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TILPROAT  AGENDA 
 

 
 

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

je prikbord hangen. 

IEDEREEN DIE IETS ORGANISEERT, GEEFT HET DOOR!  
e-mail: tilproat@ziggo.nl of op telefoonnummer: 06-30125624 

 

Datum: Wie? Activiteit: Locatie:  Tijdstip: 
          

14-mrt Cafe De Witte Brug  Amsterdams meezingfeest. Entree 5,00 p.p. Cafe 21.30 uur 
4-apr OBS De Huifkar Oud Papier Dorp 11.00 uur 

4-apr Cafe De Witte Brug 
Workshop salsa en stijldansen. Kosten 10,00 
p.p. nadien gezellige dansavond 70/80/90 muziek Cafe  19.00 uur 

12-apr Kloosterkerk Paas vroeg dienst Kerk 07.00 uur 
12-apr Cafe De Witte Brug Flirtavond Cafe  20.00 uur 
18-apr Tineke & Henny Schuur/oprit Verkoop Dorp 13.00 uur 
9-mei OBS De Huifkar Oud Papier Dorp 11.00 uur 

30-mei Cafe De Witte Brug 50 jaar Zanger Bob met div artiesten. 5,00 p.p. Cafe      19.00 uur 
13-jun OBS De Huifkar Oud Papier Dorp 11.00 uur 
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kopijsluiting: 
 

Vrijdag  
05 Juni 2020 

 
 

Moi lu, 
Daar zit ik dan op de vrijdag-
morgen in mijn truck de laatste 
dingen klaar te maken voor deze 
nieuwe Tilproat. Een storing in de 
fabriek waar ik moet lossen maakt 
het dat ik om 8.00 uur al krijg te 
horen dat ik een wachttijd heb van 
4 uur!!! Ok, laptop aan en ik mooi 
bezig met deze nieuwste Tilproat. 
Zoals de Tilproat er nu uitziet, gaat 
het weer mooi. Een beetje opmaak 
veranderen links en rechts en voila 
weer een pagina klaar. Het nieuwe 
jaar is al weer volop aan de gang, 
helaas voor de ijsbaan vereniging 
hebben we wederom een 
teleurstelling ivm de slechte 
winter, of kunnen we het beter 
herfst blijven noemen met dit natte 
weer? Boudewijn heeft zijn best 
gedaan om 4 pagina’s te vullen 
over de Hap en Stap in Woltersum. 
De Garage sale heeft al 32 aan-
meldingen, verspreid door het 
dorp, dus dat ziet er goed en veel-
belovend uit voor de organisatie. 
De molenaars van Woltersum zijn 
weer in de pen geklommen met 
een goed verhaal en we zijn deze 
keer overspoeld met diverse mooie 
foto’s van uiteen lopende onder-
werpen, maar deze kunnen we 
helaas niet allemaal plaatsen.  
Misschien dat we in de toekomst 
hier een plekje voor kunnen maken 
op www.tilproat.nl                               

Robert Smit. 



  IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 
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VAN DE BESTUURSTAFEL,  

 

Wegens ziekte van Lenneke en de omstandigheden 

van dorpsbelangen schrijf ik deze keer even een 

berichtje van de bestuurstafel in de'"Tilproat". 

 

Volgens mij is het broodnodig dat we  versterking 

krijgen en dat geld niet alleen voor onze huizen maar 

ook voor de  "Vereniging voor Dorpsbelangen". Als dit 

nog een stabiele factor moet blijven voor de belangen 

van het dorp zal er een stevige versterking moeten komen. Aangezien er veel op 

ons bord komt door alle overleggen van allerlei dorpstafels, dorpsvernieuwingen, 

versterking, bijeenkomsten,  gifput bijeenkomsten en weet ik wat al niet meer, is 

er dringend versterking nodig om "Dorpsbelangen" nog gestalte te geven.  

 

We zijn nu nog met drie leden om de kar te trekken , en dat is zeker niet 

voldoende dus, er moet hulp komen hoe dan ook anders gaan we ter ziele. Bij 

deze de uitnodiging om je aan te melden.  

 

Dit gezegd hebbende heeft "Happen en Stappen op 25 januari jl. wel het nodige 

opgeleverd. Er is een hoop informatie verstrekt en daar kan een ieder uit halen 

wat men wil. Een proefritje in een eventuele DEELAUTO is door een aantal mensen 

met plezier uitgeprobeerd. Het was een vruchtbare informatie middag met veel 

ideeën die binnenkort vorm zullen krijgen. Op 17 januari jl. hebben we uitleg 

gehad w.b.t. de  aankomende perikelen rond de gifput. De uitleg  hier over was 

zeer verhelderend en is  goed uiteen gezet door Jeroen Visser. Binnenkort volgt er 

weer een informatie middag voor alle dorpsbewoners waar het verdere verloop 

wordt besproken en uitgelegd, zodat alle belangstellenden antwoord op hun 

vragen kunnen krijgen. Datum en verdere details volgen. 

 

Kortom , goed of kwaadschiks, er zal een hoop veranderen in het dorp. Of het nu 

om de school gaat of over de sloop Dobbestraat of de bouw van nieuwe huizen 

waar dan ook, ontruimen van de gifput, het gaat gebeuren of we het nu leuk 

vinden of niet. In de volgende Tilproat wellicht meer hierover.  

 

Tot een volgende keer. 

Anneke Wagenmakers. 



  IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 
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  IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 
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OUD en NIEUW 2019/2020  

              
foto boven Maaike van der Werf: Het oudjaar uitslingeren in en bij de Molen “FRAM”  van Woltersum  

 
foto onder Robert Smit: Carbid schieten bij de fam. Lalkens in Woltersum 
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 OUD en NIEUW 2019/2020  

foto’s onder en boven Lilian Sparreboom: Oud en nieuw viering in Woltersum bij de brander van Ko   
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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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       schuur/garage/oprit verkoop in Woltersum. 

 

Op zaterdag in 18 april 2020 
 

gaan wij een schuur/garage/oprit verkoop houden in 

Woltersum vanaf 13.00 uur tot  17.00 uur.  

 

Wat is er eigenlijk zo leuk aan een zo een verkoop? Nou, spulletjes verkopen en 

andere mensen blij maken. Het vinden naar iets waar je allang naar op zoek bent. 

Maar ook stekjes uit de tuin, de lente is dan volop bezig. Of een lekker hapje bv: 

broodjes, zelfgemaakte cakejes of een drankje. Ook word het beschikbaar stellen 

van uw toilet op prijs gesteld. Voor de kinderen is het natuurlijk hartstikke leuk om 

een zakcentje te verdienen. Misschien wel met een muziekinstrument.  

Dus wij zeggen: Laat uw fantasie de vrije loop.  

 

Via gekleurde ballonen willen wij als inwoners van Woltersum aangeven dat we  

meedoen met de verkoop. De lijst met verkooppunten word bekend gemaakt in  

deze Tilproat. Bent u vergeten u op te geven, dan kan dit nog tot 4 april bij Henny  

Blink of Tineke Smit. 06 30125624 een briefje in de bus mag ook.  

Na 4 april komen we bij u langs met eventuele toelichting en de ballon. Mocht u  

toch zeggen: ik weet pas of ik meedoe op de 18
de

 april zelf, stuur dan wel even een  

berichtje naar ons toe.  

 

Voor de mensen buiten het dorp, ook jullie zijn van harte welkom. Wel zelf even  

voor een plaatsje zorgen bij familie of vrienden. Ook kunt u zich aanmelden bij ons     

voor een sta plek op het parkeerterrein bij Café de Witte Brug.  

Dus geef u nog op!!   

 

Dus we hopen op nog veel meer aanmeldingen en natuurlijk mooi weer.  
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Voorlopige adressenlijst van de deelnemers 

 

GARAGE SALE 18 APRIL 2020 Woltersum. 
 
 
 

Dobbestraat 04. Hoofdweg 1. 
Dobbestraat 07. Hoofdweg 5. 
Dobbestraat 08. Hoofdweg 6. 
Dobbestraat 10. Hoofdweg 8. 
Dobbestraat 12. Hoofdweg 17. 
Dobbestraat 13. Hoofdweg 21. 
Dobbestraat 14.  
Dobbestraat 29. Bijbelgang 6. 

  
Kollerijweg 6. Kerkpad 1. 
Kollerijweg  9. Kerkpad 5. 
Kollerijweg 13. Kerkpad 7. 
Kollerijweg 14. Kerkpad 8. 
Kollerijweg 26.  
Kollerijweg 42. K. de Boerweg 19. 
Kollerijweg 44. K. de Boerweg 24. 
Kollerijweg 68. K. de Boerweg 28. 

 K. de Boerweg 34. 
Bouwerschapsweg 39.  

 
 
(Deze adressenlijst is tot stand gekomen door opgave van de verkopers in Woltersum en 
zorgvuldig samengesteld door de organisatie. Ziet u een fout of onvolledigheid geeft u dit 
dan zo spoedig mogelijk door aan de organisatie) 
 
Bent u vergeten u op te geven, dan kan dit nog tot 4 april bij Henny  
Blink of Tineke Smit. 06 30125624 een briefje in de bus mag ook. 
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Tegel voor een plant. 
 

Zaterdag 21 september was er de actie 'tegel voor een plant' bij de molen. Het 

was lekker weer en zo'n 30 dorpsgenoten hebben een steen gebracht. Er was 

koffie, thee, er werden knijpertjes gebakken, de molen was open en  het werd 

al snel een gezellige boel. Het plantendeel was door onze dorpstuinman Theo 

geregeld: rode, witte en roze rozen, anemonen en strokrooszaad.  De 

overgebleven planten zijn her en der in het dorp gepland en de stenen? Daar 

zoek ik nog een bestemming voor.  

 

                         

 

Leuk dat zoveel dorpsgenoten meededen en ik ben nog aan het nadenken over 

een vervolg. Ideeën zijn altijd welkom. 

 

 

Maaike van der Werf. 
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Beste Dorpsbewoners,  

De eerste maanden van dit jaar, hebben voor het Dagelijks 

Bestuur, in het teken gestaan van het accommodatiebeleid 

van de Gemeente Groningen. Onder het accommodatie-

beleid verstaat men het beleid ten aanzien van wijk-

gebouwen en dorpshuizen.  En dan gaat het er met name 

om hoeveel ondersteuning (vooral financieel) de dorps-

huizen krijgen en wat de voorwaarden daar voor zijn. Eind dit jaar moet er een 

voorstel bij de gemeenteraad liggen waarin het nieuwe accommodatiebeleid 

van de Gemeente is vastgelegd. Dit is nog een hele klus, want het beleid van de 

voormalige gemeentes Haren, Groningen en Ten Boer, is nogal verschillend. 

Haren en Groningen gaven bijvoorbeeld veel meer subsidie.  

 We zijn al heel wat uren kwijt geweest aan vergaderingen met wethouders, 

raadsleden en onze collega dorpshuisbesturen van de gemeente Ten Boer.  En 

het einde hiervan is nog niet in zicht. Daarnaast hebben Sien en Klaske, op 

verzoek van de Vereniging Groninger Dorpen, ook nog een presentatie in het 

Dorpshuis gegeven voor een 11-tal andere dorpshuisbesturen die bezig zijn of 

gaan met versterking. Het verslag hiervan is door de Vereniging Groninger 

Dorpen ook naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd.   

Vanaf deze plaats willen we er ook nogmaals op wijzen dat in het Dorpshuis 

geen alcohol mag worden geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Er staan 

flinke boetes als dat wel gebeurd. En van andere dorpshuizen hebben we 

gehoord dat er tegenwoordig veel op wordt gecontroleerd!!  

 

En zoals altijd eindigen wij onze berichtgeving met de volgende steeds 

dringender oproep: We zijn nog steeds op zoek naar een secretaris voor het 

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

  

 Groet, Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Woltersum   
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Over stainmeel  

 

Heubultjebuursters keken der vanop, dou bie toencentrum Job Ketoen twij 
joekels van zeekonteners ploatst werden. Zol Job falliet wezen of lichtde d 
ain noa leste middenstander de hakken en vertrok e noar elders? Maanske 
Lammers van t Bokkkeblad wer t wee om t haart. Kostde hom dat zien 
ainegste vaste avveteerder?  

Dou telefoon rinkelde en Job zuk meldde, dochde Maans:,, Doar heije t 
gesmiet in de gloazen al.” Mor het glas bleef hail. Job wol n pagina grote 
avvetensie ploatsen ,dat was aander tebak,, Hest  achterblad nog vrij?” 
vruig de toenman. Nou het Maans mainstied ruumte zat en as e nait zo’n 
dikke doem haar, kwam t Bokkeblad nooit vol.,, Ik kom vot even bie die 
laangs Job, ik zit hier toch mor oet mien neus te vreten. Schikt het? 
Boetendes bin k strontnijsgiereg noar dij zeekonteners bie die op t haim.”  

Dou hai bie Job aan toavel schoof vertelde dij, dat de konteners tot nok tou 
vol zaten mit stainmeel. ,,Stainmeel is wereldwied n wondermis tegen 
stikstof- en CO2 perblemen. En doaraan wil k geern mien stainmeeltje 
biedroagen. Vanwege mien disleksie mostoe n avvetensie opstellen en wel 
zo, dat doar gain Heubultjebuurster omhin ken. Stainmeel mokt heur 
verzoerde bodem weer 
gezond. Gewazzen 
worden groter. Praaien 
steveg as 
honkbalknuppels, 
aalbeerns groot as 
golfbalen, siepels 
koegelrond en keihaard. 
Kenst der mit bowlen. En 
wat n opbrengst! Akkers 
kennen veul klainer. 
Komt ruumte veur d 
olderwetse netuur. 
Insekten komen weerom, doar achteraan de vogels en…” 

,,Ho even Job de wereld is nait roazend mokt, ik ken der glad nait tegen 
stenoën.” n Menuut loater mog Job oetleggen, dat der weer mineroalen in  
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d aarmoudege grond kwamen.,, Mineroalen, goud veur ale 
Heubultjebuursters, ze waarken tegen hoge blouddruk, prostoat-
klachten, hoaroetval, depressies, verbetern haartspieren, denkvermogen 
en aal zuks meer. ,, Dat is den dudelk,” zuchtde Maans,,, mor wat is d 
invloud van dat stainmeel op stikstof en CO2?” ,,Stainmeel legt stikstof 
en CO2 aan  

banden. In Broabant streuen ze dat spul al n poar joar mit helikopters 
oet boven wegkwienende bozzen, mor hier in Heubultjeburen heb ik de 
primeur.” 

Maanske Lammers schatde in, dat e waitenschop genog haar veur de 
haile achterpagina van zien blad.,, Mor Job,nou wait ik nog nait, wat dat 
stainmeel aignlieks is.” ,, n Moand 
leden,” legde Job Ketoen oet,,, hest op tv 
zain kend, dat der in Maleisië n vulkoan-
oetbroak was. d Inwoonders van Sevilla 
mozzen deur loagen stof ploetern. Dat 
stof was niks aans as stainmeel. O joa, 
wat ik nou zeg, mout nait in kraant. 
Ikzulf road mien klandizie wel aan, dat 
ze bie t streuen van stainmeel n 
mondkapke opdoun. Aans komt t in de 
longen terechte en doar ken men gain 
aalbeerns verbaauwen.” 

Dou Mans zuk, thoeskomen, aan de 
waarktoavel zetde om d opdracht oet te waarken, zee e ginnegappend 
tegen Yvonne, dij hom n kop zwaarde kovvie veurzetde:,, Dit wordt n 
unieke avvetensie wicht, mor ik leuf nait dat Job Ketoen ooit golft, 
honkbalt of bowlt en bie mien waiten ligt Sevilla in Spanje. Mor as de 
geneeskracht van dij wondermis woar is, lopt dokter van der Meulen 
binnenkört in de WW.” 

 

Luuk Houwing. 
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Dat de FRAM een houtzaagmolen is, is bekend….. 

 

Toch is het zagen van hout met een molen een betrekkelijk nieuwe uitvinding in de  

molenwereld. In 1597 kreeg Cornelis Corneliszoon van Uitgeest een patent op het gebruik 

van een krukas in een molen waardoor het gemechaniseerd zagen van hout mogelijk werd. 

Ik wilde het nu niet over de techniek zelf hebben maar over de gevolgen. 

 

Het zagen van stammen met een molen was een van de eerste vormen van automatisering. 

Voor die tijd werden stammen door mensen gezaagd. De stam lag op een steling en boven 

een onder stond een man aan een trekzaag te trekken, in weer en wind buiten.  

 

(Een (drive)dog is het engelse woord voor het handvat aan de zaag de underdog is dus de 

man onder de stam die het zaagsel over zich heen krijgt) Een snee tegelijk, een span zagen 

was te zwaar om met de hand te zagen. Dit was arbeids-intensief en lichamelijk ook nog 

zwaar. Er waren dus veel houtzagers nodig om een redelijke productie te halen. Je zou 

kunnen zeggen dat het gebruik van hout in de economie begrensd werd door het aantal 

zagers. Veel producten uit die tijd waren bijvoor-beeld maar aan een kant gezaagd, de 

onderkant van een (goedkope voor arme mensen) tafel of krukje was gewoon nog ruw. 

 

Met de uitvinding van de zaagmolen werd het mogelijk om veel meer hout te zagen dan 

voor die tijd. De gevolgen waren enorm, natuurlijk voor de zagers die werkeloos werden, er 

waren protesten en acties (stakingen, sabotage, het weigeren om houtvlotten naar de 

molens te brengen). Toch bleek dat al die handzagers vrij snel weer aan het werk konden 

als zager op de nieuw gebouwde molens, onder veel betere werkomstandigheden en vaak 

ook tegen een hoger loon omdat de productie per man hoger was. Want de houtzaag-

molens kwamen snel op, mede doordat houtzaagmolens de materialen produceerden 

waarvan nieuwe molens gemaakt konden worden. Daarnaast was ook natuurlijk de 

scheepsbouw een grote afnemer, de VOC is door houtzaagmolens bij elkaar gezaagd. Meer 

molens betekende ook dat er meer meel gemaakt kon worden om meer mensen te 

voeden, waardoor een grotere bevolkingsdichtheid mogelijk werd. 

 

Poldermolens maakten grote stukken land droog en veilig om te bewonen. Andere molens 

zoals oliemolens konden meer brandstof maken voor verlichting waardoor er ook langer 

gewerkt kon worden. (pas toen er meer schepen waren konden we walvisvet gebruiken 

voor verlichting en nog weer later peteroleum) Al deze ontwikkelingen vormden de basis 

van de de economische groei die de Gouden Eeuw genoemd wordt. 

 

Je kunt rustig stellen dat houtzaagmolens de gouden eeuw hebben mogelijk gemaakt. 

Pas met de uitvinding van de stoom machine eind 18e eeuw kwam er weer zo'n boost. 

Grappig is dat ook hier de krukas weer voor nodig was. 

Als altijd de uitnodiging om eens te komen kijken op zaterdagmiddag. 

                                                                                                                         De molenaars van de FRAM 
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Hallo allemaal,  

Via het project Groen Licht worden er fietsclinics aangeboden om het fietsen 

veiliger te maken.  

De clinic richt zich op 65 +, verkeersveiligheid en gebruik van de elektrische 

fiets. 

Het lijkt me leuk om in samenwerking met deze organisatie een clinic aan te 

bieden in Woltersum. 

Afgelopen jaren heeft er al een clinic plaatsgevonden in Ten Boer, 

Garmerwolde en Ten Post. 

Dit jaar dacht ik aan Thesinge en 

Woltersum. Het duurt een dagdeel, 

waarin een stukje theorie en 

bewustwording aangeboden wordt, 

met aansluitend een fietstochtje 

vanuit Woltersum.  

Er zijn geen kosten aan verbonden 

voor de deelnemers.  

Als er belangstelling is dan kan ik een 

datum gaan vastleggen met de 

fietsdocenten.  Ik dacht zelf 

aan  dinsdagochtend: 21 april of 19 

mei.  Deze data heb ik als voorstel aan 

de fietsdocenten alvast gemaild.  

Meer info vind u in de onderstaande link. 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/191038/Groen-Licht-voor-Groningen-zet-in-

op-een-veiliger-verkeer 

Met sportieve groet,  

Gerkina Doze 
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Knotten van de wilgen bij de molen.  

 
Met 5 dorpsgenoten zijn in januari de wilgen bij de molen weer geknot.  

Dit was een flinke klus. Een aantal andere dorpsgenoten hebben meegeholpen 

met het sjouwen met het hout.  

 

  

 

                

       
 

Ook was er een gezellige pauze tussendoor met appeltaart van Biche. Dit ging er 

bij de harde werkers wel in.  

 

 
Maake van der Werf. 
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Uitstapje jeugd Woltersum naar de wedstrijd FC Groningen-Vitesse.       

  

Zaterdag 8 febr. zijn we met een bus vol jongeren en een aantal ouders 

vertrokken naar de Euroborg in Groningen.  

  

WIJ Ten Boer had een 50 tal kaarten weten te bemachtigen en de bestemming 

voor de jeugd van Woltersum was daarmee snel een feit. Eind vorig jaar 

hebben we voor de jeugd van Woltersum vanuit de dorpsvernieuwing een 

pizza-avond georganiseerd. Hierin kwam naar voren dat er weinig activiteiten 

voor de jeugd van Woltersum georganiseerd worden en dus leek mij dit een 

uitgelezen kans.  

  

Mede dankzij de hulp van de voorzitter van de voetbalclub werden er veel 

namen verzameld van jongeren die interesse hadden in dit uitstapje. Door ook 

de appgroepen van de verschillende thematafels in te zetten hadden we de 

bus binnen no time vol.   

 

Om half zes stond de bus klaar om ons 

te vervoeren naar het stadion, voelde 

voor mij als een schoolreisje. En ook 

best spannend als je nog nooit in het 

stadion bent geweest, dit was voor 

een groot aantal jeugdigen zo. De 

chauffeur mocht ons vlakbij het 

stadion afzetten en zo gingen we als 

groep verder richting het vak. Na wat 

gepuzzel en een stoelendans hebben 

we onze plek ingenomen en de 

spandoeken uitgerold.   

 

In de eerste helft werd er via een 

penalty gescoord door FC en konden 

we volop juichen, jeetje wat een 

sfeertje in dat grote stadion. Een 

aantal ouders keken af en toe naar de Z-side tribune en vroegen zich af of we 

daar ook een keertje tussen konden zitten. De sfeer en de zangkoren vanaf die 

tribune werden als erg gezellig ervaren.   
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 In de rust was er tijd voor een plaspauze en evt. een drankje of iets lekkers. 

De tweede helft werd door de kenners als saai ervaren en het leverde dan 

ook geen juichmomenten meer op. Na wat blessuretijd (er waren toch wel 

veel voetballers die een tijdje op de veld bleven liggen) werd het eindsignaal 

gegeven en konden wij met 1-0 winst terugkeren naar Woltersum.    

Conclusie in de bus terug was dat het een gaaf uitje was. Ik ontving geluiden 

van een aantal vrouwen dat een aantal vaders  ook maar op voetbal moesten 

omdat voetballen wel hele mooie benen oplevert. Ik verwacht dus dat de 

voetbalclub binnenkort een aantal nieuwe leden kan bijschrijven      

Ik kijk  terug op een geslaagd uitje, mooie verbinding met elkaar en zeker 

voor herhaling vatbaar!  

 

 

Groet, Melanie Postma  

Dorpscoach/opbouwwerker Ten Boer  
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Volle kerk Woltersum beleeft zoektocht burn-out met 
Bram Bakker 

Psychiater Bram Bakker heeft zondag met zijn theatercollege Opgebrand een 

tjokvolle kerk in Woltersum weten te boeien. 

De bezoekers genoten van zijn 

betoog over burn-out, dat door 

velen als erg grappig én 

leerzaam werd ervaren. Een 

groot aantal mensen kwam er 

ook achter - sommigen met een 

zucht van verlichting - dat ze 

niet voldoen aan de criteria om 

met een burn-out 

geconfronteerd te worden. 

Bakker zag in zijn praktijk honderden patiënten, die niet verder konden met het 

leven dat ze gewend waren te leiden. Maar om nu te zeggen dat hij een 

betrouwbare diagnose in de aanbieding had… Burn-out heeft onder meer te 

maken met stress, overbelasting en onvoldoende rust. Tevens met slechte 

relaties of verkeerde eetgewoonten. Wat is echter het verschil met een 

depressie, een angststoornis of een hoog sensitieve persoonlijkheid? Het kwam 

allemaal aan de orde. 

Bakker had ook nog een 

leuke tip in de aanbieding: 

gedraag je wat meer als je 

huisdier. Die zijn maar zo’n 

zeven à acht uur per dag 

echt actief en besteden de 

rest van de tijd aan het 

rusten en slapen. 

 

 
 

(bron noorderkrant, 20 januari 2020.) 

 



 

32 Tilproat 

 



Tilproat 33 

 



 

34 Tilproat 

 



 

Tilproat 35  



Tilproat 36 

 
 

 



O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2 
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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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********************************************************************************** 

 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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O.B.S de Huifkar Groep 6,7&8 
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Hap en Stap. 
 

Op zaterdagmiddag 25 Januari werd de voortgang van de Dorpsvisie 

gepresenteerd door middel van een route door Woltersum met de naam Hap 

en Stap. Ter plekke ben ik door de redactie gestrikt om een stukje hierover te 

schrijven. 

De dag erna heb ik via de mail de deelnemers gevraagd te reageren op de 

volgende vragen: 

 “Wat heeft je het meest aangesproken - geraakt - opgevallen - tijdens happen 

en stappen? 

Of: “Wat moet zeker in het stukje over deze middag komen te staan?” 

 

Hieronder lezen jullie 12 reacties die zeer vlot binnen kwamen: 

 
Op persoonlijke titel, dus niet namens de duurzaamheidstafel, vond ik het 

mooie: 

dat er zoveel dorpsgenoten geïnteresseerd en nieuwsgierig zijn naar 

duurzaamheid, dat ze op de hoogte willen blijven en mee willen denken. Dat 

steunt en verheugt me.  

Dat het een mooi initiatief was en een goed overzicht van de plannen met 

leuke stands en lekkere hapjes. Kortom een geslaagde middag.  

 

Leuk om zo op een 

andere manier met 

mensen te praten; 

voor en achter de tafel, 

leuk om dit samen als 

dorp te doen. 

Mooi dat zo veel 

mensen enthousiast 

meedenken over het 

dorp en wat een goed 

gevoel dat we, als we 

de handen ineenslaan 

best veel kunnen 

(bereiken). 

Wat een prachtige borden waaruit alles veel concreter en begrijpelijker wordt. 
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Jammer dat sommige mensen, maar die zijn er altijd en overal, alleen het 

negatieve zien en spuien. En ook ..niks anders willen en kunnen zien. 

Verandering is altijd wat moeilijk maar het is goed om de positieve kant te zien 

en dan blijkt soms zelfs dat de verandering verbetering is. 

Het was gezellig met die marktkraampjes en lekkere hapjes. 
De dorpsvernieuwing is door de opzet en het enthousiasme van de vele 

vrijwillige dorpsgenoten echt een project met een breed draagvlak geworden 

Verder wordt er volop nagepraat over het happen en stappen en hoor ik bijna 

alleen maar positieve geluiden.  

Daarnaast ook een minpuntje dat ik hoorde, dat de discussie over de voor en 

tegens van woningbouwlocatie soms wat fel/grimmig en persoonlijk werden.  

Ik was daar niet bij. 

 

Veel mensen, 

veel 

Woltersummers

, veel meningen, 

veel (pittige) 

gesprekken, 

veel nieuwe 

ideeën, veel 

nieuwe 

inzichten en 

veel mensen 

anders leren 

kennen maar 

zeker ook veel 

positiviteit. 

  

Hap en Stap heeft veel reuring gebracht in Woltersum. Goed om te zien dat 

toch veel dorpelingen zich betrokken voelen. 

 

Wij zien een mooi, leefbaar Woltersum in de toekomst! 

 

De jeugd heeft de ideeën die zij belangrijk vinden goed gepresenteerd en 

daarbij hebben ze dorpsbewoners bevraagd wat zij van de plannen vinden. De 

jeugd is de toekomst!  
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Een bijeenkomst met een mooie opkomst en met soms negatieve maar toch  

meest positieve reacties op de plannen die er nu liggen met vooral ook de 

nieuwsgierigheid wanneer en welke plannen het gaan worden 

Kortom veel plussen, minnen en nog onduidelijkheden en ook het besef dat je 

het nooit voor iedereen goed kunt doen en er altijd tegen welk plan dan ook 

weerstand zal zijn. 

De middag werd/is door de meeste bezoekers toch ook aangemerkt als een 

goede manier om voorlichting te geven over allerlei plannen voor het dorp. 

 

Namens de gemeente Groningen: 

We zijn verheugd door het grote aantal mensen die zich voor deze middag 

hebben ingezet rondom de verschillende thema’s en de mooie opkomst vanuit 

Woltersum! Er zijn deze middag veel belangrijke gesprekken gevoerd en we 

waren het niet altijd eens, maar het belangrijkste is dat we daarover wel met 

elkaar in gesprek zijn. Hap & Stap was weer een belangrijke stap voor de 

dorpsvernieuwing en we gaan graag met Woltersum samen verder richting 

een vernieuwd Woltersum! Mayke Zandstra.  

 

Ook vanuit 

Wierden en 

Borgen kijken 

we terug op 

een leuke 

middag 

waarbij we 

goede 

gesprekken 

hebben 

gevoerd met 

bezoekers van 

onze 

woningen. 

Hieronder een 

korte inhoudelijke reactie:   

In de leegstaande woning hebben we vanuit Wierden en Borgen vele 

gesprekken gevoerd over onze plannen. Onze woning werd goed bezocht.  We 

hebben veel positieve reacties gekregen over de plannen om 4 levens-  
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loopbestendige en 4 kleine gezinswoningen terug te bouwen. De meeste 

bezoekers zijn ook positief over de mogelijkheid die ontstaat om de 

basisschool aan de Dobbestraat te realiseren, maar we zijn ook meerdere  

keren gevraagd om ook te zorgen voor nieuwe huurwoningen aan de 

Dobbestraat.    

 

Hans Scheer,Beleidsadviseur 

 

Ik weet niet wie er allemaal in de organisatie zitten van Woltersum vernieuwt, maar ik zag 

jullie in elk geval gisteren, daarom stuur ik deze mail naar jullie.  

Ik wilde jullie zeggen dat ik het heel goed geregeld vond en dat het leuk was om op deze 

manier mee te kunnen denken. Complimenten voor de organisatie! 

Ik hoop dat de uitvoering van de plannen ook succesvol zal zijn en vooral dat het met jullie 

huizen ook snel helemaal goed komt. 

 

Tot zover de 

reacties per mail. 

We denken dat er 

tussen de 80 en 

100 bezoekers 

geweest zijn 

waarvan de 

meesten na te 

zijn geïnformeerd 

hun mening 

kenbaar maakten 

met briefjes en 

stickers. 

Natuurlijk moeten de nadelen van de verschillende plannen voor direct 

aanwonenden zoveel mogelijk beperkt worden en de afweging tussen goed 

voor het dorp en vervelend voor de aanwonende zorgvuldig gemaakt worden. 

Zelf ben ik het meest onder de indruk van een dorpsgenoot die met verve het 

algemeen belang verdedigt en over de nadelen voor haar persoonlijk 

heenstapt. 

 

Vol vertrouwen in een mooi vervolg, 

 

Boudewijn ‘t Sas 
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Bel even voor je komt !  
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Hap en stap foto’s , 25 januari 2020 
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Muziek in O.B.S. de Huifkar tijdens de Hap en Stap middag op 25 januari 2020 

in Woltersum. 
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VERENIGINGEN 
Veranderingen kun je doorgeven aan de 
redactie p/a Dobbestraat 10 te  Woltersum      
06-30125624 e-mail: tilproat@ziggo.nl  
 
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum  
Secretaris: ………..Vacature……………         
e-mail: dorpsbelangenwoltersum@gmail.com  
 
Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris: K.Piebenga          050-2302290                           
Reserveren: S. Steenhuis       050-3023558 
 
Sportvereniging Woltersum 
Voorzitter: A. Dost               06-38610421   
Secretaris : M. Ruben.          06-55181616 
e-mail: info@svwoltersum.com 
 
Supportersvereniging Woltersum 
Secr:etaris:  S.Steenhuis         050-3023558 
 
IJsvereniging 
Secretaris: B.Punter               050-3023435 
 
VVV Woltersum  
Secretaris: J. Windt                06-51661044 
 
Kleine Vrienden (peuterspeelzaal) 
Contact: Stichting Kids2be 050-3688000 
e-mail: Info@kids2be.nl 
 
Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris:  K. Lalkens           050-3022028 
                   J. Laning             050-3022611 
 
Ouderraad OBS “De Huifkar” 
Woltersum 
Secretaris: M. de Waal           06-22423361  
 
Begrafenisvereniging 
Secretaris : W.Darneviel        050-3021437 
 
Begraafplaats Woltershof 
Secretaris: L.Dijkstra              050-3023664 
 
Kerkenraad Woltersum 
Scriba: K.Lalkens                   050-3022028 
 
 
 

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

Biljartvereniging “Aan’t Daipke 83”  
Secretaris: H.Schoonveld       050-3021350 
 
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef” 
Secretaris: P.Nieborg              050-3022823 
 
Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : H.Kloosterman    06-46034358  

 
Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: J. Hoving              050-3024945 
 
Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: J. Noordman         050-2807085 
 
Buurtvereniging Het Kerkpad 
Voorzitter:  A. Uil                  050-8503624 
 
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t 
End” 
Secretaris: T.Huizinga            050-3023989 
 
Buurtverband Bouwerschapweg 
“Lombok” 
Secretaris: D. Noordman        06-33884339 
 
Straatvereniging K.de Boerweg 
Secretaris: B.Kaper                050-5423440 
 
Culturele Commissie 
Secretaris: K. Lalkens            050-3022028 
e-mail: fam.lalkens@hotmail.com 
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