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Vrijdag  
5 maart 2021 

 
 

Moi lu, 
Het einde van het jaar 2020 is 
weer in zicht, een vreemd jaar. 
Onze dorpskrant moet het hebben 
van de dingen die gebeuren in en 
om ons dorp. Kermis, kleine 
optredens etc… Helaas zijn er dit 
jaar veel van dit soort dingen niet 
mogelijk vanwege het corona virus 
en mede hierdoor is het voor ons 
zeer moeilijk om nog een goed 
gevulde Tilproat te maken. Maar 
goed toch gelukt en deze kersverse 
nog naar inkt ruikende dorpskrant 
is er weer het bewijs van. Eindelijk 
maar toch gaat het beginnen, de 
sanering van het oude zwembad, 
ofwel de gifput van Woltersum zal 
worden opgeruimd! De walnoot 
boom bij de school is verdwenen 
en wie zat daar op de knieën bij 
het defecte panama doeltje op het 
schoolplein? 1 straat kant van de 
Dobbestraat is nu leeg en alle 
bewoners aan deze zijde hebben 
een nieuw plekje gekregen. Robert 
& Tineke zijn van plan te gaan 
stoppen met het maken van de 
Tilproat en hier worden op dit 
moment dus nieuwe mensen voor 
gezocht. Lijkt je dit leuk om te 
doen? Aarzel niet en neem contact 
met ons op! Rest me nog om een 
ieder prettige Kerstdagen en een 
veilig en gezond 2021 toe te 
wensen namens de gehele Tilproat 
Redaktie.                                   

Robert Smit. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Om mee te beginnen DE GIFPUT. Na ruim 50 
jaar strijd gaan ze em dan nu echt opruimen. 
Dat wordt een harde dobber, een hoop ellende 
en een gedoe. Vooral voor fietsers. Want hoe 
kom je bij de bus/ in Ten Boer? Omrijden via 
Ten Post? Over het fietspad op de dijk en dan 
via de Washuisterweg? Er wordt nog gekeken 
of er een pendelbusje, met aanhanger voor de 
fietsen, kan gaan rijden een aantal keren per 

dag. Na 4 uur ’s middags stoppen de werkzaamheden, maar ik ben bang 
dat het dan nog wel gewoon giga-stinkt ( herinner ik me toen de put nog 
onafgedekt was). Het wordt een avontuur dat even gaat duren en waar we 
allemaal last van zullen hebben. Het is niet anders. Maar daarna kraaien wij 
VICTORIE, want dan is het gelukt een tijdbom voor ons nageslacht 
onschadelijk te maken!!! 
 
Over OUD EN NIEUW vieren in ons dorp. Dit jaar vieren we het maar niet 
samen bij de kerk of in de kroeg of in het dorpshuis. Zo jammer! Ik hoop dat 
het niet zorgt voor rottigheid, want dan krijgen we volgend jaar misschien 
geen Harrie-subsidie* voor de viering. Mocht er nou ergens een C-19-proof 
idee opborrelen, dan zou je ons dat kunnen laten weten bijvoorbeeld via de 
mail. 
 
In de nacht van 24 op 25 september is, in een nacht met een zuchtje wind, 
de oude WALNOOTBOOM omgevallen. Ze zag er al een paar jaar niet echt 
goed uit. En ze bleek dan ook bijna geen wortels meer te hebben. Dit jaar 
geen walnoten zoeken bij school. Wat ik ook heel jammer vind, is dat nu 
ook de laatste herinnering aan de moestuin van de oude pastorie, verloren 
is gegaan. Maar ja, in Woltersum wordt momenteel het verleden rap 
weggewist… 

 
Zo ook de huizen aan de DOBBESTRAAT. Ze zijn leeg. Alle 8. En 4 terug. 
Jaaa, ze gaan die andere 4 ook nog wel bouwen, maar ze weten niet waar. 
Kan op het dorpsveld, kan op de ijsbaan, koffie kan, thee kan. Ik zie alleen 
maar (sociale)huurwoningen verdwijnen. Inmiddels een kleine 20. En 
minder huizen is minder mensen (kinderen op school). 
 

                                                                                                  …….. vervolg op bladzijde 8 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  …..vervolg van bladzijde 5 
 

We hopen in het voorjaar een ALGEMENE 
LEDEN VERGADERING te houden. Statutair 
moet dat elk jaar. Het zal je niet verbazen dat die 
van 2020 niet is doorgegaan. Als iemand het 
überhaupt al opviel dat het niet doorging ( gezien 
het aantal leden dat gewoonlijk komt). Misschien 
bouwen we er in 2021 wel een nieuwjaars-
feestje van! 

 
En dan eindig ik met slecht nieuws: onze REDACTIE VAN TILPROAT 
houdt er mee op. Nu Robert internationaal rijdt, ziet hij zijn gezin nog maar 
zelden. Dan worden die momenten “heilig” en wil je niet het halve/hele 
weekend met de krant bezig zijn. Ik snap dat wel. Maar het is wel zwaar je-
weet-wel! 
Is er iemand, zijn er een paar iemanden die deze mooie klus op zich willen 
nemen? Je kunt 4 X per jaar een lach toveren op de gezichten van (bijna) 
alle Woltersummers en veel voormalige dorpsgenoten elders. 
Je kunt je melden via ons mailadres of de redactie of 1 van de 
bestuursleden aanspreken. 
 
Lieve allemaal, GENIET VAN HET LEVEN, het kan zomaar voorbij zijn. 
Maak het mooi voor jezelf en ook een beetje voor een ander. Lief zijn met 
oud en nieuw. Tot gauw. 
 

Lenneke Brik 
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Tineke en Robert Smit hebben besloten om te stoppen als redactrice en eindredacteur 

van de dorpskrant Woltersum "Tilproat". Zij hebben deze functies jarenlang met heel 

veel plezier ingevuld, maar merken het laatste anderhalf jaar dat het te veel energie van 

ze vraagt om nog voor langere tijd door te gaan met de dorpskrant. Om de tijd te 

overbruggen om nieuwe opvolgers te vinden zullen zij de December 2020 en de Maart 

2021 nog gaan maken en uitbrengen. Dus in principe zullen de nieuwe opvolgers de Juni 

2021 gaan maken/uitbrengen. Op de achtergrond willen ze nog best actief blijven voor de 

Tilproat maar niet meer zo intensief als dat ze dat nu doen. Denk bijvoorbeeld aan de 

website www.tilproat.nl die ze samen (met hulp van enkele  mede dorpsgenoten) 

hebben bedacht, ontworpen en gemaakt alwaar het complete archief van de dorpskrant 

Woltersum in is verwerkt. Mochten er bijtijds nieuwe vrijwilligers gevonden zijn/worden 

dan kunnen Robert en Tineke deze inwerken in hoe de Tilproat op dit moment gemaakt 

wordt en hoe deze bij de drukker terecht komt. Oftewel de ins en outs van het maken 

van een flitsende Tilproat. Mochten er nieuwe opvolgers zijn, laat het hun dan zo spoedig 

mogelijk weten door middel van een berichtje of telefoontje op de bekende adressen. 

0630125624 of 0612151768 of per e-mail tilproat@ziggo.nl zodat zij deze mensen in 

kunnen werken zodat de Tilproat vlekkeloos doorgang zal kunnen vinden.  

Met vriendelijke groet, de Redaksie. 
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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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Panama doeltje op het schoolplein gerepareerd. 

Op de redactie kwam een telefoontje van Corien Oord, voor iedereen bekender 

als Pien. Ze had een mooi stukje voor de Tilproat zei ze. Nou alles is 

tegenwoordig welkom want in dit coronatijdperk valt er niet zoveel te beleven.  

Ze had foto’s van hoe haar man, Hedde Oord, de 

school uit de nood hielp. Al een hele tijd was er een 

doel van het panama voetbal veldje op het 

schoolplein stuk. Niemand kon hem maken. Totdat 

Lenneke Brik met Pien hierover praatte en welja, 

Hedde heeft een lasapparaat en kan hier goed mee 

overweg.  

Na het avondeten pakte Hedde zijn spullen en ging 

los. Maar een flinke hoosbui maakte een eind aan 

dit alles. Bepakt en bezakt gingen ze beiden in het 

huisje bij school zitten wachten tot het droog werd. 

Maar helaas Pien zat op de drup, en kroop maar bij 

Hedde op schoot. Na een tijdje werden de 

werkzaamheden weer hervat. Iedereen van erg blij 

met het eindresultaat. De meester en juffen willen 

Hedde dan hartelijk bedanken voor al zijn werk.  

 

 



Tilproat 13 

Een wervelende ode aan Billy Joel in Woltersum 

Op 10 januari 2021 komt Alexander Broussard in de kerk van 

Woltersum spelen.  

De liedjes van Billy Joel behoeven geen introductie meer. Ze zijn deel 

geworden van ons collectieve geheugen.  

Billy Joel behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de 

popgeschiedenis en heeft meer dan 30 top tien hits op zijn naam 

staan.  Zijn repertoire bestrijkt eigenlijk alle kanten wel van het pop-

spectrum: natuurlijk de klassieke meezinger  “Piano Man” maar ook 

swingende rockers zoals “My Life”, prachtige ballads zoals “Honesty” 

of lekkere Rock & Roll zoals “Only the good die young”.  

Stuk voor stuk nummers die live misschien nog wel meer indruk maken 

dan op de plaat.  

En hoewel Billy (+70) nog steeds optreedt, is de kans erg klein dat hij 

nog in Nederland zal neerstrijken. Het werd dus hoog tijd voor een 

tribute.  

Vandaar: The Bill Joel Experience. 

Er zijn op zondagmiddag twee optreden, een om 13 uur en een om 16 

uur. Reserveren is noodzakelijk gezien er maar weinig plekken per 

voorstelling beschikbaar zijn.  

Dit is mogelijk via mail, het mailadres is reserveren@ccwoltersum.nl.  

Entreekosten zijn 10 Euro. 

 
Hartelijk groeten culturele commissie. 
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Ofsloten veur pakketbezörgers.  
 
Aalbert Loozens, wetholder of, mor noa d herindailen as fraksieveurzitter van 

Heubultjeburens Belang in de gemainteroad, blift kreatief. Mit vaarf komt e op 

veur zien gelaifde Heubultjeburen en as t paast ook veur zien geraziebedrief.  

 

Hai stelde vast, dat Heubultjeburen de leste tied 

vergeven was mit buskes van pakketbezörgers. In 

dizze coronoatied lopt dat de spuigoaten oet. Der 

ontstoan opstoppens. Op de klapbrug knalden al 

twij buskes op mekoar. De Pakjes Brenger, ofkört 

DPB kon de bus van Post Nederland nait meer 

ontwieken. Nogal sneu, de mitlevende Post 

Nederland man wol n votlopen kat oflevern bie n 

begroteleke Ingridje Pieterman. Deur t gerammel 

op brug schrok t aarme baist, sprong bie sjefeur 

van schoot of en bleef hangen aan de klep van zien 

basketbalpet. Dat benam hom t oetzicht. Mit dij 

gevolgen, baide woagens in deuken en de pakketten enter en twenter deur n 

kander. De kat en de sjefeurs bleven gelukkeg ongedeerd.  

 

In de gemainteroad wees Aalbert op d onholdboare toustand haildaal mit 

sunterkloas en kerst veur de deur. ,,Tied is geld denken dij onderbetoalde zzp-

ers. Bie elke opstoppen ist n getoeter en gescheld van laang zelst doe leven. 

Paries is der niks bie. En scholden zie mor in t Frans, mor der is gain woord Frans 

bie.”  

 

Börgmeester Mainderts hoamerde hom of. ,,Loozens ie binnen laank genog aan 

woord west. Moak joen punt en kom mit n oplözzen.” 

 

,,Mien daank börgmeester, ie hoalen mie de woorden oet de mond, omreden 

der is n oplözzen om dizze overlast en de CO2 oetstöt in Heubultjeburen te 

minimaliseren, tot nul terug te brengen, zogezegd, dat veur roadsleden dij dit 

stoere woord nait in heur vokaburateur hebben.” ,,Vokabulaire, ” kwam 

Mainderts dertussen,,, n kaburateur zit in n auto.  
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En wie zitten nou al n ketaaier te wachten op joen oplözzen.” ,, Wel den, ik wol 

toustemmen vroagen om n piloot, neem mie nait kwoalek, n pilot te starten. 

” Aalbert vertelde,dat zien zeun Boedie n bakfiets van gewezen bakker Jan 

Nuver ombaauwd haar tot n 

wotterstof vrachtfiets. Mor 

deur de soenoamie van 

pakketbezörgers het hai d 

antieke gadobus, dij in de 

gerazie ston te verstovven, 

ook aanpaast. Ale zitploatsen 

binnen deroet en n deur is 

braider mokt. Roemte zat 

veur ale Amezoon, Bolle 

meneer, Joepies en aandere 

deusderij. De bezörgers 

binnen Heubultjeburen nait 

meer tot last. De gerazie 

wordt n overslag. ,,n Hup, zogezegd,” zee Aalbert. Zien kollegoa roadsleden 

gnezen, omdat hai dat woord mit n natte p oetsprak. Mor doarom nait 

getreurd. De piloot van Aalbert Loozens kreeg algemaine instemmen. t Zol de 

gemainte ja gain sent kosten!  

En wel wait konden ze der mooi weer mit speulen. Het bestuur van stad 

Grunnen worstelt al joaren mit verkeersinfarkten in de binnenstad. Ze meugen 

komen kieken in Heubultjeburen, hou ze t ain en aander aanpakken kennen. 

Wel wait, over ofzainboare tied wordt de primeur van Heubultjeburen oetrolt 

over hail Nederland en ver doarboeten.  

 

Luuk Houwing. 
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Rtv noord in woltersum. 

 

En toen was Ronald Niemeyer en zijn cameraman zomaar in Woltersum, op 28 

november jl met het bekende programma expeditie 1,5 meter. Onze redactielid 

Maaike van der Werf werd nog geïnterviewd bij de Eierkeet van Fam. Lalkens. 
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Oud en nieuw 2020 

Het is al weer een jarenlange traditie: het nieuwe jaar inluiden op het 

kerkplein. Lekker opwarmen bij de vuurton van Ko, Glühwein of een ander 

drankje drinken en elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen.  

Helaas gaat het dit jaar niet door. Dorpsbelangen en de Culturele Commissie 

Woltersum hebben besloten dat het ivm de coronamaatregelen niet 

haalbaar is om er een gezellig maar ook veilig samenzijn van te maken. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar de traditie weer oppakken. 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en zorg goed voor jezelf en 

anderen. 

 

De Culturele Commissie Woltersum                                                                                                                              

              

Boom op het schoolpleiBoom op het schoolpleiBoom op het schoolpleiBoom op het schoolpleinnnn....    

De oude walnootboom die op het grasveldje stond bij school is omgewaaid. De 

oude boom heeft het bankje die er omheen stond ook meegenomen.  Erg 

jammer voor beiden. Maar de boom was al helemaal verrot en je kon er 

eigenlijk op wachten dat het een keer ging gebeuren.  
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Wandeling met burgemeester Schuiling door Woltersum   

21 oktober 2020 

 

Op woensdag 21 oktober bracht burgemeester Schuiling 

een bezoek aan Woltersum. Tijdens een wandeling door 

het dorp heeft de burgemeester kennis gemaakt met 

een aantal dorpsbewoners. Hij ging met hen in gesprek 

over dorpsvernieuwing, aardbevingen en de versterking.   

Addie Dost en Leonie Rijkens hebben de burgemeester 

ontvangen en rondgeleid. Hoewel we graag in een 

groter gezelschap de burgemeester hadden ontvangen 

was dat vanwege de coronasituatie helaas niet mogelijk. 

Met de posteractie werd er wel een duidelijke 

boodschap uitgestraald: de bewoner centraal. Het was 

indrukwekkend om te zien hoeveel posters er in het 

dorp hingen. Leonie heeft een verslag gemaakt van het 

bezoek zodat jullie toch kunnen meelezen hoe het 

bezoek is verlopen.  

 

Het verslag van Leonie:  

Na een kort voorstelrondje gaan we op pad. We vertellen over de 

plannen/locatie van de nieuwe school. Maar ook de huurhuizen komen aan 

bod. De mooie foto’s op de ramen, die het trieste beeld van de leegstaande 

woningen een beetje opvrolijken. De eerste poster met de tekst ‘De Bewoner 

Centraal’ komen we al tegen bij de woning van Ina Blink. De poster is een 

initiatief vanuit het dorp en ook door bewoners zelf gemaakt, om aan te geven 

dat het ‘hele versterkingsgebeuren’ hier erg leeft in het dorp. Het is meestal het 

onderwerp van gesprek op straat. De onrust is erg aanwezig. Hierbij speelt o.a. 

gebrek aan informatie of onduidelijke informatie, de verhalen in het dorp via via 

en het gevoel van machteloosheid een grote rol. De burgemeester en ik 

(Léonie) wippen even kort naar binnen in mijn schuur. Daar is een flinke scheur 

zichtbaar in de muur, maar ook meerdere scheuren in de vloer/het fundament. 

Hierbij wordt ook verteld dat deze scheur niet zo uitzonderlijk is, maar dat vele 

huizen in Woltersum dit soort scheuren kennen. Dat dit een beeld is wat 

confronterend is en zorgwekkend. Nu de nieuwe norm weer lichter is, komen er 

minder sterke maatregelingen uit voort.  
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Een voorbeeld hiervan is dat in meerdere versterkingsadviezen de muren en 

de fundering niet of nauwelijks onderzocht wordt of meegenomen worden in 

de uitvoering. We vertellen dat dit soort scheuren in fundament of muren niet 

het gevoel van veiligheid geven en dat hier meer aandacht maar vooral ook 

meer actie op moet komen.  

We lopen door naar de voorkant van het huis. Hier zijn op het raam 

verschillende foto’s opgehangen op A3-formaat van scheuren, stutten etc. 

Hier doet Bianca Wieringa haar verhaal. We hebben als dorp enorm de 

behoefte aan eerlijkheid en goede communicatie van het alle betrokken 

partijen. Bij het maken van de versterkingsadviezen op basis van de NPR 2018 

wordt niet gekeken naar het fundament, wat de basis is voor je woning. Bij de 

inspecties worden alleen dingen bekeken in het zicht: onder de vloer en 

achter het behang hoeven ze niet te kijken. Maar ook het gevoel dat er met 

twee maten gemeten wordt, komt aan bod. Het frustrerende gevoel als je van 

het kastje naar de muur wordt 

gestuurd, niet zo goed weet bij 

wie of waar je moet zijn om de 

antwoorden op je vragen te 

krijgen. De vertragingen die 

overal opgelopen worden, 

afspraken die niet nagekomen 

worden. De communicatie die, 

ondanks alle feedback en 

verbeterpunten, niet wordt 

aangepakt.  

 

 

We lopen door naar mevrouw Brals. Ondertussen komen we veel posters 

tegen op de ramen, dus dat is erg fijn! Mevrouw Brals heeft al 2 jaar lang 

stutten in haar woonkamer staan. Ze vertelt haar verhaal; dat ze eerst een 

brief heeft gekregen dat haar huis veilig was. Vervolgens na meldingen van 

haar kant over o.a. de lekkende schoorsteen (deze lekt trouwens nog steeds), 

het zo onveilig was dat ze niet meer haar huis alleen mocht betreden maar 

dat het samen met een aannemer moest en er stutten in de woonkamer zijn 

geplaatst. De woning zou gesloopt moeten worden en ze heeft een jaar nodig 

gehad om aan dit idee te wennen. Nu heeft ze kortgeleden te horen gekregen 

dat het niet meer gesloopt wordt, maar toch alleen versterkt vanwege nieuwe  
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inzichten. Dit roept vele vragen op en de communicatie vanuit de NCG ervaart 

ze als minimaal.  

 

We lopen over het bruggetje en staan nog even stil bij de plannen voor het 

Diepje vanuit de dorpsvernieuwing. Onder het lopen vraag ik aan de 

burgemeester hoe hij aankijkt tegen een integrale aanpak voor Woltersum. Wat 

hij aangeeft, is dat hij zorgen heeft als we weer opnieuw moeten nadenken over 

een nieuwe vorm, terwijl de huidige vorm al veel vertraging heeft. 

Wij komen aan bij Huib van der Ziel, met de dubbele pet bewoner/ondernemer. 

Huib verteld dat hij het heel erg belangrijk vindt om de communicatie aan te 

stippen. Deze verloopt niet goed. Voorbeeld; Hij kwam erachter dat er een 

soort zijtak versterken was voor zorginstellingen. Waarom komen kleinschalige 

bedrijven, zoals hem niet in aanmerking en gaat de aandacht naar de grote 

zorginstellingen. 
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Pas toen de NCG bij hem thuis kwam voor bespreking van het BVVA werd het 

hun duidelijk dat hij een zorgboerderij had. Huib vertelt ook over de zorg en 

frustratie over het niet nakomen van afspraken. Hij had een bodemrapport 

opgevraagd wat de NCG na herhaalde verzoeken nog steeds niet overhandigd 

had. Toen het uiteindelijk geleverd werd bleek dat ze het rapport van de buren 

op nr. 18 hadden gegeven. Ook ontkenden ze daarna dat dit een fout was. Het 

langzame proces wat zoveel tijd in beslag neemt, een proces van uitstellen en 

vertragen en onwaarheden. Na de recente afspraak half september zijn we nu 

alweer 6 weken verder zonder dat duidelijk is hoelang het gaat duren. 

Wanneer komt er nu echt actie en wat versnelling? 

 
Ook zijn er grote zorgen over de ondergrond. Hoe komt het toch dat het 
fundament niet aangepakt wordt? Straks is er een woning versterkt, maar zit je 
een paar jaar later alsnog met de ‘gebakken peren’. Léonie verteld dat het dak 
per m2 10,2 kilo zwaarder wordt bij de aanpak van haar dak. Maar ook de 
bovenverdieping moet worden verstijfd en verzwaard. Dit extra gewicht rust 
allemaal op muren die niet meer goed zijn en op een fundering die niet bestand 
is tegen aardbevingen. Onze zorgen zijn niet opzichzelfstaand, heel veel 
bewoners maken zich ernstig zorgen over de nieuwe norm en dan met name 
over het niet meenemen van muren en fundering. 
 
Laurens Mengerink, één van de bewoners van ‘4 op een rij’ verteld over zijn 
situatie. De burgemeester luistert hier aandachtig naar en loopt ook even mee 
naar de 
zijkant van 
het huis om 
de scheuren 
en stutten te 
bekijken. Als 
we iets verder 
lopen, ziet de 
burgemeester 
een poster 
met de tekst: 
‘hou ons niet 
aan het 
lijntje’ 
hangen boven  
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de telefoon. Hij maakt hier op z’n gemakje een foto van voor eigen 

administratie. 

 

We lopen nog even verder en Addie verteld nog wat dingen over de historie 

van het dorp. Bijvoorbeeld de brug die er vroeger gelegen heeft en dat er 

een bankje op de dijk komt met een informatiebord daarnaast. Maar ook 

over de historie van verschillende panden en de historie van het dorp zelf. 

We lopen verder naar de Bijbelgang en daar komen we Gerrie Schotman 

tegen. Ze deelt met de burgemeester dat haar huis nog niet gesloopt is en ze 

er al jaren mee bezig is om 

dit voor elkaar te krijgen. 

Maar vertelt ook dat de 

communicatie niet goed 

verloopt en afspraken niet 

na worden gekomen. Dat 

corona voor haar gevoel 

ook wel als excuus gebruikt 

wordt en de burgemeester 

beaamt haar zorgen.  

Daarna lopen we terug 

naar het dorpshuis en bedanken de partijen elkaar voor de tijd. Wederzijds 

lijkt het prettig zijn bevonden. Addie overhandigd de burgemeester de 

bezem, met daarbij de boodschap/symboliek dat we graag schoon schip 

willen. Met afsluitend; je weet wat ze zeggen... nieuwe bezems... vegen het 

schoonst � (Met dank aan Frans Pot voor 

de bezem).  

De burgemeester kan hier wel om lachen en 

zegt de bezem bij zijn deur neer te zetten. 

Want hij heeft deze boodschap zelf niet 

nodig als motivatie, maar bezoek dat bij 

hem op het Stadhuis komt af en toe wel.  
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Lichtjesavond in Woltersum. 

Omliggende dorpen doen dit al jaren. 
Dus waarom zou Woltersum achterblijven? 

 
In samenwerking met Dorpsbelangen Woltersum en de Tilproat willen wij 
Woltersum laten stralen in deze rare periode van Corona. Het lijkt ons leuk 

om dit in ons dorp te gaan proberen en er misschien een jaarlijks 
gebeuren/traditie van te maken. 

 
Inmiddels zien we al dat een aantal inwoners creatief bezig zijn geweest en 

ze hebben hun huis al prachtig verlicht. Dit vinden wij alleen maar leuk. 
 

Maar hierbij hebben wij een verzoek om op vrijwillige basis uw huis op 
kerstavond 24 december 2020, zo mooi mogelijk te verlichten met lampjes, 
kaarsjes of andere soorten verlichting. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. 

Wat zou dat een fantastisch mooi gezicht zijn. 
 

We hopen dat iedereen mee wil werken. Lukt het u niet? Geef dit dan 
desnoods aan bij uw buren. Misschien hebben ze wel iets over of kunnen ze 

u helpen, onder het mom van noaberschap. 
 

Voor de mensen die sociale media hebben, zoals instagram of facebook,  is het 
misschien leuk om een foto te plaatsen van uw verlichte tuin/huis. Met de 

#lichtinwoltersum zetten we dan ons dorp op de kaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tineke Smit en Rienke Feitsma. 
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BREUKLIJNEN. 
 
Een documentaire over de gevolgen van gaswinning, mijnbouwschade en de 

versterkingsoperatie, die er op volgde. En dan, met name, hoe dat invloed 

heeft  

op een kleine gemeenschap. 

 

Hoe onderlinge verhoudingen kunnen veranderen, ten goede en ten 

kwade. 

Het project startte al in 2018. Het werd aangezwengeld door Gerrie 

Schotman,  

na gesprekken met onze toenmalige burgemeester en de dorpstafel. De 

reacties waren positief, dus er moest een structurele partner gezocht 

worden, om sub- 

sidies te kunnen aanvragen. Vereniging voor Dorpsbelangen werd 

benaderd om  

mee te werken aan het project en die wilde dat doen. Gaandeweg 

werd het project voor Dorpsbelangen financieel te groot en moest er  
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worden gezocht naar een andere organisatie, die het project kan 

en wil dragen. 
 

Die werd, onlangs pas, gevonden in het Groninger Gasberaad, dat 

enthousiast op de filmplannen reageerde. De overdracht van 

Dorpsbelangen naar Gasberaad is inmiddels afgesloten en in de 

loop van komend jaar zullen we weer opnames gaan maken in 

Woltersum. 

 

Misschien wilt u weten wie die “we” dan zijn. Op dit moment 

bestaat het kerngroepje uit Itamar Kool, Jos Vermeulen en Gerrie 

Schotman.  

 

Jos woont al 30 jaar in Woltersum en heeft altijd in de film en 

videowereld gewerkt, voornamelijk als editor, degene die de plaatjes 

achter elkaar zet. 

 

Gerrie, 14 jaar in Woltersum, is de projectleider, ideeën-bewaker en  

subsidie-zoeker van het gezelschap. 

 

Itamar woont in Westerwijtwerd en heeft altijd (video)films 

gemaakt, voor uiteenlopende opdrachtgevers. Hij deed dit als 

producent, scenarioschrijver en cameraman. In deze documentaire 

neemt hij de camera ter hand. En zal zich daarna storten op de 

montage, samen met Jos. 

 

Hij vertelt wat meer over zichzelf in het volgende stukje op 

bladzijde 44 en 45 in deze Tilproat. 

 

                                                                                                                            

Jos Vermeulen 
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O.B.S de Huifkar Groep 1 en 2 
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                                            Groep 1 en 2 wenst u fijne feestdagen. 
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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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Mijn Sinterklaasavondje: 

Ik heb zaterdagavond Sinterklaas gevierd. We gingen eerst hapjes 

maken zoals: wraps, pizza en fruit spiesjes. Daarna werd er op de 

deur geklopt er stonden 5 zakken met cadeautjes. We brachten de 

cadeautjes naar de woonkamer. We gingen eerst eten en daarna de 

cadeautjes uitpakken. Ik heb een hoepel, fles, boeken, breinbrekers 

spel, een map en een bananenbrood bakmix gekregen. We hebben 

ook nog een boek gekregen met Perrin, Melize, Mette-Mare en 

Bjarne als hoofdpersoon. Toen alle cadeautjes uitgepakt waren 

gingen we spelen met de cadeautjes om half 10 gingen we naar 

boven en ik sliep om half 11. Het was een hele gezellige avond. 

Van Melize de Waal.                                                    

 

 

 

 

 

 

Mijn weekend  

 

Donderdag vierde ik 

sinterklaas bij mama en ik heb een gamingheadset gekregen. 

Zaterdag ging ik met mama weer terug van Friesland maar er lag een 

half konijn onder de motorkap. Gelukkig konden we wel door rijden. 

Toen we thuis waren ging ik naar papa, want daar ging ik ook 

sinterklaas vieren en ik heb een camper gekregen en het was super 

leuk. En ik heb bij mama lasagne gegeten. 

Het was een super leuk weekend. 

 

Rik. 
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Bel even voor je komt !  
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Een Westerwijtwerder in Woltersum.  (Itamar Kool) 

 

Afgelopen zomer raakt ik in gesprek met Gerrie Schotman.  Zij vertelde 

mij over haar plannen voor het maken van een film over Woltersum en 

met name over de gang van zaken in Woltersum rond de versterkings-

operatie.  Hoe moeizaam die verloopt, wat dat met de mensen doet en 

met de onderlinge verhoudingen. 

Als filmmaker die ook in het aardbevingsgebied woont, maak ik de 

versterkingsoperatie aan den lijve mee. Ons huis is begin dit jaar gesloopt 

en we staan op ’t punt terug te verhuizen naar een volledig nieuw huis. Ik 

heb in 2013, naar aanleiding 

van de beving in Huizinge al 

een film gemaakt:   

Onbewogen Land ( 

https://vimeo.com/itamark

ool/onbewogenland ) 

En ik heb gedurende ruim 

twee jaar vlogs gemaakt 

voor RTV Noord over onze 

belevenissen in de 

versterkingsoperatie, die 

nog terug te vinden zijn op 

YouTube. 

Logisch dus dat de plannen 

en ideeën van Gerrie bij mij 

aansloegen! 

We besloten verder te 

praten over samenwerking.  

                                                                                   Foto: Itamar aan het werk 
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Bij deze gesprekken maakte ik opnieuw kennis met Jos Vermeulen. 

Onze paden hadden elkaar lang geleden al gekruist in de videowereld, 

maar we waren elkaar ook weer uit het oog verloren. 

Onze inzichten en ervaring op filmgebied bleken goed op  

elkaar aan te sluiten en zodoende vormde zich dit driemanschap.Het 

plan is nu om een documentaire te  

maken, zoals die hierboven al beschreven is.En we zijn voorzichtig aan 

ook al be-gonnen met het maken van opnames.Misschien heeft u ons al 

zien rondlopen in het dorp.En we hebben ook al met verschillende 

mensen gesproken.We hopen dat in de komende tijd allemaal verder 

voort te zetten. 

En wat ik ook nog even kwijt wil: ik vind Woltersum een heel mooi en 

leuk dorp! 

Niet om ’t een of ander, maar het is een dorp waar je niet zomaar langs 

komt.  Je komt er alleen maar als je d’r echt wezen moet. Maar nu ik er 

meer over leer, merk ik hoe actief dit dorp is. Wat er allemaal gebeurt en 

wat er allemaal leeft.  Wat een variatie aan soorten mensen die er 

wonen!Natuurlijk is er ook gedoe en zijn er ook tegen-stellingen. Waar 

niet?Maar eigenlijk draagt dat allemaal bij aan het beeld van een mooi, 

leuk en levendig Gronings dorp. 

Dat beeld zal in de film sterk naar voren komen! 

Maar natuurlijk zal ook veel aandacht besteed worden aan alle narigheid 

en problemen rond de versterkingsoperatie. Maar we hopen te eindigen 

met een positief beeld, namelijk dat, ondanks alles Woltersum ook in de 

toekomst een heerlijke plek zal blijven! 

 

Itamar Kool 
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                                                    (Kleurplaat Kerst 2020) 
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