.A.P. noar t.v Noord te kieken. Boeten regende t jong katten.
,,Bin ik even blied”’ miemerde hai,,, dat k vattien joar leden oet
Heubultjeburen ofraaisd bin? t Spiet mie veur d achterblievers doar, mor n
overstromen, doar kon je ja op wachten.”
Zien kammeroad Geert Goudbloud , beheerder van multifunktionail
centrum De Waaiden haar hom doudestieds oetlaagd: ,, Doe boksemschieter –
zek mor zeggen- doe wilst Heubultjeburen en mie in de steek loaten, omreden
doe elke nacht
in dien aangstdreumen wakker wordst mit – zmz-nadde loakens?
Overstromen, t zol mie wat. Wie liggen hier vaileg achter t diek.”
Of G.J.B. al zee dat Heubultjeburen 2 meter beneden N.A.P. lag, dat
deur de gaswinnen der op n duur nog n haalve meter bie kwam, dat
oardschokken de dieken gain goud deden, dat t wotterschop joaren achteroet
was mit t onderhold en aans niks dee as mollebulten plattrappen, dat de regen
aal meer wotter aanbrogde omdat t klimoat ekstremer wer, dat t zeewotter
hoger kwam, de beheerder van de Waaiden was doof veur zien bewiesvoeren
en antwoordde mit n schimpscheut:
,, As t ooit nog zowied komt kammeroad, dat de diek deurbrekt, den goa
k in eerabbelkörf zitten en spuil k –zmz- as Mozes in zien raiten mandje, aan
bie die op Onstwedderhöchte.”
GJB zee dat Geert doar nait de spot mit drieven mos, mor dat hai in de
verre toukomst geliek kriegen zol mit zien over-stromenstheorie en dat Geert
den mit laifde welkom was.
,,De Heubultjebuursters lopen hier eerder vot vanwege n gebrek aan
waark as aan n teveul aan wotter. En den hebben ze niks te zuiken bie die in
Onstwedde, mor ze trekken noar de raandstad. Doe waist beter as ik, dat t
laand doar nog stukken leger ligt. Vandoar, t geld veur onze dieken blift in t
westen.”
Dat was n theorie, woar Gerrit Berend Jan in 1998 zulf nog nait op komen
was, mor noa t joar 2000 haar Geert Goudbloud aal meer geliek kregen.
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Heubultjeburen kreeg te moaken mit waarklooshaid en krimp. En dat het geld
veur t onderhold van de dieken ook in t westen hangen bleven was, wer GJB in
d eerste week van 2012 zo kloar as n klontje, want ondanks aal dij regen bleef
het in de raandstad, op n poar nadde vouten in Dordrecht noa, dreug , mor t
noorden ….
Mit n schok sprong e op oet zien miemeroatsies. Was dat de meulen van
Heubultjeburen nait? Waarachteg, doar haar je t gesmiet in de gloazen al. ,,n
Spoukdörp,” zee de nijsjoager van RTV Noord,,, omdat de diek op deurbreken
staait binnen de inwoners elders onderbrocht!” De beelden logen der nait om,
bragel , zandzakken, kwelwotter , soldoaten, helpers en n allerlaifst wichtje dij
heur beer redde…
De Heubultjebuursters waren opvongen in de sportzoal van Bultjeshoezen.
n Verslaggever schoot doar Geert Goudbloud aan en vruig, woar dij de nacht
deurbrengen zol. Dou Geert ontredderd de scholders optrok, wus GJB wat hom
te doun ston.
Twij uur loater zat d onthaimde dörpshoesbeheerder 11 meter hoog en
dreug bie hom in koamer. Ain vroag brandde Gerrit Jan Berend op de tong:,,
Kiek ais even, dat zit zo Goudbloudje, bin k in dien ogen nou n boksemschieter
of n realist?”
,, Tougeven,”zuchtde dij,,, n boksemschieter, nee, mor zolaank
Heubultjeburen nait blank staait en ik nait in n eerabbelkörf- zmz-bie die
aanspuild bin, nuim ik die nog gain realist. Mor as d overheden ons hier in t
Noorden behandeln blieven – zmz- as n staifkind en ons gain supergemoal en n
poar meter damwaand tou willen, den komt t wel zowied.”
Luuk Houwing
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DREIGENDE DIJKDOORBRAAK
6 Januari 2012. Een datum die we
niet snel meer zullen vergeten.
Ik zou die ochtend gaan
doorbrengen in de sportschool. Alle
oliebollen eraf trainen. Op de
terugreis zou ik taarten halen bij de
Hema vanwege de viering van onze
gezamenlijke verjaardag twee
dagen eerder. ’s Middags zou ik een
nieuwe column voor mijn website
gaan schrijven. Over de overgang
naar 2012. Wat zou het nieuwe jaar
brengen? Zouden dromen gaan
uitkomen, of zouden er
nachtmerries op de loer liggen?
Maar alles liep anders dan gepland.
‘Dit is toch geen idiote grap hè?!’
riep ik tegen mijn boer nadat onze
buurman ons uit bed had gebeld.
Maar nee, het was waar. De dijk
langs het Eemskanaal stond op
springen. Het naastgelegen dorp
Woltersum was al zo goed als
ontruimd. Wittewierum zou volgen.
We haastten ons naar buiten.
Voeren, melken en de allerjongsten
kalfjes naar een veilig gebied
brengen, leek ons op dat
moment het belangrijkst.
Terwijl het langzaamaan licht werd
zagen we dat ons dorp veranderd
was in een oorlogsgebied. Politie,
brandweer, het leger, M.E, talloze
journalisten. Ineens waren
Woltersum en Wittewierum in heel
het land bekend. Buren kregen een
half uur de tijd om spullen te
pakken en te vertrekken.
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Op hun huizen werd met tape
kruisen geplakt. Een teken dat het
huis verlaten was. Wij bleven,
uiteraard.
Toen begon het wachten, het
oneindig veel bellen met
boerenburen die in exact dezelfde
machteloze situatie zaten en het
gepieker over de grote vraag; wat
gaan we doen als de situatie nog
dreigender wordt? Voor het eerst,
sinds ruim zeven jaar, zag ik tranen
in de ogen van mijn boer… Zelf was
ik paniekerig. Wat als de dijk breekt
en al ons vee niet op tijd weg is? De
gedachte daaraan maakte me
misselijk, deed mijn slokdarm
branden van het zuur dat uit mijn
lege maag omhoog kwam rijzen.
Half twee. De situatie werd
ernstiger. Reddingsboten werden
het gebied ingebracht. Honderden
dranghekken stonden klaar om alle
koeien in het gebied desnoods los
door de dorpen heen te jagen. We
kregen een laatste waarschuwing;
regel vervoer voor je koeien en
vertrek. Zo niet, dan ben je verplicht
een proces verbaal te ondertekenen
en blijf je hier volledig op eigen
risico.
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Het liefst wilde ik ter plekke
oplossen in het niets. Mijn ogen
dicht knijpen. Mijn handen tegen
mijn oren drukken zodat ik niets
meer mee zou krijgen van deze
nachtmerrie.
‘Weten jullie het zeker?’ vroeg onze
veehandelaar. Ik knikte eerst,
daarna Wim. Een moeilijke
beslissing. De evacuatie zou enorm
ingrijpend worden voor de koeien.
Maar hun veiligheid vonden we
belangrijker dan de stress die het
zou gaan opleveren. Wachtend op
de trucks dacht ik aan ouwe Ollie
die toch al zo moeilijk loopt. En aan
Maartje en Bolly Wolly die ieder
moment konden gaan afkalven.
Tranen rolden over mijn lijkbleke
gezicht.
Onze koeien kwamen in een
prachtige lege loopstal op zo’n 3 km
afstand. Het jongvee ging ietsje
verder, maar nog steeds dicht in de
buurt. Wat een geluk! Wij zelf
verlieten even later, met wat
schone kleding en onze
tandenborstels, het uitgestorven
dorp. Van slapen kwam niets. Net
als van het melken de volgende
ochtend. Waren de koeien net een
beetje bekomen van het transport,
nu waren ze gestrest van het
gemolken worden in een totaal
andere melkput. Wat een chaos! De
mededeling die die middag kwam,
dat de dijk stabiel was en iedereen
weer terug kon keren, kon ons dan
ook niet blijer maken. Een uur later
reden de trucks het erf weer af om
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onze koeien onder
politiebegeleiding terug naar huis te
rijden.

Inmiddels zijn we drie dagen
verder. Het is heerlijk om te zien dat
de buren thuis zijn, en dat er weer
auto’s en fietsen door de straat
rijden. De koeien zijn nog wat
sloom, de allerjongsten pinken nog
iets onrustig. Morgen komt de rest
van het jongvee thuis. Mijn
nuchtere boer is weer ontspannen.
Voor hem is het klaar nu. Voor mij
niet. Daar is dit toch allemaal iets te
ingrijpend voor geweest. Dat kan ik
niet zomaar naast me neer leggen.
Spijt van de evacuatie hebben we
niet. Achteraf bleek het niet nodig
te zijn geweest, maar dat weten we
nú… We hebben ons vee in
veiligheid gebracht. En dat geeft een
goed en vooral enorm voldaan
gevoel.
Marisca Ten Den
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Dreigende Dijkdoorbraak.
Tot nu waren dit beelden op televisie, ver van mijn bed, hoewel ik regelmatig mezelf
realiseerde hoe kwetsbaar we zijn in Woltersum, zo vlak achter de dijk van het
Eemskanaal, waar het water enkele meters hoger staat.
Donderdagavond rond half elf wordt er op het raam geklopt door mijn buurvrouw, of
ik wil komen helpen op verzoek van het waterschap met het verstevigen van de dijk.
Geen seconde hoef ik na te denken over mijn beslissing om te helpen. Ik kleed me
aan en zeg tegen de al slapende gezinsleden dat ik ga helpen om de dijk te
verstevigen. Kennelijk is mijn boodschap van dusdanige toon en aard dat mijn
mededeling wordt beantwoordt met wat gemompel waarna rustig wordt verder
geslapen.
Ik spoed mij naar de dijk, alwaar zich reeds een groep mensen heeft verzameld. De
sfeer is gemoedelijk en we wachten de instructies van de mensen van het waterschap
rustig en gelaten af. Als dan de zandzakken arriveren, komt er beweging in en
kruiwagens worden geladen met zandzakken, gekruid en door anderen op aanwijzing
van het waterschap neergelegd. Dit verloopt zo gladjes dat de we soms moeten
wachten op een nieuwe voorraad zandzakken, die op een gegeven moment echt op
zijn.
Tijdens het wachten op nieuwe wordt er koffie geschonken en krijg ik de indruk dat
het hier gaat om een nieuwjaarsreceptie in Woltersum. Links en rechts is wat
gemopper over de zandzakken maar over het algemeen is er sprake van een goede
sfeer.
Van deze pauze maak ik gebruik om thuis even wat dingetjes te regelen. Waar waren
die reddingsvesten ook alweer gebleven. Thuis op zoek en deze, samen met de
mandjes van de katten klaar gelegd, je weet maar nooit. Mijn gestommel in huis
wordt wel opgemerkt, maar wederom was dit op een manier die in ieder geval geen
paniek oplevert en wordt er rustig verder geslapen.
Terug bij de dijk komt de boel weer op gang en werkelijk de zandzakken vliegen mij
figuurlijk om de oren en voel ik het zand tussen mijn tanden knarsen. Als een
geoliede machine wordt een verstevigings- wal aangelegd. Tussendoor nog tijd voor
een borreltje en een frikadelletje. De sfeer blijft gemoedelijk, een van aanpakken
zonder ook maar een moment van paniek of haast, nee het verloopt werkelijk
gesmeerd.
Uiteindelijk verschijnen er hulptroepen in de vorm van mensen van een loonbedrijf
waarna het aantal helpende Woltersumers langzamerhand afneemt.
Inmiddels zijn er al talloze zandzakken gelegd.
Zo tegen half zes heb ik het wel gehad, moe van het sjouwen en gebrek aan slaap,
verheug ik mij op mijn bedje, toen mij het gerucht bereikte dat Woltersum
geëvacueerd zou gaan worden.
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Balen, immers de hele nacht waren we “lekker” bezig geweest en geen moment was
er bij mij een gevoel geweest van “dit gaat fout”.
Het werd echter wel tijd om huiswaarts te gaan, de politie was immers al bezig
bewoners te wekken. Onderweg spreek ik met een clubje agenten die bezig zijn
bewoners wakker te maken. Zij hebben, zo zeiden zij de opdracht om de mensen
wakker te maken met een voor waarschuwing, waaruit ik afleidt dat de situatie niet
zo acuut is, nee eerder zoiets van bereid je voor op een mogelijke evacuatie.
Thuis toch de gezinsleden maar wakker gemaakt.
Wanneer dan thuis de boel op gang komt, realiseer ik mij dat het gebrek aan slaap
vooral de oorzaak is van het feit dat ik even niet weet hoe ik de boel moet
organiseren. Wij willen een definitieve opdracht om te evacueren afwachten, maar in
tussentijd niet stil blijven zitten wachten, nee, wat neem je mee en wat stel je veilig
en waar ga je heen.
Uiteindelijk hebben we een aantal zaken die voor ons belangrijk zijn naar boven
gebracht en wat kleding ingepakt en in de auto gezet. Toen de televisie aan en
wachten op de dingen die zouden gaan komen.
Uiteindelijk wordt het negen uur als er een motoragent aan de deur verschijnt die
ons, nog steeds in vage taal te verstaan geeft toch maar te vertrekken. We besluiten
dan ook maar te vertrekken.
Het gevoel dat ik had toen ik bij de auto stond, realiserend dat we een van de laatsten
waren die vertrokken was bizar, staande in een nagenoeg verlaten dorp.
We hadden besloten om direct naar familie te gaan, twee katten in een mandje in een
sporthal met allemaal honden is geen succes en zonder mijn katten was ik niet
vertrokken.
Onderweg realiseerde ik mij dat ik het belangrijkste bij mij had, mijn partner kinderen
en huisdieren. Dat gaf mij een rustig gevoel. Op het moment dat bekend werd dat er
geëvacueerd ging worden, besefte ik mezelf dat al die spullen die ik om mij heen heb
verzameld alleen maar ballast is en in dergelijke situaties een hoop zorgen kunnen
opleveren. Ondanks dat spullen maar spullen zijn, ga je toch kiezen wat wel en niet
belangrijk is om veilig te stellen.
Tot slot, ik kan nog wel even doorgaan, wil ik zeggen dat het mij enorm goed heeft
gedaan om te zien wat wij als dorpsbewoners in de nacht voor inspanningen hebben
verricht om de eerst wallen op te werpen. De bereidheid om te helpen was groot. Het
ging immers om onze gemeenschap die bedreigt werd door het water. Het besef dat
je als gemeenschap samen strijd tegen de dreiging van het water geeft mij het gevoel
dat juist die gemeenschap heel erg belangrijk is en dat we ons niet altijd afhankelijk
hoeven te maken van andere organisaties. Samen als gemeenschap kunnen we veel
bereiken, het is ons dorp en wij vechten tegen het water dat ons bedreigt om dit te
behouden. Ja het is werkelijk fijn om in Woltersum te wonen, een dorp om in thuis te
komen.
Ronald Weusten
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Mijn ervaringen:
Na enige aarzeling schrijf ik toch een
stukje over wat ik “meeneem” aan
gedachte en ervaringen van de
wateroverlast.
Lekker op de bank bij een warme
kachel met het plan vroeg naar bed
te gaan, vertelde Bart nog even bij
de dijk te gaan kijken omdat er twee
werknemers van het Waterschap
bezig waren met een inspectie. Hij
komt thuis met de mededeling dat
hij ze een kruiwagen gaat brengen
want zij hebben er 1 met een lekke
band. Enigszins verontrust vraag ik
hem om te informeren of er hulp
nodig is. Kort daarop gaat mijn
mobiel en geeft Bart aan dat er
mensen bij de dijk nodig zijn.
Laarzen en jas aan en het dorp in!
Zo begint een avond overgaande in
een lange, koude nacht met zware
zandzakken waarin saamhorigheid
geen begrip maar iets
vanzelfsprekend is.
Aan de dijk heb ik mensen ( op een
andere manier ) leren kennen.
Voor de manier waarop mensen
zich hebben ingezet, in het
bijzonder een aantal jongeren, heb
ik veel bewondering.
Het grote
verantwoordelijkheidsgevoel,
doorzettingsvermogen,
verbondenheid, humor en
zorgzaamheid voor elkaar,
huis&haard en het dorp waren
opvallend en zal ik niet snel
vergeten.
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Iedereen droeg een (steentje ) eh
zandzak bij! Dat een kroket van Afra
goed kan doen, een borrel best
aangenaam smaakt en op zijn minst
verwarmend is, kruiwagen racen
grappig en elkaar pesten door voor
te dringen in de rij van kruiwagens
je ook warm houdt zijn dingen waar
je achteraf om kan lachen.
Toen we zij aan zij stonden in een
“treintje” zakken doorgevend de
dijk op zat de tekst we zullen
doorgaan met het zweet op ons
gezicht, met de kracht om door te
gaan in een mateloze tijd, in mijn
hoofd. Ongetwijfeld had Ramses
Shaffy andere associaties dan
zandzakken toen hij de tekst voor
dit lied schreef.
Vanaf het moment dat ik als
“import” in Woltersum kwam
wonen viel me op hoe trots de
bewoners op Woltersum zijn. Trots
ben ik van 5 op 6 januari ook op
Woltersum geworden.
En dan ga je noodgedwongen weg,
doordat ik de hele nacht bij de dijk
ben geweest en meegenomen ben
in het proces van kwel en piping en
een verzadigde dijk, met eigen ogen
aanschouwend dat er nog zoveel
nodig was om het geheel stabiel te
krijgen was de schok van een
evacuatie voor mij minder groot dan
voor de mensen die op hun bed
lagen en gewekt werden door de
politie.
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Je wordt geëvacueerd en neemt
En wat voel je dan als je terugkomt
mee, nee Sam niet alleen een Justin
behalve dankbaarheid, dat de basis
niet alleen in jezelf ligt, maar ook in
Pieper cd, maar je kinderen, want
je huis en de mensen die van
die zijn je alles!
Toen ik iets jonger dan Sterre mijn
betekenis zijn en met wie je in een
dorp woont. Met dat gegeven in
jongste kind nu is heb ik een
mijn hoofd ging ik maandag met een
dijkdoorbraak meegemaakt. Mijn
andere blik naar Groningen.
moeder en ik moesten ons huis
verlaten, dagen lang misschien zijn
Werkzaam in de dak- en thuislozen
het wel weken geweest stond het
opvang, in de wetenschap dat
mensen die daar gebruik van
water uit de Waal tot aan het
aanrecht, niets was nog gewoon
moeten maken hun basis kwijt zijn
toen we terug konden naar huis,
en nog heel wat moeten
herinneringen van die tijd en
overwinnen alvorens ze die weer
hebben gevonden.
Gerrie.
beelden kwamen weer naar boven
==============================================================
Een dorp.
Een dorp waar niks is voor “Stadse” mensen
Geen winkels, geen vertier
Een dorp waar sommigen niet willen wonen
Dat kan nooit voor je plezier.
Een dorp waarvan de bewoners beter weten,
Een dorp waarin je samen leeft.
Niet “naast” elkaar maar MET elkaar,
Waar je buren niet worden vergeten.
Een dorp waar midden in de nacht
Bewoners zandzakken sjouwen,
Zonder klagen zonder morren,
Maar gewoon met alle kracht.
Een dorp, nu bekend in heel Nederland
Waar mensen wonen die elkaar helpen
Een dorp met een hele sterke
Onderlinge band.
Ons dorp Woltersum, achter de dijk
Een dorp uniek in zijn soort.
In dit dorp daar hoog in ’t Noorden
Voelen wij ons onnoemelijk rijk.
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EVACUEREN EN TERUGKEREN
Een compleet verslag waarin wordt
teruggeblikt op wat zich allemaal
heeft afgespeeld aan de
Bloemhofweg 4 op 6 januari 2012...
Vrijdag, 6 januari 2012: 's Morgens
in alle vroegte kregen we te horen
dat we ons huis moesten verlaten.
De reden hiervoor was de kritieke
toestand van de dijk in Woltersum.
Vanaf dat moment ging alles in
sneltreinvaart. Familie,
vrijwilligers... Ze waren er binnen
'no time' om te helpen om ons,
maar zeker ook alle dieren in de
opvang te evacueren.
Reismandjes, dozen, houten
kisten... Alles werd aangesleept om
dieren in te vervoeren. We hadden
de beschikking over een
paardentrailer; daar konden
behoorlijk wat dieren in en ook was
er voldoende plek voor voer en
hooi... De trailer met de
eindbestemming 'Smeerling'.
Verder stond er een auto afgeladen
met konijnen, veelal pensiondieren,
met als eindbestemming Ten
Boer... En niet te vergeten, de
dierenambulance... Met extra
reismandjes en nog meer ruimte om
dieren te vervoeren. Op het
moment dat alle dieren, op het
wilde konijn Sietse na, waren
verzameld in diverse
vervoersmiddelen, loeide het
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luchtalarm en moesten we
vertrekken...
Daar ga je dan, weg van je huis,
weg van de opvang... Niet
wetend waarheen, wanneer je terug
kan en al helemaal niet wat je zal
aantreffen bij terugkomst... Een
behoorlijk ingrijpende gebeurtenis
voor mens én dier! Eenmaal weg uit
Wittewierum en aangekomen in Ten
Boer, wordt duidelijk op welke
locaties de dieren zullen worden
ondergebracht. Het grootste deel
van de konijnen, de cavia's en alle
kippen en de duiven en kippen van
de buren werden allemaal naar
Smeerling gebracht, bij familie.
Onze katten en die van de buren
konden naar een verblijf van
Stichting Kat in Nood. De chinchilla's
en het resterende gedeelte
konijnen, waarvan alle
pensiondieren, konden in Ten Boer
worden ondergebracht bij onze
vrijwilliger... De honden hebben we
meegenomen naar Familie in Ten
Boer en Tjuchem...

Welliswaar in noodverblijven, maar
in ieder geval ver weg van water!!
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beangstigend. Maar goed, de dieren
zitten veilig... In en rondom huis is
het een grote bende, wat een
duidelijk beeld geeft van een
overhaast vertrek.

De konijnen in Ten Boer, in
geleende hokken en benches...

Zondag, 8 januari 2012:
Zonder dieren is het toch wel erg
leeg hier... Eerst maar eens de
hokken schoonmaken, zodat ze zo
snel mogelijk terug naar de opvang
kunnen!

In de wetenschap dat alle dieren
goed zijn ondergebracht, zijn we
uiteindelijk allemaal de nacht van
vrijdag op zaterdag in gegaan. Nog
steeds in spanning omtrent het
dilemma 'dijk Woltersum' en in
onwetendheid wat betreft het hoe
en wanneer terugkeren naar huis...
Zaterdag, 7 januari 2012: Rond het
middaguur kregen we in de
Tiggelhal, Ten Boer, te horen dat we
naar huis mochten. De situatie van
de dijk was minder kritiek, omdat ze
's nachts voldoende water
hebben kunnen spuien... Er lang
niet gerust op, zijn we naar huis
gegaan. In eerste instantie alleen
met de honden en Gizmo, de
chinchilla, want wat als het alsnog
mis zou gaan met de dijk?? Dan zit
je hier met alle dieren en hoewel
mensen behoorlijk gestrest kunnen
zijn, geldt dat ook zeker voor
dieren!!
Het is fijn om weer thuis te zijn,
maar aan de andere kant ook
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Stukje bij beetje begint het weer te
lijken op een opvang, in plaats van
een slagveld... De hokken zijn
schoon en de eerste konijnen
komen terug naar de opvang. Dit
zijn de konijnen die waren
ondergebracht in Ten Boer. Ook
Anna en Noeschka, de andere
chinchilla's zullen hun eigen hok
weer betreden vandaag!
Maandag, 9 januari 2012: Vandaag
worden alle katten teruggebracht!
We wachten ze met smart op... Ook
hebben we contact opgenomen met
de dierenbescherming in hoeverre
zij iets voor ons kunnen betekenen,
wat betreft het vervoeren van de
dieren die in Smeerling zijn
ondergebracht. De
dierenambulance van NoordGroningen is beschikbaar gesteld en
zal 's middags alle dieren voor ons
vervoeren!
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Alle katten zijn veilig terug, nu de
dieren vanuit Smeerling nog! Zodra
de dierenambulance is gearriveerd
en we extra reismandjes hebben
ingeladen, gaan we op weg!
Aangekomen in Smeerling beginnen
we in te laden...

Het wordt al aardig vol in de
ambulance...
Zodra alle dieren zijn en zoveel
mogelijk spullen zijn ingeladen, gaan
we weer terug naar Wittewierum.
Daar zitten ze met smart te wachten
op het weerzien van alle konijnen
en cavia's...
Eenmaal terug in Wittewierum zal
het nog een flinke klus zijn om alle
dieren weer op stee te krijgen.
Daarna zal ook weer flink moeten
worden opgeruimd en zullen we de
nodige spullen moeten uitzoeken...
We hebben zoveel spullen mogen
gebruiken van anderen!

Wat past en wat past niet?? Nou,
een klein dier past wel...
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Gelukkig is alles goed afgelopen,
dankzij een heleboel
hulpverleners, en wordt er aan de
dijk gewerkt! Maar goed, zo'n
evacuatie gaat je niet in de koude
kleren zitten. De dagelijkse
werkzaamheden keren terug en
stukje bij beetje wordt alles weer
zoals het was... Toch word je er aan
herinnerd, bijvoorbeeld door Gizmo,
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de chinchilla in onze woonkamer. Hij
is nog steeds zichzelf niet...
Onvoorstelbaar wat zo'n situatie te
weeg kan brengen bij mens én
dier... En dan zijn wij één van de
zovele gezinnen die hals over kop
hun huis moesten verlaten!
We hopen dat dit nooit weer zal
gebeuren...

De dieren worden ingeladen...

Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners! Dankzij iedereen die zich heeft
ingezet hebben we in korte tijd mens en dier veilig kunnen onderbrengen, is de
dijk niet doorgebroken, was er een centraal punt waar we terecht konden en
kijken we terug op de geweldige saamhorigheid die er was in deze crisis
situatie!
Bedankt allemaal!
Ditta & Harriet
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foto Martin Nuver

Dijkexcursie
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foto Bertus Loof

Deze extra editie van Tilproat is mogelijk gemaakt door
sponsoring door: Gemeente Ten Boer
Waterschap Noorderzijlvest
Aannemer GMB civiel bv.

En door heel veel werk en creativiteit van alle inwoners
van Woltersum en omgeving.

