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

Kopijsluiting: 
Vrijdag  

31 Mei 2019 

Moi lu, 
Moeilijk, moeizaam en bijzonder traag 
kwam de eerste Tilproat van het jaar 
2019 tot stand. Nog 3 weken te gaan tot 
de sluitingsdatum en niks, maar dan ook 
echt helemaal niks, was er binnen op de 
redactie voor deze maart editie. 
Lichtelijk paniek en een nachtmerrie 
voor een eindredacteur. Tineke ging 
maar weer eens diverse mensen bij 
langs mailen en oproepjes plaatsen op 
de Facebook pagina van ons dorps-
krantje.  En jawel hoor, de reacties 
stroomden binnen. Een zucht van 
verlichting, want dat er ook in maart 
2019 weer een Tilproat komt is een feit. 
Maar nu maar eens het voorwoord 
schrijven. Enige aandachtspuntjes: Het 
100 jarig bestaan van de SVW met een 
grote loterij waarmee een splinter-
nieuwe auto als hoofdprijs bovenaan 
staat.  Het School(dorps)feest en de 
kermis 2019. Geheimzinnig wordt er 
door de mensen geknutseld aan de 
versieringen van hun straten. Op de 
redactie kwam ook een mailtje binnen, 
met een naam van een onderdeel van de 
molen. Deze zei me totaal niets,  maar 
na een heerlijk bakje koffie bij de 
molenaars van Woltersum,  had ook ik 
weer wat geleerd en niet te vergeten een 
mooie foto rijker. Anneke heeft weer 
nieuwe bewoners bezocht en Tineke 
heeft een kijkje genomen bij de nieuwe 
uitbater van Café de Witte brug. Ook 
ging ze op kraambezoek. Waar? Dat 
leest u in deze Tilproat. Verder wens ik 
iedereen veel leesplezier toe en heeft u 
iets voor ons, aarzel dan niet en stuur 
het in naar het bekende mailadres. 
Tilproat@ziggo.nl   
 

Robert Smit. 
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Hallo Woltersum. 
 
Hoe voelt het nu om wakker te 
worden in de gemeente Groningen in 
plaats van Ten Boer? Net als bij de 
millennium wisseling is dit zonder 
noemenswaardige problemen ver-
lopen. Nu geloof ik ook niet dat er 
rampenteams klaar stonden om 
ongeregeldheden op te vangen, maar 
toch. Zelf realiseer ik mij nu pas dat 

ik de overgang naar de gemeente Groningen helemaal niet 
bewust heb beleefd, het is gewoon gebeurd. Inmiddels is het 
plaatsnaambord Woltersum al vervangen en staat daarop te 
lezen: “gemeente Groningen”. 
 
Toch hebben veel mensen bij de gemeente hard gewerkt om 
de organisatorische veranderingen door te voeren. Meer dan 
een paar mailtjes over subsidieaanvragen die in de toekomst 
mogelijk anders gaan lopen hebben wij (nog) niet gemerkt. 
De samenwerking met de gemeente Groningen was 
natuurlijk ook niet nieuw, maar toch het lijkt allemaal soepel 
te verlopen.  
 
De verschillende dorpsverenigingen gaan samen in een 
overkoepelend dorpsbelangen oprichten om zo de krachten 
van de oude gemeente Ten Boer te bundelen naar de nieuwe 
gemeente Groningen. Dit bestuur wordt op dit moment 
opgericht.  
 
Verder loopt alles eigenlijk wel rustig, we zijn aan het 
voorbereiden voor de jaarvergadering eind maart en het 
schoolfeest dat er in juni weer zal zijn. Dit jaar zal dit een 
extra groot feest zijn met het jubileum van de sport daarbij.  
 
Al met al komen de mooie dagen er weer aan. Laten we een 
feestje gaan bouwen. 
 

Willemjan Timmermans 
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EEN HEEL BIJZONDER SCHOOLFEEST IN 2019  
 
 

Zouden we als de school er niet meer was, dit jaar het 100-

jarig jubileum van de sportvereniging kunnen vieren? Maar 

gelukkig hebben we EN een school, EN een sportvereniging! 

Dus kunnen we dat mooi tegelijk en samen vieren. 

 

En als eerbetoon aan S.V.W. heeft de dorpsvereniging aan de straten 

gevraagd het thema toe te spitsen op SPORT in de brede zin. En met trots 

kan ik melden dat alle straten daar gehoor aan hebben gegeven. Soms met 

licht gemopper. Maar he, het is Woltersum. 

Voor het eerst heb ik in maart van alle straten het onderwerp doorgegeven 

gekregen. En allemaal over sport. Met geweldige ideeën die enorm 

verschillen, maar elkaar soms raken. Nou, ik weet het allemaal al. Heerlijke 

positie: voorzitter. Jullie zullen verrast zijn. Dat beloof ik. 

Er is 1 groot verschil met voorgaande edities van het schoolfeest: we willen 

graag dat de straten zoveel mogelijk al op donderdagavond worden 

opgebouwd. Dat heeft alles te maken met de vrijwilligers die nodig zijn bij 

het realiseren van het feestterrein en materialen die daarvoor moeten 

worden aangevoerd. Hoop op jullie medewerking, ook namens de 

sportvereniging. 

 

Ik zal hieronder nog een paar aandachtspunten opnoemen: 
 

- Voor straatbogen geldt dat de minimale doorrijhoogte 4.40 meter 

moet zijn; 

- Als de boog op een andere plaats wordt opgebouwd dan voorgaande 

keren, doe een KLIC-melding of weet in elk geval zeker dat er geen 

kabels worden geraakt (anders zijn de bouwers zelf verantwoordelijk 

voor de onkosten die daar uit voortvloeien); 

- Voor de wagens geldt dat hoe meer kleine kinderen er op zitten, hoe 

meer volwassenen ze moeten begeleiden (jullie kennen vast jullie kids 

het best om te weten wat een veilige groep begeleiders is); 

- Er moeten lijsten zijn van alle kinderen en volwassenen die op een 

wagen plaatsnemen en de naam van de persoon die op het trekkende 

vehikel zit. Deze laatste moet zijn verzekeringspolis nakijken of er met 

een aanhanger gereden mag worden; 
- De omheining op de wagen moet minimaal 40cm. hoog zijn;   (....verder op pag. 9) 
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-  Wij, bestuur dorpsvereniging en leerkrachten school, vinden het 

zeer belangrijk dat ALLE kinderen van school op een wagen 

kunnen. Ook die niet in Woltersum wonen. Dus denk na of het een 

wagen van de straat wordt of een vriendjes en vriendinnetjes 

wagen. Betrek vooral nu alvast de ouders erbij. Meer handen 

maken licht werk…; 

- Evenals 3 jaar geleden kunnen paarden, brommers en scooters, uit 

veiligheidsafwegingen, niet mee doen met de stoet. Versierde 

fietsen en mammoetskelters e.d. wel, mits dat de veiligheid van 

kinderen niet in de weg staat; 

- Er mogen langs de route GEEN auto’s geparkeerd staan aan de 

weg; 

- Gij zult uitbundig vlaggen (met onze eigen vlag of de Nederlandse 

3 kleur zonder oranje wimpel)!!! 

 

In de Tilproat van juni zullen de laatste updates worden gegeven over 

hoe laat vertrek, hoe laat jury begint, waar je bezoek mag parkeren enz.     

 

Een vriendelijke groet, mede namens mijn bestuur, Lenneke Brik. 
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Tijdelijke woningenlocatie voor Ten Boer. 

Aan de Boersterweg in Ten Boer, halverwege de weg richting Eemshavenweg,  komt een 

locatie voor tijdelijke woningen. Dit zijn woningen voor bewoners in Ten Boer die te maken 

krijgen met de versterkingsoperatie. Zij zullen hier tijdelijk wonen gedurende sloop, 

nieuwbouw of herstel van hun woonwijk of woning. De Boersterweg is gekozen na een 

selectie met de inwoners van Ten Boer, vanwege de mogelijkheid deze locatie snel te 

ontwikkelen. De plan-ontwikkeling is klaar en op dit moment is de vergunning voor de aanleg 

van deze woningen in procedure. 

In totaal komen er op de tijdelijke locatie 35 woningen, variërend van gezins-woningen, 

eenpersoons- tot levensbestendige woningen. De realisatie van de woningen gebeurt in 

opdracht van de Nationaal Coördinator. Het Centrum voor Veilig Wonen zorgt voor de aanleg 

en realisatie. De verwachting is dat de aanleg rond de zomer van 2019 start. 

Om de tijdelijke woningenlocatie voor fietsers en voetgangers te ontsluiten, komt er een 

veilig fietspad in de richting van de bebouwde kom van Ten Boer. Het gaat hier om een 

verhard schelpenpad, zachte verlichting met sensoren, alleen bestemd voor fietsers en 

wandelaars. Op dit moment vinden er met de direct aanwonenden gesprekken plaats over de 

route van dit fietspad. 
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Sport Vereniging Woltersum organiseert  

 
Een auto winnen met een kans van 1 op 1500, 

jaja dat kan straks, met de spectaculaire Super 

loterij van de SVW. We verloten een auto (KIA 

PICANTO ComfortPlusLine ter waarde van 15.000 

euro). Twee elektrische fietsen (Dames en Heren) 

en maar liefst een jaar lang wekelijks voor 50 

euro boodschappen doen bij de COOP in Ten 

Boer. De loten worden in een oplage van 1500 verkocht voor 50 euro 

per lot. En zeg nou zelf waar heb je een winstkans van 1 op 1500 om 

een nieuwe auto te winnen en tegelijkertijd de SVW te steunen. De 

trekking gaat plaatsvinden op zondag 23 juni om 18.00 uur in de grote 

tent op het sportveld. De verloting staat onder auspiciën van Emmius 

Notarissen uit 

Ten Boer. De 

trekking wordt 

verricht door 

notaris J.  

Hunderman. Ik 

zou zeggen ga 

kopen die loten.  

 

www.svwoltersum.com/reunie/loten-verkoop.html 
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Molen nieuws van de molenaars van de FRAM....... 

Als deze Tilproat verschijnt staat de FRAM er een beetje kaal bij, de 

fokken worden momenteel vervangen. 
We kunnen gewoon draaien maar nu merk je pas goed wat fokken doen. 

In de twintiger jaren van de vorige eeuw schreef vereniging de hollandse 

molen een jaar na haar oprichting een prijsvraag uit voor het ontwerpen 

van wiekverbeteringen. 
Dit was een laatste poging om molens bij de tijd en in bedrijf te houden. 

Inmiddels weten we dat dit niet gelukt is, molens hebben het als 

aandrijving afgelegd tegen diesel- en elektromotoren. 

vooral door de bedrijfszekerheid die niet afhankelijk is van de wind. 
 

De belangrijkst 

denkbare 

verbetering aan het 

gevlucht is toen niet 
uitgevonden, 

waarschijnlijk wel 

bedacht maar 

onuitvoerbaar in die 
tijd. 

Wat opvalt als je 

moderne wind-

molens bekijkt is dat 
ze draaibare vleugels 

hebben. Een    ver-

stelbare spoed.                                                    

Veel wiekver-
beteringen waren 

gebaseerd op de 

vorm van vliegtuig-

vleugels, weerstand 
in de draairichting 

verlagen en trek-

kracht vergroten. 
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Ingenieur P.L. Fauël, de uitvinder van de fokwiek, liet zich inspireren 

door de tuigage van een zeilschip. 

Hier zorgt het voorzeil (de fok) voor een drukverlaging achter het 

grootzeil door spleetwerking,  

Een molen zeilt altijd hoog aan de wind. 

Hierdoor zal vooral bij weinig wind de molen meer trekkracht krijgen.  

Waait het harder dan kan de fok alleen al voldoende trekkracht leveren 

om de molen te laten werken.  

Remkleppen zorgen ervoor dat de fok bij veel wind niet te hard gaat 

trekken. 

Alles bij elkaar is dit een ideale constructie voor een zaagmolen. 

De molen loopt al bij weinig wind en kan bij veel wind nog doordraaien. 

De remkleppen zorgen voor een gelijkmatige snelheid als de wind niet 

constant is, want het regelsysteem voor de remkleppen werkt op de 

centrifugaalkrachten dus indirect op de draaisnelheid. 

 

De FRAM draait en zaagt het lekkerst bij 20 omwentelingen per minuut 

(molenaars noemen dat 80 enden) en de remkleppen houden dat 

volautomatisch in de gaten. 

 

Als de molen draait kun je dat een beetje zien, maar als je het echt wilt 

bestuderen kan dat het beste als de molen stilstaat. 

Een goede reden om ook eens langs te komen als de molen niet draait. 

Afgezien van de koffie en de vriendelijke molenaars natuurlijk. 

Sietse, Peter en  Henk 
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Fling in Woltersum 
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Zondag  9 februari hadden we meer dan 80 bezoekers. En 

terecht. Want Fling gaf een prachtig optreden. Bij ons in de kerk 

speelden Evertjan 't Hart en Annemarie de Bie een zeer diverse 

set. Tussendoor kregen we ofwel verhalen van hun eigen 

avonturen in Ierland te horen ofwel meer achtergrond van de 

nummers die ze speelden en dat deden ze met veel humor.  

Naast de Ierse muziek en verhalen waren er ook veel Ierse 

muziekinstrumenten te zien en te beluisteren, waaronder de 

uilleann pipes. Een soort doedelzak maar dan "zonder al dat 

gedoe over de schouder", aldus Evertjan 't Hart.  

Dank voor jullie prachtig optreden, Fling 

De kunst aan de muur was van studenten van de kunstacademie 

Groningen en Rotterdam. 

En dank aan alle bezoekers voor hun komst en de gezelligheid!                                                                                                                                                                                                                                                            

(Foto: Ronnie Zeemering) 

Met vriendelijke groet, Culturele Commissie Woltersum 
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Culturele Commissie Woltersum 13-01-2019 

Zondag 13 januari was er een optreden van drie verschillende koren.  

Het was Full House, Ragazze Mature en tot slot nog Link ook. 

Mooie koren, vele stijlen, prachtige klanken. De wind raasde om de kerk. En als 

je de oversteek naar het Voorhofje durfde te maken: heerlijke wafels met warme 

kersen en slagroom. Kortom een prachtige middag ondanks het barre weer 

                                                                         

 

 

 

Foto: Theo 

Verhoeven 

  

 

 

 

 

 

 

Kunst van Jaap de 

Vries. 
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Zinloos geweld aan de bomen. 
 

Vrijdag morgen 22 februari. Bij het opstaan hoor ik een hoop lawaai. Kijk uit het raam en 

vervolgens zie ik een enorme uit-schuifbare 

kraan. Zo’n werktuig zal een mooie naam hebben 

maar die weet ik niet.  
 

Een hoop mannen getooid in oranje hesjes en 

helmen op, zijn bezig met het plaatsen van 

afzettingen. Hekken en borden met daarop 

vermeld  "pas op Kapwerkzaam-heden “. Een 

hoop grof geschut om de boel voor het kappen in 

orde te krijgen en een uur later kan het feest 

beginnen. De klimmer wordt omhoog gehesen, 

eerst in de Dobbestraat. Na een uurtje komt de 

klimmer(waar ik overigens diep respect voor heb) 

weer naar beneden en de halve boom staat er 

nog. Zo scheef als de toren van Pisa maar dat deel 

moet blijven staan, aldus de mensen die het 

kunnen weten.  

 

Vervolgens wordt het hele circus verplaatst naar 

de Bouwerschapweg hoek Hoofdweg. Dus het 

rijtje bomen bij de  eieren keet krijgt een beurt. 

En wij maar hopen dat die gevaarlijke scheef 

overhangende boom eindelijk gerooid zal 

worden. Als het een beetje hard waait, dan 

staat deze heen en weer te zwiepen alsof het 

niks is. Ik kan het weten want de boom staat 

bijna bij ons in de tuin en hebben het volledige 

zicht erop. Maar niks is minder waar. De enige 

boom die nog recht stond ging eraan. Hoe 

verzin je het. De gedachtegang van een 

landschapsarchitect of wie dit ook maar 

bedacht heeft kan ik niet volgen. Het zal wel 

aan mij liggen. 

  

Heeft weer een hoop geld gekost en 

waarschijnlijk komen ze nog wel terug om de 

rest te rooien want volgens mij zijn al die 

bomen zwak, ziek en misselijk. Zo , dit moest ik 

even kwijt. 
Anneke Wagenmakers. 



NIEUWE BEWONERS. 
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Na de verhuizing van de fam. Bothof heeft het huis aan de 
Dobbestraat 14 een lange tijd van leegstand  doorgemaakt. 
Velen onder ons hebben vaak gedacht . wat jammer dat zo’n 
mooi huis geen bestemming heeft. Ons aller Aards(vijand) de 
Fa. NAM had daar een grote lepel in de pap. 
 
Als een lot uit de loterij hebben de nieuwe bewoners dit huis 
kunnen bemachtigen. Er waren meer kapers op de kust en op 
de afgesproken tijd bij de makelaar, kwam de concurrentie niet 
opdagen. Per vergissing waren deze personen naar het 
verkeerde dorp gereden en pisten ze vervolgens naast de pot. 
 
Jeroen Groothoff, 25jaar, en Rienke Feitsma, 25 jaar, zijn de 
gelukkige bewoners van dit prachtige huis geworden en na een 
grondige opknapbeurt wonen ze sinds 1 december 2018 aan de 
Dobbestraat 14. Het huis heeft een metamorfose ondergaan en 
is volledig naar eigen smaak weer ingericht. Het resultaat mag 
er zijn.  
 
Nu het voorjaar wordt 
gaat het kriebelen om de 
tuin aan te pakken , en 
voor de zomer zal het er 
een heel ander aanzien 
krijgen. 
 
Jeroen en Rienke zijn 
gewend aan het landelijk 
wonen want ze zijn beide 
geboren op het platte 
land. Jeroen heeft z’n 
roots in Garmerwolde en 
Rienke in Eenum. Beide 
zijn op een boerderij 
geboren en getogen en  
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woonden nog thuis voordat ze samen in Woltersum zijn komen 
wonen. De stap om een dorp als Woltersum te kiezen was dan 
ook snel gemaakt. Mooi tussen beide ouderlijke huizen in. 
 
Jeroen werkt bij zijn  vader in het Loonwerkers bedrijf  
“Groothoff “ te Garmerwolde en Rienke werkt sinds twee jaar 
als doktersassistente bij de Huisartsen groepspraktijk in 
Bedum. Samen met haar collega’s ( 8 huisartsen en 11 
assistentes) heeft ze het erg naar haar zin. 
 
Rienke en Jeroen hebben elkaar leren kennen bij  een 
festiviteit van het C.P.J.  
(chr. Plattelands jongeren). De jaarlijkse “Solex “tocht op 
Hemelvaartsdag  heeft bijgedragen aan de kennismaking. Dit 
evenement is een jaarlijks terugkerende traditie geworden. Met 
een hele groep gaan ze er dan op uit. 
Jeroen is actief in de vereniging en zit in het bestuur. Vaak 
worden er evenementen georganiseerd zoals schuurfeesten en 
andere festiviteiten voor jongeren.   
 
De toneel vereniging is voor Jeroen ook niet vreemd , hij speelt 
tijdens de uitvoering vaak mee en dan het liefst een Gronings 
talige rol. 
 
Rienke heeft muziek maken als hobby en speelt Alt Saxofoon 
in een fanfare orkest in het t’Zand. Tevens speelt ze in een 
bandje als Saxofonist. 
 
Samen delen ze de kunst van het stijl dansen wat ook een hele 
mooie vorm van ontspanning is. 
 
We wensen Rienke en Jeroen vele gelukkige jaren en 
woonplezier in Woltersum. 
 
 

 

Anneke WagenmakersAnneke WagenmakersAnneke WagenmakersAnneke Wagenmakers    
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Beste Dorpsbewoners, 

 

Het verbouwde dorpshuis is weer volop in 

gebruik en de nieuwe keuken en kantine voldoen 

prima. We hebben even wat problemen gehad 

met de riolering, maar dat is gelukkig snel 

verholpen.  

 

Hebben jullie ook gezien dat er nu ook nieuwe gordijnen in de 

gymzaal hangen en dat er nieuwe vloerbedekking op het toneel 

ligt?   

 

En zo zijn we met nog een aantal zaken bezig om de verbouwing af 

te ronden,  bijvoorbeeld de muziekinstallatie, internet, 

pinapparaat, nog meer terrasmeubilair en aankleding van de 

kantine. In de komende weken komt dat allemaal voor elkaar.  

 

Ook de afwikkeling met de fondsen loopt naar wens; we hebben nu 

bijna al de toegezegde subsidies binnen. 

 

We zijn overigens nog steeds op zoek naar een secretaris voor 

het bestuur.  Je kunt je daar voor aanmelden bij Sien of Klaske. 

 

Groet, 

Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum 
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n Voaske omhoogholden (door Luuk Houwing) 

 

Loeks Köster was in gedachten verzonken. Intied was Martje mit heur 

smartfoon in de weer. Het eppen lukde heur den wel, den weer nait en 

van Loeks hufde ze gain hulp verwachten. Dij was- zoas e zuk benuimde 

– digibeet mit opzet. Noa zien schoulmeesterschop wol e zuk nait aan 

nog  n internetversloaven woagen. 

 

Martje legde mit n zucht t mobieltje deel, keek noar hom en vruig:,, Wat 

gaait der in dien kop om, Loeks of is t leeg in dien bovenkoamer?” 

Loeks nam n slok kovvie en zee kaalm: ,, Ik, ik overdenk de goie 

veurnemens van onze regeren  veur 2019.” 

,, Goie veurnemens,” laagde Martje,,,goie veurnemens verswinnen 

binnen n moand bie grofvoel. Verdaip die mor wat meer in t internet, 

eerstoe der omdenkst  bist op n doodspoor belaand.” 

,, Den mor oetrangeerd wicht. Heubultjeburen wordt toch nait  

aansloten op t spoor. Mor, om op dij goie veurnemens weerom te 

komen. Rutte wil in 2019 soamen mit ale Nederlanders n voaske in de 

lucht holden.” 

,, Ach hol op!” 

,, Joa, opholden, dat wol hai en der verzichteg mit omspringen.” 

,,Net of ik dat nait mitkregen heb. Wie Nederlanders mozzen dat 

kostboare voaske omhoog holden. Gain kunst aan, k begriep nait, 

dastoe doar zo laank over deur prakkezaaierst, mienjong.” 

,, Nee? Nou dat wordt aans nog n haile puzzelderij. Leg mie ais oet..hou 

kennen 17 miljoun Nederlanders dat ding gezoamelek in de lucht 

holden.?” 

Martje schudde mit kop:,, Ik wol die lozer hebben. Rutte het dat puur 

symbolisch bedould. Doar mag n slicht schoulmeestertje as doe de spot 

nait mit drieven. Rutte  is van de maarktwaarken! Dat omhoogholden. 
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 gaait wis in ainmansplougendainst. Elk mag omstebeurten dat voaske n 

ketaaier omhoog holden, nait langer, zodat heur of hom t bloud nait in d 

oksels zakt.  

n Ketaaier is ook zat voldounde. Reken mor noa. Zestien miljoun 

Nederlanders binnen beschikboar, omreden roegbainders worden 

oetsloten. Bie mekoar levert dat 16 miljoun ketaaier op. Wie kennen 

den zunder problemen minstens 451 joar veuroet.” 

Martje Köster het weleswoar gain schoulmeester west, mor Loeks  kon 

gain niks of naks op heur rekenderij ofdingen. 

Zodounde, wie kennen ons verheugen. Heubultjeburen ken nog deur tot 

het joar 2470. Wel onder 3 veurwoarden, dat wie nait verzoepen in 

plestik, dat groepen vroatzuchtege wolven ons nait opvreten en wie nait 

stikken in CO2, dioksine en aander onraain. Dij raampen veurbeholden- 

zel ons noageslacht tot in de verre 

toukomst deur dat voaske waiten wat veur 

n geweldeg stoatsman Rutte was.  

Intied binnen zai dij den leven deur mit het 

joar beter wordend onderwies netuurlek 

wel zo slaauw om n robot in te zetten. Dij 

ken dat -inmiddels antieke- voaske tot in de 

aiweghaid omhoog holden. Omreden, bie n 

robot zel t bloud nooit in d oksels zakken, 

ja…   

 

                                                                                            Luuk Houwing 
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Datum:Datum:Datum:Datum:    Wie?Wie?Wie?Wie?    Activiteit:Activiteit:Activiteit:Activiteit:    Locatie:Locatie:Locatie:Locatie:    Tijdstip:Tijdstip:Tijdstip:Tijdstip:    

10-mrt  Culturele Commissie Vocaal Ensemble Curiosa entree €5,- kerk 14;30 
23-mrt  School Oud Papier dorp vanaf 10:00 uur  
30-mrt  Tycho&Carolien Samen eten, gratis. Opgave verplicht. Pag 57 Dorpshuis vanaf 17:00 uur  
20-apr  School Oud Papier dorp vanaf 10:00 uur  
21-jun  gezamelijke ver. Voetbalwedstr. Woltersum-Oud FC Groningen Voetbalveld 19:00 

21 tm 23 gezamelijke ver. Kermis  dobbestraat vrij. t/m zo. 
21-jun  gezamelijke ver. Hollandse  feestavond. RADIO NL drive in show * Feesttent 21:00 - 01:00 
22-jun  gezamelijke ver. Optocht versierde wagens door Woltersum Hoofdweg 13:00 
22-jun  gezamelijke ver. Reunie Sportvereniging Woltersum F eesttent 16:00 
22-jun  gezamelijke ver. feestavond mmv.Super partyband Melrose * Feesttent 21:00 - 01:00 
23-jun  gezamelijke ver. Wedstrijden op 80 meter lange stor mbaan voetbalveld 13:00 
23-jun  gezamelijke ver. Live muziek mmv.Coverband O-fifty. Feesttent 17:00 - 22:00 
23-jun  gezamelijke ver. Trekking Jubileum loterij SVW Fees ttent 18:00 

          

    * Gratis entree. Vol is vol     

 

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

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

 

 

(Schoolfeest 2010, uit archief van Robert Smit) 
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Kerstavond 24 december 2018Kerstavond 24 december 2018Kerstavond 24 december 2018Kerstavond 24 december 2018    
 

Op deze mooie voorjaarsdag toch nog even 

terug denken aan kerstavond vorig jaar. Vanaf 

het cafe de witte brug startte een 

lichtjesoptocht met kinderen door het dorp 

eindigend  bij de kerk in Woltersum. 

 

De kerk gevuld met kinderen en (groot) ouders, 

luisterend naar een verhaal verteld door Ronnie 

Zeemering. Na afloop drinken bij het vuur op 

het kerkplein, naast de levende stal (van 

zorgboerderij de Slingertuin) 

 

Kon een kerst nog mooier beginnen? 

======================================= 
 
Zondag 10 maart  Vocaal Ensemble Curiosa 

Aanvang 14:30 uur 
                                                                        Entree € 5,-- locatie:Kerk Woltersum 
 
Vocaal ensemble Curiosa zingt vierstemmig en bestaat momenteel uit 11 leden. Het koor staat 
onder enthousiaste begeleiding van 
dirigente Julia Zaytseva.  Curiosa 
zingt afwisselend a capella of met 
pianobegeleiding door Julia.  Er 
wordt een breed repertoire gezongen 
van wereldmuziek, lichte muziek, 
klassiek tot popmuziek. Curiosa zingt 
in diverse talen als Frans, Engels, 
Duits, Latijn, Italiaans én 
Nederlands.  Sinds 2009 treden ze 
regelmatig op en zingen minstens 
twee keer per jaar op voor goede 
doelen. Met de opbrengst van de 
benefietconcerten ondersteunen we 
de doelstelling van Stichting Stem.  
 
Kijk ook op de website  https://www.koorrinkel.nl/curiosa  
 
Vocaal Ensemble Curiosa is verbonden aan Stichting Stem te Middelstum. Deze Stichting 
ondersteunt middels een Inbrengwinkel (Koor€Rinkel) tal van goede doelen waaronder muziek- 
en zanginitiatieven in de regio. 
 
De kunst in de kerk wordt verzorgd door studenten van de kunstacademie, dit keer Fynn van der 
Ziel  en Okki Poortvliet. 
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Sport Vereniging Woltersum is op zoek naar gymnasten en 

gymnastiek leraar/lerares 

We zijn als Sport Verenging Woltersum hard bezig om de gymnastiek afdeling van 

onze vereniging nieuw leven in te blazen. Maar we moeten natuurlijk eerst weten of 

er genoeg belangstelling is. Wij hebben met een paar instellingen binnen de 

gemeente Groningen contact 

gezocht om weer een 

gymleraar te vinden. We 

willen nu proberen om een 

gymleraar/gymlerares  te 

vinden die ook bevoegd is om 

echt gymnastiekles te geven. 

Maar misschien is er onder 

onze dorpsbewoners wel 

iemand met deze 

bevoegdheden. Daar zouden 

we dan graag mee in contact 

komen. Of misschien is er wel iemand in jullie vrienden- of kennissenkring die 

gymnastiekles mag geven.  

We moeten natuurlijk ook gymnasten hebben. Dus heb je zin om  te sporten meld je 

dan bij de vereniging. Het zou mooi zijn als we weer met een groep kinderen zouden 

kunnen beginnen. En we zitten te denken aan ouderengym/volwassenengym. Voor 

de wat oudere jeugd zou Free Running een optie kunnen zijn. Ik zou zeggen jeugd 

kom maar op met jullie ideeën om in Woltersum te sporten. We staan overal voor 

open. Om een goed beeld te krijgen en om hoeveel mensen/kinderen het zou 

kunnen gaan zou het mooi zijn als u/jullie een mail zouden sturen naar 

addiedost@hetnet.nl of info@svwoltersum.com.  

Ook voor informatie over gymleraar of lerares kun je mailen naar bovenstaande mail 

adressen. We zijn van plan om begin september te starten met eventuele nieuwe 

gym groepen. We zijn heel nieuwsgierig naar de reacties. 

 

Met vriendelijke Sportgroet, 

Addie Dost, namens het bestuur SVW 
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5 
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O.B.S de Huifkar Groep 3,4 & 5 
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O.B.S de Huifkar Groep 6,7 & 8 
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********************************************************************************** 

 Doorslaande muren,voegen die eruit vallen of wilt u uw woning een 

opknapbeurt geven?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MoWi is een voegbedrijf met een jarenlange ervaring.Wij laten uw huis er weer als nieuw 

uitzien. 

Wilt u een vrijblijvende offerte,dan komen wij graag bij u langs om de werkzaamheden 

door te spreken. 

*************************************************************************** 

 

                                          VOEGHERSTEL MET BEWAPENING [HAS methode] 

                                                 

              

             AARDBEVINGSCHADE…BEL /MAIL ONS!! 

Tevens kunt u ook bij ons terecht voor alle grote en kleine verbouwingen in en rondom uw 

woning!! 

Dakbedekking,carport,veranda,schilderwerk,glas,stuckwerk,klein onderhoud,etc.etc. 

Samenwerkende bedrijven: ZoutmanBouw,Ewolds Bouwservice,Woltjer installatiewerken, 

Kats Stucadoorsbedrijf,Clements dakdekkersbedrijf. 

                                Alles onder 1 telefoonnummer geregeld  !!! 

Mobiel: 06-33044616                                                                    

MAIL: info@voegbedrijfmowi.nl               Cliff Mosselman 
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Hallo allemaal, 

 

Per 1 mei wordt onze peuterzaal van stichting Kleine Vrienden onderdeel van de 

Kinderopvangorganisatie Kids2b. De peuteropvang blijft gehuisvest op school en zelf 

ben ik straks één van de twee leidsters die de groep zal blijven draaien.  

De voorzitter van St. Kleine Vrienden, Hendrik van Koldam, is verheugd over deze stap; 

"Nu we onderdeel zijn van Kids2b  kunnen we beter alle veranderingen in de 

kinderopvang doorvoeren en daarnaast de eigenheid van Kleine Vrienden behouden". 

Volgens Lenie van der Werf, directeur bestuurder van Kids2b, sluit de visie van de 

peuterzaal goed aan bij de nieuwe pedagogische visie van Kids2b, waarin bewuste 

voeding, beweging, taal en buiten centraal staan. Zij is ervan overtuigd dat wij de 

kinderen in Woltersum en omgeving, op deze mooi gelegen karakteristieke locatie, een 

fijne opvang kunnen bieden. 

 

Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het thema vuurwerk en aansluitend het 

thema winter. Ook hebben alle peuters een 

mooie Valentijnskaart gemaakt. 

We hebben allemaal genoten van de 

muzikale voorstelling " Het huis van Harry", 

waarin Harry de poes verdwaald was, maar 

gelukkig is het allemaal goed afgelopen!  

 

Dave en Jelte zijn inmiddels bij ons 

begonnen, veel plezier gewenst allebei. 

Helaas hebben wij ook afscheid moeten 

nemen van Cliff, Linde en Wietse, zij gaan al 

naar de basisschool. Ook daar veel plezier 

gewenst, maar dat gaat zeker goed komen. 

 

 

Groetjes van juf Maaike 
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Nieuwe uitbater van Café de Witte Brug. 

Zoals een ieder nu wel weet is de vorige uitbater van ons dorpscafé ermee 

gestopt. Dus wij van de Tilproat hebben een afspraak gemaakt met de nieuwe 

uitbater om even kennis met hem te maken.  

Buiten hoorde ik al de piratenmuziek uit de boxen komen en na een hartelijk 

welkom geheten van de nieuwe uitbater, Henk Peddemors, en een heerlijk 

kopje koffie gingen we aan de stamtafel zitten. En ik kan jullie vertellen als 

Henk op de praatstoel zit, krijg je er amper een woord tussen.  

Henk Peddemors is een geboren en getogen stadjer. Hij is 55 jaar geleden 

geboren in de binnenstad, Herestraat wel te verstaan. Henk heeft samen met 

zijn ex vrouw een taxibedrijf, die zij nu gaat voorzetten. En hij is in de wijde 

omtrek bekend als de eigenaar van "de feestbus". Dit is een omgebouwde bus 

met alles erop en eraan. Van bar tot muziekinstallatie.  Deze wil hij nu gaan 

verkopen want hij wil zich vanaf nu geheel inzetten voor onze mooie kroeg. 

Hij heeft grote plannen en wil het café  wat nieuw leven inblazen met in de 

toekomst bingo’s, jamsessies, livemuziek en natuurlijk de gebruikelijke feesten 

en partijen. Maar ook de huidige activiteiten wil hij graag behouden. In maart 

een groot openingsfeest te verwachten, maar hij wil eerst alles even een 

beetje op orde hebben. 

 

(Henk Peddemors achter de tap van Café de Witte Brug.)  
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Via een vriend op Facebook kwam hij  de advertentie van het café tegen. Deze  

advertentie trok zijn aandacht en omdat hij best wel veel ervaring heeft in de 

branche wou hij er wel meer van weten en belde Gert van Dijk voor een 

afspraak. En Henk kwam, zag en overwon. Woensdag gebeld, donderdag een 

afspraak en na een 1,5 uur hadden ze elkaar de hand geschud. Vrijdag de 15de 

februari kreeg hij de sleutel al in handen en kon hij aan de schoonmaak en de 

zaterdag zijn vuurdoop met het maandelijkse klaverjastoernooi. Een groot 

succes werd dit. Want er kwamen meer mensen dan gepland, maar het was 

supergezellig verteld hij.  “Heb zoveel handen geschud dat ik denk dat ze zich 

nogmaals moeten voorstellen bij de volgende keer dat ze hier komen".  

“Maar wat het mooiste was” zegt Henk “is dat zodra ik het op mijn eigen 

facebook pagina had gezet dat ik het café ging runnen, kreeg ik van 

wildvreemde mensen zomaar vriendschapverzoeken. In 1 uur tijd wel 12  

verzoeken vanuit het dorp. Maar dit is natuurlijk machtig mooi. Dat je voortijd 

al erkent word als dorpsgenoot. Want ik wil eigenlijk ook wel hierboven gaan 

wonen. Dus dan laat ik de drukte van de stad achter mij”.  

Ook de cafetaria gaat weer op volle toeren draaien en iedereen is weer 

welkom voor een heerlijk frietje of snack. Personeel neemt Henk nu nog niet 

aan. Zijn ex vrouw en een goede kameraad helpen hem nu, maar als alles goed 

draait wil hij wel personeel aannemen. Maar het liefste niet uit het dorp of 

naaste omgeving.   

Inmiddels is ook zijn kameraad, Lucien, aangeschoven. Een goedlachse 

politieman en hij gaat Henk dus helpen met de barwerkzaamheden. Ook voor 

hem is het de eerste keer dat hij hier binnenkwam sinds Henk de sleutel kreeg 

en hij kijkt zijn ogen uit. ´Wel groot hoor” zegt hij.  “Wat is het veranderd zeg, 

maar het is ook wel 26 jaar geleden dat ik hier kwam”.  Op de vraag waar ze 

elkaar van kennen word smakelijk gelachen. Van de feestbus dus, Lucien was 

daar de barkeeper van. Tja, en dan komen er heel veel leuke verhalen op tafel.  

 

Wij van de Tilproat wensen Henk heel veel geluk toe met deze nieuwe 

uitdaging.  

 

Tineke Smit. 
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Op kraamvisite bij de Fam Dijkstra. 

Op 20 februari j.l. was er een klein feestje bij 

de Fam. Dijkstra aan de Bouwerschapsweg.  

Er was een vierling geboren. Nee, niet van 

hun zelf, maar 1 van hun melkschapen was 

bevallen. 2 ooitjes en 2 rammetjes. Wat erg 

bijzonder is, is dat deze moeder vorig jaar 

ook een vierling heeft gekregen. Dus wat 

word het de volgende keer?  

Om kwart voor 11 in de morgen is de eerste 

geboren en de laatste een dik uur later. Dus 

de moeder had het er maar druk mee 

ineens. Maar wat was ze er trots op.  

Ook wij van de Tilproat mochten een kijkje 

komen nemen. En we waren direct helemaal 

verkocht. Wat waren ze lief, klein en 

schattig. Ze hadden op dat moment nog niks gedronken, dus Leo zou later de 

moeder even melken en de kleintjes een flesje geven. Dit omdat het eerste melk 

erg voedzaam is voor de lammetjes. Daarna moeten ze het zelf doen.  

Maar in de tussentijd dat wij erbij 

stonden te genieten, kreeg de 

kleinste van het stel erge dorst en 

ging druk op zoek.  Anneke 

Dijkstra ging er rustig bij zitten en 

leidde het lammetje richting de 

tepels en ja hoor, hij dronk gulzig 

bij de moederschaap tot hij erover 

slurpte. Wij proberen kinderen dit 

af te leren maar als je dat hoort 

dan smelt je gewoon. En Leo en 

Anneke wisten dat het allemaal 

goed zou komen met dit nieuwe 

gezinnetje.  
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In totaal waren er tot nu toe, op de 

boerderij al 25 lammetjes geboren. De 

oudsten waren een weekje of 2 en de 

jongste dus net een 2 uurtjes. Dus ook 

Leo en Anneke hebben het er maar 

druk mee de laatste weken. De ooitjes 

houden ze zelf aan als melkschaap. De 

rammen zoeken ze uit. Ze houden ze 

zelf, ze hebben er nu 2, 1 zwarte en 1 

witte, of ze gaan naar een andere 

boerderij en worden dan ook daar als 

fokram gebruikt. Maar ook zullen er 

best een paar op het bord eindigen als 

biologisch  lamskoteletje.   

Als je daar zo in de schuur rondloopt dan zie je echte liefde tussen mens en 

dier. Zo nu en dan hoor nog eens een hinnik van een paard, die ook liefdevol 

word beantwoord door Leo.  

Op de vraag of we de couveuse 

lammetjes wilden zien, zeiden we 

natuurlijk uitmonding ja. Dus naar 

een andere schuur toe gelopen, waar 

Leo zelf een couveuse heeft gemaakt 

van lampen en strobalen. Daar 

kwamen 3 lammetjes tevoorschijn 

van een week oud. De moeder van 

deze 3 had het nog erg moeilijk, heeft 

een keizersnee gehad en voelde zich 

verre van blij. Maar met haar 3 

belhamels ging het uitmuntend. Leo 

maakte hun hokje ook nog even wat 

groter toen we erbij waren en ze 

sprongen blij in de ronde. Hier kan je toch echt uren naar kijken.   

Na een welgemeende dank je wel en een kom maar eens weer langs, zijn wij 

verliefd weer richting huis gegaan. 

 Tineke Smit en Foto’s van Thijs Smit. 
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Update Dorpsvernieuwing Woltersum 

Samen praten we over de toekomst van Woltersum.  De uitkomst van onze 

gesprekken leggen we vast in  een uitvoeringsgerichte dorpsvernieuwing-

sagenda. In deze agenda staat wat er moet gebeuren, hoe we het gaan 

aanpakken, wat het dorp zelf kan en waarvoor we inzet van buiten het dorp 

nodig hebben. 

Er is vorig jaar een dorpstafel opgericht die functioneert als gespreksplatform, 

bestaande uit enthousiaste dorpsgenoten en vertegenwoordigers namens de 

gemeente Groningen. Zij worden ondersteund en geadviseerd door een 

architect, een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect, een cultuur-

historicus en een sociaal geograaf. Samen bekijken we welke onderwerpen op 

onze dorpsvernieuwingsagenda moeten komen. Dat zijn onderwerpen die al in 

onze eerder gemaakte dorpsvisie staan, maar wellicht ook nieuwe onder-

werpen. 

De afgelopen maanden zijn er allemaal gesprekken gevoerd met kleine groepen 

van Woltersummers in alle leeftijdscategorieën; van jong tot oud. Ook met 

verenigingen en andere groepen die in het dorp actief zijn, is zo’n gesprek 

gevoerd en tot slot is er een enquête verspreid in het dorp. We willen van alle 

dorpsbewoners weten welke onderwerpen er beslist niet mogen ontbreken op 

de dorpsagenda. Met een aantal mensen willen we nog in gesprek, waaronder 

de oudere bewoners van Woltersum. Mocht u aan dit gesprek willen 

deelnemen, dan horen wij dat graag. Ook de schoolkinderen hebben 

meegedacht over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Woltersum. 

Deze gesprekken zijn inmiddels afgerond en dat betekent dat we graag de 

uitkomsten van deze gesprekken en analyses willen presenteren aan de rest van 

het dorp. Ook gaan we gezamenlijk in gesprek over wat we de belangrijkste 

thema’s en actiepunten vinden. Op basis hiervan wordt de definitieve 

dorpsagenda samengesteld. 
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De dorpsbijeenkomst is gepland op 6 april van 13:00 tot 17:00 uur in dorpshuis 

de Bongerd. Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen 

zal deze middag ook aanwezig zijn om de resultaten in ontvangst te nemen. U 

bent allen van harte welkom! Een uitnodiging met programma volgt binnenkort. 

 

Mayke Zandstra – projectleider dorpsvernieuwing  

Mayke Zandstra is namens de gemeente Groningen projectleider van de 

dorpsvernieuwing in Woltersum. Mayke begeleidt het proces en is de schakel 

tussen het dorp en de gemeente. 

Mayke is vanaf 8 maart elke 

vrijdagmiddag in dorpshuis de 

Bongerd aanwezig van 13:00 tot 

17:00 uur. Kom gerust binnenlopen 

voor vragen, opmerkingen die u 

nog wilt meegeven of gewoon een 

kop koffie.  

Contact gegevens Mayke 

Mail: 

mayke.zandstra@groningen.nl 

Telefoonnummer: 06 1521 9237 

Namens de Dorpstafel: 

Dieta Strijk Huib van der Ziel, Erica Dompeling, Addie Dost, Frans Pot, Tycho Sparreboom, 

Gerrie Schotman,  Mayke Zandstra (Gemeente Groningen), Wilma Lambeck (Gemeente 

Groningen), Sandra van Assen (ontwerp -en adviesteam dorpsvernieuwing Woltersum), 

Jochem Koster (ontwerp -en adviesteam dorpsvernieuwing Woltersum) en Ale Woudstra 

(gespreksleider dorpsvernieuwing Woltersum) 
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Op zaterdag 2 en 9 februari 2019 had toneelvereniging “Old Egypte” haar 

jaarlijkse uitvoeringen. 

Op de eerste toneelavond waren er ongeveer 70 mensen om te kijken en op 

de tweede uitvoering zat de zaal vol. 

 

Het toneelstuk dat gespeeld werd heet BED BAD EN Brood. 

 

Ik zal in het kort vertellen waar het over ging. 

 

Annelies en Cora zijn werkzaam bij een Daklozen opvang en deze opvang wil de 

Gemeente sluiten om deze plek te kunnen gebruiken om een winkelcentrum 

op te bouwen. 

Annelies heeft een zus Margot en die wil graag dat Annelies bij haar komt 

werken als assistent van de 

beleidsmedewerker maar 

Annelies ziet dit eigenlijk niet 

zitten, toch gaan ze een 

weddenschap aan dat als Margot 

een dag op de daklozen opvang 

komt werken en dit goed 

doorstaat dan komt Annelies bij 

haar als assistent werken.  

Cora heeft een broer Pim die 

samen gaat wonen met zijn 

vriendin Astrid, op een dag komt 

Pim bij Cora en verteld dat hij 

geen huurhuis meer heeft omdat 

hij een huurachterstand heeft bij 

de woningstichting en die zelfde dag dat Pim zijn huis uit word gezet heeft 

Astrid net haar spullen bij hem neergezet en zelf de huur opgezegd en de 

sleutel in geleverd van haar huis. 

Cora stelt voor dat Pim zolang bij hun in de opvang komt wonen maar wat Pim 

eerst niet weet is dat Cora ook aan Astrid beloofd heeft dat ook zij in de 

opvang kan slapen. 

Hier komt Pim op den duur achter en hij gaat zich vermommen als een zwerver 

om te voorkomen dat Astrid hem niet ziet.  

 



 

Tilproat 51 

Maar op een gegeven ogenblik krijgt Astrid in de gaten dat ook Pim hier zit 

maar zegt er eerst niks van en laat hem denken dat zij van niks weet. 

In de daklozenopvang woont ook Rob,  Rob heeft door brand zijn huis verloren 

en de gemeente doet weinig tot niks voor hem. Op een dag komt er een 

meneer van de gemeente samen met zijn assistent kijken op de 

daklozenopvang hoe het gaat en of er veel mensen opgevangen worden. Een 

dag later komt hij met zijn assistent vermomt als zwerver terug bij de opvang, 

zijn assistent moet incognito spioneren voor de gemeente. Hij denkt dat 

niemand dit doorheeft maar Annelies is niet dom en ziet het meteen maar zegt 

niks. Aan het einde van het verhaal word duidelijk waarom Pim een schuld 

heeft bij de woningbouw, de schuld die hij opgebouwd heeft komt omdat hij 

een veel te grote uitgave heeft gedaan om een ring voor Astrid te kopen om 

haar zo ten huwelijk te kunnen vragen.  meneer van Dijk van de gemeente 

denkt dat hij een goed bod heeft gedaan om de opvang te kunnen kopen maar 

dan komt Rob er aan te pas. Rob draagt de hele toneelstuk een doosje bij hem 

en niemand weet wat daar inzit en net als de man van de gemeente het bedrag 

noemt waarvoor de gemeente de opvang wil kopen opent Rob zijn doosje en 

haalt hier zoveel geld uit zodat hij de opvang voor Annelies koopt. Ze schrikken 

hier allemaal nogal van dat Rob zoveel geld bij zich heeft. Rob antwoord hier 

nuchter op van ja dit heb ik allemaal bij elkaar gespaard van al het geld dat ik 

op straat heb gekregen. Margot ziet in dat Annelies goed werk doet bij de 

daklozenopvang  dat ze ontslag neemt bij de Gemeente en meneer van Dijk 

zijn Assistent is ook  zo spuugzat van zijn functie als assistent bij meneer van 

dijk dat  ook hij ontslag neemt. 

Rob geeft Pim en Astrid twintigduizend euro zodat ze hun huurachterstand 

kunnen betalen.  

Rob heeft het fijn in de opvang en dankt dat hij hier is opgevangen nadat hij 

nergens heen kon. Hij kan nu weer rustig en alleen in de opvang slapen en daar 

heeft hij alles voor over. 

 Elina Secer. 

 

Oproep: zijn er ook mannen die van toneel spelen houden?   Aarzel 

niet en geef je op om ook gezellig mee te spelen voor het volgend 

seizoen. (we hebben namelijk niet veel manlijke spelers) 

Natuurlijk zijn vrouwen ook welkom!  

Opgeven kan bij Elina Secer 0646195445. 



52 Tilproat 

Beste Dorpsbewoners, 

Op 19 januari is er een bijeenkomst geweest in het café. Eerst is er over het 

theaterproject van Veur Altied gesproken daarna over het (uitblijven) van bouwkundig 

versterken. 

Hieronder het verslag van Mayke Zandstra: 

Verslag bijeenkomst BurenBand Woltersum 19 januari 2019 

19 januari organiseerde de Burenband Woltersum een dorpsbijeenkomst. De Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG) en de gemeente Groningen waren uitgenodigd om een 

toelichting te geven op de huidige stand van zaken. Annemiek Berends, gebiedsmanager 

bij de NCG gaf een toelichting op de veranderingen in aanpak en beleid voor de 

versterking van gebouwen en Bert-Jan Bodewes, projectleider dorpsvernieuwing bij de 

gemeente Groningen praatte de 50 aanwezige dorpsbewoners bij over het traject voor 

dorpsvernieuwing. Mayke Zandstra is aangesteld door de gemeente om Woltersum te 

begeleiden in het traject dorpsvisie en versterking en ook aanwezig. 

Op basis van het Plan van Aanpak Mijnraadavies zijn de woningen in het 

aardbevingsgebied gecategoriseerd in verschillende risicoprofielen. De inwoners van 

Woltersum hebben in december een brief gehad over het risicoprofiel van hun woning.  

Vragen en opmerkingen uit het dorp 

- De inwoners van Woltersum hadden een andere verwachting van de 

versterkingsaanpak in Woltersum. Dit op basis van het traject tot dusver waarbij 

alle woningen zijn geïnspecteerd. Men is verrast over de wijziging in het beleid en 

wil graag weten wat er gebeurt met de gedane inspecties. Ook is er 

verontwaardiging dat er niet gecommuniceerd is over het feit dat het voorgaande 

traject is stopgezet ondanks de uitgevoerde inspecties.  

- De verstuurde brief waarin vermeld staat dat welk risicoprofiel een woning heeft 

zorgt voor verwarring. Betekent dit dat gezegd wordt dat een woning veilig of 

onveilig is?   

- Er zijn verschillende woningen met forse schade, maar deze woningen hebben 

volgens de verstuurde brieven ‘geen verhoogd risico’. Men wil graag weten hoe 

dit kan en of hier bezwaar tegen gemaakt kan worden.  

- Is het mogelijk om uitzonderingen te maken op de lijst met woningen op basis van 

het computermodel?  

- Er is een traject van dorpsvernieuwing opgestart. Gaat dit traject nog wel door nu 

de versterking qua aantallen veel lager uitvalt. Wat is de meerwaarde hier van?  

- De verwachting is gewekt dat de versterking gebiedsgericht, en dus dorpsgericht, 

wordt uitgevoerd. Maar nu blijkt dat niet zo te zijn. 
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- Verschillende mensen hebben nooit een inspectierapport ontvangen en zouden 

dit graag willen inzien.  

- Gelden de regelingen voor verduurzamingsmaatregelen nog als je niet meer in 

aanmerking komt voor versterking?  

- De BurenBand zou willen onderzoeken of het mogelijk is om als dorp zelf een 

ingenieur in te schakelen om mensen bij te staan bij het versterkingstraject. 

Reactie Nationaal Coördinator Groningen en Gemeente Groningen  

In februari worden informatiebijeenkomsten georganiseerd door de NCG en gemeente 

om mensen nader te informeren over wat dit voor hen betekent. De verstuurde brief 

uit december 2018 zegt niet of uw woning veilig is of onveilig. Het gaat over 

prioritering, waar wordt als eerste begonnen met de versterking. Er kan geen bezwaar 

gemaakt worden tegen het risicoprofiel van een woning, maar de gemeenten zijn in 

gesprek met minister Wiebes over de mogelijkheid om uitzonderingen (bijvoorbeeld 

bij complexe schade) of andere prioriteringsmogelijkheden toe te voegen aan de 

gemaakte lijst. Als u uw inspectierapport wil ontvangen, kunt u dit aanvragen via uw 

bewonersbegeleider van de NCG. De subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen die 

gekoppeld is aan versterking, gelden alleen voor de woningen die versterkt worden. 

Wel zijn er andere subsidies waar gebruik van gemaakt kan worden.  

Het traject voor dorpsvernieuwing gaat gewoon door. 6 april worden de uitkomsten 

van de analyse en gesprekken gepresenteerd aan het dorp en maken we gezamenlijk 

als dorp en gemeente een prioritering qua actiepunten. Oproep Burenband: Er gaat 

veel minder gebeuren en het gaat allemaal langer duren dan verwacht. We moeten 

dus als dorp samen de schouders onder zetten en de krachten bundelen.  

Waar kunt u terecht voor vragen of meer informatie? 

Versterking:  Nationaal Coördinator Groningen - Versterkingspunt Ten Boer 088-

0414456 info@versterkingspunttenboer.nl 

Dorpsvernieuwing: Gemeente Groningen – Mayke Zandstra 06 1521 9237 

Mayke.zandstra@groningen.nl     Mayke is vanaf 8 maart elke vrijdagmiddag van 13:00 

tot 17:00 uur in het dorpshuis aanwezig voor vragen of overleg over dorpsvernieuwing 

en versterking.  

Tot zover het feitelijke verslag. Bij deze bijeenkomst met meer dan 50 aanwezigen 

viel het op de eerste plaats op dat er ook bewoners van huurwoningen aanwezig 

waren die zich betrokken voelen bij dit gebeuren. Ook de aanwezigheid van andere 

belangstellenden wordt erg gewaardeerd. 
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Tijdens deze bijeenkomst blijkt hoe groot de onmacht is in deze situatie. Ook uit het 

uitblijven van reacties of vragen aan Burenband leden blijkt dat inwoners murw zijn van 

dit gebeuren en de voortdurende onduidelijkheid die overheerst. 

Er gebeurt niets nuttigs, we willen het best anders proberen. Heeft iemand ideeën hoe 

we wel iets bereiken? Het is aan ieder persoonlijk te kiezen hoe hiermee om te gaan, de 

burenband is er voor de dorpsgemeenschap en altijd aanspreekbaar. 

Op maandag 25 februari is de wethouder Roeland Van der Schaaf van wonen en ruimtelijke 

ordening uit Groningen op bezoek geweest en hebben we hem geïnformeerd over de stand 

van zaken in Woltersum en hoe moeilijk het is voor ons als bewoners om te gaan met deze 

voortdurend veranderende aanpak van de aardbevingsproblematiek.  

Hij komt tot dezelfde conclusie dat de nu gehanteerde methode van “prioritering” zoals dat 

genoemd wordt met de HRA computer analyse niet voldoet. Omdat er het beeld bestaat 

dat een aantal woningen niet de hoogste prioriteit (verhoogd risico) hebben gekregen waar 

dat wel het geval had moeten zijn, wil de wethouder zich er hard voor maken  dat er 

opnieuw gekeken wordt naar de gemaakte prioritering voor Woltersum. Hiervoor zou  de 

gemeente Groningen in samenwerking met de BurenBand een inventarisatie willen doen 

naar de feitelijke situatie met betrekking tot de mate van schade in het dorp. Daarbij geeft 

hij aan dat het een kleine kans is dat dit tot andere aanpak zal leiden maar wil een poging 

wagen. Aansluitend op het betoog van de wethouder dat de gemeente een goede 

samenwerking wil en betrokkenheid bij de bewoners wil overbrengen hebben we 

aangekaart dat dit zichtbaar kan worden door aanvraagprocedures van bouwvergunningen 

etc. eenvoudiger te maken en soepeler te laten verlopen. Bouwleges kunnen ze niet 

afschaffen, maar die gelden kunnen bijvoorbeeld wel terugstromen naar 

dorpsvoorzieningen. Wat zou het mooi zijn als deze woorden in zichtbaar beleid wordt 

omgezet. 

Dezelfde avond zijn we met een paar mensen naar de inloopavond van het NCG geweest, 

deze keer in de sporthal Ten Boer. Medewerkers van gemeente Groningen en Centrum 

Veilig Wonen beweren dat onze huizen die al geïnspecteerd zijn met een verhoogd en een 

licht verhoogd risico ooit nog doorgerekend zullen worden. Wanneer en wat de uitslag 

daarna zal zijn, daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Mayke Zandstra is met ons aan 

het voorbereiden hoe we kunnen inventariseren welke woningen een hogere prioriteit 

nodig hebben en hoe we dat het NCG en eventueel minister Wiebes duidelijk kunnen 

maken. Later meer daarover. 

Tycho Sparrenboom, Erica Dompeling, Anneke Wagenmakers, Huib van der Ziel, Frans Pot, Boudewijn ’t 

Sas. 
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Kleur de Smurf, breng hem ingekleurd naar de redactie van de Tilproat en krijg met je kleurplaat een 

mooi plekje op onze Tilproat FACEBOOK pagina!! (met je naam erbij natuurlijk) 
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Foto opnames boek Woltersum bijna voltooid, oproep verenigingen. 
 
Terwijl deze Tilproat gedrukt wordt zijn de fotografen op pad om de laatste woningen met 

bewoners te fotograferen. Het is gelukt om ook wat foto’s in de sneeuw te nemen en op 

school is een erg geslaagd fotoproject 

gehouden in combinatie met werken aan de 

dorpsvisie van Woltersum. 

 

Inmiddels is Ellis Ellenbroek voor ons aan het 

schrijven en komt ons steeds beter voor de 

geest hoe we het boek gaan vormgeven en 

drukken. 

 

We zijn erg blij met uitbreiding van de 

werkgroep. Marijke Konter en Klaske 

Piebenga doen volop mee terwijl eerder Jos 

Vermeulen en nu weer Gerrie Schotman de 

laatste planning op zich neemt van de 

fotosessies. 

 

Dit is de laatste mogelijkheid voor jullie inbreng: Verhalen en informatie zijn van harte 

welkom.  Maar ook indien u alsnog op de foto wilt voor uw woning en daar eerder vanaf 

zag, meldt u dan bij ons of op mail adres info@steevast.nl 

 

Het boek is in de toekomst een mooie aanleiding om met familie en bekenden nog eens 

terug te kijken hoe we het in 2018/2019 in Woltersum met elkaar hebben. 

 

Hierbij ook de vraag of de secretarissen van onze verenigingen willen opgeven: 

- Sinds wanneer bestaat de vereniging of stichting. 

- Hoeveel leden zijn er nu. 

- Wat is de officiële naam. 

Dit kun je mailen aan kpiebenga@hotmail.com  Op papier afgeven bij een van de leden kan 

ook uiteraard. 

 

Voor nu wensen we iedereen veel succes en plezier met de voorbereidingen van het 

schoolfeest en het jubileum van de sportvereniging, daarna plannen we een mooi moment 

om het boek te presenteren. 

 

Voor informatie kun je contact opnemen met een van de werkgroep leden.  

 

Frans Pot, Wim Darneviel, Marijke Konter, Klaske Piebenga en Boudewijn ’t Sas 
 



Wanneer: 31 maart 2019 

Waar: Dorpshuis 

Voor wie: Voor iedereen die vindt dat hij of zij een Woltersummer is 

Kosten: gratis 

Hoe laat: Vanaf 17:00 uur 

Opgave gewenst!  (Briefje graag in de brievenbus van Tycho Sparreboom of Carolien Nijland) 

Voor meer informatie zie ommezijde 

Kook je mee? 

Wil je ook koken voor ons gezamelijke diner? Kook jij je lievelingssoep? 

Of je favoriete hartige taart, salade, pasta of wat dan ook? Je ultieme 

toetje is ook meer dan welkom. Samen maken we er een fantastisch 

buffet van.  En je krijgt een vergoeding van de kosten. (Zie omme zijde) 

Ja ik kom... 

Naam:  

Adres: 

Aantal personen: 

Ja ik kook mee: 

Voorgerecht voor    ..... ....... ...... ........ ........ ..........personen 

Hoofdgerecht voor   ..... ....... ...... ........ ........ ..........personen 

Nagerecht voor   ..... ....... ...... ........ ........ ..........personen 



 

Beste woltersummer en voor allen die zich woltersummer 
voelen,  

Vanuit de gemeente hebben we budget gekregen om te vieren dat we 
nu bij de gemeente Groningen horen. Die kans laten we ons natuurlijk 
niet voorbij gaan. Tijdens een etentje samen het glas heffen op deze 
nieuwe periode leek ons een gepaste manier.  

We hebben een prachtig dorp met vele kwaliteiten. Dus daarom  

nodigen we iedereen ook uit om naast mee te eten ook mee te koken.  

Hier hebben we budget voor beschikbaar.  

Soep: per 3 liter 13,50 euro 

Hoofdgerecht: per  5 persoon 12,50 euro 

Dessert: per 10 persponen  7,50 euro 

(Bijvoorbeeld: Je maakt een grote lasagne voor 10 personen, dan 
ontvang je van ons 25 euro. Maak je 6 liter soep?  

Dan ontvang je 27,00 euro. Betaling achteraf. Opgave is 
noodzakelijk. Wat niet ingevuld is verzorgen we zelf.  

Heeft u geen tijd om iets te maken? Geen probleem. Je bent net zo 
welkom! Er zijn geen kosten verbonden aan deze  

avond.  (Koffie, thee, limonade en 2 consumptiebonnen inbegrepen, 
overige drankjes voor eigen rekening) 

Voor informatie of opgave kun je terecht bij: 

Tycho Sparreboom, K. de Boerweg 34   MOB: 06-44118517 of  

Carolien Nijland, Kerkpad 1 MOB: 06-25505381 

Graag tot dan! 
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WIE, WIE O WIE?!?!?!?!?  

wil zich inzetten voor de volgende oproepjes? 

- KONINGSMARKT 

Zijn er mensen die de organisatie hiervan op zich willen nemen? De opzet 

hoeft niet perse zo te zijn als voorgaande jaren. Het is ook een mogelijkheid de 

kas van je club te ondersteunen. Dit alles kent beperkte voorwaarden. Voor 

vragen: stel ze aan ons. 

- ZOMERKAMPJE 

We zouden het zo fijn vinden als een paar mensen zich zouden willen inzetten 

het zomerkamp nieuw leven in te blazen. Voor de kinderen is het een prettig 

weerzien na de grote vakantie. Even bijkletsen, beetje ravotten en spelen. 

Lekker begin van het nieuwe schooljaar! 

- ONZE INFORMATIEKAST 

bij smids Hoek ( jeu de boule-baan) lust wel een likje verf. Ziet er ook beter uit 

tijdens jubileum van sport en schoolfeest. Verf wordt uiteraard vergoed. 

Daarna zal ik de ruit lappen. 

- VERKEERSREGELAARS 

Voor tijdens de optocht zoeken we nog een paar verkeersregelaars. Belangrijk 

voor veiligheid binnen het dorp. Na eenvoudige opleiding ( via ons verzorgd) 

ben je bevoegd. 

- AVOND-4-DAAGSE 

Er bestaat een mogelijkheid de wandeltocht vanuit Woltersum te organiseren. 

In Ten Boer wordt het te groot, te veel voor de organisatie. Iets voor de 

wandelaars van Woltersum om eens te proberen? 

 

Alleen al het denken erover wordt gewaardeerd. Maar liever nog…. meld je! 

 

Lenneke  
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VERENIGINGEN 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Dobbestraat 10 te  Woltersum      
06-30125624 e-mail: tilproat@ziggo.nl 
 
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum  
Secr.W.J.Timmermans 050-5498028        
e-mail: dorpsbelangenwoltersum@gmail.com 
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secr: K.Piebenga                   050-2302290                           
Reserveren: Sien Steenhuis   050-3023558 
 
Sportvereniging Woltersum 
Voorzitter: A. Dost               06-38610421   
Secretaris: I. Bos-Gerlach     06-11510652 
e-mail: info@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secr: S.Steenhuis-Hoving     050-3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: B.Punter               050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: J. Windt                06-51661044 
 
Stichting Kleine Vrienden (peutersoos) 
Contact: M. Hagens               06-57285690 
e-mail: info@stichtingkleinevrienden.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris: E. Bakker 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar” 
Woltersum 
Secretaris: M. de Waal           06-22423361  
 
Begrafenisvereniging 
Secr: W.Darneviel                  050-3021437 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: L.Dijkstra              050-3023664 
 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: K.Lalkens                   050-3022028 
 
 

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

Biljartclub  
Secretaris: H.Schoonveld       050-3021350 
 
Dartclub Woltersum 
Secretaris: H.Knol                  050-3022204  
 
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef” 
Secretaris: P.Nieborg              050-3022823 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : H.Kloosterman    06-46034358  
 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: H.Blink                 050-3094547 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: E.Kiewiet              050-3021138 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Voorz:  A. Uil                         050-8503624 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t 
End” 
Secr: T.Huizinga                     050-3023989 
 
Buurtverband Bouwerschapweg 
“Lombok” 
Secretaris: R.de Vries             050-3022472 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper                050-5423440 
 
Culturele Commissie 
Secretaris: K. Lalkens            050-3022028 
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com 
 




