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Garagesale Woltersum 2022
We hebben het weer gehad. Gara-
gesale Woltersum 2022 zit er weer 
op. Henny en ik zijn erg tevreden 
over hoe deze dag is verlopen. 

We hadden in totaal 41 aanmel-
dingen op papier en de plattegrond 
staan. Maar op de dag zelf klom er 
nog menigeen de zolder nog op en 
ook zij namen plaats op of bij hun 
oprit. 

Er waren zelfs vanuit Borger en El-
lerhuizen, mensen die zich hadden 
opgegeven. In totaal heb ik er 44 
geteld deze dag. 2 adressen konden 
wegens omstandigheden helaas 
niet mee doen. 

De dag zelf begon bewolkt, maar 
middags begon de zon te schijnen. 
Deze was ook nieuwsgierig denk 

ik wat er gebeurde in ons dorp. Al 
gauw zochten buren elkaar op om 
even stiekem te kijken wat ze ver-
kochten. Handelaren hadden er ook 
van gelezen, want die waren al om 
een uur of 12 aanwezig. 

Wij hadden er dan ook best veel re-
clame voor gemaakt. Via facebook, 
het delen van deze berichten, de 
flyers, aankondigingen in het dorp, 
het lichtbord bij Garmerwolde en de 
borden aan het begin van ons dorp. 
Helaas liet RTV Noord het weder-
om afweten en ook de Noorder-
krant had het geschreven stukje niet 
geplaatst. Terwijl van beiden een 
toezegging is geweest. 

Wel waren er minder bezoekers 
als vorig jaar. Maar toen waren de 
coronaregels net opgeheven en 
was iedereen op zoek naar een leuk 
uitje. Ook waren er nu meerdere 
dorpen die op deze dag iets orga-
niseerden. Maar ondanks dit heeft 
iedereen erg genoten. En dit was 
het belangrijkste. 
Eetcafé Kielerbocht had het best 
druk na tijd omdat weinig mensen 
zin hadden om zelf nog achter het 
fornuis te gaan staan. De molen 
en kerk werden goed bezocht, 
mede door de Monumentendag, die 
toevallig ook plaats vond deze dag. 
Ook de eitjes van de Fam. Lalkens 
werden goed verkocht. Dus ook 
voor hun allen was de dag geslaagd. 

Ik wil via deze weg een aantal 
mensen bedanken die het mogelijk 
hebben gemaakt om een No Bud-
get Dag tot een succes te brengen. 
Jeroen Nijland van Dorpsbelangen 
Woltersum voor het financieren 
van de flyers, deze zijn gemaakt 
door Anniek Nieborg. Freek van 
der Ploeg voor het plaatsten van de 
aankondiging op het bord bij Gar-
merwolde. Fam. Groothof-Feitsma 
voor het schenken van het hout 
voor de reclameborden, die Ro-
bert Smit geschilderd, gemaakt en 
geplaatst heeft. Henny Blink die 
alle lijsten en plattegronden heeft 
gekopieerd en deze heeft rond-
gebracht door het dorp. Maar ook 
voor de prettige samenwerking en 
voorbereiding van deze garagesale. 
En natuurlijk niet te vergeten alle 
deelnemers en bezoekers die deze 
dag tot wederom een groot succes 
hebben gebracht. Dank jullie wel 
allemaal. 
Misschien tot volgend jaar…

Henny Blink en Tineke Smit
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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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Van de Voorzitter
Na de zomervakantie is er weer 
een hoop activiteit in het dorp. 
We zijn op bezoek geweest bij de 
wethouders Rik van Niejenhuis en 
Inge Jongman van de gemeente 
Groningen om te praten over de 
vreemde gang van zaken rondom 
de bouwlocatie Boltjerpolder. 
Zij hebben excuses aangeboden 
hiervoor en de wethouders komen 
in december naar Woltersum om 
een nieuwe start te maken met de 
dorpsvernieuwing in Woltersum. 
Hopelijk kunnen we zo weer samen 
met de gemeente zorgen voor een 
nog mooier dorp in de toekomst!

Er is goed nieuws over de bouw van 
de nieuwe school. De financiering 
is rond en de voorbereidingen 
voor de nieuwe school zijn in volle 
gang. Het duurt helaas nog wel 
even voordat de school er staat en 
de planning is nu februari 2024.   
Hopelijk verloopt de verdere bouw 
volgens planning en kunnen de 
kinderen in de loop van 2024 over 
naar het nieuwe gebouw.

Ook goed nieuws is dat de 
werkzaamheden rondom de bouw 
van de tijdelijke woningen langs 
het Eemskanaal Noordzijde zijn 
gestart en dat de verwachting is 
dat in de lente de huizen zullen 
worden opgeleverd. De aan- en 
afvoer van materialen zal via het 
Eemskanaal Noordzijde gaan en 
dus niet door het dorp. Ook zullen 
de werkbusjes op het terrein zelf 
worden geparkeerd.

We hadden dit jaar ook weer een 
mooie oogst van het dijkfruit. Huib 
van der Ziel van de zorgboerderij de 
Slingertuin heeft de appels geoogst 
en heeft er lekkere appelsap van 
gemaakt. Om iedereen hiervan 

te kunnen laten genieten zit er 
in deze Tilproat een Voucher van 
Dorpsbelangen waarmee je 2 euro 
korting krijgt op een pak van 3 
liter. Dus knip de voucher uit en ga 
langs bij de zorgboerderij om je pak 
appelsap op te halen.

Ook leuk nieuws is dat ook dit 
jaar Sinterklaas weer in het dorp 
is geweest. De VVV organiseerde 
op 18 november een leuke middag 

Wat voor dorp zullen we worden? 
Het grote Dorpsvernieuwen krijgt 
een nieuwe start. Maar welke kant 
gaat het eigenlijk op? Wat is het 
samenhangende plan? Er is al een 
en ander gebeurd en er staat nog 
het nodige in de planning. Maar 
hoe verhoudt zich dat met wat we 
echt willen? In mijn ogen smeken 
we al jaren om meer woningen. Met 
name voor starters en alleenstaan-
den. Maar we kunnen het onder-
ling maar niet eens worden over 
waar dat mag gebeuren. Eigenlijk 
vind ik het heel vreemd, dat ik in 

een eengezinswoning woon. Ik 
zou het niet erg vinden, om in een 
kleiner huis te wonen, ergens waar 
ik voorzieningen met anderen kan 
delen. Dat gemeenschappelijke, dat 
vroeger het kenmerkende was voor 
een dorp, lijkt helemaal verdwenen.  
Maar dat is niet van deze tijd meer, 
wordt gezegd. Het mag duidelijk 
zijn, dat ik het daar niet mee eens 
ben.

Dan nog een kort woord over de 
Woltersum-film. Afgelopen zo-
mer is er een inhoudelijk conflict 

Hallo Woltersum,

in de kroeg en hij had weer leuke 
cadeautjes bij zich! Ook zal er 
weer een kerstmarkt verzorgd 
worden door de VVV en zal de 
Culturele Commissie weer voor 
een gezellige activiteit zorgen op 
oudejaarsavond. 

Kortom, er gebeurt genoeg in ons 
dorp en we gaan ook in 2023 er 
met zijn allen voor zorgen dat we 
fijn kunnen blijven genieten van ons 
levendige dorp. 

ontstaan tussen Itamar Kool (die 
de opnames maakt) enerzijds en 
Gerrie Schotman en mij anderzijds. 
Zodoende hebben wij onze mede-
werking aan de film beëindigd. Wij 
wilden een film zonder interviews, 
een film die het verhaal anders zou 
vertellen. Maar het project gaat dus 
nog steeds door, alleen met een 
andere vorm. 

En tenslotte, fijne kerstdagen, 
vrolijke jaarwisseling en een goed 
2023! Tot volgend jaar.

Jos
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Statenbijbel terug in Woltersum
Bijzonder nieuws voor ons dorp, de 
statenbijbel waarnaar de Bijbelgang 
is genoemd komt terug naar 
Woltersum! Voor wie het niet 
weet: tijdens de aanleg van het 
Eemskanaal lag voor het raam van 
het huis van Jan Egberts Broekema 
op de hoek van de huidige 
Bijbelgang en de K. de Boerweg 
een statenbijbel. De arbeiders 
die werkten aan het Eemskanaal 
liepen er elke dag langs, vandaar 
de naam Bijbelgang. Het huis is 
verdwenen, de statenbijbel niet. 
Hieronder vertellen Margreet 
Hoven-Tjabringa  en Boudewijn er 
meer over.

Herinneringen aan Woltersum 
van Margreet Hoven-Tjabringa

Afgelopen zomer ben ik 2.5 maand 
bij mijn enige, 10 jaar oudere 
zuster, Aly Bos-Tjabringa geweest 
in Rolde. Zij was ernstig ziek en 
is inmiddels overleden.  Tijdens 
die 2,5 maand hebben we vaak 
gesproken over vroeger en dus ook 
over onze vroegere geboorte- en 
woonplaats. Mijn zus en ik, en 
overigens ook een broer die een 
jaar ouder was dan ik, zijn geboren 
aan het Kerkpad tegenover de 
kerk in Woltersum, zij voor de 
oorlog en mijn broer en ik kort na 
de oorlog. Mijn vader had aan het 
Kerkpad een kleine meubelfabriek, 
in een schuur naast het huis. Mijn 
ouders en dus ook wij verhuisden 
begin 50-tiger jaren naar 
Groningen, mijn vader opende daar 
in ‘stad” een meubelzaak aan de 
Meeuwerderweg. 

Van de eerste jaren in Woltersum 
weet ik niet veel, wel door de 
verhalen van mijn zuster. Een 
van de weinige dingen die ik mij 
persoonlijk herinner is een val in 
een sloot, mijn vriendinnetje en ik 
waren samen op een fietsje aan het 
spelen naast een sloot en ja hoor 
daar viel ik de sloot, het fietsje 
boven op mij en mijn vriendinnetje 
daar weer bovenop. Door die val 
heb ik een pijnlijke heup gekregen 
en dus steeds een herinnering aan 
Woltersum.
De meeste herinneringen aan 
Woltersum heb ik gekregen toen 
ik in Groningen woonde en heel 
regelmatig achterop de fiets met 
mijn moeder naar het huis van mijn 
opa en oma van Dijken, de ouders 
van mijn moeder, ging. Die ouders 
woonden aan de K de Boerweg op 

de hoek van het Bijbelgangetje. 
Over de oorsprong van die naam 
Bijbelgangetje later meer. 

Nadat mijn opa en oma waren 
overleden, ze liggen overigens 
begraven op het kerkhof in 
Woltersum, ging mijn oom Gerrit, 
de broer van mijn moeder, in het 
huis wonen. Hij zette de nering van 
mijn opa, een olie en vettenhandel, 
door in het huis. In de opslag van 
die goederen rook het altijd naar 
olie herinner ik me nog. 
Als wij naar Woltersum gingen, 
bleven we daar altijd een paar 
dagen, om voor de oom te zorgen, 
in de zomer als het dan warm was 
namen ging ik wel badderen in de 
gemetselde regenputten, die in 
de tuin achter het huis stonden.  
Natuurlijk gingen we ook wandelen 
via het dijkje naar het kerkhof om 
de graven van mijn opa en oma te 
bezoeken.
Het huis was behoorlijk ruim, met 
woonkamer, zondagse kamer, 
slaapkamers, een winkeltje, een 
opslagruimte voor de oliën en 
de vetten. Aan het huis zat een 
schuur die omgevormd was tot een 
evangelisatielokaal met een eigen 
preekstoel. Zondagsavonds werd 
er vaak een evangelisatiedienst 
gehouden door dominee van 
Woltersum en later de Chr. Geref. 
predikant van Groningen. Als 
kinderen speelden we wel eens 
kerkje met een van ons als dominee 
op de preekstoel.

Dit artikel kunt u verder lezen op p.7

De Statenbijbel waarnaar de Bijbelgang genoemd is.
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Vervolg p.5

In het venster aan de zijkant van 
het huis lag een Statenbijbel, die 
lag er al toen Jan Egbert Broekema 
met zijn vrouw Jaapje, nog in dit 
huis woonden. Deze bijbel lag voor 
het eerste raam aan de zijkant van 
het huis. Op het smalle pad dat 
langs het raam liep liepen vaak 
mensen, zo ook de polderjongens 
die hielpen bij het graven van het 
Eemskanaal, een paar voetstappen 
van het huis verwijderd. Deze 
polderjongens noemden het 
wandelpad “Bijbelgangetje”.  In 
1954 werd de hele straat door 
de gemeente genoemd naar het 
Bijbelgangetje, de straat heet 
nu nog zo. Echter, het huis met 
het raam waar achter de bijbel 
lag is, om een betere uitmonding 
van de straat te krijgen in 1960 
afgebroken. 
De genoemde bijbel, de zondagse 
versie, is samen met de werkversie 
van de statenbijbel steeds bij ons in 
de familie gebleven. Die werkversie 
werd door mijn opa steeds gebruikt 
voor zijn bijbelstudie, ook om met 
de ds. van Woltersum te spreken 
over en commentaar te hebben op 
diens preken. Via mijn ouders en 
mijn zus zijn die bijbels nu bij mij, 
met een opmerking dat we overlegd 
hebben om de zondagse bijbel 
weer dicht bij het Bijbelgangetje 
te brengen. Via contact met 
Boudewijn ’t Sas is deze zondagse 
bijbel weer in Woltersum beland, 
waar deze een goede plek zal 
krijgen.

Bijbelgangbijbel is terug in 
Woltersum.

Op 21 september ontving ik 
onderstaande mail via de Stichting 
Oude Groninger Kerken:

In het testament van mijn overleden 
zuster mevr a Bos-Tjabringa wordt 
aangegeven dat de statenbijbel 
uit 1682, die altijd in het huis 
van de fam van Dijken aan het 
Bijbelgangetje heeft gelegen, op 
een goede, zichtbare plaats in de 
kerk van Woltersum zou moeten 
worden neergelegd, voorzover 
de kerk daar tenminste de 
belangstelling heeft. Gaarne uw 
reactie Margreet Hoven-Tjabringa

In een volgende mail werd me 
duidelijk dat we de Bijbelgangbijbel 

konden krijgen, een geweldig 
cadeau gezien de geschiedenis die 
eraan vastzit.
Op dinsdag 1 november heb ik in 
Ede Margreet Hoven Tjabringa en 
haar man Evert Jan opgezocht en 
lag de bijbel met wat aanvullende 
informatie klaar op tafel.
Een interessant gesprek over de 
reis die de bijbel in hun familie 
gemaakt heeft volgde bij de koffie.
Na een uur vertrok ik met het 
zwaarste boek dat ik ooit tilde in 
een doos naar Woltersum.
Uiteraard heb ik beloofd de bijbel 
zorgvuldig te bewaren en een 
goede mogelijkheid tot exposeren 
te onderzoeken.
Vanwege andere zaken die 
aandacht nodig hebben zijn we als 
culturele commissie nog niet aan de 
uitwerking van het plan gekomen, 
dat moet uiteraard goed overdacht 
en besproken worden.
De bijbel behoort op een veilige en 
droge plek te liggen. We hebben 
onlangs in de kerk papiervisjes in 
een oud kerkboek gevonden. Die 
beestjes eten papier, dus die willen 
we niet in de Bijbelgangbijbel!
Degene die de Statenbijbel naar 
Woltersum bracht in ongeveer 
1832 is Jan Egberts Broekema. Het 
boekje over zijn leven hebben we 
ook gekregen.
In het Woltersumboek staat het 
vanaf blz. 40 ook beschreven.
De bijbel kwam via zijn nicht Grietje 
Boekema, die met Jan van Dijken 
trouwde, in die familie van Dijken. 
Van zijn kleindochter hebben we de 
Bijbelgangbijbel gekregen.

Op bijgaande foto zit “opa” Jan van 
Dijken helemaal links. Daarnaast 
Oom Jan. In het midden de moeder 
van Ali en Margreet, ze heette 
Hyltje, daarnaast zit Oma Grietje 
Beukema, degene die de bijbel in de 
familie van Dijken bracht. (Margreet 
heet eigenlijk Grietje en is genoemd 
naar haar oma.) Helemaal rechts 
staat Oom Gerrit.
We houden jullie op de hoogte van 
de ontwikkelingen.
Misschien kunnen we de 
tentoonstelling feestelijk openen: 
Ideeën zijn welkom.

Boudewijn ’t Sas
Culturele commissie.

Foto’s Margreet Hoven-Tjabringa 
en Theo Verhoevenfam van Dijken
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Nieuw in Woltersum
Op bezoek bij familie Huizinga

In april van dit jaar werd Woltersum 
opeens veel internationaler: aan de 
K. de Boerweg 20 kwamen Rick 
Huizinga (42) en Mihyun Seong 
(41) wonen met hun kinderen 
Violet (12) en Summer (9). Rick 
komt uit de Verenigde Staten en 
Mihyun uit Zuid-Korea en daarom 
werd het een interessant interview 
in een mix van Nederlands en 
Engels.

Terug naar de oorsprong

Rick is geboren in de VS, maar 
heeft Nederlandse en zelfs 
Groningse wortels. Zijn vader 
komt uit Thesinge en verhuisde 
naar Amerika op 9-jarige 
leeftijd. Rick heeft vroeger geen 
Nederlands geleerd, maar heeft 
wel als internationale student in 
Amsterdam gestudeerd. Hij heeft 
in Zuid-Korea gewerkt waar hij 
Mihyun ontmoette. Samen zijn 
ze naar Californië verhuisd, waar 
hun kinderen werden geboren. 
Daarna hebben ze een periode in 
Finland gewoond, zijn vervolgens 
verhuisd naar Atlanta en hebben 
daar besloten dat ze hun kinderen 
in Europa wilden laten opgroeien. 
Toen hij een baan kon krijgen als 
onderwijskundige aan de RUG, 
paste dat precies in hun plannen. 
Hij geeft les aan docenten die 
in dienst zijn van de universiteit. 
Ook geeft hij in het kader van 
een Europees project les op 
verschillende Poolse universiteiten. 
En nu woont hij met veel plezier 
vlak bij de plaats waar zijn vader is 
geboren.

Miyhun is net gestart met een 
PhD aan de faculteit Ruimtelijke 
wetenschappen. Ze gaat onderzoek 
doen naar de economisch-
geografische ontwikkeling van 
regio’s, waarbij ze misschien de 
ontwikkeling van regio’s in Zuid-
Korea gaat vergelijken met regio’s 
in Nederland.

Blij met Nederland

Violet en Summer zijn al vaak 
verhuisd in hun leven, maar zijn 
heel blij dat ze nu in Nederland 
wonen. In Atlanta hadden ze heel 
veel huiswerk op de basisschool 

en konden ze bijna niet alleen 
buiten spelen. Nu is het veel 
makkelijker en veiliger. Violet zit 
in groep 8 en Summer in groep 6 
van het Karrepad in Groningen. 
De afgelopen jaren hebben ze in 
Groningen gewoond en omdat 
ze hun vriendinnen niet wilden 
missen, zijn ze op die school 
gebleven. Gelukkig hebben ze 
ook al vriendinnen in Woltersum 
gevonden, dus ze wonen hier 
met heel veel plezier. Violet gaat 
volgend jaar naar de middelbare 
school en weet nog niet welke 
school ze gaat kiezen. Wat wel 
zeker is, is dat ze dan op de fiets 
naar school gaat. Nu rijden Violet 
en Summer nog elke dag met hun 
ouders mee in de auto. Violet 
speelt basketbal en dwarsfluit 
en houdt van bakken en lezen. 
Summer rijdt paard en speelt viool. 
Ze hebben allebei genoten van de 
kermis en het zomerkamp.

Wonen in Woltersum

Het bevalt ze heel erg goed 
in Woltersum. Ze voelen de 
gemeenschap en waarderen dat 
enorm. Miyhun is opgegroeid in 
een grote stad met veel mensen, 
maar waarin je je toch eenzaam kon 
voelen. Hier is het omgekeerd. Ze 
heeft het op dit moment te druk 
voor hobby’s, maar wil wel weer 
gaan sporten of op yoga als er 
meer tijd voor is. Rick houdt ervan 
om te klussen in hun huis. Het huis 

Familie Huizinga

is al versterkt dus veel hoeft er niet 
te gebeuren. 

Kennismaken

Ze willen heel graag met meer 
mensen uit het dorp kennismaken. 
Ze zijn allebei bezig om Nederlands 
te leren, maar de taal vormt nog 
wel een belemmering, waardoor 
ze zich een beetje verlegen voelen. 
Dus als u ze tegenkomt, spreek ze 
aan en maak een praatje!

Door Margriet Hidding
Foto: Familie Huizinga

Woltersum Verlicht

Een paar jaar geleden zijn Rienke 
Groothof en ik, begonnen met Wol-
tersum Verlicht. Dit ivm Corona, 
binnen zitten en geen activiteiten 
die georganiseerd mochten worden. 
Wij hebben dit toen bedacht, om 
even een frisse neus te halen en om 
gezellig door het dorp te struinen 
en te kijken naar de mooie verlichte 
huizen en tuinen. En er zaten hele 
mooie bij. Nu Corona op zijn retour 
is, stoppen we met dit te organi-
seren. 

Voor vorig jaar hadden wij al een 
aantal leuke dingen in petto, zoals 
een Kerstman, een jury door het 
dorp en ook Eetcafe Kielerbocht 
had gezegd mee te willen wer-
ken met warme chocomelk en wat 
lekkers erbij. Maar helaas: Corona 
maatregelen. Dus werd dit alles 
afgezegd en afgeblazen. Maar de 
inwoners van ons dorpje hadden 
wel weer uitgepakt met mooie en 
nieuwe creaties. 

Maar dat we nu stoppen, moet dit 
jullie natuurlijk niet weerhouden 
om jullie tuin e.d. te versieren met 
lichtjes en lampjes. Het blijft een 
mooi gezicht. 

Voor degene die deze jaren mee 
hebben gedaan, dank jullie wel! 
Anniek Nieborg en Jeroen Nijland 
bedankt voor jullie medewerking. 

Ik persoonlijk, heb de afgelopen ja-
ren, in ieder geval van alles genoten 
tijdens de avondwandelingen met 
Kobus. 

Rienke Groothof en Tineke Smit. 
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Niks lekkerder dan zelfge-
kweekte groente uit eigen 
tuin!

Zijn er nog meer mensen die 
het leuk en gezellig vinden een 
stukje moestuin te hebben en te 
bewerken? 

Het stuk grond van de kerkelijke 
gemeenschap is best groot om 
in je eentje te bewerken, samen 
-maar toch apart- is ook leuker 
en gezelliger. We kunnen samen 
informatie over groente en krui-
den uitwisselen, de opbreng-
sten eventueel ruilen en elkaar 
helpen waar nodig. Het zou dan 
een soort dorpstuin zijn met een 
aantal enthousiaste personen, 
ieder zijn eigen stukje en zijn 
eigen manier. Wel biologisch. 
Hier is dan ook ruimte voor 
grotere planten als pompoen en 
komkommers die in je achtertuin 
niet passen.

We kunnen dan de kosten van 
de huur (gebruikersvergoe-
ding) van het stukje land delen.  
Mochten we meerdere mensen 
kunnen vinden dan is het mis-
schien zelfs mogelijk om in het 
kader van dorpsband/ cohesie/ 
samenwerking hiervoor van de 
gemeente wat ondersteuning te 
krijgen. 

Succes niet verzekerd, want de 
grondsoort, slakken en onkruid 
kunnen ons parten spelen ;-0.
De regelgeving bepaalt dat er 
geen bomen of struiken geplant 
mogen worden, alleen moestuin.
Wie durft en wil meedenken en 
doen?
  
Lijkt het je wel wat of heb je 
vragen? Mail me dan op han-
vana@gmail.com of app op 06 
40679467. Ik zou het graag 
weten voor half december.   

Groet Hanneke van Akkeren
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WEC
Onze eerste dorpsmolen

Daar staat ie dan, de eerste 
windmolen die stroom gaat maken 
voor Woltersum. We hopen dat de 
molen die op het erf van de familie 
Lalkens staat een herkenningspunt 
voor het dorp gaat worden. Zodra 
Enexis onze aansluiting heeft 
gerealiseerd gaan we dit natuurlijk 
op Woltersumse wijze vieren. 
Iedereen in Woltersum ontvangt 
dan een uitnodiging om deze 
mijlpaal te vieren. Kijk uit naar de 
brievenbus voor de uitnodiging!

Dit is ook het moment dat de 
leden van de WEC (onze eigen 
Woltersumse Energie Coöperatie) 
wonende in de postcode 9795 op 
hun adres de eerste gratis energie 
certificaten ontvangen. Daarmee 
delen we de opbrengsten van de 
windmolen. Super toch: dat in een 
tijd van hoge energieprijzen, wij 
zelf aan de slag kunnen gaan. Met 
de gratis certificaten ontvangen 
onze leden een vast bedrag per jaar 
van €6 per certificaat. Ook worden 
elk jaar de extra opbrengsten van 
de molen gedeeld. Met de huidige 
energieprijzen kan hier zeker 
sprake van zijn. 
Op naar een energieneutraal 
Woltersum, er moet nog een hoop 
gebeuren!

De warmtebeeld camera

De winter komt eraan. Hoe mooi 
is het om zelf naar je woning te 
kijken (van buiten naar binnen en 
van binnen naar buiten) en te zien 
waar de warmte weglekt. Een 
warmtebeeld camera, of infra-
rood-camera, helpt hierbij. En als je 
weet waar de warmte weglekt, dan 

kunnen soms kleine maatregelen 
zoals tochtstrips of het isoleren van 
leidingen in ongebruikte ruimtes 
al helpen om de warmte binnen te 
houden. 

De WEC heeft een warmtebeeld 
camera beschikbaar voor iedereen 
die hem wil gebruiken. We hebben 
een duidelijke handleiding zodat je 
zelf aan de slag kunt, maar wil je 
hulp bij het vertalen van de beelden 
dan kan dat ook. Interesse? Laat 
het ons even weten dan kunnen 
we de camera voor je reserveren. 
Neem hiervoor contact op met 
Laurens Mengerink.
En als er meer gedaan moet 
worden aan isolatie, dan kan de 
WEC natuurlijk met je meedenken, 
bijvoorbeeld met de Koppelkansen.

Zon op eigen dak

WEC doet niet alleen grote 

projecten zoals een windmolen 
of grote zonnedaken. We willen 
ook helpen met zonnepanelen op 
jouw eigen dak. Het Energieloket 
van de Gemeente Groningen 
biedt veel informatie en heeft 
regelmatig acties, bijvoorbeeld voor 
gezamenlijke inkoop tegen een 
gunstige prijs. Kijk op de website 
van het energieloket Groningen 
(www.regionaalenergieloket.
nl/groningen) voor de 
mogelijkheden. Kom je er niet uit 
bij het Energieloket? Dan kijken we 
natuurlijk graag met je mee. 

Energie van Ons

Onlangs werd Laurens Mengerink 
van de WEC geïnterviewd voor 
de nieuwsbrief van de Gemeente 
Groningen over de versterking in 
Woltersum. 

“De energie die we opwekken, 
verkopen we aan energieleverancier 
“Energie voor Ons”. Zij werken 
alleen met lokale energie-
coöperaties als de WEC. Zij houden 
de prijzen zo laag mogelijk en 
je hebt de garantie dat je 100% 
groene stroom krijgt. Voor eenieder 
die overstapt via de WEC ontvangt 
de WEC een leuk bedrag per 
jaar. Dit geld gaan we gebruiken 
voor duurzame activiteiten in 
Woltersum. Maar ook als je niet 
wilt overstappen naar “Energie 
voor Ons”, kun je lid worden van de 
WEC.”

Van de 165 huishoudens in 
Woltersum zijn er op dit moment 
70 lid van de WEC. “Daar kunnen 
dus nog wel wat bij”, vindt Laurens. 
“Want wat de WEC doet, doen we 
met gemeenschapsgeld. Daarom 
willen we zoveel mogelijk mensen 
laten meedelen in de opbrengsten.”

Meld je aan als certificaat-lid en/
of donateur van de WEC. Profiteer 
mee en draag bij aan een duurzaam, 
energie-onafhankelijk dorp. Kijk 
op www.woltersumenergie.nl voor 
meer informatie. De aanmelding 
voor de certificaten van de molen 
is op 1 oktober 2022 gesloten. 
Als je je nu aanmeldt, doe je wel 
mee met de certificaten van het 
eerstvolgende project.
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Kopijsluiting:

Uiterlijk 19 februari 2023! 

Vergeet het niet zet het zo 

nodig in uw agenda!

Kopij kunt u sturen naar: 
tilproat@gmail.com

Sint-Maarten 

11 november was het weer zover 
er kwamen weer mooie creaties 
van lichtjes langs de deuren.

Foto : Maaike v.d. Werf
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O.B.S. de Huifkar - Sint-Maarten 2022

Ineens zag ik haar, maar veel te 
laat. 
Het was al donker in de polder, 
toen ik die slecht verlichte weg 
inreed en mijn snelheid verminder-
de voor de verkeersdrempels, in die 
onoverzichtelijke bocht.

Daar was ze.

Ineens. 
Vlak naast m’n auto.

Donker haar, donkere kleding, don-
kere fiets. 
Het enige dat oplichtte, waren haar 
witte oortjes waar ze waarschijnlijk 
de nieuwste hits van de nieuwste 
artiesten op hoog volume beluis-
terde.

Misschien was ze 14. Misschien 
15. Misschien was ze jouw doch-
ter. Misschien jouw jongere zus. 
Misschien jouw kleindochter. Mis-
schien je nichtje.

Voor ik het wist schoot ze naar 
links. 

Denk hier eens over na

Geen richting aangevend. Voor ik 
het wist lag ze, met haar fiets, on-
der mijn wielen. En stortte de dood 
en immens diepzwart verdriet zich 
in de levens van iedereen die het 
meisje kende. Iedereen.

En míjn leven. Haar ouders zouden 
het mij nooit vergeven. 
Ook al hadden ze hun dochter laten 
fietsen zonder zichtbare verlich-
ting; ik zou voor hen levenslang 'dat 
monster in die auto' zijn. 
En voor de Wet ben ik als bestuur-
der aansprakelijk wegens haar 
dood.

Maar dankzij mijn snelle reactiever-
mogen, mijn perfecte remmen, kon 

ze gelukkig onverlicht doorfietsen, 
levend(ig) en wel.

Mijn geschrokken getoeter be-
antwoordde ze, zoals het hor-
moon-gedreven pubers betaamt, 
met een boos opgestoken 'Fuck 
jou man' middelvinger, uitgesto-
ken tong en ze fietste verder, het 
duister in. 
Op weg naar het huis waar haar 
ouders blij waren dat ze veilig weer 
thuis was.
Het waren 5 centimeters geweest 
tussen thuiskomen of doodblijven.
5 Centimeters tussen 'hoi mam, 
ik ben weer thuis' of twee agen-
ten aan de deur die vragen of u 'de 
ouders bent van..'

#Doedatlichtaan!!!!!!!!

DENK ER MAAR EENS OVER NA !!!
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Roddel & Achterklap

Er is bij de gemeente Groningen 
melding gemaakt, dat projectlei-
der bij het NCG Frank Riemvis 
en ik (Gerrie) ergens, in de nacht, 
zijn gaan zwemmen.
Denken jullie dat wij dat gedaan 
hebben? De gemeente Groningen 
en het NCG namelijk wel. En dat 
terwijl ik alleen met Gert van Dijk 
in het kanaal zou springen, als er 
gezwommen zou moeten worden. 

Het ‘Drijvende Duifje’ (mijn boot-
je) en ik kregen een lift van het 
NCG, van Zwaagwesteinde naar 
Burgum. Het gebiedsteam Wol-
tersum e.o. schrok zich lam, maar 
nadien hebben ze Frank persoon-
lijk bedankt voor de resultaatge-
richte aanpak.
Alles met medeweten en toe-
stemming van mijn persoonlijke 
coach Huub van Haelen (interim-
manager) NCG. Huub wil ik bij 
deze enorm bedanken voor een 
zomerseizoen coaching, zowel 
tijdens als na zijn werktijd.

Maar toen kwam deze roddel, 
waardoor Woltersum ineens zon-
der projectleider zit…
Zelf ben ik erg verdrietig over 
deze ontwikkeling. Temeer omdat 
er een verzonnen verhaal over 
mij aan ten grondslag ligt. Kun-
nen jullie mij helpen mijn eer te 
verdedigen? Want mij lukt dat 
niet alleen.

Groetjes, Gerrie Schotman
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GASWINNINGS-STRESS?
Geestelijke Verzorging Aardbe-
vingsgebied Groningen is er voor 
alle Groningers die geraakt worden 
door de gevolgen van de gaswin-
ning en hun verhaal kwijt willen. 

Wie zijn we? 

Wij zijn GVA Groningen, een orga-
nisatie voor geestelijke verzorging 
in het gaswinningsgebied in Gro-
ningen. Wij zijn er voor eenieder die 
zijn of haar verhaal wil vertellen. 
Als professionals bieden wij een 
luisterend oor en werken wij aan 
veerkracht, weerbaarheid en regie. 

Wat doen we? 

We zoeken laagdrempelig contact, 
door present te zijn, daar waar 
mensen komen. We bieden bege-
leiding en ondersteuning aan Gro-
ningers en hun gemeenschappen, 
gericht op perspectief en zingeving. 

We werken samen met andere 
werkers, professioneel of vrijwillig, 
in het gaswinnings- gebied. We 
vullen hen aan en onder- steunen 
hen zo goed mogelijk in het her-
kennen van zingevingsvragen. 

We schrijven, spreken, werken mee 
aan publicaties en onderzoek. En 
zo vertellen we op alle mogelijke 
manieren het verhaal over zin en 
perspectief in het Groninger gas-
winningsgebied. 

Wat is uw verhaal? Wij luisteren. 

In onze contacten gaat het om 
geborgenheid. We bieden mensen 
een plek om op adem en op ver-
haal te komen. Een plek waar je 
gehoord en erkend wordt, waar je 
tot jezelf kunt komen. We spreken 
over dat wat de ander bezighoudt, 
dat wat van waarde is. Als geeste-
lijk verzorgers is het onze taak oog 

te hebben voor de unieke inhoud en 
beleving van draagkrachten, draag-
lasten en de vragen die daarbij kun-
nen spelen. In gesprek, handeling 
en ritueel is er onvoorwaardelijke 
aandacht voor uw verhaal. Wat be-
sproken wordt is en blijft vertrou-
welijk, en afspraken zijn kosteloos 
en vrijblijvend. 

Contact
www.gvagroningen.nl 
info@gvagroningen.nl 

050-2115474 

O.B.S. de Huifkar - Kerst groep 4 en 5



Tilproat          16.          Woltersum

Adverteren Tilproat

Heeft u misschien interesse om 
te adverteren met uw bedrijf 
in de Tilproat of wilt u iets 
wijzigen? Neem gerust contact 
op met de redactie voor uw 
opties.

Tegenwoordig kunt u uw 
advertenties ook in kleur laten 
plaatsten als u dat graag wilt!

Formaat advertentie: Kosten:

A7 (achtste pagina) € 15,-
A6 (kwart pagina) € 25,-
A5 (halve pagina) € 50,-
(kosten zijn voor één jaar 
adverteren)

Neem contact op met de 
redactie van de tilproat, 
tilproat@gmail.com

Artikelen en oproepjes
Heeft u nog een mooi verhaal, 
een belangerijk bericht, een 
voorstelbericht, informatie over 
uw bedrijf of bijvoorbeeld mooie 
foto’s?

Schroom alstublieft niet om dit 
in te sturen naar de redactie als u 
dit graag wilt laten plaatsen.

We zien of lezen graag leuke 
(soms ook minder leuke) dingen 
die te maken hebben met ons 
dorp!

Twijfelt u nog ergens over? Stuur 
gerust een berichtje met uw 
vragen!
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Fijne feestdagen!

Misschien heeft u er nog 
niet aan gedacht, maar het 
nieuwe jaar breekt alweer 
bijna aan!

Het afgelopen jaar is er 
alweer veel gebeurd in het 
dorp en er zal ongetwijfeld 
nog meer gaan veranderen 
aankomend jaar.

Bijna 2023 alweer en 
inmiddels verschijnt onze 
mooie dorpskrant ook al 
weer ruim 40 jaar. Hopelijk 
zal dit zich nog vele jaren 
mogelijk zijn en zich blijven 
voortzetten.

Bij deze wenst de redactie u 
alvast hele fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuw jaar 
waarin het dorp hopelijk veel 
mooie dingen beleeft.

Wees voorzichtig en geniet 
van de aankomende feest 
periode met elkaar!

Fijne sinterklaas, kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

De redactie
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Uitgave:  Vereniging voor   
  Dorpsbelangen   
  Woltersum e.o.

Redactie:  Jos Vermeulen
  Jeanette Noordman
  Margriet Hidding

Fotobijdrager: Maaike v.d. Werf

Vormgeving: Anniek Nieborg

Bezorging: Ina Blink
Woltersum 06-12371187

Bezorging: Sien Steenhuis 
Buitengebied

Redactieadres: Bijbelgang 7  
  9795 PD Woltersum

Oplage:  250 stuks
E-mail:  tilproat@gmail.com
Website:  www.tilproat.nl

Ingezonden brieven en/of artikelen 
worden ongewijzigd geplaatst buiten 
de verantwoordelijkheid van de 
redactie en/of de uitgever. Indien de 
inhoud discriminerend of kwetsend 
is, wordt niet tot plaatsing over 
gegaan. Aan de genoemde datums 
en tijden in de Tilproat (dorpskrant 
Woltersum) kunnen geen rechten 
worden ontleend. Alle informatie in 
de Tilproat is onder voorbehoud van 
druk-, type en zetfouten.

Kopijsluiting:
Uiterlijk 19 februari 2023! 

Kopij kunt u sturen naar: 
tilproat@gmail.com

Colofon:

Kosten adverteren Tilproat

Formaat advertentie €

A7 (achtste pagina) € 15,-
A6 (kwart pagina) € 25,-
A5 (halve pagina) € 50,-
(kosten zijn voor een jaar)

Ook interesse om te adverteren?
Of wilt u uw advertentie aanpassen? 
Neem contact op met de redactie. 

tilproat@gmail.com
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Veranderingen kun je doorgeven aan de redactie 
p/a Bijbelgang 7 te Woltersum 
E-mail:  tilproat@gmail.com 
 

Vereniging Dorpsbelangen Woltersum  
Voorzitter: Nico Bos
Secretaris: P. Nieborg         
E-mail:  dorpsbelangen@woltersum.net  
Website: woltersum.net
 

Stichting Dorpshuis “De Bongerd” 
Secretaris:  K. Piebenga             
Reserveren:  S. Steenhuis             050-3023558

Sportvereniging Woltersum 
Voorzitter:  
Secretaris :  M. Ruben                      06-55181616 
e-mail:  info@svwoltersum.com

Supportersvereniging Woltersum 
Secretaris:   S. Steenhuis                 050-3023558 

IJsvereniging 
Secretaris:  B. Punter             050-3023435

VVV Woltersum  
Secretaris:  R. van der Laan             
e-mail:  riettevdlaan@hotmail.com 

Toneelvereniging “Old Egypte” 
Secretaris:   K. Lalkens             06-25533042                      
  J. Laning             050-3022611

Ouderraad OBS “De Huifkar” Woltersum 
Secretaris: Geen contactgegevens  

Begrafenisvereniging 
Secretaris :  L. Dijkstra             050-3023664 

Begraafplaats Woltershof 
Secretaris:  W. Darneviel             050-3021437

Kerkenraad Woltersum 
Scriba:   K. Lalkens                     06-25533042

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

Biljartvereniging “Aan’t Daipke 83”  
Secretaris:  J. Bakker             06-40750878  
Klaverjasvereniging “Ruiten Troef”                        
Secretaris:  P. Nieborg             06-54341142

Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris :  H. Bosma                 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             06-25533042
e-mail:  fam.lalkens@hotmail.com  
WEC “Woltersumse Energie Coöperatie”
Voorzitter:     Kees Westeneng      06 13259697
Penningmeester:  Laurens Mengerink   050 3024052
Secretatis:             Bart de Bruine          06 29319960
Website:                www.woltersumenergie.nl

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

Heeft uw wijzigingen of zijn gegevens verouderd? 
Neem contact op!

Verenigingen

Wilt u adverteren of wilt u uw 

advertentie aanpassen?

 Neem dan contact op met de 

redactie!

tilproat@gmail.com



Voucher
Appelsap van dijkfruit Woltersum
2,00 euro korting voor 3 liter pak

Aangeboden door Dorpsbelangen Woltersum

Normaal 5,50 euro per 3 liter pak

Appelsap verkrijgbaar bij:
Zorgboerderij De Slingertuin, Kollerijweg 22 

Op=Op (actie loopt tot en met 17-12)
1 voucher per adres

O.B.S. de Huifkar - Kerst groep 1,2 en 3


