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Beste Dorpsgenoten, 
Het jaar 2001 is begonnen als een 
rampiaar. Daarbij denk il< aan de grote 
brand in Volendam in de nieuwjaars
nacht, waarbi j zoveel jonge mensen 
zijn overleden of voor de rest van hun 
leven verminkt. Je hoeft niet veel fanta
sie te hebben om je te realiseren wat 
een leed dat in zo'n dorp brengt. Het 
maakt je wel voorzichter, nu we in zo'n 
korte tijd twee branden van zo'n grote 
omvang hebben gehad. O p 13 mei in 
Enschede en nu aan weer Volendam. 

Veel boeren hebben gezien hoe hun 
vee werd afgemaakt vanwege mond
en klauwzeer. Ook uit voorzorg werd er 
veel geruimd (gedood). Iedere avond 
kan men de beelden op tv zien van 
grote gri pers met gedode dieren en 
Doeren die in angst leven met de 
gedachte dat zoiets afschuwelijks ook 
zal gebeuren met hun vee. Vanmorgen 
hoorde ik dat zelfs een schaapskudde 
uit voorzorg moet worden geruimd. Het 
vee mag niet worden vervoerd en mag 
niet in de wei. 

Het zal kaal en stil zijn als er in de lente 
geen vee meer in de wei loopt... 

Vriendelijke groeten, 
Hetty Homan - van de Molen 

VAN DE 
BESTUURSTAFEL 
van de Vereniging voor Dorpsbelangen 
'Woltersum e.o.' 

De eerste krant in 2001 en meteen al 
een wi ziging. Zoals iedereen weet, 
leeft Hetty Homan - van de Molen haar 
functie als secretaris van bovengenoem
de vereniging neergelegd en is naar 
afscheid tijdens de afgelopen jaarver
gadering niet ongemerkt gebleven: 
benoemd als erend en daarbi j een oor
konde gekregen, een wandbord ontvan
gen en IS er een speciaal Hettylied 
gezongen. Als opvolger is ondergete-
Kende benoemd en ik zal vanaf heden 
in elke Tilproat trachten iedere abonnee 
op de hoogte te houden van de zaken 
waarmee Dorpsbelangen zich recente-
li k heeft beziggehouden. 
Het dorpsfeest komt alweer met rasse 
schreden dichterbij en iedere straatver
eniging is alweer druk bezig om het 
dorp op 22 t/m 24 juni er feestelijk uit 
te laten zien. Denkt iedereen er nog 
even aan de straatonderwerpen en die 
van de wagens door te geven aan Henk 
van Dijk? Ook graag bij hem melden of 
er nog behoefte is aan groen. 
De oude Kar is ondertussen door een 
aantal dorpsgenoten gesloopt en nu 
maar hopen dat het nieuwe onderko
men er snel staat. ; 

Zoals is beloofd, volgen nu enige pun
ten vanuit Dorpsbelangen: 

- Er is een ontwerp naar de gemeente 
over de bewegwijzering van oe molen, 
dorpshuis en het sportveld. 
- De gemeente heeft het voornemen 
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de K. de Boerweg aan te pakken. Het is 
de bedoeling de ene helft in 2001 aan 
te pakken, de andere helft komt in 
2002 aan de beurt. Er komt op korte 
termijn een voorlichtingsavona voor de 
bewoners. Hier zal ook gepraat worden 
over het eventueel verschuiven van de 
weg richting Diepje. Na deze bijeen
komst zal er een avond worden geor
ganiseerd voor alle bewoners van ons 
dorp. 
- De bouwvereniging Ten Boer heeft 
op 22 mei een gesprek met de bewo
ners van de Dobbestraat over sloop en 
vervangende nieuwbouw van een aan
tal woningen in deze straat. 
- De gemeente gaat de 
Bouwerschapweg in 2003 / 2004 
grondig aanpakken. Dit jaar zal alleen 
net hoogst nodige worden gerepareerd. 
- De grenzen van de bebouwde kom 
van de dorpen in de gemeente zijn 
vastgesteld en spoedig zullen, waar 
nodig, de borden worden verplaatst. 
- Dorpsbelangen nodigt bij toerbeurt 
een vereniging uit ons dorp op de ver
gadering uit. De bedoeling is te weten 
te komen wat er leeft binnen onze ver
enigingen en om gezamelijk op dezelf
de lijn te zitten. 
- Dit zi n de vergaderdata van 
Dorpsbe angen voor de rest van dit 
jaar: 
23 apri l , 28 mei, 2 juli, 3 september, 8 
oktober, 12 november en 17 december, 
telkens om 20.00 uur in het dorpshuis. 

Tot de volgende keer: 
Harry Wassing, secretaris 
van de Vereniging voor Dorpsbelangen 
'Woltersum e.o. ' 

Beste dorpsgenoten 
Op 2 februari j. l . heb ik afscheid geno
men als bestuurslid van de vereniging 

van Dorpsbelangen. 
Het was voor mij een moeilijke beslis- . 
sing want in de 18 jaar dat ik mee 
mocht draaien heb ik mij aiti d prettig 
gevoeld tussen de mannen. Het laatste 
aar is Lenneke Brik daar bijgekomen. 
Harry Wassing heeft de functie van 
secretaris overgenomen. 
Het voordeel was dat ik het laatste ĵ aar 
veel taken kon overdragen zodat alles 
al geregeld was voor ik mijn boeken 
inleverde. Louwrens Dreise is toegetre
den tot het bestuur. Bij een afscheid 
hoort een terugblik. In de jaren dat ik 
bestuurslid mocht zi jn, zijn er mede 
door inzet van het bestuur de volgende 
dingen in het dorp gerealiseerd: o.a. 
speelvoorzieningen bij de school, it 
Hoogholtje en de kar voor de jeugd 
(ze wachten nu nog steeds op een nieu
we kar, de oude is verbrand), 
it Zomerkampje van de kinderen is nog 
steeds een groot succes. 
O p de ijsbaan zijn 4 woningen 
gebouwd. Onze vereniging heeft zich 
daar jaren voor ingezet. 
Dorpskrant: later werd de naam 
Tilproat na mijn verzoek door het 
bestuur goedgekeurd. Tussentijds is er 
nog jarenlang een voorjaarsmarkt 
geweest dit is helaas verleden tijd even-
ok de volksdansgroep die de eerste tijd 
met ± 40 personen van start ging in 
1985 en na ongeveer 10 jaar door het 
langzaam teruglopend aantal leden 
moest stoppen. Persoonlijk ben ik 2x als 
afgevaardigde van de gemeente Ten 
Boer naar Den Haag geweest. 
Een keer naar de opening van het nieu
we gebouw van de Tweede Kamer en 
later naar de feestelijke herdenking van 
het Verdrag van Munster. De datums 
weet ik niet allemaal meer maar de 
activiteiten zal ik nooit vergeten. In de 
herfst ben ik met de jeugd meegeweest 
naar de gemeente Hesel (Duitsland) om 
daar in oe 7 dorpen bloembollen te 
poten. U ziet het, als jij je veel inzet 
voor de verenigingen krijg je er veel 
voor terug. Persoonlijk vind ik de taken 
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van het bestuur in de laatste jaren ver
anderd. Zetten wi j ons jaren in om 
nieuwe voorzieningen in het dorp te 
krijgen.Tegenwoordig is het knokken om 
de bestaande voorzieningen te behou-
den.Twee keer per jaar wordt er met het 
Gemeentebestuur vergaderd en steeds 
vaker komen dezelfde punten daarop 
terug. Ik wil allen die mijn afscheids
avond onvergetelijk voor mij hebben 
gemaakt heel hartelijk bedanken even
als alle leden en bestuursleden die mij 
de kans hebben gegeven zoveel jaren 
in het bestuur te mogen functioneren. 
Gezien mijn leeftijd vind ik het genoeg 
en maak ik plaats voor de jeugd. 
Het bestuur wil ik heel hartelijk bedan
ken voor de samenwerking en hun veel 
succes wensen. 

Met vriendelijke groeten, 
Hetty Homan-v.d. Molen (erelid) 

W.A.- verzekering 
Dorpsbeiangen 
Onlangs heeft de Vereniging voor 
Dorpsbelangen besloten een W.A. -
verzekering (Wettelijke 
Aansprakelijkheid) voor haar leden en 
vrijwilligers af te sluiten. Deze verzeke
ring is afgesloten via de V.K.D.G. 
(Vereniging Kleine Dorpen Groningen). 
Hierbij een beknopt overzicht van de 
belangrijkste zaken: 

WIE ZIJN VERZEKERD? 
De bestuursleden en vrijwillig(st)ers van 
onze vereniging, de deelnemers (zowel 
eden als niet niet-leden) van door 
Dorpsbelangen georganiseerde activi
teiten. Verenigingen die activiteiten 
organiseren onder auspiciën (toezicht) 
van Dorpsbelangen va len hier ook 
onder (dus geef dit aan bij een activiteit 

middels een briefje of affiche). De deel
nemers zijn echter uitsluitend meeverze
kerd, indien hun aansprakelijkheid niet 
is gedekt onder een andere verzeke
r ing, al of niet van oudere datum. 
Even een voorbeeld: Jan is vrijwill iger 
en loopt met een dranghek tussen twee 
bussen door om de weg over te steken. 
Als hij de eerste stap zet, komt er plot
seling een auto voorbij en een kras op 
ak van de auto is een feit. Dit is dan 

onder andere verzekerd. 
Maar gemotoriseerde activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld een Solex-race, zijn 
NOOIT verzekerd. 

VERZEKERD BEDRAG? 
Er wordt ten hoogste ƒ 1.000.000,- per 
gebeurtenis en maximaal ƒ 
2.000.000,- per verzekeringsjaar uitge
keerd. Er geldt wel een eigen risico van 
ƒ 50,- bij zaakschaden, en van ƒ250,-
bij opzichtschaden (= voor geleende 
zaken); hierbij geldt een maximale uit
kering van ƒ 250.000,-. Schade aan 
gehuurde opstallen is meeverzekerd. 

WAAR VERZEKERD? 
De verzekering is van kracht ti dens 
activiteiten van bovengenoemde vereni
g ing, waar dan ook ter wereld. 

AANGIFTE VAN SCHADE? 
Bi eventuele schade kunnen wi j een 
schadeformulier aanvragen via de 
V.K.D.G. of bij de Rabo-bank te 
Zuidhorn. Hierna worden de ingevulde 
formulieren weer teruggestuurd naar de 
V.K.D.G. en deze zorgt dan voor de 
verdere afwikkeling. 

Voor eventuele belangstelling betreffen
de de algemene voorwaarden: deze 
zijn in te zien bij G. H. van Dijk, 
Kollerijweg 50, Woltersum, telefoon 
050-3023021 of 06-53533094. 

G.H. van Dijk 
Bestuurslid Dorpsbelangen. 
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Buurtagenten in onze 
gemeente 
Medio 2001 zullen er in de gemeente 
Ten Boer twee buurtagenten werkzaam 
zijn. Deze buurtagenten zullen het aan
spreekpunt zijn als het gaat om de poli
tiezorg in deze gemeente. 
Zo zullen de buurtagenten contacten 
hebben met openbare en particuliere 
instanties, verenigingen en bewoners. 
Of het nu gaat om verkeersveiligheid, 
conflicten tussen burgers, overlast, cri
minaliteit en onveiligneidsgevoelens van 
inwoners, van de buurtagenten mag 
worden dat zij oog hebben voor de 
leefbaarheid in "hun" gebied. 
Kortom, zij zijn het aanspreekpunt voor 
de buurtgebonden politiezorg in hun 
gemeente. 

Totdat het zover is, zal er voorlopig één 
buurtagent voor de gemeente Ten Boer 
werkzaam zijn. Halverwege 2001 zal 
de tweede buurtagent zijn intrede doen. 
De politie dient ook meer zichtbaar 
aanwezig te zijn. Surveilleren met de 
auto, maar ook zeker op de fiets en te 
voet. 

De huidige buurtagent is Harrie Meier, 
ruim 24 jaar werkzaam bij de politie. 
Vanuit de toenmalige Rijkspolitie werk
zaam op het politiebureau in Ten Boer 
en daarna gestationeerd op het bureau 
in Bedum, vallende onder de basiseen
heid Uithuizen. In al die tijd is de 
gemeente Ten Boer het werkgebied van 
Harrie Meier gebleven. De laatste 6 
aar was hij vooral betrokken bij ver-
ceerszaken in de gemeente 
(Verkeerscommissie, Project N360) en 
het laatste jaar ook voor andere lokale 
zaken, zoals openbare orde, jeugdbe
leid, horeca, AZC etc. 

Harrie Meier is te bereiken via het alge
mene politie(telefoon)nummer 0900-
8844. O p uw verzoek wordt u dan 

doorgeschakeld naar het politiebureau 
in Bedum. Daar weet men hem in 
diensttijd altijd te bereiken. 
In de komende tijd zal brigadier Meier 
met enkele organisaties contact opne
men om nader kennis te maken. 

Van Schoolfeest en 
Kermis 
Hoewel het nog even duurt, is het toch 
nog tijd om even rond te kijken naar de 
voorbereidingen voor ons schoolfeest, 
tegenwoordig dorpsfeest geheten. 
Zoals wel algemeen bekend zal zi jn, zit 
de V.V.V. momenteel zonder voorzitter 
en zal er wel gewacht moeten worden 
tot een volgende algemene jaar- en 
ledenvergadering waarin dan hopelijk 
hierin voorzien zal worden. Tot die tijd 
wordt deze functie door Jos Vermeulen 
waargenomen. 
Zo links en rechts is men bij verschillen
de buurtverenigingen al bezig met het 
maken van de nodige straatversierin-

I I r I I 

gen. Dit zal ook we de nodige 
meningsverschillen geven, evenals voor
gaande jaren, maar ook hier zal men 
wel weer uitkomen. 
Voor de bijbehorende kermis is vergun
ning aangevraagd bij de gemeente en 
deze vergunning is inmiddels verleend. 
De legeskosten voor zo'n vergunning 
zijn inmiddels ook een flink stuk geste
gen. V^as dat indertijd zo'n ƒ 7,00 tot 
ƒ 7,50, voor dit jaar was dat ƒ 27,50. 
En dan wordt er gevraagd om de pri j
zen in de hand te houden en niet op te 
voeren. 
Ook wat de attracties betreft is de zaak 
inmiddels rond. Dezelfde zaken als 
vorig iaar komen terug, maar dan aan
gevuld met een schiettent en dan nog 
iets speciaals voor de kinderen. Maak 
dus gebruik van de kermis, want ook 
hiervan kan worden gezegd: de animo 
neemt af en het geld wordt duurder. 
Maar voor een kermis in een klein dorp 
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zoals hier is dit al heel wat, er zi n ver
schillende grotere dorpen waar de ker
mis kleiner of helemaal verdwenen is. 
Dit feest is door de V.V.V. in samenwer
king met Dorpsbelangen georganiseerd 
en zo ziet u maar weer waar samen
werking toe in staat is: eendracht maakt 
macht! 

D. H. Oosterhuis 
secretaris V V V 

SCHOOLFEEST OP 
23 JUNI 
Overal in het dorp zie je in een garage 
of schuurtje groepjes mensen geheim
zinnig werken. Er wordt koffie gebracht 
en men vergadert over de dingen die 
men wil gaan doen. Ondanks het 
geheim weet iedereen in 't dorp dat er 
attributen voor het schoolfeest worden 
gemaakt. 
Men leert op deze manier zijn buurtge
noten, en vooral de nieuwelingen in 't 
dorp, beter kennen. Soms verschillen de 
meningen, maar als de optocht langs
komt is alles vergeven en vergeten en 
vindt iedereen het weer geweldig. De 
band onderling wordt er sterker door. 
Laten we tijdens het feest niet alleen de 
straat versieren, maar laten we er ook 
voor zorgen dat ons huis en de tuin, 
evenals de straat, er netjes en schoon 
uit zien. Veel oudbewoners komen die 
dag naat 't dorp en wij als bewoners 
willen toch trots zijn op ons dorp? 
In de volgende krant leest U het laatste 
nieuws. 

H.H. 

Nog meer dorpsfeest... 
O p zondagmiddag de 24e juni, de dag 
na de optocht, wil de V.V.V een spelle
tjesmiddag organiseren. Straat- or 
buurtteams kunnen dan strijden om de 
eerste plaats in het algemeen klasse
ment. V/e denken niet aan een zes
kamp, maar willen alleen wat 'simpeler' 
spellet es doen. Bij:Voorbeeld bliklopen, 
hobbe fietsen, zaklopen, water- of eier-
lopen, werpspellen etc. Het is dan de 
bedoeling dat alle buurtverenigingen 
(minstens) één team afvaardigen, waar
in zowel jong als oud vertegenwoor
digd zijn. We denken dan per team 
aan 6 deelnemeners: 3 deelnemers 
onder de 1 2 jaar en 3 deelnemers 
ouder dan 12. V W stelt voor de beste 
drie teams kleine prijzen ter beschik
king, en alle kinderen kunnen ook reke
nen op een kleinigheid. 
Om deze middag tot een succes te 
maken zijn alle buurt- en straatvereni
gingen opgeroepen om op maandag 9 
apri om 20.00 uur naar een bijeen
komst in het dorpshuis te komen. Daar 
kunnen we dan ook goede afspraken 
maken over de verdeling van deelne
mers die niet in Woltersum wonen. 

Toneelvereniging 
^Old Egypte'' 

De toneelvereniging heeft zijn jaarlijkse 
uitvoeringen weer achter de rug. 
Veel mensen uit het dorp hebben een 
van de uitvoeringen bezocht, maar toch 
willen we via de dorpskrant nog even 
een melding maken van dit gebeuren. 

De toneelclub is vanaf half september 
bezig geweest om een nieuw stuk in te 
studeren, waarvoor wekelijks op maan-
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dag geoefend werd in het dorpshuis. 
Eind december begint het dan een beet
je te kriebelen want de tijd begint te 
dringen voor de eerste uitvoering. 
Zaterdag 20 januari is het dan zover 
dat het stuk gespeeld kan worden voor 
het publiek. Een ieder van de club is 
nieuwsgierig hoeveel mensen er op 
comen dagen voor onze uitvoering, 
maar gelukkig de zaal zit met 120 
mensen vol. 
Voor een volle zaal spelen is voor de 
spelers het mooiste wat er is, hoewel 
een ieder redelijk gespannen is voor ze 
het podium op stappen. 
Samen met de reg[isseur, dhr. Bos, had
den we weer eenleuk stuk uitgekozen, 
waarvan we zeker het idee hadden dat 
er flink gelachen zou worden. 

In het kort volgt nog even de inhoud 
van het stuk voor degene die om wat 
voor reden dan ook een van de uitvoe
ringen gemist heeft. 

Huub Smit is eigenaar van een evene
mentenbureau, maar hi heeft het 
financieel even wat moeili k, maar als 
de nood het hoogst is, is de redding 
nabij , dit in de persoon van een neef uit 
Canada, die stinkend rijk is. 
Neef Bas komt over uit Canada, maar 
wil graag kennis maken met de vrouw 
van Huub, deze moet echter plotseling 
naar haar zieke moeder, er zit dus niks 
anders op, dat de huishoudster (Celien) 
de plaats inneemt van Huub zijn vrouw. 
Het plan wat Huub heeft klopt volledig, 
en de huishoudster speelt de rol voor
treffelijk, totdat Huub zijn vrouw onver
wachts weer thuis komt. 
Wat moeten ze? Ze besluiten om de rol
verdeling te laten zoals hij is, en de 
plaats van de huishoudster wordt inge
nomen door de "echte" vrouw van 
Huub. 
De laatste heeft het hier maar moeilijk 
mee, zeker als ze veel huishoudelijk 
werk krijgt opgedragen. 
Als dan ook nog de oroer van mevrouw 

Smit op bezoek komt wordt het alle
maal nog even lastiger. 
O p het laatst houdt mevrouw Smit het 
dan ook niet meer vol om de komedie 
door te spelen, ze moet de waarheid 
vertellen aan neef Bas. 
Bas is hier eerst kwaad over, dat hij zo 
voor de gek is gehouden, maar zoals 
altijd in een blijspel komt alles op zijn 
pootjes terecht. 
Neer Bas geeft financiële ondersteuning 
aan Huub, waardoor het evenementen
bureau gered is, en tevens ziet hij de 
kans schoon om Celien aan de haak te 
slagen, en haar mee te nemen naar 
Canada. 

Al met al was de avond zeer geslaagd, 
het publiek heeft goed gereageerd op 
het stuk, zodat we vol vertrouwen de 
tweede avond op 17 februari tegemoet 
konden zien. 
Ook deze avond was de publieke 
belangstelling goed, en ook na afloop 
van deze avond waren de mensen 
enthousiast over hetgeen wat op de 
planken was gebracht. 
Terugkijkend als toneelvereniging zijn 
we bijzonder tevreden, we hebben vee 
positieve reacties gehad op de twee 
avonden, de belangstelling was goed, 
zodat we vol goede moecTweer uit kun
nen kijken naar het volgend aar. 
Als deze dorpskrant uitkomt hebben we 
nog een optreden verzorgd in Wirdum 
(23 Maart) en dan staan onze activitei
ten weer stil tot half september. 

Rest mij nog een ding te vermelden, wi j 
zijn nog op zoek naar mannen die er 
wel wat voor voelen om mee te doen 
met onze club. * ^ 
Bij bijna iedere toneelclub wordt het 
steeds moeilijker om aan toneelspelende 
mannen te komen. 
Ook wi j zitten krap in de bezetting van 
mannen, dit kan ons beperken in de 
keuze voor een nieuw toneelstuk. 
Het liefst zouden we zien, dat er zich 
wat jonge mannen aanmelden bij ons. 



Voor al uw 

# V e r f 
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Voor Verf Vink 
Gaykingastraat 43 - Ten Boer - Tel. 050- 3021623 

K R I N G L O O P W I N K E L . 

U T O P I A 

VERKOOP VAN 
iVIEUBELS - KLEDING - BOEKEN 

H.H. ARTIKELEN - etc. 

Burg Tr iezenbergstraat 31 
Tel.050 - 3023489 

Goeden regelmatig onderhoud 
voorkomt dit! 

El Siem Bijman heeft moderne 
M apparatuur en goed opgeleide 
H monteurs in huis om élle 
ra merken auto's in topconditie 
0 te houden en te brengen. 

Op al ome reparaties' 3 mnd. BOVAG gmrantle 

Slem 
i 
Bijman 

allround Autobedrijf 
Groene Zoom 2 Ten Boer050 - 3021494 



daar hebben we momenteel echt een 
gebrek aan. 
Een ieder die dit toch wel wat lijkt, kan 
zich aanmelden bij een van onze 
bestuursleden, een lijst hiervan staat in 
deze krant. 
Voor degene die nog twijfelt zou ik zeg
gen, kom eens langs op maandag
avond in het dorpshuis, als we weer 
aan het repeteren zijn, je bent van 
harte welkom! 

Vv^igbolt Kiel. 

nFRAM" 
I W M i i l f c j I I l l l i M l I l 

De Fram: 
een levend monuinenf 
in Woltersum 
3 mei 1980 - 2000 was een jubileum
jaar - werd de molen na een grote res
tauratie weer in bedrijf gesteld. Meer 
dan 20 jaar later is de molen nog 
steeds met grote regelmaat in bedrijf. 
Met recht dus een 'levend 'monument. 

Als Molenaars hebben we de afgelopen 
jaren met veel plezier op de molen 
gewerkt. Ons enthousiasme is in die 
tijd eigenlijk alleen maar gegroeid. Het 
is onze bedoeling om de molen in een 
goede conditie te houden, waarbi j we 
vooral de zaagfunctie in ere willen hou
den. We hebben inmiddels al heel wat 
lout gezaagd en zagen gevij ld.... 

Zoveel jaar na de restauratie zien we 
ook dat de molen hier en daar wat "slij
tage" begint te vertonen. "Sli jtage" 
klinkt wat zwaar, maar het is wel zo dat 
het onderhoud altijd net iets minder is 
dan het eigenlijk zou moeten. U 
begrijpt het al geld. Eigenlijk is er 
nooit genoeg. 
O m de molen toch in een goede condi
tie te houden moeten we slim met onze 
middelen omgaan. Dat betekent dat we 
als molenaars zelf ook het nodige aan 
onderhoud doen en waar het kan ook 
meehelpen met molenmakerswerkzaam
heden. O p die manier hebben we 
vorig jaar weer veel voor elkaar gekre
gen. Zonder vrijwilligers gaat het niet. 
Daarom zijn we erg olij dat een aantal 
inwoners van Woltersum de handen 
stevig uit de mouwen heeft gestoken. 

24 juni 2001 : de grote teerdag! In één 
dag hebben we met 6 vrijwilligers uit 
het dorp de molen compleet in de teer 
gezet. En dat wil wat zeggen. Loopt u 
maar eens langs de molen en probeer 
in te schatten hoeveel vierkante meter 
we op deze dag onder handen hebben 
genomen. In totaal hebben we onge
veer 30 teer en 20 liter carboleum Ver-
smeerd' 
G. Bouwman, J Engel, B. Stri k, 
J.W.Homan, J, Dijk en E. Vink bedankt! 

Ook mag de inzet van onze winterschil-
ders niet onvermeld blijven. Zoals u 
weet zitten er prachtige ruiten in de 
Fram. Dat ziet er mooi uit, maar het 
schilderen is een hele klus. Dit soort 
onderhoudswerk is alleen mogelijk als 
je vrijwilligers vind die zo gek zijn om 
de kwast te pakken... Wi j brachten de 
ramen naar onze winterschilders en 
kregen ze als nieuw terug. 
B. Strijk, J. Engel en J.W. Homan 
bedankt! 

Kortom, als molenaars hebben we vorig 
jaar weer ontdekt dat de Woltersumers 



de molen nog steeds in hun hart heb
ben gesloten en daar ook iets mee wi 
len doen. Deze positieve ervaring bete 
kent dat we nog wel eens een beroep 
op u durven doen. 

Tenslotte nog iets heel anders. Wist u 
dat we de molen inmiddels op internet 
hebben gezet? Nee? Kijk dan op: 
http://home.uni-one.nl/houtzaagmo-
lenfram. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben 
ingelicht. 

Met vriendelijke groet 
Auke Oosterhoff namens de gehele 
groep vrijwilligers. 

Jaarvergadering 
Dorpshuis ^̂ De 
Bongerd^^ 

Voorzitter Hulshof heet de 18 aanwezi
gen welkom ,en zegt blij te zijn met 
deze grote opkomst. 
Dit heeft ongetwijfeld te maken met de 
brief die alle verenigingen/ gebruikers 
van het dorpshuis hebben ontvangen 
van de secretaris. 
In deze brief was namelijk het uitgelegd 
waaruit het bestuur van net dorpshuis 
bestaat, 
nl uit een onafhankelijke voorzitter en 
uit afgevaardigden van de verenigingen 
die gebruik maken van het dorpshuis. 
De laatste paar jaar kwamen er steeds 
minder afgevaardigden van de vereni
gingen naar de jaarvergadering, het 
dagelijks bestuur kreeg nierdoor het 
vermoeden dat door bestuurs

wisselingen in de afgelopen jaren de 
luidige bestuursleden niet meer op de. 
loogte waren 
van deze regel. 
De secretaris heeft nu van bijna elke 
vereniging weer een afgevaardigde op 
papier staan. 
Verder vertelt de voorzitter wat er het 
afgelopen jaar weer is verbeterd in en 
om het 
dorpshuis,nl de invalide oprit en een 
nieuwe vouwwand in de grote zaal en 
een vouwwand 
voor de berging.Al deze zaken konden 
worden gerealiseerd door subsidie van 
diverse fondsen. 
Maar we zijn er nog niet want zoals u 
al in de media heeft kunnen lezen, is 
het dak aan vervanging toe, kosten fl 
75.000,=.Dit valt omder groot onder
houd, deze kosten kunnen wij 
zelf niet alleen opbrengen, hier zal een 
beroep moeten worden gedaan bij de 
gemeente 
Ten Boer.De eerste gesprekken zijn hier
over reeds gevoerd met de desbeteffen-
de wethouder. 
Maar de gemeente is bezig met een 
nieuw beleid betreffend de dorpshui
zen, hoe dit er uit komt te zien is nog 
niet helemaal zeker. 
Verder ligt het in de bedoeling om cen
trale verwarming in het dorpshuis aan 
te leggen, de offerte is reeds binnen, 
kosten fl 33.000,=. Ook voor dit plan 
zijn de gelden nog niet voorhanden, 
maar we leggen ons er nog niet bij 
neer. 
Ook werd voorgesteld om de consump
tieprijzen met een kwartje te verhogen, 
de laatste jaren zijn de inkoopsprijzen 
geleidelijk omhoog gegaan, net streven 
is en blijft om de prijzen zo laag moge
lijk te houden in het dorpshuis. 
De nieuwe prijzen zijn: 
kopje koffie fl 1,50= 

pot koffie ,\ fl 10,00= 

consumtie fl 2,00= 



Volgend jaar met de invoering van de 
Euro zullen de prijzen zodanig worden 
dat de consumptieprijzen nagenoeg het 
zelfde blijven dus geen gigantische 
afrondingen naar boven. 
Ook het dorpshuis heeft bezoek gehad 
van de brandweer met iemand van de 
gemeente ivm 
de brandveil igheid, ook in het dorps-
luis zijn hier en daar wat punten wat 
verbeterd moet worden, o.a noodver
lichting, bordjes "nooduitgang",en de 
nooduitgangen zelf moeten worden ver
beterd. Al met al we hebben nog plan
nen genoeg, maar de centen nog niet. 
Om half tien bedankt de voorzitter de 
aanwezigen voor hun komst en sluit de 
vergadering. 

in oudewetse kleding te verschijnen. 
Nou weten we wel dat er nog veel van 
deze oude kleding her en der in het 
dorp ligt opgeslagen, alleen weten we 
niet meer bij wie. 
Zouden de mensen die nog van deze 
oude kleding hebben liggen wel kontakt 
willen opnemen met een van de 
bestuursleden. 

Voorzitter H v Dijk tel: 3021491 

Secretaris S.Lubberts tel: 3023500 . 

Penningm G. v Dijk tel: 3023021 

Tot zo ver het laatste nieuws van de ijs-
vereniging, 

Bestuur ijsbaan Woltersum. 

Nieuws van de 
ijsvereniging 
O p 23 februari 2001 heeft de ijsclub 
haar jaarvergadering gehouden. 
Tijdens de vergadering werd de vraag 
gesteld of de ijsvereniging niet iets kon 
organiseren voor haar leden, de afgelo-
Den winters heeft men niet veel voor 
lun leden kunnen doen, daar de ijs-
Doan slechts een of twee dagen open 
kon wezen. 
Ook kwam ter sprake dat het al weer 
tien jaar geleden was dat we een folk
loristisch ijsfeest hadden gehad, maar 
door de slechte winters de afgelopen 
aren, hebben we dit nog niet weer 
cunnen organiseren. 
Toen kwamen we op het idee om dan 
maar een gedeelte van het ijsfeest te 
gaan organiseren, 
namelijk een folkloristiche feestavond. 
Het ligt in de bedoeling deze in novem
ber te gaan houden. 

I I I I 

O p deze avond word men verzocht om 

Van de 
Begrafenisvereniging 
O p 26 maart heeft 
Begrafenisvereniging Woltersum haar 
algemene jaarvergadering gehouden. 
Dit is geen volledig verslag van die ver
gadering, maar een op aantal punten 
wilden we onze leden toch alvast wi j - ' 
zen. 

In de eerste plaats is het bestuur weer 
voltallig. Henk van Dijk blijft nog een 
aantal jaar voorzitter en Jos Vermeulen 
is tot het bestuur toegetreden. Voorlopig 
als vice-voorzitter, maar in de zomer 
zullen Joop Dreise en hij van functie 
wisselen. Joop is onze penningmeester, 
maar wordt dan vice-voorzitter en Jos 
neemt dan de penningen onder zijn 
hoede. Verder zitten Dick Kuil (secreta
ris) en Eddy de Boer in het bestuur. 

De contributie voor 2001 is vastgesteld 
op • 12,-. Dat betekent voor volgend 



IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

( W I M J R i p ü E N S ) 

A l l e s o o r t e n b r o o d v a n de 
WARME BAKKER 

WARM KRENTEBROOD 
SUIKERBROOD e n GRONINGER KOEK 

zo v a n de b a k p l a a t ! 

T e v e n s g r o o t a s o r t i m e n t v o o r 
D I A B E T I C I ! 

Markthandel Andre Westerbeek 

Reparatie van sieraden 
klokicen en horloges. 

Prijsopgave vooraf 

Wij plaatsen oofc 
horloge banden 

en batterijen. 

Gratis montage^ 
klaar terv/ijl u yvacht 

TON EN J A N N A 
LIETMEIJER 

voor al uw 

Jongens- en meisjes
ondergoed 

Heren- en dames
ondergoed 

( ook halfwol en thermo ondergoed ) 

Sokken 
Kniekousen 

Panty ' s in diverse soorten 

Telefoon 
** 0 5 9 4 - 5 1 7 4 1 7 * * 

A R D B A R K H O F 

uw HUISHOUDZAAK op de MARKT 

5T0FZUIGERZAKKEN 
s t e r k i n e l k merk 

• » • 
WENSKAARTEN i n ENVELOP 

1 g l d . per stuk 
zes voor 5 gld. 

OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD 



jaar een verhoging van de contributie 
met iets meer dan 40 cent. 

Tijdens de vergadering werd het heel 
duidelijk dat we in de nabije toekomst 
wel voor een aantal problemen gesteld 
zullen worden. Want de kosten van het 
delven en sluiten van graven zullen 
aanzienli k stijgen. Tot nu toe heeft 
Simon Lubberts sr. die taak altijd op 
zich genomen en heeft hij daarvoor 
altijd erg weinig geld gevraagd. Maar 
ook Simon wordt ouder en hij moet ook 
meer voor zijn vrouw zorgen, dus het 
zal hem niet lukken dit te bli ven doen. 
Dus moeten deze werkzaamheden uit
besteed gaan worden. Dat zal een kos
tenverhoging van zo'n 400 tot 500% 
met zich meenemen. Het bestuur zoekt 
zoekt nog naar de goedkoopste alter
natieven, maar het ziet er naar uit dat 
we op de volgende jaarvergadering de 
contributie zullen moeten verhogen. 
Hoeveel de contributie verhoogd moet 
worden, weten we nog niet en we zul
len proberen de kosten zoveel mogelijk 
te spreiden, zodat we toch nog een van 
de goedkoopste verenigingen in ons 
district te blijven. 

Een vergelijkbaar probleem is er met de 
dragers: ook zij worden steeds ouder. 
Nieuwe dragers zijn moeilijk te vinden, 
dus is er in de afgelopen tijd al vaker 
een beroep gedaan op dragers uit Ten 
Boer. Ook hiervoor zullen de kosten stij
gen, als we geen goede oplossing vin
den. Daarnaast roepen we onze dorps
genoten op, om zich voor deze minder 
aangename taak op te geven. Dragen 
is niet iets wat je zo uit de losse pols 
doet, dus denk er eerst goed over na, 
voor je je hiervoor ter beschikking stelt. 

O p een vraag van dhr. Sybenga of er 
op het kerkhof ruimte is om urnen te 
p aatsen, konden we gelukkig positief 
antwoord geven: voor wie dat wi l , kun
nen urnen 'ing|egraven' worden. 
Voorlopig denkt de 

Begrafenisvereniging nog niet over het 
oprichten van een urnenmuur. Dat zou 
weer meer kosten met zich meebren
gen. 

Ondanks het feit dat er op de vergade
ring veel meer ter tafel kwam, denk ik 
hiermee een aantal belangrijke zaken 
voor de leden van de 
Begrafenisvereniging alvast te hebben 
aangekaart. Ik hoop dat we er op de 
volgende jaarvergadering met z'n allen 
uit kunnen komen. 

|v 

TUINTIPS 
• CD's doen het prima als vogelver
schrikker: span een lang touw tussen 
twee vaste punten en hang hieraan de 
aan een touwtje bevestigde CD's. 
Hetzelfde kan ook met aluminiumbakjes 
uit de supermarkt. 

• Boomschors kunt u ook strooien in 
uw border en rond de voet van planten 
in potten en bakken. Het staat decora
tief, het houdt de groei van onkruid 
tegen en het voorkomt dat de grond 
snel uitdroogt. 

• Noppenfolie (luchtkussenplastic) kunt 
u goed gebruiken tijdens een vorstpe
riode om te voorkomen dat een plant 
bevriest. Voor de potplanten maakt u 
een soort zakje en trekt dat als bescher
ming tegen de vorst over de plant. 

• Als de kronkelwilg gesnoeid wordt, 
kunt u van de dunste takjes een nestje 
maken. De eerste takjes worden met 
een paar ijzerdraadjes vastgezet, en 
dan maar wikkelen. U kunt er een ste
nen kip of iets dergelijks inzetten, maar 
een paar plantjes staan ook heel leuk. 

• Lelijke grindtegels kunnen omge-
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draaid worden, zodat de gladde kant 
boven komt. Afgewisseld met steentjes 
of keien kan er weer een mooi terras 
van worden gemaakt. 

• Van een lege plastic fles kunt u een 
prima wespenvanger maken. Snijd een 
stuk van ± 10 cm aan de bovenkant 
van de plastic fles af. Steek dit deel met 
de fials naar beneden in het resterende 
deel van de fles. Schenk daar vervol
gens een paar centimeter limonade in 
en zet de wespenvanger op tafel, of 
hang hem op. 

• De rozen moeten deze maand wor
den gesnoeid. Dode takken uit struiken 
en pfanten knippen. Afgestorven plan
tendelen wegknippen zonder nieuwe 
knoppen te beschadigen. 

• Onkruid wieden. 

• Mest en compost strooien en licht 
door de grond werken. 

• Nestkastjes voor vogels moeten ook 
weer ieder voorjaar schoongemaakt 
worden. 

• Jaarlijks moet de vlinderstruik al in 
maart worden gesnoeid. O p die manier 
blijft hij mooi compact. Knip de hoofd
takken af boven de verdikkingen in de 
takken. O p die plaats loopt de struik 
straks ± 50 cm uit. 

Vui spreuken 
Een vrijgezel is iemand die naar een 
vrouw verlangt, maar blij is dat hij haar 
niet heeft gekregen. Wie altijd lacht is 
een domkop, wie altijd glimlacht is een 
huichelaar. Doe wat je hart je ingeeft en 
zorg dat je geniet terwijl je doet wat je 
wilt doen. Je kunt niet dapper zijn als 
het je in het leven altijd mee heeft geze

ten. Nadrukkelijke meningen zijn niet 
verkeerd, zolang er ruimte blijft voor. 
anderen. De beste aanpak om obstakels 
te overwinnen is in teamverband. 
Integriteit is het juiste doen, ook als nie
mand kijkt. Mettertijd verandert alles, 
zeggen ze, maar je moet het wel zelf 
doen. W ie bevelen geeft, moet zelf 
weten hoe het beter moet.Waar het 
omgaat is wat we doen met wat we 
weten. 

Vanuit cle school: 
Toen we na de kerstvakantie terug kwa
men op school, bleken de schilders hun 
werk afgerond te hebben en was alle 
iverftroepT opgeruimd. Heerlijk, we had
den een fris, schoon en vooral weer 
rustig gebouw tot onze beschikking. Dat 
werkt toch heerlijk. Ondanks het feit, 
dat de schilders geprobeerd hebben om 
ons in het werken zo weinig mogeliik te 
hinderen, heb je er op den duur toen 
wel genoeg van. Alles staat vol met 
spullen, die eigenlijk in een klaslokaal 
horen te staan. Maar als alles weer 
mooi en opgeknapt is, vergeet je dat 
soort dingen ook weer snel. O p het 
moment van schrijven zijn alle spullen 
alweer het klaslokaal uitgezet, maar nu 
om een heel andere reden. We hoefden 
ze niet meer terug te zetten, omdat we 
een compleet nieuw meubilair gekregen 
hebben. Fantastisch allemaal. Het ziet 
er geweldig uit. Bovendien zijn we nu 
bezig om met de kinderen alleHei kunst
werken te maken en die door de hele 
school op te hangen. U kunt het binnen
kort allemaal komen bewonderen, want 
er komt een open dag. 

Joost, Hendrina, Anneke en Dieta. 



Schilders- & Onderhoudsbedrijf 
Roelvink 
U kunt bij mij terecht voor: 
Scliilderv/erk. Beglazingswerk. 
Wandafwerking, 
Verf en Behang. 
Renovatiewerkzaamheden, 
Kozijnen, Deuren, Dakramen, Enz, enz. 
Badkamers, Keukens. Sauna's. 

Isolatieglas Fl. 70,-pm2 excl b.t,w, 
H.R.GIas Fl.95,-pm2 excl b.t.w. 
H.R.++Glas Fl. 130,-pm2 excl b.t.w. 

Vraag vrijblijvend offerte. 
Hoofdweg 12 9795 PB Woltersum tel: 050 3024082 fax: OSO 3021181 mobiel: 06 54962470 

Loonbedrii ''Van der Laan 
Aanneming cultuurtechnische werken 
Verhuur grondverzetmachines 
Agrarisch loonwerk 
Handel in zwar te grond en compost 

Eemskanaal z.z. 8, 9625 TK Overschild 
® (050) 3 02 12 15 of (06) 52 90 98 89 



Schaatsen in Kardinge. 

We hebben 4 Dinsdagen schaatsles gekregen in Kardinge, we kregen eerst schaatsles en 
daarna mochten we vrij schaatsen op de grote baan. 
Met schaatsles hebben we bijvoorbeeld Remmen en de schaatshouding geleerd. Er gingen 
ook veel gezellige ouders mee. 
En de Meester ging ook mee schaatsen, hij is ook een paar keer gevallen. 
Gelukkig voor ons begon het hard te vriezen en konden we ook op de ijsbaan in Woltersum 
schaatsen. 
De opa van Steffan en de opa van Riette veegden de baan steeds schoon. 
En van de moeder van Arenda kregen we warme chocolademelk en limonade. 
En zelfs juf Hendrina durfde op de schaatsen gaan staan,en ze is net zoals meester Joost eens 
een keer gevallen. 
Wij willen de Supportersvereniging Woltersum bedanken, want die heeft de entrees betaald 
voor de ijsbaan in Kardinge. 

Groetjes van Riette en Jack. 

Bezoek aan de Fraeylema-borg. 

Vrijdag 2 maart zijn wij met de groepen 5 t/m 8 naar de Fraeylema-borg geweest. Daar 
stond een meneer op ons te wachten. 
Toen gingen we de trouwzaal bekijken, daar hingen veel schilderijen. Het waren allemaal 
schilderijen van koningen en koninginnen. 
Meneer Piccard heeft hier ook gewoond, maar hij kwam eigenlijk uit Woltersum. 
Hij was een vriend van de Franse koning. 
Er was ook een w.c. Dat was gewoon een houten doos. De poep kwam gewoon in de gracht 
terecht, dat was wel een beetje vies want daar dronken ze ook weer van. 
Wij mochten ook nog in de toren en die stond een beetje scheef. Het was best wel hoog, wel 
17 meter. 
Er zaten ook vleermuizen op zolder, we hebben ze jammer genoeg niet gezien. 
Er was ook een hele grote kelder. Daarin werd turf bewaard. De knechten hadden het vaak 
koud want ze mochten 's avonds de kachel niet aandoen. Er was ook een soort koelkast. Het 
ijs zaagden ze 's winters uit het meertje, dat werd in een hele diepe kuil bewaard en in de 
zomer deden ze het ijs in de koelkast. 
Buiten in het bos was het net een doolhof en aan het eind van het bos stond een beeld van de 
godin van de natuur. 
Het was heel erg leuk. 

Groetjes Jeroen en Steffaii. 
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"DE W i t t e 7^ lil 

V o o r e e n g e z e l l i g a v o n d j e u i t 

Hoofdweg 2 - Woltersum - Telefoon 050 - 3023666 

Ook voor bruiloften en partijen 
Tevens verzorgen wij koude en warme buffetten 

Elke laatste zaterdag van de maand klaverjassen 

G r a a g tot z i e n s bi j ! 
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jQsper: papa cn motorchauf f cur 
danië): papa 
alwin: bij Buitenkamp werken 
wcsiey. dan wil ik een motor 
ramon: dan ga ik bij.Buitenkamp werken cn vader 
lianne: moeder en juf 
joram: oma 
berend jan: politieagent en papa 
marjon: oppasmoeder 
romy- juf en dierenarts 
marieke: juf cn moeder 
agncs: moeder 
rico: bij buitenkamp werken cn vader 
mirte: moeder 
jip: dierenarts cn juf 
joy: juf cn moeder 
sanne: moeder 
kimbcriy: dierenarts cn juf 
jurrien; vader cn ccn boerderij 
mclissa: zuster 

X tabc: teveel om op te noemen, wel 15 of zo 



a u p i n g 

desso 
Dimlopillo Voorde 

complete 

inrichting 
zit u bij ons 
op de 
eerste rang 

IRICHTING - MEUBELMAKERIJ 
oer Tel.: 050 - 3021383 Fax; 050 - 3021435 
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De tu inman is moe. 
Breng hem naar z i jn hangmat. 

reken en kjei/r 
Maak de sommen 

ĵ l en kleur de vakken. 
m 

^ 15 = r o o d 
, 13 = geel 

1 1 = g r o e n 
9 = b l a u w 
7 = b r u i n 



We zijn net zo 
thuis in 





VERENIGINGEN 
In iedere dorpskrant plaatsen we een lijst met 
de namen en telefoonnummers van alle vereni
gingen die in ons dorp actief zi jn. 
Veranderingen en nieuwe bestuurslijsten ont
vangen we graag. Je kunt lijsten opsturen naar 
de redactie, p/a Bijbelgang 10, 9795 PD 
Woltersum. 

Dorpsbelangen : 
Voorzitter. H.A. van Dijk, 
Secretaris: H. V/ossing 
Penningmeester. A. Dost 
Leden: G. van Dijk 

L Brik 
R. Stoijen 

' L. Dreise 

Stichting Dorpshuis "De Bongerd" 
Voorzitter: Jan Hulshof 
Secretaris: Simon Lubberts 
Penningmeester: Wigbold Kiel 

Sportvereniging 
Voorzitter: 
Secretaris: 
Penninmeester: 
Vv'edstrijdsecr.: 
Jeugdzaken: 
Secretaris gym: 
Lid gym: 
Lid gym: 
PR.: 

Woltersum : 
Jan Hoekstra 
M. Sander 
Hennie Nieborg 
Henk Schenkel 
Rieks Laning 
Janny Hulshof 
Tiny Heersema 
Merrie Boer 
Jack Huizinga 

IJsvereniging : 
Voorzitter: H.A. van Dijk 
Penningmeester: G van Dijk 
Secretaris: E. v.d. Laan 
Lid: W. van Dijken 

Biljartclub : 
Voorzitter: L. Ruben 
Penningmeester: H. Schoonveld 

Vogelvereniging "De Kardinaal" 
Voorzitter: H.A. van Dijk 
Secretaris: G.H. Woltjer 
Penningmeester: M. Blink 

Toneelvereniging "Old Egypte" 
Voorzitter: Wigbold Kiel 
Secretaris; Marjan Roelvink 

-Lanink 
Penningmeester: Sien Steenhuis 

050 - 3021491 
050 - 3022807 
050 - 3023234 
050 - 3023021 
050 - 3023277 
050 - 3022266 
050 - 3023748 

050 - 3022256 
050 - 3023500 
050 - 3010686 

0 5 0 - 3023210 
0 5 0 - 3021671 
050 - 3022823 
050 - 5419419 
050 - 3022665 
050 - 3022256 
050 - 3022895 
050 - 3023501 
0 5 0 - 3 0 2 3 6 1 9 

050 -3021491 
050 - 3023021 
0 5 0 - 3 0 2 1 2 1 5 
050 - 3021796 

050 - 3022892 
050 - 3021350 

0 5 0 -

050 -

3021491 

3023328 

050 - 3010686 

050 -
050 -

3024082 
3023558 

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum 
(VTPTW), 't Kwetternest: 
Voorzitter: Teddy Bodewes 050 - 3021135 
Secretaris: Yvonne Scholier 050 - 4029379 

Penningmeester: Tjokelien van Dijk-
Rillema 

Bestuurslid psz: Ina Veldhuis 
Bestuurslid: Annie de Boer 

Begrafenisvereniging : 
Voorzitter: H.A. van Dijk 
Secretaris: D. Kuil 
Penningmeester: J. Dreise 

Begraafplaats Woltershof 
Voorzitter F. Misker 
Secretaris E. de Boer 
Penningmeester Vacant 

Kerkenraad Woltersum 
Scriba. J. Everts-Fluks 
Lid. \ Misker 
Lid. Bulthuis-Haayer 

050 
050 
050 

3023021 
3023305 
3022834 

050 -3021491 
050 - 3022044 
0 5 0 - 3 0 2 1 4 7 9 

0 5 0 - 3 0 2 1418 
0 5 0 - 302 1913 

050 - 3021416 
050 - 3021418 
050 - 3024677 

Klaverjasvereniging " Ruiten Troef " 
Voorzitter: R.F. Stayen 050 - 3022266 
Penningmeester: LValk 050 - 3024021 

Buurtvereniging Dobbestraat: 
Voorzitter: H.A. van Dijk 
Secr./Penm.: H. Blink 

050 - 3021419 
050 - 3022083 

Buurtvereniging K.de Boerweg, " Aktief " 
Voorzitter: Gerda Kiel 0 5 0 - 3 0 2 1 5 4 3 
Secretaris: H. Wassing 050 - 3022807 
Penningmeester: L Valk 050 -3024021 

Buurtverband Bouwerschapweg, " Lombok " 
Voorzitter: Gerrie Kersten 050 - 3023648 
Secretaris: Jetty Venema 050 - 3023074 
Penningmeester: Diane Noordman 050 - 3023875 

Buurtvereniging Bijbelgang : 
Voorzitter: Hetty Homan 050 - 3021 91 9 
Secretaris: Eric Kiewiet 
Penningmeester: Jantje Graatsma 050 - 3021322 

Buurtvereniging Het Kerkpad. 
Voorzitter: Janet Klinkhamer 
Secretaris: Mieke Steijvers 
Penningmeester: Anna Dijk 

050 - 3024794 
050 - 3024253 
050 - 3022452 

Buurtvereniging Kollerijweg " op 't end " 
Voorzitter: Petra Schenkel 050 - 3023393 
Secretaris: Annet de Haan 050 - 3021096 
Penningmeester: Hemma Ruben 050 - 3022892 

Schoolbestuur 
Voorzitter: M.arjan Roelvink 
Secretaris: Rita v. Heuvelen 
Penningmeester: Gerda Kiel 

V.V.V. 
Voorzitter, a.i. Jos Vermeulen 
Secretaris: D.H. Oosterhuis 
Penningmeester: Kees Steenhuis 

050 - 3024082 

050 - 3021543 

050 - 3023277 
050 - 3022685 
050 - 3023558 




