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2 Tilproat  

TILPROAT  AGENDA 
 

Datum:  Wie? Activiteit:  Locatie:  Tijdstip:  
          

8-dec Kloosterkerk  2e Avant ds.Koolhaas (Winschoten)  Kerk  11:00 
13-dec VVV Kerstmarkt  kerkplein  17:00 - 21:00 
21-dec School  Oud Papier  Dorp  11:00 
21-dec Café de Witte Brug  Vrij K laverjassen  Café 20:00 
24-dec Café de Witte Brug  Kerstbal met Live muziek gratis entree  Café 20:30 
31-dec FRAM molen  Oudjaar uitslinger bij de molen FRAM  Molen  15:00 - 17:00 
31-dec Culturele Commissie  Oud en Nieuw op het kerkplein  kerkplein    
1-jan Café de Witte Brug  Oud en nieuw KARAOKE drive inn Show  Café 00:30 

12-jan Café de Witte Brug  Nieuwjaarsborrel  Café 16:00 - 18:00 
25-jan School  Oud Papier  Dorp  11:00 
25-jan Dorpsvernieuwing  Happen en Stappen (zie pagina 55)  Dorp  14:00 
29-feb School  Oud Papi er Dorp  11:00 
4-apr School  Oud Papier  Dorp  11:00 

18-apr Tineke & Henny  Schuur - oprit verkoop Woltersum  Dorp    
          

 

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 
 

Vrienden van de bus,  
 
Maandag 28 oktober gingen wij langs de deuren voor de donatie voor ‘Vrienden 
van de bus’.  Het was weer overweldigend hoeveel mensen de bus een warm hart 
toedragen.  
 
Tot nu toe hebben we ruim € 1600,- opgehaald! Bedankt Lieve Mensen!  
 
Mochten wij u desondanks gemist hebben, dan kunt u 
uiteraard nog een bijdrage overmaken op 
rekeningnummer:  NL52 RABO 0306309696 t.n.v. De 
Kar. 
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kopijsluiting: 
vrijdag 
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Moi lu, 
 
Het is weer gelukt! Een goed gevulde 
Tilproat, mede mogelijk gemaakt door 
u en het Tilproat team. Tilproat leeft als 
nooit te voren, wat heeft u allemaal uw 
best gedaan om het dorpskrantje deze 
keer uit zijn voegen te laten knallen! 60 
pagina’s maar liefst en dan was er nog 
meer nieuws te melden. Niet zozeer uit 
het dorp maar wel een heel bekend 
beeld dat ook zeker bij de Wolter-
summers bekend was, de Plusmarkt van 
Boelo werd afgelopen week gesloopt en 
welke Woltersummer is er nou niet 
geweest bij Boelo zijn Plusmarkt? Zoals 
u ziet heeft de Tilproat Agenda een 
nieuw plekje gekregen. Direct aan de 
binnen zijde van de Dorpskrant vind u 
nu de Agenda zodat u niet hoeft te 
zoeken in de Tilproat.   Sinterklaas is 
inmiddels weer vertrokken uit 
Woltersum en uit het land en de 
Kerstman is al weer in zicht, ook Oud 
en Nieuw is weer in aantocht. Pas 
allemaal goed op met vuurwerk want 
vingers groeien over het algemeen niet 
weer aan. Het is Winter momenteel 
maar helaas niks te melden over of rond 
de ijsbaan want vriezen doet het nog 
niet echt. Zoals het lijkt volgens de 
weer voorspellers zal het ook geen witte 
kerst worden dit jaar. De website 
Tilproat.nl wordt goed bezocht en oude 
dorpskranten zijn in trek (dit is te zien 
in de webstatistieken) Er is veel te lezen 
in de Tilproat deze keer, plus enkele 
nieuwe adverteerders. Sla deze 
bladzijde maar snel om en u leest het 
vanzelf. Fijne Feestdagen en een 
gezond 2020 namens de gehele Tilproat 
redactie.  

Robert Smit. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

We doen ons best de bestuurstaken zo 

goed mogelijk te volbrengen. ’t Is niet 

makkelijk. Gelukkig zijn er veel 

inwoners die zich bezig houden met de 

thema’s die in ons dorp spelen, zo 

konden we lezen in de nieuwsbrief van 

de werkgroepen van de Dorpstafel 

Woltersum. Hoe mooi is het dat zij het 

( wel) voor elkaar kregen dat er 8 woningen worden terug 

gebouwd in de Dobbestraat!! Vergeet niet de datum 25 januari in 

uw agenda vrij te houden voor “ Happen en Stappen” in 

Woltersum. 

 

Tot onze verbazing heeft Groningen bedacht dat de 

hondenbelasting opnieuw wordt ingevoerd. Om de begroting 

kloppend te maken, nota bene. Da’s een achterhaald principe 

vond Ten Boer. En je moet het bericht lezen in de krant. Shame! 

 

Oud en Nieuw wordt, als vanouds gevierd op het Kerkplein met 

de kachel van Ko. De Culturele commissie verzorgt het hapje en 

het drankje direct na 12 uur. Daarna bent u van harte welkom in 

het café vanaf ± half 1. Dat het maar een gezellig nachtje moge 

worden als inleiding naar een fantastisch 2020! 

 

Het bestuur van de dorpsvereniging vergadert tegenwoordig op 

de derde maandag van de maand in het dorpshuis om 20.00 uur. 

Dan weet u ons te vinden! 

 

Met groet, mede namens mijn bestuur, 

 

Lenneke Brik. 
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Nieuwe bewoners.  
  

Ook in een klein dorp als Woltersum komen we regelmatig nieuwe 

bewoners tegen. Fijn om te merken dat het dorp ook bij jonge gezinnen 

goed in de smaak valt. Het wonen in een dorp is natuurlijk voor jonge 

kinderen een mooie plek om op te groeien. In tegenstelling met de grote 

stad kunnen kinderen hier naar hartelust buiten spelen met vriendjes en 

vriendinnetjes en met de natuur kennis maken.  

 

De overweging om van de stad naar een dorp te verhuizen heeft voor Taco 

Oldenburger (34 jr.), Kirsten van den Bosch (31 jr.) en little Stevie (1 jr.) 

enige voorbereiding gevergd. Verschillende dorpen en huizen zijn bekeken 

en de keuze is op Woltersum gevallen. De school speelde hierin een 

belangrijke rol. De rust en de ruimte waren zeker belangrijke punten van 

overweging om  de stad in te ruilen voor een dorp.   

 

Taco is een geboren en getogen stadjer en Kirsten geboren en opgegroeid 

in Rotterdam. Ook haar studie Neuropsychologie heeft ze gedaan in 

Rotterdam maar is in Groningen gepromoveerd op het gebied van 

geluidsperceptie. De weg naar de “Rijks Universiteit Groningen” was dan 

ook een logisch gevolg.   

 

Sinds 19 juli 2019 zijn ze de trotse bewoners van het leuke huis aan de 

Kollerijweg nr. 44.  Het huis, de tuin en de omgeving zijn uitermate geschikt 

om hun ideaal van duurzaam leven in de praktijk te brengen. De moestuin 

en de fruitbomen helpen mee om voor een groot deel zelfvoorzienend te 

zijn. De nodige groentes en fruit staan volledig ingemaakt te pronken in de 

kast. Of er ook pronkbonen bij staan weet ik niet. Taco als recht geaarde 

Groninger zou kunnen  weten wat pronkbonen zijn want hij is tenslotte een 

echte  Groninger.  

 

Ook de auto heeft er aan moeten geloven,  deze heeft een andere 

bestemming gekregen. Om zich te verplaatsen hebben ze een mooie 

eclectische bakfiets aangeschaft. Stevie geniet met volle teugen in de bak, 

zelf lekker erin slapen gaat prima. Voor Kirsten is een gewone elektrische 

fiets gerealiseerd om woon/werk verkeer mogelijk te maken. Ze gaat drie 

dagen in de week naar Groningen. Kirsten werkt als Universitair Docent 

Pedagogische Wetenschappen bij de R.U.G .   
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Taco is huisvader en zorgt dat de boel thuis op orde is. Vooral Koken is zijn 

hobby. Het inmaken van de groentes en fruit uit eigen tuin horen daar ook 

bij. Het bijwonen van de thema tafel “Dorps vernieuwing “en vooral 

ruimtelijke ordening en verkeer hebben zijn interesse en hij heeft er enige 

bemoeienissen 

mee. Kirsten vindt 

pottenbakken een 

uitdaging  en 

hoopt van de vette 

Groninger klei nog 

eens iets moois te 

creëren.   

De Culturele 

commissie vinden 

ze beide erg leuk 

en hebben er al 

een paar keer van 

genoten. Aan 

Facebook en 

Whatsapp doen ze 

niet meer. Hun 

motto is, als je me 

nodig bent bel me, 

of kom even gezellig langs. Dat vinden ze veel fijner..  

Waar ze vooral heel blij mee zijn is de ruimte en de rust die van het 

platteland uitgaat.   

We wensen Kirsten, Taco en Stevie veel woongenot in Woltersum.  

 

 Anneke Wagenmakers  
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Om ons even voor te stellen:  

 

 

 

Wij zijn een groep gecertificeerde bouwvakkers die de handen inéén hebben geslagen om een          

compleet plaatje voor de klant te creëren.  

 

Men kan ons inhuren voor bijna iedere klus dat iets te maken heeft met de bouwsector.  

MAW: van (FUN) – dering tot aan het (DAK) 

De meewerkende aangesloten bedrijven zijn: 

 

• Frederick Glaude----------------------------- F.G. Schilderwerken 

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

U ziet dat wij van bijna alle markten thuis zijn om u te kunnen helpen met uw bouwplannen. Of het nu gaat 

om een badkamer, straatwerk, glas HR++ of gewoon een bouwhulp met sterke armen. Tevens zijn wij ook 

gespecialiseerd in aardbevingsschade herstel. 

U kunt ons bereiken op een centraal nummer:                                                                                                   

Mobiel: 06- 33044616                                                                                                                                                      

E-mail: cliff1@kpnplanet.nl       

(advertentie) 
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Hoi, ik ben Hieke, gastouder in Woltersum.  
 

Ik bied kinderopvang in een 

gezonde leuke landelijke omgeving 

voor drie dagen in de week.  

 

Binnen zijn er verschillende 

activiteiten die ik aanbied, 

knutselen, lezen, spelletjes doen en 

de kinderen kunnen natuurlijk ook 

zelf vrij spelen met speelgoed.  

 

Daarnaast doe ik educatieve 

activiteiten met de kinderen om ze 

te helpen in hun ontwikkeling en uit 

te dagen waar nodig. Buiten is er 

een schommel, zandbak, speelhuisje 

met glijbaan en verschillende 

spelbenodigdheden.  

 

We wonen op een heerlijk plekje net buiten Woltersum. We kijken vrij uit 

over de velden en hebben een ruime achtertuin.  

 

De tuin biedt een veilige en fijne plek voor de kinderen om te spelen, ze 

kunnen rennen op het gras, spelen in de zandbak, schommelen in de 

schaduw van de eik of glijden op de glijbaan in de achtertuin. Op zomerse 

dagen spelen we in een pierenbadje of gewoon met de tuinslang. Vaak 

wandelen we samen naar de speeltuin van de school, daar is een grote 

zandbak, goede schommels en een enorm klimtoestel.  

 

Ik heb een brede ervaring met werken met kinderen. Ik heb een opleiding 

gedaan tot verpleegkundige en ik heb de SPH afgerond.  



Tilproat 13 

Sinds 2,5 jaar ben ik gastouder, daarvoor was ik o.a. werkzaam in de 

thuiszorg, kinderopvang, als hulpverlener voor kinderen die te maken 

hadden met huislijk geweld en/of gescheiden ouders en ik heb gewerkt 

als gezinsvoogd. Ik heb een EHBO diploma voor kinderen en sta IRKP 

geregistreerd zodat u kinderopvang toeslag aan kunt vragen.  

 

De opvang kan ook in combinatie met de peuterspeelzaal. Deze is op 

maandag en donderdagochtend of met gymnastiek in het dorp. Dit is op 

dinsdagmiddag. Ik sta ook open voor na schoolse opvang.  

 

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op of kijk op de 

website voor een sfeerimpressie met foto’s!  

 

E-mail: hiekek@hotmail.com Website: https://gastouder-hieke.nl  

 

Werkzaam van: ma t/m vrij (tijden in overleg) 

 

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

 

2 november was het zover, 's avonds was er feest in het dorpshuis! 

Georganiseerd door groep 8 en twee kinderen die net van school af zijn. Het 

idee is ontstaan tijdens de voorstelling van 'Veur Altied" , tijdens het omkleden 

was er muziek en toen kwamen de kinderen op het idee om een feest te geven 

voor groep 6, 7 en 8 en de (net) schoolverlaters.  

 

Daarna begon het regelen. Er werd een datum geprikt, een uitnodiging 

bedacht voor de genodigden, en natuurlijk  

moest er een locatie zijn. Dat werd het dorphuis en Sien werd gevraagd! 

 

En zo heeft de jeugd dit allemaal zelf bedacht en geregeld..... 

Dit waren: Armin, Britt, Keisha, Kris, Simon en Wilke. 

                       

Britt en Jeannette 
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Naar aanleiding van de muurschilderingen in de vorige Tilproat (september 2019), bij de fam. 

Meijer aan de  K. de Boerweg 43 kregen we 2 reacties. Van Geziena Kuiper-Bakker uit Peize 

en van Puk Nieborg-groenwold uit Woltersum.  Waarvoor onze hartelijke dank.  

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

 

Hallo allemaal 

 

Ik wil even mijn verhaal op papier zetten over het huis aan de K de Boerweg 43 

in Woltersum.  Zelf heb ik er 20 jaar gewoond, mijn ouders  veel langer. 

 

De vorige keer in de Tilproat hadden ze ontdekt dat er een muurschildering op 

de muur staat. Vroeger was dit onze kamer, die moest een keer behangen 

worden en toen ontdekten mijn ouders dit ook. 

 

Deze muur is zo mooi 

geschilderd door 

kunstschilder Medema. 

Hij zat altijd voor het 

raam te schilderen. Hij 

streek zijn kwast altijd 

uit onder de venster-

bank. Er zaten dikke 

ribbels verf onder. 

Later woonde hij aan 

de Kolderijweg. 

 

 

 

Heel vroeger was dit huis een café die zat aan de voorkant.  

 

Daar hadden wij een grote schuur. De tapkast stond er nog en er zat ook nog 

een bierkelder in. De tapkast was mijn vaders werkbank. 

 

Heel vroeger  kwamen dan de scheepsjagers  die daar een borrel namen en 

sliepen dan in de schuur op zolder, die naast het huis stond.  De paarden 

kregen dan hun voer en sliepen ook in de schuur. 

 

Wij hebben die schuur toen afgebroken. Nu is daar een bloementuin aan 

gelegd zag ik, wij hadden er een parkeerplaats van. 
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Later is dit huis verkocht en mijn ouders zijn naar de bijbelgang verhuisd.  Ik 

vond het zo jammer want ik hield van het huis aan de dijk, en nog lopen mijn 

vriendinnen en ik er elk jaar met kermis even langs en dan gaan we even terug 

in de tijd. 

Heb al even via  messinger contact gehad met de huidige bewoner en ik mag 

een keer langs komen om te kijken hoe het  huis er nu uit ziet en dat zal ik 

zeker een keer doen en ik zal hem vertellen waar de bierkelder zit of zat.  

Groetjes van Geziena Kuiper Bakker  

 Peize 

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

Naar aanleiding van het artikel in de Tilproat over de gevonden 

muurschilderingen, K. De Boerweg 47, heb ik navraag gedaan bij mijn 

schoonmoeder, Mevrouw Nieborg-Postma.  

Zij heeft direct na de oorlog een poosje in dit huis gewoond, in het 

middengedeelte van de woning.  

Voor zat toen een voormalige kroegruimte, het achterste deel is toen 

verbouwd en ook bewoond door (zoals zij direct zei, zonder dat ik 

haar vertelde van de gevonden muurschilderingen) door Schilder 

Medema, die ook boven hun woongedeelte beneden slaapkamers 

had. Dit vonden ze niet prettig en daarom zijn ze toen verhuisd naar 

achteren naar het huis nu aan de Eemskanaal NZ 9 en vanaf ergens 

begin 50tiger jaren jarenlang gewoond aan de Kollerijweg 28.  

Het lijkt me daarom aannemelijk, dat de schilderingen vermoedelijk 

zijn geschilderd door Medema zelf toendertijd. Zij had daar verder 

geen informatie over, maar wie weet is er iemand die de familie 

Medema heeft gekend, volgens mij woonde er ooit een dochter in 

Appingedam.  

 

Groetjes Puck Nieborg-Groenwold            
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Schildertalenten in do(r)p. 
 

10 oktober jl. kwamen er 10 dames uit het dorp bij elkaar voor een schilderavondje met 

elkaar. Hennie en Ina Blink hadden dit tot in de puntje toe goed verzorgd, samen met 

schilderes Gea Schildhuis uit Ten Post. We konden zo aanschuiven.  

 

Er was al via een speciale groep via messenger gevraagd wat we wilden gaan maken. De 

keuze was heel variërend. Van Poes tot Dikke Dames. Tijdens een bakje koffie legde Gea 

uit wat de bedoeling was en toen gingen we los. Op een gegeven moment waren we zo 

intensief bezig dat er een grote stilte viel. Een goed teken vond Gea.  

 

Om een uur of 10 waren alle schilderijen klaar. De ene nog mooier en kleurrijker dan de 

ander. Na een gezamenlijke foto, gemaakt door Adem Secer, ging  iedereen met een 

mooie herinnering naar huis.  

 

 
 

Alle kunstenaars willen Hennie, Ina en Gea bedanken voor een erg leuke avond en zeker 

voor herhaling vatbaar.  

 

Tineke Smit. 
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Sport Vereniging Woltersum krijgt een AED.  

De Sport Vereniging Woltersum heeft van de stichting SOG uit Ten Boer  een 

AED gekregen.  

Het was al langere tijd een wens van de sportvereniging om een AED in bezit 

te krijgen. De AED krijgt een plek  in de hal van het dorpshuis en is natuurlijk 

voor algemeen gebruik.  

De sportvereniging is van plan om een reanimatie cursus aan te bieden aan 

de leden.  De SOG had nog een verassing voor de SVW in petto, de club kreeg 

ook nog een aanzienlijk geldbedrag gestort op hun bankrekening. Sport 

Vereniging Woltersum is dan ook zeer content met de giften van de SOG.  

Op de foto overhandigd bestuurslid van de SOG Martin Schiltkamp de AED 

aan voorzitter Addie Dost aan de rechterzijde Henk Griever van de EHBO 

afdeling Ten Boer die de AED levert en registreert.   

 

(foto van links naar rechts Addie Dost, Martin Schiltkamp en Henk Griever) 
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Raimkes aanhoalen    
 

Aalbert Sipkemoa, veurmoaleg Elfstedenbedwinger en al meer as 50 

joar veurzitter bie d iesboan, huil telefoon op aarmlengte ofstand 

vanzien verdwenen linkeroor of t ding n besmetteleke zaikte haar. Hai 

knipoogde kwoajongesachteg tegen zien Lieske. Dou t gerevel noa 

tien menuten stilvol aan aanderzied ging e vastberoaden mor mit  aal 

meer aargernis in de tegenaanval.  

 

A…Riekje Raamp… Dij meziek bie de boan, doar vaalstoe nou pas 

over? Wie draaien al meer as viefteg joar Manke Neles en Zwaarte 

Riek deur onze luudsprekers…Woarom? Om aan goud ies te komen 

mens. Leest doe gain kranten? Thialf Heerenveen begunde doar 

loater ook  mit. Kenst noagoan hou wied iesboan van Heubultjeburen 

zien tied veuroet is. En den proat ik ins nog nait over linksdraaiend 

wotter.  

B…vraauw Raamp… nee ik heb joe ook meer as n ketaaier oetproeten 

loaten… 

B… inderdoad vannacht hebben de drij overgebleven bestuursleden 

inkluus mien persoon d iesboane snijvrij mokt…geluudsvervoelen? 

Geef ik tou, wie reden n schaive scheuvel, geluudsdemper was lebait, 

mor smörns mos boudel wel kloar wezen veur de schoulkinder. Ik leuf 

nait in kebouters vraauw Raamp en t is verboden vrijwillegers bie t 

nekvel noar t ies te slepen. Boetendat.. woar waren ie mit joen 

milieuvrundeleke riezen bezzem? Wie ons de haile nacht oetsloven 

veur Jan mit de körte achternoam, drijkwart lewaaidoof van de lekke 

oetloat en dou juig regen ons n zwien in t ies. Doarom zit ie nou aan 

aanderkaante te ginnegappen oet leedvermoak…nee? Doch ik al, ie 

binnen te zoer om te lagen.  

Kom ik bie C… Mie ondeskunghaid aanwrieven stekt mie nog het 

maiste. Ik zol dien Thomaske zien scheuvels bedurven hebben bie t 

sliepen? Mens…dij haalfwieze bindt ze onder in de ketine… ik zeg nog, 

nait doun.. mor oren veur sierroad aan kop ja. Bözzelt onderwegens 

noar t ies over de grindtegels en den duren ie volhollen dat ik ze 

verkeerd slepen heb… 
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 D… Hooggeachte mevraauw Raamp, ie en joen soort moaken van 

Heubultjebuurster iesboan mor n kerkhof veur dode zwieniegels  Zel 

mie n vreugde wezen. Kennen ie scheuvels sliepen aan n grafpoal. 

Koren op joen milieuvrundeleke windmeulen ja… ik bedank veur d 

eer.   

 

Appie smeet mit n rooie kop telefoon dele en pakde hom toch geliek 

weer op. Lieske kende hom goud genog om te waiten wat der kwam.,, 

Stop…even ofkoulen Appie, ist nait beter dast eerst even bie dokter 

langs gaaist, veurdast bedankst as veurzitter?” Dokter van der 

Meulen was kört van stof:,, Nooit weer op t ies Sipkemoa, mit dij 

knijen van joe is het de goden verzuiken, krediet is derof..tot op de 

bonken versleten…”  

 

Opgelucht en begrotelek touglieks kwam Appie thoes.,,Mooie 

herinners blieven,” troosde Lieske,,, onze eerste scharrelderij aan 

noordkaant van t Daipke…om nooit te vergeten toch?” Appie wust as 

de dag van guster…Boan lag verloaten te spaigeln in de rood 

ondergoande zunne…Zien kammeroaden zaten in t Olle Veerhoes mit 

vouten op kachelhek, mor hai, Aalbert Sipkemoa, dij oetslover, mos 

zoneudeg nog n boantje trekken om t of te leren. Goud aan glee, zag 

e veur hom oet n vraauwspersoon krukkeln…stoef bie heur remde 

hai of en wees mit n kennersoog:,, Beter aanhoalen dij raimkes wicht, 

dien deurlopers stoan ja op striedewiets.” ,, Vertel mie wat,”zuchtde 

Lieske Bentum,,, k heb t pebaaierd, mor vingers killen mie der zowat 

of” Ze keek Appie ondeugend aan mit heur helder blaauwe ogen.,, 

Astoe n smokje verdainen wilst Aalbert Sipkemoa…?” 

 

 Dat was t begun, Appie trok de raimkes steveg aan en ze smokken 

mekoar al roem 50 joar. Lieske sluig aarms om hom tou: ,, Niks aan te 

doun Aalbert Sipkemoa, wie sloagen t scheuvelbouk dicht. t Was 

goud zo…dé… n dikke smok … en pak nou telefoon mor en meld die 

of as veurzitter van iesboan. En vervelen is der nait bie, k mag hopen 

dast nog joarenlaank de raimkes van mien riegleerskes aanhoalen 

kenst.”   
Luuk Houwing. 
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Beste mede dorpsbewoners, 

 

Zoals de meeste mensen ondertussen al wel weten willen wij graag nog 1 legkippenstal 

bouwen. Om snel enig misvertand te verhelpen en ook onduidelijkheden uit de wereld te 

krijgen wil ik graag mijn eigen verhaal en uitleg doen. 

Eerst even voorstellen wie ben ik? 

Mijn naam is Berend-Jan Lalkens van de kippenboederij. De zoon van Willem en Klaaske 

Lalkens. Geboren in 1995 letterlijk hier op de boerderij. Mijn moeder is namelijk gewoon 

thuis bevallen de dokter reed net onze laan op en toen was kleine Berend-Jan er al! Nadat 

ik hier de peuter & de bassisschool heb gevolgd vervolgde ik mijn weg naar Winsum De 

Groene School. Daarna moest ik een keuze maken wat ik later wou worden? Mijn broer 

Jurrien was echter altijd al bij andere melkveeboeren aan het werk en was ouder en had 

toen die tijd de keuze gemaakt dat hij boer wilde worden. Dus dacht ik (Berend-Jan) hij gaat 

het thuis allemaal wel overnemen. Nou geen gezeur Berend voor jou is er ook wel iets. Dus 

dacht ik na wat ik allemaal leuk vond. 

Ik vond altijd uit eten geweldig 

Oké prima op naar de horecaschool (kluiverboom). Dat heb ik toch nog een half jaar 

volgehouden, haha het was helemaal niks voor mij. 

Daarna de logistiek in! Heb logistiek altijd al boeiend gevonden en nog steeds! Op de 

Noorderpoort heb ik 3 jaar Manager Transport & Logistiek gevolgd. 

Maar toen kreeg ik van mijn broer Jurrien te horen dat hij toch wel graag melkveeboer 

wilde worden en hij kreeg die kans! Alleen dan wel in Duitsland!! Toen ging alles rollen en 

kwam alles op zijn plaats. 

Ik kon dus wel de boerderij van mijn ouders overnemen.  Ik was tenslotte wanneer ik thuis 

kwam van school of in het weekend altijd al met de kippen bezig. 

Toen ging het allemaal snel heb me toen direct ingeschreven voor de opleiding 

pluimveehouderij helemaal in Barneveld. Ook heb ik die tijd bij verschillende kippenboeren 

gewerkt! Deze opleiding heb ik in 3 jaar gehaald! In deze tijd heb ik veel geleerd en ondekt. 

In 2017 ben ik samen met mijn ouders in vennootschap gegaan. Had direct allemaal al 

ideeën en plannen. Mijn hoofd stond vol met plannen, eigenlijk is dat nog zo, haha  Dus 

toen is dit plan al begonnen. Ik wou zonnepannelen op het dak, windmolentjes, eigen voer 

maken, een pakstation worden, mijn kippenmest wat ik niet gebruik vergisten tot groengas 

en nog een heleboel meer. Maar helaas kan niet alles tegelijk en niet alles is financieel 

haalbaar. 

Dus heb ik samen met mijn ouders een behaalbaar plan gemaakt die voldoet aan alle 

wettelijke regels. 

Allereerst komt er een 2 sterren beter leven vrije uitloopstal bij. Helemaal nieuw volgens 

alle nieuwe eisen waar wij aan moeten voldoen zodat we de omgeving zo weinig mogelijk 

tot last zijn. 
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De stal zal bewoond worden door 20000 legkippen. In onze huidige stal zitten ongeveer 

34000. De nieuwe stal word aanzienlijk kleiner. Ook de kippen in de nieuwe stal hebben 

vrije toegang tot de uitloop. Ze mogen zelf bepalen als ze naar binnen of juist naar 

buiten gaan. Ook hebben we plannen voor meer bebossing/groen rondom de stallen 

zodat de kippen meer schuil- en schaduw plekken krijgen. Vooral aan de Eemskanaal 

kant ondervinden wij iets terughoudend gedrag van de kippen omdat daar sinds kort 

een fietspad is en er daar dus te veel beweging plaats vind. Dus daar komt zo spoedig 

mogelijk al meer beschutting. 

Waar komt de stal precies? 

De stal zal bij ons op het erf gebouwd worden op plek waar nu de paardenbak. Gaan de 

paarden dan weg? Nee, de paarden blijven gewoon. 

De stal wordt voorzien van een warmtewisselaar en ook een automatische 

strooiselverwijdering waardoor er zo min mogelijk stof en geur naar buiten kan komen. 

Ook word er in de nieuwe stal de uitgaande lucht eerst naar boven gestuurd waardoor 

de geur die naar buiten gaat nog verder geminimaliseerd wordt. 

Om voldoende uitloop te bieden aan de kippen gaan wij 8,5 hectare vrijmaken voor de 

kippen. Die 8,5 hectare ligt om onze boederij heen. 

Waarom een 2de stal? 

Omdat er dan met 2 leeftijden gewerkt kan worden dat betekent dat we dan altijd onze 

eigen eieren hebben die we kunnen verkopen. Nu is het zo dat wanneer we leeg staan 

we 3 maanden geen inkomen maar wel uitgaven hebben. Daar gaan we met deze 

nieuwe situatie een heel stuk minder last van krijgen. Ook kunnen we dan meer aan 

huisverkoop doen omdat we altijd onze eigen eieren hebben. We worden dan ook gelijk 

een pakstation met onze eigen doosjes met eigen opdruk om die bijvoorbeeld in de 

dichtbijgelegen supermarkten te kunnen verkopen. Ook is onze boederij nu te klein voor 

2 gezinnen. 

• Het nieuwe mestverhaal! 

1/3 van de mest gaan wij zelf gebruiken om onze eigen land te bemesten. 2/3 

mest gaat vanaf eind 2020 naar groengaswijster daar word van onze mest 

groengas gemaakt. Ook komt er een nieuwe mestopslag die gesloten zal zijn wat 

ook weer voor minder geurverspreiding zorgt. Hier komt de mest van beide 

stallen in. 

• Tevens worden de daken in de nieuwe situatie vol gelegd met zonnepanelen in 

totaal ruim 1800 stuks. Dat betekent dat we voor 400% zelfvoorzienend gaan zijn 

van stroom. De overige 300% verkopen we als groene stroom en gaat terug in het 

net. 

• Vrachtverkeer? 

Het vrachtverkeer zal niet of nauwelijks toenemen omdat de vrachtauto's die nu 

al komen straks meer ophalen of juist meer meenemen. Tijdens de bouw van de 

stal zal het zand via het Eemskanaal per boot aangevoerd worden zodat de 

omgeving minder last heeft van het bouwverkeer. 
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Nog even in het kort in de nieuwe situatie : 

• Voor 400% energie neutraal 

• Het mest dat we niet gebruiken word groengas van gemaakt en opgehaald door 

vaste chauffeurs die de weg kennen en niet dwars door het dorp heen denderen. 

• Wij blijven ruim onder alle geur en alle uitstoot normen 

• Gesloten mestopslag en mest word regelmatiger opgehaald 

• Warmtewisselaar 

• Automatische strooiselverwijdering 

• 20000 meer 2 beter leven waardige vrije-uitloop kippen 

• Over op led verlichting 

• Automatiche graanstrooiers voor de kippen 

• Er komt tenslotte ook nog een kijkruimte voor burgers met een speciale ingang. 

 

Wij weten dat we met deze vernieuwing een duurzamere en toekomstbestendiger 

boerderij kunnen realiseren! Ook willen wij dat we de omgeving zo minimaal mogelijk van 

last zijn daarom ook de nieuwste moderne technieken toegepast. Zodat het plan 

verantwoord is! Ook heeft de gemeente dit plan beoordeeld en reeds goedgekeurd. 

• Mochten er nog verdere vragen zijn neem dan gerust contact met mij 

op. Telefoonnummer : 06-12634652 
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Hallo allen,  

 

ik ben namens de gemeente Groningen projectleider van de 

dorpsvernieuwing in Woltersum. Ik werkte tot nu toe op vrijdagmiddag in 

het dorpshuis. Vanaf deze week wijzigt dit en voortaan ben ik op 

donderdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur aanwezig. Kom gerust 

binnenlopen voor vragen, opmerkingen of gewoon een kop koffie. 

 

Mijn contactgegevens: 

mayke.zandstra@groningen.nl 

06 – 15219237 

 

 

 
Aan de ouders,   

 

Mijn naam is Leontine Wagter. Ik geeft sinds begin 2005 toneel aan kinderen. Op de 

website: https://kindertoneeladuard.wordpress.com  kunt het één en ander zien over 

het kindertoneel.  

  

Over mijn werkwijze:  

 

Tijdens de eerste repetitie kiezen de kinderen een door mij aangedragen rol uit. Ook 

mag een kind zelf een rol bedenken. Bij meer gegadigden voor een rol wordt er geloot. 

Ik leg de kinderen uit dat iedereen in wezen een hoofdrol heeft.   

 

De kinderen mogen tijdens de eerste repetitie een toneelnaam bedenken. Ook mogen 

zij karaktereigenschappen verzinnen die ze graag bij hun rol zien. Verder kunnen ze 

kiezen voor de hoeveelheid tekst. Tenslotte hebben ze de vrijheid één of twee scènes 

te bedenken voor in het script.  

 

Tijdens de tweede repetitie deel ik het script aan de kinderen uit. In de twee weken 

daarna is er nog ruimte om tekst aan te passen. Dit mag het kind zelf doen, met mij of 

met ouders.  

 

Leontine Wagter. 

 



Het geheim van de molen 
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Marius wil molenaar worden. Maar zijn ouders willen dat hij de 

boerderij overneemt. Bovendien denken de mensen uit het dorp 

dat het in de molen niet helemaal pluis is.  

  

 

 WIL JE STRALEN IN EEN ROL? MELD JE DAN AAN!  

 

 

Wat:                       Toneel  

 

Leeftijd:                 6 t/m 12 jaar                   

 

Wanneer:              Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur - 10 tot 12       

                                repetities – Uitvoering rond half mei 2020 (in overleg met de    

                               ouders) – Eerste repetitie:  woensdag 15 januari 2020    

 

Waar:                    Basisschool De Huifkar – locatie Woltersum, in het speellokaal    

– Kerkpad 10 te Woltersum 

 

Kosten:                2,50 per kind per keer   

 

 

Opgeven Voor 13 januari 2020 – Bij Leontine Wagter, kindertoneelraponsje@gmail.com – 

Telefoon: 0628185073  

 

 Stop bij 12 kinderen  

  

  

 

Meer informatie over dit kindertoneel is te vinden op de website: 

https://kindertoneeladuard.wordpress.com 
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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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Info gymnastiek Sport Vereniging Woltersum 

• Peuter - / kleutergym: vanaf 3 jaar op dinsdag van 16.30 uur tot 17.15 

uur. 

• Jeugdgym: vanaf 8 jaar op dinsdag van 17.15 uur tot 18.00 uur. 

•  Volwassenengym: vanaf 18 jaar op donderdag van 19.30 uur tot 20.30 

uur. 

De gymnastiek lessen worden gegeven door Lilian Sparreboom. 

Voor meer info kunt u een mail sturen naar: liliansparreboom@hotmail.com  

 

Info Volleybal, Badminton en Tafeltennis 

• Volleybal: op woensdag van 19.00 uur tot 20.15 uur 

Bij het volleyballen kunnen we ook nog wel een aantal nieuwe leden 

gebruiken. Iedereen is welkom en kan op zijn eigen niveau meespelen. Als je 

een keer mee wil spelen kun je je aanmelden op info@svwoltersum.nl  of 

gewoon een keer langs komen kan natuurlijk ook. 

 

• Badminton: op woensdag van 20.15 uur tot 21.30 uur 

 

We zijn opzoek naar tafeltennissers 

Er zijn er enige enthousiastelingen die graag willen tafeltennissen op 

donderdag vanaf 20.30 uur. Als u/jij ook belangstelling hebt kunt u zich 

aanmelden bij Tjaart van Maar. Tel: 06-51560770 of via info@svwoltersum.nl 

Bij voldoende deelnemers gaan we hiermee starten.  
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Woltershof de begraafplaats, wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? 

 

Het is alweer twee jaar geleden dat we iets in de Tilproat hadden staan over de 

gebeurtenissen rondom de begraafplaats Woltershof. Tijd om de laatste stand van 

zaken te delen en voor nieuwe inwoners een korte inleiding. 

Woltersum heeft een eigen particuliere begraafplaats die gerund wordt door de 

vereniging Woltershof. Iedereen die lid is van deze vereniging kan hier begraven 

worden of in een urnenkeldertje worden bijgezet. Met de stijgende kosten voor een 

uitvaart is het voor (nieuwe) inwoners in het dorp zeker de moeite waard eens na te 

denken over een lidmaatschap van de vereniging Woltershof. ….. 

Dat een dorp in eigen beheer een begraafplaats heeft zien we veel meer op het 

platteland. Dit in tegenstelling tot grotere kernen waar het vaak om gemeentelijke 

begraafplaatsen gaat. Echter door een teruglopend aantal vrijwilligers komt deze 

vorm in toenemende mate onder druk te staan. In Woltersum geldt dit gelukkig nog 

niet. Het beheer en onderhoud van de begraafplaats inclusief de administratie en de 

bestuurszaken worden grotendeels gedaan door vrijwilligers. Het grasmaaien laten 

we uitvoeren tegen een kleine vergoeding. Momenteel wordt dit gedaan door een 

pool van 3 mensen, maar is door studie en/of werk soms lastig te combineren. Een 

uitbreiding van deze pool is altijd wenselijk. Mocht je hiervoor interesse hebben, dan 

kan je contact opnemen met het bestuur. 

Wat hebben we afgelopen periode gedaan? 

Naast het reguliere onderhoud en de algemene bestuurszaken zijn er toch een aantal 

zaken die ik graag wil melden.  

Met hulp van subsidie van het ‘Leefbaarheidsloket’ hebben we in de periode 2017 en 

2018 een nieuwe invalidenparkeerplaats kunnen aanleggen. Zo kunnen invaliden of 

mensen die slecht ter been zijn toch dichtbij de begraafplaats hun auto parkeren. 

In 2018 is de begraafplaats officieel een gemeentelijk monument geworden. Dit geldt 

niet alleen voor het baarhuisje maar voor de begraafplaats als geheel ensemble 

inclusief terreininrichting. De bomen rondom en langs de toegangslaan waren al 

monumentaal. Met deze status zijn we blij omdat het behoud van de begraafplaats 

voor ons dorp voor iedereen van belang is.  Ook de overheid ziet en onderstreept dit 

collectieve belang en helpt zelfs mee………….2019 de gemeentelijke herindeling.  
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De overheid helpt ons een handje. Groningen denkt met ons mee voor de bomen. 

Dat is niet een eenmalige actie maar een meerjaren onderhoudsplan. 

Ook bij kap en herplant kunnen we op hulp rekenen. De bomen rondom de 

begraafplaats zijn grotendeels essen. En een deel daarvan is in meer of mindere 

mate aangetast door een schimmelziekte genaamd de essentaksterfte.  

(wie hier meer over wil lezen: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-

Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Open-teelten/bomen-fruit/10-

vragen-over-Essentaksterfte.htm) 

Binnen de gemeente Groningen is er een project genaamd ‘ETS’ hetgeen staat voor 

Essentaksterfte. Dit is een schimmelziekte die de bomen aantast en in veel gevallen 

Veel essen worden hierdoor bedreigt en vaak sterft er steeds meer hout van de 

boom waardoor uiteindelijk de boom helemaal dood gaat. De eigenaar van de 

bomen heeft een zorgplicht, dit in verband met mogelijke aansprakelijkheid. Dat wil 

zeggen dat hij/zij de bomen goed moet onderhouden en snoeien zodat er geen dood 

hout naar beneden kan vallen. Zeker op (semi) openbare terreinen is dit het geval. 

Afgelopen herfstperiode is er uit diverse bomen dood hout gezaagd. Helemaal achter 

op de begraafplaats staat een es die zeer ernstig is aangetast. Zo erg dat deze gekapt 

moet gaan worden. Het is nog niet duidelijk wanneer deze gekapt moet worden. Wat 

wel duidelijk is dat we voor de herplant diversiteit in het assortiment willen hebben. 

Zo denken we aan lindesoorten, iep maar ook een kleinere bomen zoals 

prunussoorten, lijsterbes of meidoorn. Hierdoor blijft de herkenbare groene 

omranding en zal de beleving- en ecologische waarde toenemen. We hopen dat we 

de bomen zo lang mogelijk kunnen houden, maar veiligheid staat voorop uiteraard. 

Daarnaast was afgelopen 2 november de begraafplaats op Allerzielen opengesteld 

voor mensen die hun dierbaren met lichtjes willen gedenken. Zo waren er meerdere 

activiteiten in het dorp rondom dit thema ook wel lichtjesavond genoemd. 

Kortom er is altijd wel wat te doen rondom de begraafplaats een statische plek met 

toch relatief veel dynamiek.  

 

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur, Leo Dijkstra (voorzitter) 
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Dag Woltersummers en omgeving,   

Zoals jullie weten was  Simon Lubberts de man die het beheer en verhuur van de kerk 

en het Voorhof  regelde .   

Jarenlang heeft hij dat met  heel veel toewijding gedaan ,maar nu stopt Simon er 

helaas mee. Bedankt Simon voor je  inzet !!    

Vanaf nu neem ik zijn taak over , dus als u gebruik wil maken van de kerk of het 

Voorhof kunt u bij mij terecht .   

Met name het Voorhof is uitermate geschikt voor  vergadering ,verjaardag ,etentje 

enz.   

De ruimte is voor ongeveer 40 personen . Ook in het geval u een verjaardag heeft en 

het past niet in uw huis dan is het Voorhof de plek !!!  

Graag tot ziens,   

Carla Ruben    

0638375137    

carlaruben@ziggo.nl  

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

Oud en Nieuw op het kerkplein.  

Ook dit jaar wensen we elkaar om middernacht een 

gelukkig en gezond 2020 op het kerkplein bij de 

grote vuur stookplaats van Ko en wat vuurkorven. Er 

wordt muziek gedraaid, de gratis drank en wat te 

eten wordt verzorgd door de culturele commissie 

met oliebollen van Huib van de Slingertuin. Bij mooi 

weer zijn we buiten, anders in het Voorhof. Het 

Voorhof is vóór middernacht al open, iedereen is 

welkom! Je kan dus ook daar het nieuwjaar inluiden.   

Deze keer zijn Willem en Klaske Lalkens de organisatoren van deze gezellige 

bijeenkomst!  

Fijne dagen en tot ziens op het kerkplein.  

Namens de culturele commissie. 
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Beste Woltersummers, 

Een energiek bericht vanuit de thematafel duurzaamheid, als onderdeel van 
'Woltersum Vernieuwt!'. Na een aantal inspirerende besprekingen zijn we nu 
toch begonnen met al wat praktische stappen die we met jullie samen willen 
gaan maken. 

Onze ambitie is om samen met alle bewoners uiteindelijk energieneutraal te 
worden en we verkennen verschillende scenario's hoe dit te bereiken. Ons 
uitgangspunt is: de energietransitie is haalbaar en betaalbaar voor iedereen! 

Om die reis goed te beginnen starten we met een tweetal concrete acties, te 
weten: 

• Er wordt een nulmeting uitgevoerd om het huidig en toekomstig 
energieverbruik van het dorp in kaart te brengen; 

• We willen in gesprek met dorpsbewoners over de eigen en gezamenlijke 
energieambities. Dit doen wij aan de hand van persoonlijke 
vraaggesprekken die we op verschillende momenten de komende tijd met u 
gaan voeren. 

Daarnaast hebben wij een warmtebeeldcamera te leen gekregen zodat wij 
GRATIS warmtescans kunnen afnemen bij huizen in Woltersum. Hoe werkt 
dat? Aan de hand van een warmtescan kunt u direct inzien waar er juist 
warmte uit uw woning ontsnapt en zodat u daar eventueel zelf stappen in kunt 
nemen. De Warmtescan wordt gemaakt door Woltersumers uit onze eigen 
thematafel en zal hoogstens een klein uurtje duren. De scan geeft het 
duidelijkste beeld wanneer deze wordt uitgevoerd op een vrieskoude ochtend, 
wanneer de opkomende zon nog geen warmte aan uw woning heeft 
toegevoegd.  

Wilt u ook dat er een warmtescan van uw woning wordt gemaakt dan kunt u 
zich aanmelden bij Laurens Mengerink. U kunt uw interesse kenbaar maken 
per email via laurens@ectb.nl of telefonisch op nummer 050-3024052. 

Ook zoeken wij nog mensen die onze groep willen komen versterken en actief 
mee willen denken / werken aan de energietransitie in Woltersum! 
 

Alvast bedankt, namens de thematafel Duurzaamheid, Berend-Jan Lalkens,Kees Westeneng, Tycho 
Sparreboom, Jaap Ruivenkamp, Laurens Mengerink.   
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 AMSTERDAMS MEEZINGFEEST  

Op zaterdag 14 maart 2020 wordt er een 

AMSTERDAMS MEEZINGFEEST georganiseerd in café 

“De Witte Brug” te Woltersum.  

 

Meewerkende artiesten zijn: 

Remco de Vries en Reina van Zandvoort. 

 

De organisatie is in handen van Addie Dost.  

De aanvang is 21.00 uur, het café is natuurlijk al eerder 

open.  

De entree is vijf euro. Dus zet vast in je agenda  

AMSTERDAMS MEEZINGFEEST op 14 maart 2020. 
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Sinterklaas in Woltersum 2019. 

De kroeg is prachtig versierd. 

Er hangen mooie vlaggetjes, 

er staan overal pepernoten. 

Er hangen allemaal prachtige 

gekleurde tekeningen van 

kinderen op de deur, speciaal 

voor Sinterklaas gemaakt.  

Gespannen vrolijke kinder-

gezichten gericht op de deur. 

Er komen veel mensen door, 

maar geen Sinterklaas! Waar 

blijft Sinterklaas toch?  Ah, daar komt daar de hoofdmeester Piet aan. Maar 

oh nee, hij is Sinterklaas kwijt! En nu dan?  Gelukkig is onze oude Sinterklaas 

gewoon mee gegaan met de tijd en heeft hij dus een telefoon. Piet leent de 

telefoon van Arjan en gaat maar even bellen waar Sinterklaas uithangt.  

Sinterklaas was een beetje in de war en is op de verkeerde plek in 

Woltersum. Alle kinderen mogen de jassen aantrekken en op zoek gaan naar 

Sinterklaas.   

Onderweg komen ze 

pieten tegen. Hé, dat is 

gek. Ze zitten in de boot! 

Maar er is nog steeds 

geen Sinterklaas te zien. 

Na even zoeken is hij 

gevonden, hij zit bij de 

molen!  

Alle kinderen rennen op  
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draf weer terug naar de kroeg. Al moeten ze daar nog wel even wachten op 

de beste oude man, want die is niet de snelste meer.   

Maar als Sinterklaas eenmaal op zijn stoel zit, kan het feest beginnen.  De 

kinderen mogen vragen stellen aan Sinterklaas en natuurlijk worden er ook 

wat liedjes gezongen.   

Maar die pieten he, die 

weten pas echt hoe je 

een echt feestje moet 

bouwen! Vol 

enthousiasme dansen ze 

met de kinderen door de 

kroeg heen. Er is zelfs 

nog een heuse pieten 

polonaise!  Daarnaast 

werden er nog cakejes 

versierd worden en kon 

er een potje sjoelen met 

chocolademunten 

worden gespeeld. Al 

met al een 

supergezellige middag 

met een klein gevuld 

jutezakje voor de 

kinderen als cadeautje 

mee naar huis. 

Wederom weer een pluim voor alle hulp die sinterklaas heeft gehad, om 

deze gezellige middag te organiseren!   

En de papa’s en mama’s hebben net zoveel genoten als de kinderen.  Als 

cadeautje kregen zij mee naar huis; “het pietenlied van links naar rechts”, 

wat de rest van het weekend niet uit hun hoofd te krijgen is. 

Leonie Rijkens.    
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Voorstelling 'Veur altied' Woltersum, 
 

In 10 groninger kerken vormden de levensverhalen van in of bij de kerken begraven 

dorpsgenoten. De basis voor de 10 theatervoorstellingen, waarbij het kerkorgel een 

grote rol speelde.  

 

Zo ook in Woltersum. 7 kinderen van de basisschool en 2 van het voortgezet onderwijs 

speelden in deze voorstelling. Na wekenlang oefenen ( woensdagmiddag en zondags) 

hebben zij 2 voorstellingen op zaterdag 28 september mogen doen voor veel publiek.  

 

De hoofdrolspelers waren 2 broers, Stofferjan van 8 maanden en zijn broer Stofferjan 

van 8 jaar en De legende van de onthoofde ridder Wolter.  

 

Het verhaal gaat over de aan gene zijde worden de 2 broers steeds ouder, Stofferjan van 

8 maanden ziet er uit als 40 en zijn broer nog ouder, ze begrijpen er niks van. Want 

niemand wordt ouder aan gene zijde, komt dat misschien door het monument 

waardoor ze weer in herinnering van mensen leven en waar gaat dit naar toe? Kunnen 

stervelingen nogmaals sterven? Tot grote zorg van hun moeder besluiten de 2 broers op 

onderzoek uit te gaan. Door de poort die ze naar andere tijden en plekken brengt. Is er 

een weg terug? Dus gaan ze op zoek naar Peter Pan, die ervoor kan zorgen dat ze niet 

ouder worden.  

 

Daarbij krijgen ze 'hulp' van de onthoofde ridder. Op den duur willen ze naar huis, maar 

Wolter wil dat ze naar zijn huis gaan (dat is de gifput). Uiteindelijk belandt Wolter in de 

gifput bij de vele roeken, dat zijn mensen die ooit in de gifput zijn gegooid door de 

ridder, en de broers ernaast. Dat ging niet volgens het plan van Wolter. Peter Pan is 

nooit gevonden......  

 

De broers waren weer thuis en kwamen erachter dat het ouder worden door hun 

moeder kwam, zij dacht er aldoor aan hoe de jongens er uit zouden zien als ze ouder 

waren.  

 

Het stuk eindigde met het Woltersumer volkslied door de kinderen.  

De kinderen die meededen waren: Simon, Wilke, Britt, Keisha, Perrin, Yael, Melize, 

Armin en Stijn  

                                                            

Britt en Jeannette 
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Happen en stappen in Woltersum 

Met de dorpsvernieuwing werken we samen als gemeente en 

inwoners van Woltersum aan de toekomst van het dorp. De agenda 

en de uitvoering ervan komen steeds een stap dichterbij. Na vele 

gesprekken in het dorp en de dorpsmarkt in april zijn nu diverse 

thematafels aan de slag met de uitwerking van alle ideeën. In elke 

thematafel zit een vertegenwoordiging vanuit het dorp en 

gemeente, en ook Wierden en Borgen en de Nationaal Coördinator 

Groningen zijn vertegenwoordigd.   

Op 25 januari vanaf 14:00 uur presenteren de thematafels wonen & 

versterken, sociale cohesie, duurzaamheid en verkeer & openbare 

ruimte de ideeën voor de agenda van Woltersum. Dit doen we op 

verschillende plekken in het dorp. En ja, er is ook wat te eten!   

Onderweg kunt u aangeven waarvan u vindt waar we het allereerst 

mee moeten beginnen,  en vragen stellen aan de leden van de 

thematafels en vertegenwoordigers van de gemeente Groningen.  

 Wilt u zich ook inzetten voor een activiteit of werkgroep? Dan kunt 

u zich deze middag natuurlijk opgeven.   

Bent u benieuwd naar de ideeën voor de agenda van Woltersum? Kom dan 

op 25 januari om 14:00 uur Happen en Stappen door Woltersum!   

Wilt u meer weten over de dorpsvernieuwing in Woltersum?  

Neem dan eens een kijkje op dorpsvernieuwingwoltersum.nl 
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Knobbelzwanenwerkgroep in Woltersum  

Op een mooie nazomerzaterdag in september lag er een compleet zwanengezin netjes op 

een rij in het weiland bij het stroompje naast het huis van Addie en Irene aan de 

Bouwerschapsweg. Drie mannen liepen er omheen. Dat trok de aandacht en binnen de 

kortste keren stond er een groep voorbijgangers en bleek dat de drie mannen in het 

weiland met de zwanen goede bedoelingen hadden. Ze waren vrijwilligers van de 

Zwanenwerkgroep Groningen en één van hen was Jan Beekman ook ‘boswachter’ bij 

Zuidlaren als ik het me goed herinner. Hij vertelde graag en beantwoorde alle vragen.  

Het ziet er niet leuk uit: vader-, moeder- en 5 kinderenzwaan met de poten aan elkaar 

gebonden op een rijtje. Wonderlijk genoeg lagen ze rustig en deden niets met hals/ kop. Er 

was wel wat stres, maar minder dan je zou verwachten: Aan de temperatuur van de voeten 

van de zwanen kon je verschil in stressniveau voelen.  

De zwanen lagen daar omdat de werkgroep in de hele provincie alle (jonge) zwanen 

probeert te registreren, meten, wegen, ringen en andere bijzonderheden op te merken. 

Dat doen ze al 40 jaar in het belang van de zwanenpopulatie in Groningen, waarmee het 

niet zo goed gaat en er zijn zo al 25.000 zwanen bekeken. Zo zijn er bijv. mensen die 

overlast ondervinden van de zwanen en via de overheid afschot en / of financiële 

compensatie proberen te regelen en andere zaken die niet goed zijn voor de 

knobbelzwanen. Daarbij worden aantallen zwanen genoemd en daar tegenover kan de 

Zwanenwerkgroep het 

beeld zetten dat zij 

gemeten hebben. 

Meten is weten.  

De omstanders 

mochten de zwanen 

van dichtbij bekijken en 

alle vragen werden 

beantwoord. Zo blijken 

zwanen net als eenden 

een ‘vetknobbel’ te 

hebben die ze met hun 

snavel aanraken om zo 

hun verenpak in te 

smeren en lekker 

waterdicht te houden.  
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Dat vet blijkt een olie-achtig goedje te zijn en voelt bijzonder en zacht. De gehoorgang van 

een zwaan zit een stukje onder zijn kop: aan beide zijden een klein gaatje onder de veren. 

Onder de snavel werd ook gevoeld: dat doen de leden van de werkgroep om te controleren 

of er niets inzit wat verwijderd moet worden om te zorgen dat de zwanen niet ziek worden 

of verhongeren.   

De ringen: daar is veel om te doen. We konden voelen hoe zwaar ze waren en inderdaad: 

ze wegen bijna niets. Ze zitten ook niet strak, al lijkt dat op afstand niet zo door het mooie 

verenpak met veel lucht er tussen. Blijft dat het plaatje van een zwaan met een grijze ring 

om zijn poot of zo’n grote gele ring om zijn nek niet mooi is. Het is dus allemaal bedoeld 

voor het welzijn van de zwanen. En als ik het verhaal van de mannen van de werkgroep 

goed gevolgd heb, dan hebben de ringen al heel wat zwanenlevens gespaard. Iets om over 

na te denken.  

‘Onze jonge  

zwanen’ kregen 

een grijze pootring 

en mochten na 

een totale check 

samen met hun 

ouders de sloot 

weer in. Inmiddels 

is het (kalender) 

winter en zijn de 

zwanen naar 

elders vertrokken. 

Wat zou het leuk 

zijn als we ze in 

het voorjaar weer 

terugzien in het 

weiland naast Addie en Irene!  

Meer informatie over de het langjarige knobbelzwanen onderzoek in Groningen, de ringen 

en waar je gevonden ringen en vogels kunt melden vind je hier: 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/kleurringen-en-halsbanden-bij-knobbelzwanen  

Hartelijke groet,   

Maaike van der Werf 
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Schuur/garageverkoop in Woltersum. 

 

Op zaterdag 18 april 2020 willen wij een schuur/garage verkoop 

houden in Woltersum. Maar het mag natuurlijk ook gewoon op uw oprit. Of 

komt u vanuit omliggende dorpen en wilt u meewerken, dit mag natuurlijk ook. 

Wel zelf even een plekje regelen. 

Wat is er eigenlijk zo leuk aan een schuur/garageverkoop? Nou, dingen 

verkopen en een extra zakcentje verdienen. Dit is natuurlijk heel erg leuk voor 

kinderen die wat willen verdienen. Of  het vinden waar je al lang naar op zoekt 

bent en nooit hebt kunnen vinden. Maar ook lekkere hapjes bv: zelfgemaakte 

cakejes, een beker ranja of een ander drankje. Diverse broodjes. Stekjes voor in 

de tuin. Laat uw fantasie de vrije loop. 

Via (gekleurde) ballonnen kunnen wij als inwoners van Woltersum aangeven, 

dat we mee doen met de schuur/garageverkoop. Op dit moment hebben zich 14 

adressen aangemeld. We hopen op nog veel meer aanmeldingen. Dus aarzel 

niet en stuur een berichtje. Dit kan via een briefje in de bus op Dobbestraat 10 

of 06 30125624. via de app is ook goed. De definitieve lijst word bekend 

gemaakt in de Tilproat van maart 2020 en op de website www.tilproat.nl  Ook 

dan zien we of het doorgaat.  

Wij hopen op vele verkooppunten door het hele dorp en natuurlijk op een 

mooie (zonnige) dag.  

Henny Blink en Tineke Smit 
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Beste Dorpsbewoners, 

 

 

Het eerste jaar in het vernieuwde en versterkte 

dorpshuis zit er op. Hier en daar moeten nog wat zaken 

worden aangepast, o.a. de douche in de kleedkamer van 

de scheidsrechter en de deur van de hal naar de kantine, maar in het 

algemeen bevalt het nieuwe dorpshuis prima.  

 

Op de 1e verjaardag van het vernieuwde dorpshuis, op 2 november jl, 

hebben we met een aantal vrijwilligers en een aantal fractieleden van de 

PvdA, onze jaarlijkse grote schoonmaak gehouden. Vele handen maken licht 

werk en dus waren we aan het eind van de ochtend daar ook mee klaar. Bij 

deze nogmaals hartelijk dank aan de deelnemers van de schoonmaak. 

 

Het ligt in planning dat komend voorjaar de buitenkant van het dorpshuis 

nog wordt aangepakt, hiervoor hadden we al subsidie gekregen van de 

voormalige gemeente Ten Boer, maar deze bijdrage is niet toereikend. Een 

verdere subsidieaanvraag staat uit bij het Leefbaarheidsfonds.  

 

En zo als altijd eindigen wij onze berichtgeving met de volgende, steeds 

dringender oproep: we zoeken nog steeds een secretaris voor in het 

bestuur. Je kunt je daarvoor aanmelden bij Sien of Klaske. Ook voor 

vragen over deze bestuursfunctie (overigens : de werkzaamheden vallen 

best mee, want de grootste klus is geklaard) kun je bij hen terecht. 

 

Groet, 

Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum 
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Bel even voor je komt !  
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Vanaf 1 januari 2019 is er door de fusie van Haren, Ten Boer en Groningen een 

nieuwe gemeente ontstaan. Naast de stad Groningen heeft onze gemeente nu ook 

verscheidene dorpen en meer landelijk gebied. Op dit moment hebben we nog 

drie verschillende woonvisies van de voormalige gemeenten. Belangrijke opgave is 

om tot harmonisatie van beleid te komen. Onze toekomstvisie op een ongedeelde 

gemeente, opgebouwd uit gemengde wijken en dorpen waar iedereen goed kan 

wonen is daarbij nog steeds relevant. Ook de focus op de verschillende 

doelgroepen blijft actueel. Maar daarnaast hebben de afgelopen jaren allerlei 

ontwikkelingen plaatsgevonden en is sprake van een volstrekt andere dynamiek 

op de woningmarkt. Kortom, er is voldoende aanleiding om te komen tot een 

nieuwe woonvisie: 

• We hebben 3 verschillende woonvisies die geharmoniseerd moeten worden; 

• We hebben een nieuwe omgevingsvisie The Next City voor de stad Groningen. De 

Omgevingsvisie breiden we nu uit voor de gehele gemeente; 

• Er ligt een nieuw coalitieakkoord; 

• Er is een woonbehoefte- en woonlastenonderzoek uitgevoerd voor de nieuwe 

gemeente wat ons inzichten geeft in de woonbehoefte van onze inwoners en de 

betaalbaarheid van wonen; 

• De dynamiek op de woningmarkt is sterk veranderd, de woningmarkt is 

overspannen omdat er meer vraag dan aanbod is; 

• We willen een ongedeelde gemeente zijn, zetten in op wijkvernieuwing, vinden 

aandacht voor het landelijk gebied belangrijk en willen aandacht hebben voor 

ontwikkelingen zoals sturing op de woningmarkt en internationalisering.  

Doel van het proces is om te komen tot een geactualiseerde woonvisie voor de 

gehele gemeente die als basis dient voor het elk jaar op te stellen 

meerjarenprogramma en de prestatieafspraken met corporaties. Het is een visie 

die helder aangeeft waar we op het gebied van wonen naartoe willen en hoe we 

dit in samenwerking met alle partners in de gemeente willen bereiken.  

Vanaf december en in januari is er een postercampagne en kan iedereen die dat 

wil zijn mening kwijt op www.gemeente.groningen.nl/woonvisie . De input wordt 

vervolgens gebruikt voor de woonvisie die in maart/april door de gemeenteraad 

vastgesteld kan worden.  
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