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Vogelgriep
Half februari bereikte ons het
verschrikkelijke bericht dat
vogelgriep is vastgesteld op het
pluimveebedrijf van de familie
Lalkens. De dreiging hing natuurlijk
al in de lucht, maar tot dan toe was
het steeds goed gegaan.
In deze Tilproat zou een stukje
komen te staan met aandacht
voor de afschermplicht, die sinds
oktober geldt voor iedereen die
hobbymatig pluimvee heeft, om
het risico op verspreiding van de
vogelgriep te verkleinen. (Op de
website van de NVWA kunt u lezen
hoe dat precies moet: https://www.
nvwa.nl/onderwerpen/vogelgrieppreventie-en-bestrijding/
ophokplicht.)
Helaas heeft de vogelgriep nu
dus toegeslagen bij de familie
Lalkens. We leven intens met ze
mee nu ze zo hard zijn getroffen.
Niet alleen het afscheid moeten
nemen van 53.000 kippen, die
daarvoor nog kerngezond waren,
is onvoorstelbaar zwaar. Ook
financieel zijn er grote gevolgen.
Het Dierengezondheidsfonds
betaalt de kosten van het ruimen,
maar heel veel kosten zijn voor de
pluimveehouder zelf.
Voor ál het pluimvee (dus ook
hobbydieren!) in de omgeving geldt
nu een vervoersverbod, van zeker
30 dagen.

Steunbetuiging aan de familie Lalkens

Het virus

Het virus dat nu rondgaat is een
hoog pathogene variant. Dat betekent dat het erg besmettelijk is
en dat dieren er behoorlijk ziek van
worden of er dood aan gaan. In
hoeverre is het virus gevaarlijk voor
mensen? Volgens informatie van
het RIVM komt het zelden voor dat
vogelgriepvirussen overspringen
van dier naar mens en als het toch
gebeurt, zijn de ziekteverschijnselen mild. Ook honden en katten
kunnen ziek worden, maar alleen bij
direct contact met dode dieren. Dus
het risico voor mensen en dieren in
de omgeving lijkt gelukkig erg klein
te zijn.

Hulp

Intussen zijn er verschillende
hartverwarmende acties gestart
voor de familie Lalkens. We
noemen hier twee: In het dorp
zijn Tineke Smit (Dobbestraat
10) en Shanna Hoogervorst-
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van Dijken (Hoofdweg 22) een
doneeractie gestart. U kunt bij
hen een financiële bijdrage in de
brievenbus doen om de familie te
ondersteunen. Zij zorgen dat uw
gift bij hen terechtkomt.
En via internet is Harry Lode een
crowdfunding-actie gestart, zodat
ook mensen buiten het dorp een
steentje kunnen bijdragen. U vindt
het via deze link: https://www.
doneerdoel.nl/actie/3943/famlalkens.

Laatste nieuws

Vlak voor het drukken van deze
Tilproat kregen we het verschrikkelijke bericht dat nu ook bij het
pluimveebedrijf van familie van der
Zande, waar legkuikens worden
opgefokt, vogelgriep is vastgesteld.
Ook voor hen een drama en ook
met hen leven we mee!
Tekst: Margriet Hidding
Foto: Tineke Smit

Iedere dinsdagmiddag op de markt in Ten Boer

Wilt u adverteren of wilt u uw
advertentie veranderen?
Neem dan contact op met de
redactie!
tilproat@gmail.com
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Hallo Woltersum,

Terwijl Nederland zich opmaakte
voor een periode met minimale
corona-regels, moest ik denken aan
januari 10 jaar geleden. Het kwam
door de regen, die met bakken uit
de lucht viel, na drie stormen in
5 dagen. Toen er in 2012, net na
het begin van het jaar, ook veel
te veel hemelwater gevallen was,
werden ons dorp en de omliggende
gebieden geëvacueerd. Daar was
ditmaal gelukkig geen sprake van.
Wat mij er nog het meest van bijstaat, is de eendracht die er toen
was. Eerst bij de pogingen om de
dijk te versterken en een breuk in
de dijk te voorkomen, en daarna in
de opluchting, omdat het goed was
afgelopen en we allemaal weer naar
ons eigen huis konden gaan.
Ook in het verdere verleden was
Woltersum solidair, als onze
dorpsgemeenschap onder druk
kwam te staan. Een voorbeeld
daarvan vindt u terug in het
artikel over hoe de brug over
het Eemskanaal verdween. Dat
gebeurde in een tijd, dat het

Van het bestuur,

Er is weer een hoop gebeurd in
de afgelopen periode. Het meest
dramatische was natuurlijk wel het
nieuws dat de kippen bij de familie
Lalkens geruimd moesten worden
vanwege de vogelgriep. Dat het
hele dorp meeleeft met de familie
werd wel duidelijk door alle spontane ondersteuningsacties. Heel
veel sterkte namens het hele dorp!
Daarnaast is de locatie voor de
tijdelijke woningen vastgesteld
door de gemeente Groningen,
nadat alle inwoners van Woltersum
hun voorkeur konden uitspreken.
Dit is uiteindelijk de locatie bij het
Eemskanaal geworden, die met
een zeer duidelijke meerderheid
de voorkeur had van de bewoners.
Dit proces wordt nu door de NCG
in gang gezet en, als alles volgens
plan verloopt, dan zijn de huizen
begin 2023 beschikbaar.
Ander goed nieuws is, dat
de gemeente Groningen de
maximale vergoeding voor het
aanpassen van de fundering naar
150,00 euro heeft verhoogd. Dit
gebeurde omdat uit de eerste
onderzoeken in ons dorp bleek
dat 100,00 euro vaak niet genoeg
is om dit te herstellen. Nadat wij
als Dorpsbelangen dit hadden
aangekaart, heeft de gemeente dit
bedrag aangepast.
Wat betreft de inrichting van het
voormalige zwembad/vuilstort
is een nieuw plan ontworpen,

absoluut niet normaal was om
met burgers te overleggen. Die
werden nog geacht zich nederig
neer te leggen bij beslissingen
van de overheid. Zo niet de
Woltersummers…
Ondertussen hebben we te maken
met de versterkingsoperatie
en dorpsvernieuwing. Lastige
processen, waarbij we moeten
uitkijken we niet tegen elkaar
uitgespeeld worden. daarnaast
heb ik persoonlijk wel wat
vragen over de rol van Wierden
& Borgen in dit hele verhaal. De
woningbouwbouwvereniging lijkt
zich bewust afzijdig te houden
van de mogelijkheden ook hun
huizen aan te kunnen pakken.
Wellicht iets waar de Vereniging
voor Dorpsbelangen zich over kan
buigen.
In dit verband is het goed om te
weten, dat de dorpsvereniging een
website heeft: www.woltersum.
net . Daar wil de vereniging zoveel
mogelijk actueel nieuws publiceren

dat beter past bij alle wensen en
bezwaren die er waren. Dit plan is
in te zien op: Stemvan.groningen.
nl en dan doorklikken via Stemvan.
tenboer naar Woltersum. Er zal
ook een informatiebord worden
geplaatst waarop de geschiedenis
van deze plek wordt uitgelegd.
Roelke Nienhuis van de gemeente
Groningen is nog op zoek naar
inwoners van Woltersum die wel
willen meehelpen met het ontwerp
van het informatiebord en die veel
weten over de geschiedenis van
deze plek. Je kunt je opgeven via:
Roelke.Nienhuis@groningen.nl
Verder is, zoals we al eerder
aankondigden, het AED-apparaat
dat eerst bij het huis van Janny
Hulshof hing, verplaatst naar
Eetcafé Kielerbocht. Daarover
vinden jullie nog een apart stukje in
deze Tilproat, met ook een oproep
voor meer AED-bedieners. Het
AED-apparaat hangt ook nu in een
betere kast. De EHBO-vereniging
van Ten Boer heeft de kosten
voor deze kast voor haar rekening
genomen, waarvoor heel hartelijk
dank. Wij willen als Dorpsbelangen
graag ondersteunen, dat meer
mensen in het dorp leren hoe ze
een AED moeten bedienen en voor
de eerste 10 mensen uit het dorp
die zich aanmelden voor een cursus
bij de EHBO Ten boer, zullen wij de
kosten vergoeden. Dus geef je op
via ehbo.tenboer@gmail.com.
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over zaken die ons dorp aangaan.
Een reden om regelmatig op de site
te gaan kijken.
Ook is er het voornemen om op die
website een activiteitenagenda bij
te houden. Handig bij het plannen
van evenementen, vooropgesteld
dat eenieder zijn planning doorgeeft.
Voorts nog een oproep aan mensen
die een artikel (willen) opsturen:
plaats geen foto’s in uw (Word)
document. Voeg ze als losse bestanden toe, dan hebben wij wat
meer speelruimte bij de opmaak van
Tilproat.
Ondertussen gaan we weer bezig
met de voorbereidingen voor het
schoolfeest in juni. Want niets lijkt
ons dorpsfeest en de kermis dit jaar
in de weg te staan. Geniet van het
voorjaar allemaal en tot in juni.
Jos

Ook zullen wij voortaan de Tilproat
door heel Woltersum huis aan huis
bezorgen en niet meer alleen bij
de leden van de Vereniging voor
Dorpsbelangen Woltersum, zodat
iedereen zo goed mogelijk op de
hoogte kan blijven van het wel en
het wee in Woltersum. Wij hopen
natuurlijk dat iedereen die nog
geen lid is van Dorpsbelangen zich
gaat opgeven als lid. Dat kan door
7 euro te storten op NL28 RABO
0306325357, ten name Vereniging
Dorpsbelangen Woltersum onder
vermelding van uw adres. Zie ook
de advertentie van de Vereniging
Dorpsbelangen op de voorzijde van
de Tilproat.
Tenslotte zijn de voorbereidingen
voor het Schoolfeest op 17,18 en
19 juni al in volle gang. Hopelijk
kan dit zonder verdere coronabeperkingen doorgaan. Veel straten
hebben hun thema al doorgegeven.
Mocht jullie straatvereniging dat
nog niet hebben gedaan, dan kan
dat bij Gert van Dijk: Gert1967@
home.nl .
Nico Bos
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Andere tijden, hoe de brug verdween uit Woltersum
Ons dorp is behoorlijk in
beroering door schadeherstel
en versterkingen. Soms zijn
de bewoners tevreden over de
afhandeling daarvan, maar vaak
ook niet. Het is niet de eerste keer
dat Woltersum te maken krijgt
met ingrijpende veranderingen
als gevolg van beleid van de
overheid. In 1870 werd het
Eemskanaal gegraven, waarbij
ongeveer 20 huizen moesten
worden afgebroken en rond 1960
werd het kanaal verbreed. Hierbij
werden zo’n 15 huizen gesloopt
en verdween ook de brug die beide
kanten met elkaar verbond.
Hoe was het leven toen de brug
er nog was en wat betekende het
verdwijnen ervan voor het dorp? En
hoe pakte de overheid het toen aan,
was er voldoende aandacht voor de
gevolgen voor de bewoners? Harrie
Ruben en Bertus en Hetty Strijk
vertellen er meer over.

Wonen aan de zuidkant

Harrie Ruben is geboren in 1950
en woonde aan de zuidkant
van het Eemskanaal waar zijn
vader een veehouderij had. Het
huis was in 1914 door zijn
opa gebouwd en maakte deel
uit van een rij huizen die daar
stond, gewone woonhuizen,
maar ook een café (met de zaal
op de dijk), een smederij en een
elektriciteitsbedrijf. Ook was er
een sportveld dat tegelijk weiland
was. De brug gaf toegang tot de
doorgaande weg naar Luddeweer
en Lageland. Harrie weet nog goed
hoe hij met meerdere kinderen
over de brug naar school ging in
Woltersum. Ook de huisarts en de
winkeliers gebruikten de brug om
naar patiënten en klanten aan de
overkant van het Eemskanaal te
gaan. De brug was een draaibrug
die met hand werd bediend, het
brugwachtershuis stond aan de
noordkant op de dijk.

Protest

Het was al lang bekend dat het
Eemskanaal ooit verbreed zou
worden, maar de moeder van Harrie
is er altijd vanuit gegaan dat hun
huis ver genoeg van het kanaal af
stond om niet gesloopt te hoeven
worden. Helaas bleek het kanaal
breder te worden dan verwacht
en dat riep fel verzet op bij de

Luchtfoto Woltersum begin jaren 60
bewoners en de gemeente Ten
Boer. Het plan was namelijk ook
om de zuidkant van het Eemskanaal
bij Slochteren te voegen. Uit
onderzoek bleek dat alle bewoners
bij Ten Boer wilden blijven. Het
Nieuwsblad van het Noorden
deed in 1951 verslag van een
vergadering waarin verschillende
bewoners protesteerden tegen de
splitsing omdat er daardoor ‘grote
economische en culturele nadelen
voor het dorp zullen ontstaan’. De
geschiedenis leert dat daarmee
geen rekening is gehouden.

Opkopen

De provincie begon in de jaren
50 met het aankopen van huizen
en land aan de zuidkant. Soms
gingen bewoners direct akkoord
met het aanbod dat werd gedaan,
maar vaak ook niet. De huizen
werden getaxeerd en dan werd
bewust gezocht naar gebreken
om de waarde zo laag mogelijk te
kunnen inschatten. Ruimhartige
compensatie stond blijkbaar niet
voorop. De vader van Harrie ging
niet akkoord met het eerste aanbod
en heeft uiteindelijk 40.000
gulden gekregen. Daarmee kon
hij een andere woning kopen aan
de Laanweg. Anderen lieten het
zelfs op onteigening aankomen om
daarmee de prijs te verhogen.

De splitsing een feit

Bertus Strijk werd in 1933 geboren
op het turfschip van zijn ouders
dat in Woltersum aangemeerd
Tilproat
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lag in het Woltersumerdiepje.
Hetty Strijk-Ruben werd in 1936
geboren aan de Kollerijweg. Ook
zij weten nog goed dat de brug
verdween. Een aanzienlijk deel
van het dorp was weg, kruidenier
Laning miste omzet, de invloed was
groot. Als compensatie werden
de huizen aan de Dobbestraat
gebouwd en werd het sportveld
aangelegd, maar dat voelde wel een
beetje als omkopen. Dat het dorp
niet alles zomaar liet gebeuren
bleek toen de gemeente het diepje
wilde dempen. De bewoners
pompten het gewoon weer vol en
dat is zo gebleven.
Eind 1961 verdween de brug en in
1964 voer ook het fietspontje niet
meer dat als tijdelijke vervanging
diende. Toen waren er nieuwe
wegen aangelegd aan beide kanten
van het Eemskanaal, waardoor
het mogelijk was om via de
Bloemhofbrug naar de overkant te
komen. De splitsing was een feit.
Tenslotte een citaat uit de
Groninger Courant van 17 juli
1870, bij de aanleg van het
Eemskanaal: De heren, die de
werkzaamheden regelen en
besturen, vertoeven sedert enige
dagen in ons midden en zo zachtjes
aan komen in scheepjes of in keten
ook de helden van ’t eigenlijke werk
zich onder ons vestigen.
U kunt dit artikel verder lezen op de
volgende pagina!
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Vervolg: Andere tijden, hoe de brug verdween uit Woltersum
Ook nu zijn er weer heren (en
dames) in ons dorp en ‘helden
van ’t eigenlijke werk’. En ook nu
is er protest, dat vaak niet veel
uithaalt. Er is blijkbaar maar weinig
veranderd.
Door Margriet Hidding
Foto’s: Harrie Ruben en familie
Strijk

Brug 1961

Nieuw in Woltersum

Op bezoek bij Amy Wietsma en
Ronan Huisman

Op misschien wel de mooiste
plek van Woltersum, aan de K.
de Boerweg 2 wonen sinds vorig
jaar Amy Wietsma (23) en Ronan
Huisman (22). Ze zijn zeker geen
onbekenden in het dorp, Amy
woont er al sinds haar derde en
Ronan komt uit Ten Boer, maar
heeft hier gevoetbald. Ze kennen
elkaar daardoor al heel lang. Ze
woonden hiervoor in een huurhuis
in Ten Post, maar voor Amy was
dat te ver van Woltersum. Daarom
zijn ze al snel nadat ze daar samen
waren gestart op zoek gegaan naar
een huis hier.

Spannende aankoop

Het was een spannend proces om
een huis in Woltersum te vinden.
Huurhuizen zijn er bijna niet en in
deze tijd is het heel moeilijk om aan
een koophuis te komen. Toen hun
huidige huis vrijkwam en al een tijd
leegstond, zag de moeder van Amy
er op een dag iemand rondlopen.
Het bleek de notaris te zijn, die
vertelde dat het huis in de verkoop
kwam. Ronan heeft toen direct
met de notaris gebeld en kon zo,
als eerste, een kijkafspraak maken.
Er bleken 30 andere kijkers te zijn,
zelfs mensen uit Zwitserland, en
binnen een dag moesten ze blind
een bod doen. Ze beseffen heel
goed dat ze geluk hebben gehad
dat hun bod werd geaccepteerd,
misschien wel omdat het ze gegund
was als jong stel uit Woltersum.

Klussen in huis

De vorige eigenaar heeft nooit
veel aan het huis uit 1939 gedaan
en dat kunnen ze wel merken.
Ze zijn begonnen met het meest
noodzakelijke om het huis
bewoonbaar te maken en dat ziet er
nu al heel goed uit. En nu gaan ze
stap voor stap alles moderniseren.
Ronan vindt klussen prachtig werk

Amy en Ronan voor hun nieuwe huis
en de vader van Amy helpt mee,
dus dat gaat zeker goed komen.
Wat niet zomaar goed komt, is het
versterken. Het huis heeft al wel
schade opgelopen en ze zouden
graag snel willen versterken, maar
ook zij lopen aan tegen alle trage
procedures waar iedereen in het
dorp last van heeft. Ze hebben
besloten zich daardoor niet te laten
belemmeren en gaan gewoon door
met opknappen.

Autorecycling en slagerij

Ronan heeft een diploma als
eerste monteur en werkt bij
autorecyclingbedrijf Gebroeders
Maris in Groningen. Hij verwijdert
onderdelen van auto’s die worden
gesloopt, adviseert klanten die
onderdelen zoeken en repareert
auto’s. Hij vindt het mooi werk. Hij
is blij met de ruimte om het huis,
er is in elk geval genoeg plek om
een schuur te bouwen. Hij houdt
van motorrijden en gaat ook vaak
crossen.
Tilproat
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Amy is gediplomeerd onderwijsassistent, maar is via een
zaterdagsbaantje terecht gekomen
bij slagerij Teerling in Bedum.
Daar werkt ze met veel plezier.
Intussen is ze begonnen aan een
opleiding tot traiteur, een soort
koksopleiding. Wat ze daar leert
kan ze gebruiken bij het maken
van de maaltijden die in de slagerij
worden verkocht.
Ze is gestart met een moestuin,
zodat ze thuis kan koken met hun
eigen verse groenten. Haar hobby is
daarnaast het verzorgen en stekken
van planten, het gezellige huis
staat er vol mee. Er zijn plannen
om ergens in het dorp een stekjesbibliotheek te starten. Iedereen kan
daar dan stekjes brengen en halen,
een prachtig initiatief, we gaan er
zeker meer van merken!
Door Margriet Hidding
Foto: Amy Wietsma en Ronan
Huisman
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Beste mensen,
Zoals u vast wel gehoord hebt,
is er bij het pluimvee-bedrijf van
de Fam. Lalkens, de vogelgriep
geconstateerd. Dit is een enorme
strop voor het mooie bedrijf in
Woltersum.
Nu hebben wij als vriendengroep
een actie bedacht. Wij willen hun
namelijk een hart onder de riem
steken.
Ipv een crowdfunding via internet,
willen wij het op een andere manier
doen. Wij vragen u, vrijblijvend
natuurlijk, een bijdrage in een
envelop te doen, desnoods met
een kaartje of briefje (hoeft niet)
bij 1 van de onderstaande adressen
in de brievenbus te gooien en wij
zorgen dat het bij Klaaske, Willem
en Berend-Jan terecht komt. Maar
let op: leg het niet in de eierkeet
neer! Ook willen wij het wel bij u
weghalen als u niet in staat bent
om het te brengen. Dus kocht u wel
eens eitjes in de eierkeet, wat nu
niet mogelijk is, maar wilt u toch
iets doen voor deze familie? Doe
het dan op deze manier.
Shanna Hoogervorst-van Dijken,
Hoofdweg 22 Woltersum.
Tineke Smit, Dobbestraat 10
Woltersum.
Uitzicht vanaf de Til
Fotografie: Maaike v.d. Werf
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Screening Earthquakes:
filmmiddag in de kerk 13
maart
Optreden in kerk Woltersum, de
aanvang is om 14:30 uur en de
toegang is gratis.
Zondag 13 maart komen Marina
Sulima, Olivia D’Cruz en Fynn
van der Ziel naar de kerk van
Woltersum. Als onderdeel van
een cultureel project over het
noordelijke landschap in transitie, in
opdracht van Galerie Noorderlicht,
vertonen de kunstenaars hun
animatiefilms en archiefbeelden
over de gaswinning.
Na de vertoning worden de
aanwezigen uitgenodigd om mee
te werken aan het maken van
een krant over het wonen in het
Groningse aardbevingsgebied.
Iedereen kan een bijdrage leveren
aan de krant in de vorm van zijn
of haar keuze, bijvoorbeeld door
middel van tekeningen, collages,
tekst, foto's, krabbels, enz. Neem
daarom vooral foto’s en tekst mee
die je aan de krant wilt toevoegen.
De krant wordt gedrukt door
Galerie Noorderlicht en door het
land verspreid.
Culturele Commissie Woltersum
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Twee minicursussen in de bibliotheken van Delfzijl en Loppersum!
In maart organiseert De Jonge
Onderzoekers Eemsdelta
twee minicursussen in de
bibliotheken van Delfzijl en
Loppersum! In drie middagen
leren meisjes en jongens alles
over luchtdruk of chemische
reacties.
Expeditie Luchtdruk in
Bibliotheek Delfzijl.

Lucht; je ziet het niet maar je weet
dat ’t er is. Wat heb je eigenlijk
aan lucht? Kun je lucht gebruiken?
En zo ja, voor wat? Op 2, 9 en 16
maart komen kinderen van alles te
weten over lucht en luchtdruk. In
de minicursus Expeditie Luchtdruk
ontdekken ze verschillende dingen
die je met lucht kunt doen. Ze
onderzoeken wat luchtdruk is, hoe
je lucht kunt gebruiken om een
voorwerp voort te bewegen en
waarom een helikopter lucht nodig
heeft om te kunnen vliegen. Tijdens
iedere bijeenkomst maken ze een
werkstuk dat na afloop mee mag
naar huis.

Bubbels en Bellen in Bibliotheek
Loppersum
Maak je eigen frisdrank, tandpasta
of haargel! Bij veel producten die
je dagelijks eet en gebruikt speelt
chemie een rol. Vanaf 3 maart
gaan kinderen gedurende drie
donderdagmiddagen aan de slag
met chemie. Aan de hand van een
paar eenvoudige proefjes leren ze
wat chemische reacties zijn en hoe
je hier, zonder dat je je er bewust
van bent, iedere dag mee te maken
hebt. Tijdens deze bijeenkomsten
krijgen ze de kans om hun eigen
haargel, tandpasta of frisdrank te
maken.

Meer informatie en aanmelden

Deze minicursussen zijn een
samenwerking tussen Biblionet
Groningen en De Jonge
Onderzoekers Eemsdelta. Voor
de bibliotheek betekent een
minicursus een aanvulling op het
programma-aanbod terwijl De
Jonge Onderzoekers Eemsdelta op
deze manier meer kinderen in de
regio kan bereiken.
Aanmelden voor de minicursus
kan via de website van De Jonge
Onderzoekers Eemsdelta: www.
djog.nl/eemsdelta/
Tilproat
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Nieuwbouw Dobbestraat
Bewoond
De huizen, die woningbouwvereniging Wierden & Borgen in de
Dobbestraat heeft laten bouwen,
zijn opgeleverd. De bewoners zijn
er ook al in getrokken. Daar is op
de foto’s niet veel van te zien, maar
het is echt zo. Wierden & Borgen
heeft plannen om er nog vier huizen
naast te bouwen. Maar er lagen
toch ook plannen om de school
daarheen te verhuizen? Hopelijk
kunnen we daar in onze volgende
editie meer over vermelden.
Het zijn levensloopbestendige
huizen, met drie slaapkamers en
de douche op de begane grond.
En ze voldoen ook aan verdere
eisen van de tijd: energiezuinig,
goed geïsoleerd, zonnepanelen
op het dak. Zonnepanelen zou de
woningbouwvereniging ook wel
op andere huurwoningen mogen
aanbrengen. En wat extra isolatie
kan daar vaak ook geen kwaad.
Maar dat staat blijkbaar niet hoog
op het prioriteitenlijstje in Bedum.
Hoe dan ook, de nieuwbouw kan
zeker geslaagd genoemd worden.
Het zijn mooie huizen, met een
robuuste uitstraling. Als er straks
ook tuinen te zien zullen zijn, wordt
het er alleen maar fraaier op.
We wensen de bewoners dan
ook veel woonplezier. En dat,
vanzelfsprekend, voor vele, vele
jaren.
Jos

Tilproat
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O.B.S. de Huifkar
Dinsdag 12 oktober stond een
bezoek aan onze eigen mooie Fram
op het programma. Afgezien van
het feit dat we hier geen meel
konden halen, vonden we het toch
erg belangrijk dat de kinderen de
molen in het eigen dorp zouden
bezoeken.

Pannenkoeken in de
Kinderboekenweek!
Van 6 oktober t/m 15 oktober was
het Kinderboekenweek. Nu is het
bij ons op school het hele jaar door
Kinderboekenweek, want wij lezen
veel en zijn dol op boeken!
Het thema van de Kinderboekenweek was “Worden wat je wil/
Beroepen”.
Wij hebben deze week gebruikt om
een aantal beroepen van dichtbij
te bekijken. Wij zijn op bezoek
geweest bij een kippenboer, een
melkveehouderij en een molenaar.
De kip geeft eieren, de koe geeft
melk en in een molen wordt graan
gemalen tot meel. Dé ingrediënten
voor een heerlijke pannenkoek.

Maandag 11 oktober stond
een bezoek aan de ‘Zandhoeve
Holsteins’ gepland. Deze
melkveehouderij, van de familie
van Tilburg in Hellum, is de
energiezuinigste stal van Europa!
We hebben gezien hoe de koeien
de wei in gingen, de kalfjes nog in
de stal stonden en de koeien, die op
het punt staan een kalf te krijgen,
ook in een aparte stal stonden. De
familie heeft een elektrische shovel,
die opgeladen wordt met eigen
opgewekte stroom door middel van
zonnepanelen en windenergie.
Als u meer wilt lezen over dit
innovatieve bedrijf, kunt u googelen
op Zandhoeve Holsteins.

Woensdag 6 oktober zijn we op
bezoek geweest bij de familie
Lalkens. We werden hartelijk
ontvangen door Willem, Klaaske,
Beren-Jan en Dinand. We hebben
ontzettend veel geleerd over het
leven van de vrije-uitloop-kip,
het inpakken van de eieren en het
vervoer naar de klant. Willem had
zelfs heerlijke omeletten, gekookte
eieren en eiersalade voor ons
bereid!

Op school hebben we filmpjes
gezien met de verschillen tussen
een houtzagerij en een korenmolen.
De verrassing was dan ook groot,
toen we boven in de molen waren,
dat we een heuse molensteen
zagen. En dat onze molen dus
verschillende functies heeft. Hoe
bijzonder!

Vrijdag 15 oktober was de
dag dat we onze ingrediënten
eindelijk konden gebruiken. Onder
begeleiding van ouders van de
ouderraad hebben de kinderen
heerlijke pannenkoeken gebakken
en natuurlijk opgesmikkeld!
De kinderen konden met een
goedgevulde buik de herfstvakantie
tegemoet gaan!
O.B.S. de Huifkar

Hel van het noorden
Op 28 november 2021 ging
Hel van het Noorden weer
het Eemskanaal over. Het was
alweer de 44e editie van de ‘Hel
van het Noorden’. De jaarlijkse
roeiwedstrijd kwam Woltersum
zoals gewoonlijk ook weer
voorbij.
Fotografie: Maaike v.d. Werf
Tilproat
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Verenigingen

Veranderingen kun je doorgeven aan de redactie
p/a Bijbelgang 7 te Woltersum

Biljartvereniging “Aan’t Daipke 83”

Vereniging Dorpsbelangen Woltersum

Secretaris:

E-mail:

Voorzitter:
Secretaris:
E-mail:
Website:

K.Piebenga
S. Steenhuis

Secretaris:

IJsvereniging

Secretaris:

050-3023558

B.Punter

050-3023435

VVV Woltersum

Secretaris:

J. Windt

Buurtvereniging Het Kerkpad

Voorzitter:

Secretaris :

Secretaris:

Begraafplaats Woltershof

Secretaris:

W. Darneviel

Kerkenraad Woltersum
Scriba: 		

K.Lalkens

C.D.Kamp
ceeskamp@ziggo.nl

T.Huizinga

D. Noordman

Straatvereniging K.de Boerweg

Secretaris:

050-2807085
050-8503624
050-3023989

B.Kaper

06-33884339
050-5423440

06-25533042
050-3022611

WEC “Woltersumse Energie Coöperatie”

Secretaris:
e-mail:		

050-3023664

TILPROAT

Kees Westeneng
06 13259697
Laurens Mengerink 050 3024052
Vacant
www.woltersumenergie.nl

Dorpskrant Woltersum
e-mail:		
tilproat@gmail.com
website:
www.tilproat.nl

050-3021437
06-25533042
050-3023093

Tilproat

K. Lalkens
06-25533042
fam.lalkens@hotmail.com

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretatis:
Website:

Vogelvereniging “De Rode Kardinaal”
Secretaris:
e-mail:		

050-3024945

Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok”

Secretaris:

Geen contactgegevens

L. Dijkstra

06-46034358

Culturele Commissie

K. Lalkens
J. Laning

Begrafenisvereniging

A. Uil

06-54341142

Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End”

Ouderraad OBS “De Huifkar” Woltersum
Secretaris:

J. Noordman

050-3021350

06-51661044

Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris:
		

J. Hoving

Buurtvereniging Bijbelgang

Secretaris:

A. Dost		
06-38610421
M. Ruben.
06-55181616
info@svwoltersum.com
S.Steenhuis

H.Bosma

Buurtvereniging Dobbestraat

Secretaris:

050-2302290
050-3023558

Supportersvereniging Woltersum

P.Nieborg

Buurtvereniging Hoofdweg

Secretaris :

Sportvereniging Woltersum

Voorzitter:
Secretaris :
e-mail:		

H.Schoonveld

Klaverjasvereniging “Ruiten Troef”

Nico Bos
P.Nieborg
dorpsbelangen@woltersum.net
woltersum.net

Stichting Dorpshuis “De Bongerd”

Secretaris:
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Secretaris:

tilproat@gmail.com
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AED-apparaten verplaatst en vrijwilligers gezocht
Het AED-apparaat is verplaatst
van de Hoofdweg (huis Janny
Hulshof) naar Eetcafé Kielerbocht
(Hoofdweg 2). Hij hangt nu naast
de zaalingang. Wij hopen dat hij
hierdoor gemakkelijker te bereiken
is wanneer dat nodig is. Ook het
AED-apparaat bij het Dorpshuis
komt buiten te hangen, zodat hij
beter bereikbaar is. Ze zitten nu
nieuwe, verwarmde kasten dankzij
een gift van de EHBO-vereniging
Ten Boer.
De EHBO-vereniging verzorgt
ook cursussen om te leren het
AED-apparaat te bedienen.
Dorpsbelangen ondersteunt de
eerste 10 cursisten voor de kosten
van de cursus. Heb je de cursus
gedaan dan krijg je een AEDcertificaat en elke twee jaar een
herhalingscursus om je certificaat
behouden. Het is ook fijn om
te weten, wie geregistreerde
AED-bedieners in Woltersum
zijn, zodat snel gehandeld kan
worden wanneer het nodig is
en de seconden tellen. Mocht je
(bijvoorbeeld via je werk) al wel een
AED kunnen bedienen, dan kun je
je opgeven via HartslagNu.nl, dat jij
beschikbaar bent in Woltersum.
Voor meer informatie kun je terecht
bij Henk Griever van de EHBO in
Ten Boer via een email aan: ehbo.
tenboer@gmail.com
Hier kun je je ook opgeven voor de
cursus van AED bedienen. Zodra er
genoeg mensen zijn die zich hebben
opgegeven, wordt er een cursus
georganiseerd. Hoe meer mensen
dit kunnen, des te meer kans er is
dat we er op tijd bij zijn om een
leven te redden, wanneer er iemand
in een levensbedreigende situatie is
vanwege een hartstilstand.

Van de redactie!
Wilt u graag een artikel
aanleveren voor de Tilproat maar
heeft u de mogelijkheid niet om
dit online te doen of wilt u graag
anoniem blijven?
Dan kunt u altijd uw artikel
inleveren bij Bijbelgang 7 te
Woltersum in de brievenbus!
De redactie

