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grote wereld verwachten. Ondanks dat er vele
sociale zekerheden veranderen of verdwijnen
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is er een club opgericht, die ouderen langer in
ons dorp probeert te houden. Vrijwilligers willen U helpen in moeilijke omstandigheden.
Hierover leest U verder in deze krant. De
naam is Noabers. Voor de niet -Groningssprekenden onder U: het betekend "buren". In
ons dorp zijn we immers allemaal buren,
vrienden of familie. Ik wens U een goede en
gezellige feestmaand toe. Wees voorzichtig

Oplage:
Redaktieadres:

e-mail

200 stuks

met vuurwerk.. Een goed en gelukkig 2005
toegewenst.

Hetty Homon - v / d Molen
Dobbestraat 13 Woltersurn
tel.: 3021919.
redactie.tilproat@tiscali.nl

Kopijsluiting vrijdag 04 maart 2005

H.Homan - v.d. Molen.
Van de Bestuurstafel.

Vdn de bestuurstafel
Alweer de laatste dorpskrant van 2004.
In de Dobbestraat is het nog steeds één en al
bedrijvigheid. Dit zal ook nog een poos zo
blijven.
Voor de bouw van de koopwoningen zullen
een aantal bomen moeten wijken.
Dorpsbelangen zal tegen de kapvergunning
geen bezwaar aantekenen. In eerste instantie

Voorwoord

zijn we hier echter niet meteen mee akkoord
gegaan, hiet is absoluut een Indianenverhaal

Beste Dorpsgenoten.

dat wij de bouw zouden willen vertragen:
- In het verleden is er slordig omgesprongen

Dit is al weer het laatste nummer van het jaan

met het kappen van bomen.( Recentelijk zijn er

Een jaar dat niet alleen wat betreft het weer

voor het maken van een nieuwe ingang voor

slecht was. Overal in de wereld heerst grote

het sportveld nog illegaal bomen verdwenen).

onrust en staat men elkaar naar het leven. De

- De gemeente en de bouwer wilden na over-

tv toont hiervan verschrikkelijke beelden, dus

leg met dorpsbelangen kijken naar mogelijk-

daar verder over uitweiden heeft geen enkele

heden om de bomen te sparen,

zin. Ook in ons eigen land is het zeer onrustig

Aangezien de bouwer last gaat krijgen van de

en doet men de vreselijkste dingen. Laten wij

boomwortels en omdat een aantal toekomstige

elkaar in ons eigen dorp met respect en

bewoners bezwaar maakt tegen de bestaande

begrip behandelen. Als wij, als dorpsgenoten,

bomen zullen ze worden gekapt. Wel is er een

dat al niet kunnen, wat moeten wij dan van de

herplantplicht op nog nader aan te geven
locaties in het dorp.
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Bij ons dagelijks te verkrijgen:
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van Freilandhennen
Dat zijn kippen die ook buiten kunnen schaaeïen

Tevens Postkantoor

Het geeft net iets meer aan het ei
Tevens op afspraak thuis bezorgd
of op te halen bij ons stalietje

H o o f d w e g 11 - W o l t e r s u r n

Fam.W.Lalkens
E e m s k a n a a i rtz 4
9795 T B Woltersurn
tel: 050-3022028

Telefoon: 050 - 3021350

DIJKMAN
IERENSECIAALZAAK

S t a d s w e g 143 - W i n n e w e e r - T e l : 050
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donderdag

gratis

3022581
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Klelndlervoeders ; Veevoeders
Luxe artikelen
Hengelsport
Tuinzaden en pootgoed
Klompen en laarzen

Corr. adres:
I. W i n k e l
W e t h . h u i s m l n . 19
9902 L N A p p i n g e d a m
Tel: 0596 - 629925

Dobbestraat, eind november

Bomen bij het Eemskanaai

geïnventariseerd. Verder geldt daar hetzelfde
voor als voor de bomen.

Op een mooie dag begin oktober 2004 kwam

Het advies zal niet zijn om de bomen gefa-

ik bij de dijk langs het Eemskanaai een man

seerd te kappen en nieuwe aan te planten. Dat

op een "trike" (?) tegen. Ik bedoel zo'n drie-

is slecht voor de oude bomen die achterblij-

wielige motorfiets met veel te grote banden.

ven. Bomen die dicht bij elkaar zijn grootge-

Op het stuur was met plakband een laptop

groeid, zijn ingesteld op eikaars beschutting.

bevestigd en op het voertuig stond de naam

Warempel, daar waar bomen zijn gekapt zijn

van een serieus bedrijf. De man vertelde mij

de bomen er omheen daadwerkelijk niet echt

bezig te zijn met behulp van een computerpro-

florisant meer! Let maar eens op (zo lang het

gramma de bomen te inventariseren, op ver-

nog kan).

zoek van het waterschap. Er moet een advies
komen over het hoe en wanneer kappen en

Op een mooie dag eind oktober kwam ik bij

eventueel vervangen van de bomen. Eigenlijk

de dijk bij het Eemskanaai een "verboden in te

horen de bomen niet bij een dijk. Dat is slecht

rijden bord" tegen en een groep jolige bomen-

voor de dijk. Maar landschappelijk gezien

kappers. Ze zaten lekker in het zonnetje in hun

horen de bomen daar wel thuis. Waarschijnlijk

aanhanger koffie te drinken. De eerste boom

komen er dus wel weer bomen onder aan de

stond al te wachten met een touw om zijn

dijk. Als we maar wel droge voeten houden!

bomennek. De jolige bomenkappers vertelden.

De struiken worden door een andere man

Vorig jaar rond kerst is de waterleiding drie

Schilders-

&

Onderhoudsbedrijf

Roelvink

U kunt bij mij terecht voor:
Schilderwerk.
Beglazingswerk.
Wandafwerking.
Verf en Behang.
Renovatiewerkzaamheden.
Kozijnen. Deuren. Dakramen. Enz, enz.
Badkamers. Keukens. Sauna's.
Isolatieglas

€ 3 2 , - pm2 excl b.t.w.

H.R. Glas

€ 43,- pml excl b.t.w.

H.R.++Glas

€ 5 9 , - pml excl b.t.w.

Vraag vrijblijvend
Hoofdweg

12 9795

PB Woltersurn

tel: 050 3024082

offerte.
fax: 050 3021181

mobiel:

u>onbedhjfyan der Laan
•

Cultuurtechnische werken

• Verhuur grondverzetmachines
Agrarisch loonwerk
Eemskanaai z.z. 8, 9625 T K
V

® ( 0 5 0 ) 3 0 2 12 ! 5 o f 0 6 - 5 1

Overschild
122231

06

54962470

De Kar
Eindelijk is het zover. De Kar, ons jongerenhonk, is open voor gebruik!!! Namens alle
gebruikers van De Kar willen we iedereen
bedanken die heeft meegeholpen met het
gereedmaken van De Kar. De ingebruikname
wordt met een officieel openingsfeest gevierd
en dat vindt ergens in januari plaats. De preciese datum wordt later bekend gemaakt.
keer lek geweest door boomwortels (ik herin-

De openingstijden van De Kar zijn:

ner me meer keren in de zomer van 2003).

- woensdag van 1 8:30 tot 22:00

Daarom moeten er nu in opdracht van het

- vrijdag van 18:30 tot 00:00

waterschap zes bomen wijken voor de water-

- zaterdag van 1 8:30 tot 02:00

leiding. Er is geen verband met de eerderge-

- zondag van 1 3:00 tot 17:30 en van 18:30

noemde inventarisatie van de bomen. En ja

tot 22:00

hoor, ik kon rustig verder wandelen met hond

Voor vragen over De Kar kunt u contact opne-

en wandelwagen. Ze zouden me op de terug-

men met Laurens Mengerink, 050 - 3023927,

weg wel helpen met de wagen over de bomen

en voor klachten kunt u naar ons toe komen of

heen tillen. En dat klopte. Terugwandelend van

u tot Henk Heersema wenden, die te bereiken

de brug kwam ik net op tijd bij de bomenkap-

is op 050-3021789.

pers om de tweede boom te zien vallen.
Geloof het of niet, de boom maakte een door

M.V

je ziel snijdend huilend geluid toen de motorzaag stopte en de boomkappers aan het touw
de boom het laatste rukje gaven.... Het had

Filmmiddag voor de jeugd

iets treurigs. Drinkwater is ook belangrijk. Een
waterput in de tuin als enige drinkwaterbron

Op deze druilerige woensdagmiddag had de

zie ik ook niet helemaal zitten.

V W een filmmiddag georganiseerd voor de

Gauw nog wat foto's gemaakt.

jeugd. Het regende buiten en binnen was het

Nou maar hopen dat bij het herbeplantings-

lekker warm. Een groep van ongeveer 25 kin-

advies rekening wordt gehouden met de lig-

deren (en sommigen hadden hun moeder

ging van de waterleiding.

meegenomen) keek naar de film "Brother
Bear" van VV'alt Disney. Soms was het reuze
spannend en was het doodstil in de zaal en
dan weer erg grappig, dan lagen de kinderen
in een deuk. In de pauze moesten de kelen
gesmeerd worden met een glas drinken. Een
zakje chips en een snoepje gingen er ook wel
in. Daarna verder met het laatste gedeelte.
Volgens ons (maar we weten niet of we het
goed gezien hebben) was er een moeder die
wel even een zakdoek nodig had, want, ja.

v o o r transport.^:!

Café
ÏU

ITTE
Voor een gezellig avondje uit
Hoofdweg 2
Tel.

Tevens

Woltersurn

050-3025190

Ook voor bruiloften en partijen
verzorgen wij koude en warme buffetten

Elke eerste zaterdag van de maand klaverjassen

Graag tot ziens bij!
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Wigboldstraat 6 - Ten Boer Telefoon (050) 302 21 51

het was af en toe erg zielig. Na afloop kreeg
het publiek nog een lekker snoepje mee. We
bedanken de V W voor deze gezellige middag.

Grunneger resepten
Graauw aarten mit spekdobbels
Graauw aarten en spek in dobbeltjes. Houveul

Een toeschouwer

te meer aarten, heulveul te meer spek zeg ik
mor. Hou mout je t doun. De aarten kin je
dreugt kopen, den mouten ze eerst ain nacht
in de waike zet worden veurdat ze kookt worden kinnen. Ik zulf bin aan t waark en neem
maistieds aarten uut n pot hor! De spekdobbeltjes lekker stoadegaan uutbakken totdat ze
knapperg binnen. Ondertied de aarten koken.
Den de aarten op n bord en n slaif glinheite
dobbeltjes spek der over. Veur t gezond kinnen
ie der ja nog n beetje sloa bie moaken....!

Jeu de Boule
Onze jeu de boule kompetitie is ten einde. Op
de laatste dag (avond) werd beslist wie kampioen zou worden van 2004. Een spannende
strijd werd er geleverd, die tot kwart over elf
zou duren. Deze partij moest gewonnen worden door Andre Steenhuis, dan was hij kam-

Morellen op brandewien
Wat mout der in: Drij pond morellen, n kaan
brandewien, drijenhaalf onze sukker, n stokje
piepknail. Hou mout je t doun: De morellen
wassen, steeltjes der of en goud dreugen. Dou
ze soamen met piepknail in n weckfles of
zokswat en gait de brandewien der bie. Zes
week op n waarm, donker stee votzetten.

pioen. Maar helaas voor Andre verloor hij zijn

Bring din n kan wotter an de kook en los door

partij en werd Bertus Strijk kampioen. Tweede

de sukker in op, loat t daails inkoken en din

werd dus Andre Steenhuis. Als derde onze

ofkoulen. Din bie t aander spul in de weckfles

oudste jeu de bouler, Simon Lubberts. De beste

doun en nog ais drij week stoun loaten, mor

dame van dit jaar is Ineke Dijkema.

nou op n kolle duustere plek. Grunnergers? n

Ons seizoen hebben we afgesloten met een

geduldeg volkje!

toernooitje op zondagmiddag 3 oktoben Dit
toernooi werd gewonnen door Aaf Kiel en Jan
Engel. De prijsuitreiking was in het dorpshuis,
waar we onder het genot van een hapje en
een drankje de jeu de boule kompetitie en het
seizoen hebben afgesloten.
Vv'el spelen we op maandagavond nog jeu de
boule, dus kom gerust eens langs. En speel
een spelletje met ons mee. Jeu de boule ballen
zijn aanwezig!
Groetjes, Janny hlulshoff

Dit komt oet Dideldom.com
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Uw twisS van
Onderwefp

Jaarwïsselina 2004-05.

Ons kenmerk
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;ht bestuur,
In verband met -de aanstaande jaarwisseling vragen wij uw aandacfü voor het volgende.
Het komt regelmatig voor, dat er op oudejaarsavond vuur wordt gestookt op de Witte Brug, Dit ss. zoals
betend, met de bedoeling. Wij gedogen aiteen dat er op het gazon aan de Hoofdweg, op kleine schaa
wordt gebrand
Brander op de orug wilien we de komende jaarwisselsng sowieso vQor}<o.n-ien, omdat hiermee de
bereil<baarhe!ö van het dorp wordt beiemm.erd voor huipverleningsdiensten -(poütie, brandweer en
amftuiaRce): Door QS afsiuitmg van de B o u v ^ r s c a a s w a g bij Ten Boer kan VA/oltersum ..aileen via deze
brug worden bereikt.
Onze toezichthouders zullen de ontv^'ikkeiingen in de gemeente, en dus ook in Woiiersum, nauwgezet
volgen, Maar wij vragen ook uw bestuur, en daarmee alle inwoners van Worte.'sum, voor zover het m
-uw'vermogen ligt, met deze bijzondere siluatie rekening te liotiden.
Het zal niet z c mogen zr~ dat huipverlenng te laat komt om.dat een vrije doorgang over de brug niet
mogelijk ss.
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Vereniging voor Dorpsbelangen
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BRANDSTAPEL
OUD EN NIEUWVIERING
ZooXjk ie^ieree^ weet, iy cLe/jcuM^lijk^ hra4\d0Xpel/ op het gra^eldy bif
d^jeAA^ de/houl£4t'hax;i^ ^'e/e/^ kt{yrtpUx4ityv<x>rciU^over^^
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MedyQ' door
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ve*-bt-cmde*v voav Khoon/ a^cdhout ooh verhodyeru V ^em/eente^
Tem/. ^oe/T g^ed/oogt ddt e<yhter tijde^rw de/Ja<M'Wi^yy&U^\/§'e/n/.

tr ^fCd ditJaar g'econtnyteerd ga4xn/ w orde^ e^v c i e g e n e ' dle^ ^fCch/
metaalde^afypraahhoudt, ^^worde^aa>'n>geyprohe/n/of-^cd/
worden gevweXd/ hij de/ milieu i/v\4^e<:teiA/r van^de/g^meent^Ten/

3oer.

WCJvertrouMjei^erop, d^^een/Ced^ ^^ich^aarude^re-gelyh/^^
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SOUTAiRE & GUIKEMA GOIFURES - Ten B o e r

iElEMMLPPEl

Vaickestraat

T a n k s t a t i o n

l a - Tel. 3021785 - T e n Boer

K u i p e r

Het

voordeligste

tankstation
stadsweg 75 Ten Boer

tel.:050-3021000
uit

Tankstation met bediening.
Geopend van 7.30 tot 20.00 uur.

de

regio!

AutOVerkOOp.

24 uurs service
A l l e betaalpassen worden geaccepteerd

A a n h a n g e r

W i J N E N G A ' S
"

voor

VcrhuUr

al u w

E L E K T R O

* Aanleg
Burg.Triezenbergstraat 35
9791 CB Ten Boer
Tel:
050 - 3022906
Fax:
Mobiel:

050 - 3024479
06-21658584

en

van electr.
*

onderhoud
Instalaties

S^rvirf^

»^t?/vii^t?

STORTEBOOM
Supermarkt en Drogisterij
Ten

PLUS

Boer

Tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 7

7Mshet^<qoed&i CjoedkpopmePzJjn!

De bult en de bjoetivol
(aug. 2000)

nait meer as vaar pozzies petat-oorlog kocht?
Hai het n zwak moagje, veur ie t waiten spijt e
joe de haile boudel onder"
„ Badmeester, Gittje mout om de twij uur n

Wientje Hop haar knappende kopzeerte.
Siebrandje zol heur op bange duur nog n
puntkop bezorgen. Hai was leste tied zo hontam as n weep.

tabbelet innemen..ain gruin, ain wit, dij volgorde, aansom is ze d haile oavend oetstuur en
ik ook wel ais n moal rusteg mit n boal sjips
veur de buis.."Wientje heurde t mit aan en

„ Haar k mor zo n lokpot, woar e wel in- en

dou schoot heur t in t zin : „Badmeester, mien

nait weer oet kon!" zuchtde Wientje voaker as

laive Siebrandje hier is alegries..,as hom der

heur ioif was..

ain oetscheldt, let e spontoan zien ontlasten

Menno en zai haren begun zummervekantsie t

lopen." Badman trok neus op en zee: „ k Ken

jong zien zin doan.„Internet..geef mie inter-

der nait mit zitten mevraauw, joen gezoes

net/' haar e drenst, „en den zeur ik haile

gaait mie ain oor in en aander weer oet. k Bin

vekantsie nait weer ."

badmeester, gain kinderoppaas en haildaal

Dat kon je net leuven. d Eerste mörn was t rus-

gain spiegioater..!"

teg west, mor dou begunde t gezoes vannijs; ,,
k Verveel mie dood mit dij regen. Aal mien
kamme-roadjes liggen op t waarme strand
van de Mallorka."
Wientje haar der gain verbaarg van en om
derof te wezen stelde ze hom veur:„Goa mörn
mor noar t zwembad, overdekt, tropisch verwaarmd, zelst zain, Mallorka hoalt t der nait

Goud haalfelf was Wientje verlost van heur
handenbinder. Of duvel der mit speulde, kopzeerte was ook vot.. „ O p stad aan Wientje
wicht, leste week van d oprumen.Dat tientje
buutsgeld verdaint zuk makkelk weerom.
Twijmoal d helft korten! Bloots dij proelsnoet
van n badmeester zit mie dwaars, as t mor
goudgaait mit Siebrandje."

bie." t Geluk sluig derin, t leek Siebrandje wel
wat, as e n tientje buutsgeld mitkreeg.

In t paashok wreef Wientje over n roze poesop B.H. „Hupsakee, Menno, dat zei die de

Aanderdoogsmörns ston Wientje mit hom veur

kop op n hobbel brengen." Verlekkerd draai-

kassa van t zwembad. Mit zien buutsgeld en n

de ze as n meertse kat veur spaigel om, dou t

pongei brood mit pindakees kon e hier wel n

mobieltje ofging. „Siebrandje?",, Moeke...,

dag zuitbrengen. Pindakees.., joa, de reklo-

badmeester..." En noa n bult snot en kwiel,

ame t.v. haar dat der goud Siebrandje hom

„hai het mie oetscholden en knepen. Ik stink

inramd. Berestaark wol e worden en bokser.

van ale kaanten en wil noar hoes!."

Der stonden al meer kinder in rieg. ,,Hail wat

Wientje schoot in heur klaaier. Der zat heur

ukkepukken," verkneukelde bokser in dop zuk

gain koor aan hakken, dou ze tot winkel

bie veurboat , „ door zei ik dammeet mien

oetstörmde. Tien tellen loater greep n poterd

krachten ais mit meten ."

van n verkoopster heur veur de borst. Wientje

Badmeester, dij de gruiende meute veur kassa

vuilde al woar de fout zat, dij poesop ! Mit n

zag, zuchtde:,,. k Leg n schepemmer veur

rooie kop legde ze oet: ,,k Haar even gain

greep, t Zol mie niks nijdoun ast visken wordt

tied veur betoalen. Mien kind wordt gijzeld

vandoag. Heur mie dat gezemel van dij

deur n pedofiele badmeester..."

moekes ais aan."

Miss Lingerie toonde begrip, dee Wientjes

„Badmeester, Henkie het 8 euro zakgeld mit-

traauwring as onderpand in n puutje en

kregen, wollen ie even oppazzen, dat e zuk

schreef op boetenkaant: Hop Heubultjeburen.
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KRABBENDAM

TIMMERWERKPLAATS
Kollerijweg
9795
Telefoon

7A

PL W o l t e r s u r n
050 -

3022899

Loonbedrijf S M I N I A
K o l l e r i j w e g 56

WERKPLAATS
voor
HOUTBEWERKING
8c
RESTAURATIES

9795 P N W o l t e r s u r n
Tel. : 050 - 3022941
M o b i e l : 06-51510276

Zoekt u g e z e l i g h e i d e n d e sfeer v a n e e n b r u i n
dan

naar:

café

CAFE
QUATRE BRAS
Rijksweg 81 Ten Boer
Tel 050 - 3021402

* Ruime Bar.
* 2 Dartbanen
* Prima keuken.
* Weekends geopend tof ? uur.

Dou Siebrandje heur pekeerploats van t
zwembad opstoeven zag , mieterde t jonk n
voelnisvat om en schupde de lege blikjes in t
rond. ,,Goud mien kereltje," prees ze hom,
„eerst ofreageren en den instappen. In mien
tazze zit n dikke reep sukkeloa..lk reken intied
wel even of mit dij kinderbeul."
As n n furie foamde Wientje Hop t zwembad
in.

In wotterbak van glieboan was heur

slachtower mit zien schepemmer aan loop.
Zai gaf hom vot de volle loog :„Aigen schuld
,dikke bult, strontschepper, hest der zulf noar
moakt!" Badmans ogen spoten vuur. Hai poot
de steel van schepemmer tegen Wientjes poesop. „Kop dicht vraauw Hop of ik hoal de trekker over," gaalmde t deur t zwembad, „dij laiverd van joe smeet achter n kanner lutje kinder op dubbele nek van glieboan of en dou e
doarboven weer ais aan loop wol, heb ik hom
duchteg de mantel oetveegd. Mit dij gevolgen...zien hopjesvla stroomde via de gliebuis
in de wotterbak. Vandoor..t zol niks meer as
normoal wezen, dat ie mie holpen mit rakken!"
Hail even hapde Wientje noar lucht, snoof en

Nederland - Marokko
Onze school in Woitersum is uitgekozen voor
een zeer uniek project. Samen met een school
in Amsterdam-Noord en twee scholen in
Marokko doen we een fotoproject. Een school
in een stad in Marokko wordt vergeleken met
de school in Amsterdam Noord. Een dorpsschool in Marokko wordt vergeleken met een
dorpsschool in Nederland. MET ONS DUS.
De kinderen van groep 6,7 en 8 worden
begeleid door een fotograaf uit Marokko. Het
is de bedoeling om alledaagse dingen van het
leven in Woitersum door middel van fotografie
vast te leggen. De fotograaf zal met behulp
van een Franse tolk, tips en aanwijzingen
geven. Het project zal 6 weken duren en
begint in februari. Tijdens deze zes weken zal
een Nederlandse fotograaf hetzelfde doen in
Marokko.
Het resultaat van dit project zal in de vorm
van een tentoonstelling door heel Nederland
en Marokko te zien zijn. We zuilen u, als het
zover is, daarover nader berichten.

zee iezeg kaalm:,, Ie rakken mor n stuk vot
meneer..as moeke heb ik wel wat beters te
doun. In mien auto zit n kind dij deur joen
toudoun haildaal oet t lood is.. As k n beetje

Noabers

geluk heb, krieg ik hom weer kaalm veur
vanoavend de bult en de bjoetivol begunt. En

Noabers wil, naast De Steunstee, er voor zor-

reken hierop, k moak ter waark van...Ajus!"

gen dat ouderen langer in hun eigen woning

Dou Wientje autodeur achter zuk dicht smeten

en dorp kunnen blijven wonen. Noabers

haar, drukde ze Siebrandje laifdevol tegen

bestaat uit een groepje vrijwilligers, die bereid

heur borst.„Au... nait zo stief", reerde de tou-

zijn om de oudere inwoners van Woitersum

komstege bokser, „ i e doan mie zeer!"

gratis een handje te helpen, kleine klusjes te
doen. Voor kleinigheden is het te duur aan

Luuk Houwing

voorrijkosten en bovendien zijn de klusjes
soms zo klein dat je niet weet wie je in moet
schakelen. Een groep dorpsbewoners wil daar
dus een handje helpen. We denken aan klusjes van plusminus 1 uur. Bij klusjes denken we
o.a. aan:
- medicijnen halen;

R. T U I T M A N

P A L S M A
WINKEL AAN HUIS
.

De

rijdende

voor
Aardappelen,
Groenten
en
Fruit

winkel

v a n d e f a m i l i e Paisma
brengt de boodschappen
i n T e n Boer^ W o i t e r s u m
en S i n t A n n e n t o t aan d e d e u r .

Ten Boer

Autoschade
van Dijken

Reparatie
van
alle
merken

K o l l e r i j w e g

14 W o i t e r s u m

Tel./Fax

0 5 0 -

3021796

- mee naar het ziekenhuis;

baan. Boven haar woonden studenten. Echt

- hond uitlaten bij ziekte of afwezigheid;

rustig was het er nooit. Ais kattenliefhebster

- poes verzorgen bij ziekte of afwezigheid;

moest ze tot twee maal toe meemaken dat een

- boodschappen doen;

van haar huisdieren werden doodgereden. Het

- schilderijtjes ophangen;

is dus niet zo verwonderlijk dat ze op zoek

- gordijnrails ophangen;

ging naar een rustiger plek.

- gordijn korter maken;

Ze gaf haar makelaar een zoekopdracht en

- lelijke plekken in behang repareren;

kijk, daar kwam het plaatsje Woitersum in

- beschadigde verf herstellen;

zicht. Zoals zo velen had ze nog nooit van dit

- tv-toestel installeren of instellen;

dorp gehoord, maar bij het eerst bezoek was

- helpen met de voorbereidingen voor een ver-

het liefde op het eerste gezicht.(waar hebben

jaardagsvisite;

we dit toch al eerder gehoord?) Ook het kleine

- en vergelijkbare klusjes.

huisje stond haar onmiddellijk aan. Er moest

Voor hulp bij het regelen van een verzekering

wel veel aan gedaan worden, maar Marleen

of het indienen van claims is nog overleg

is een prima doe-het-zelfster.

gaande met dorpsbelangen en de gemeente

Ze leidde me dan ook vol trots door haar huis.

Ten Boer.

Het was groter dan ik verwachtte en alles is
met veel liefde geschilderd en ingericht. Ze is

Heeft u ergens moeilijkheden mee, bel dan.

nog lang niet klaar, maar geniet met volle teu-

Wij zullen proberen u te helpen. De reiskosten

gen van de rust en de prettige buren Ze vertel-

die worden gemaakt, moeten wel worden ver-

de dat ze zich hier veilig voelt en dat ze min-

goed:

stens drie maal per week dacht: "Wouw wat is

0,1 6 per km.

het toch heerlijk om hier te wonen". Ook heeft
contactpersoon voor Noabers: H. Homan, tel

ze voor haar vrienden een logeerkamer inge-

3021919.

richt en hoopt zo haar gevoel over ons dorp
met anderen te delen.
Woitersum bracht haar ook geluk, na een
aantal jaren in de W A O gezeten te hebben, is
ze weer helemaal terug in de maatschappij.
Ze werkt nu bij het AFPN (ambulante forensische psychiatrie) en heeft saor een vast con-

Nieuwe bewoners.

tract gekregen, waar ze verschrikkelijk blij
mee is.Haar vier katten hebben het hier ook

Nog lang niet heb ik mijn lijstje van nieuwe

enorm naar hun zin, die zijn in een soort

bewoners afgewerkt. Deze keer toog ik op een

paradijs beland, waar ze heerlijk buiten kun-

zaterdagochtend naar de K.de Boerweg nr.

nen struinen. Wanneer het koud is, vind je ze

12, waar Marleen Brongersma woont.

met hun snoetjes bijna tegen het snorrend

Onder het genot van een gezellig kopje koffie

kacheltje aan.

stelde ik de geijkte vragen, zoals: "waarom

Al met al was het een genoeglijk koffie-uurtje

Woitersum?" Het wekt inmiddels geen verba-

en kan ik wederom zeggen, dat het weer een

zing meer als er dan wordt gezegd, dat dit

aanwinst voor ons dorp is, deze mooie blonde

zo'n "ontzettend mooi dorp" is.

dame.

Marleen woonde hiervoor in de stad.in een
drukke buurt, langs een drukke weg met bus-
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Koffie-ochtenden Steunstee

er veel vragen gesteld; niet op elke vraag was
direct een antwoord voorhanden. Een aantal
zijn als huiswerk meegenomen door o.a. Ank
Schragendeel van het C.M.O.( centrum voor
maatschappelijke ontwikkeling).
Er waren deze ochtend 20 mensen aanwezig
w.o. 2 uit Bloemhof. Ik vond het erg gezellig
en verhelderend.
Op donderdag 25 november was het iets rustiger, er waren zo'n 15 dames, maar vooral
heren (!). We hadden 3 mensen opgehaald
van Bloemhof. Toen ik binnenkwam roezemoesde het al aangenaam. Bij een kopje kof-

Eens per maand organiseert de Steunstee in
ond dorp een koffieochtend voor ouderen. Op
zo'n ochtend wordt voorlichting gegeven over
uiteenlopende zaken, er kunnen vragen
gesteld worden en er is tijd om met elkaar bij
te praten. Uiteraard gezellig bij een kop koffie. Zo was er op donderdagochtend 21 oktober j.l. iemand uitgenodigd van de thuiszorg.
Zij vertelde over de verschillen tussen b.v.
ALFA-hulp en echte thuiszorg. Er was ook
informatiemateriaal aanwezig. Verder werden

fie kregen we voorlichting over de W.V.G.(
wet voorzieningen gehandicapten). Er werd
o.a. uitleg gegeven over hulpmiddelen in huis
voor de ouder wordende mens. Denk aan
beugels in de douche of toilet of een trapilift.
Ook de regiotaxi en de steeds populairder
wordende scootmobiel kwamen aan de orde.
Aan alles zit een prijskaartje, afhankelijk van
je inkomen, maar met een bepaald maximum.
De tijd vloog voorbij en om 12 uur stonden we
buiten Ik heb er een hoop opgestoken. Voor
later, als ik oud genoeg ben.

^
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MEUBELS - KLEDING - BOEKEN
H.H. A R T I K E L E N - etc.

H. Westerstraat 18 • 9791 C T Ten Boer
Telefoon 050-302 1227

Burg Triezenbergstraat 31
Tel.050 - 3023489

Voor al uw snijbloemen,
pot|>lanten, kadoartlkelen
Bloemenhuis

acUAentcHtce'
Ook verzorgen wij uw
Graf, Brulds en andere
Gelegenheidswerken

SeC!

050-3023234

Over de dijk
Vraag V/oltersummers niet naar de staat van
de dijk van het Eemskanaai. V/at voor verhalen je dan te horen krijgt, maakt dat je je
afvraagt hoe het kan, dat we hier nog droog
wonen. Met al het water dat er al door de dijk
gezweet zou zijn, zou je een aardig poldertje
kunnen vullen. Maar alle gekheid op een stokje, het gaat niet echt goed met de dijk.

dijkvakken aan te pakken. Maar dan wordt
ook pas duidelijk of, en zo ja: hoe, de dijk bij
Woitersum aangepakt gaat worden. Dus dat
moeten we nog maar even afwachten.
En mocht u nu tijdens een wandeling over de
dijk een echt gevaarlijke situatie tegenkomen,
dan moet kontakt opnemen met het waterschap. 'Noorderzijlvest' voor de noordzijde en
'Hunze en Ao's' voor de zuidzijde. Want die
hebben de dijken nu in beheer.....

Eigenlijk is die niet echt goed onderhouden.
Nou geldt dat voor wel meer dijken, bijvoorbeeld die van het V/inschoterdiep en het
Noord V/illemskanaal, dus de Eemskonoaldijk
is niet uniek...
De dijken waren van de provincie, of eigenlijk,
dat zijn ze nog. En die heeft ze wat verwaarloosd. Maar, in 2002 zijn het onderhoud en
beheer van de dijken door de provincie overgedragen aan de waterschappen. Daar hoorde het eigendom ook nog bij, maar de waterschappen wilden de dijken pas in eigendom
hebben, als de provincie eerst een onderzoek
zou doen naar de toestand van die dijklichamen. Dus dat heeft de provincie toen gedaan.

Agenda café 'De Witte
Brug'

Het duurde wel een hele tijd voor het rapport
er was. En toen bleek dat er wel wat aan de

In de komende tijd staan er weer wat aktivitei-

dijken gedaan moest worden. Wat weer de

ten in het café gepland. Allereerst op 24

vraag opwierp wie dat zou gaan betalen...

december een Kerstnachtbal, met medewer-

En dat brengt ons bijna in het heden. Half

king van 'Butterfly'. Dan is er op 25 december

november kondigt gedeputeerde Bleeker aan

het jaarlijkse Kerstdiner, aanvang 18.00 uur.

dat er nu echt wat gaat gebeuren. Zonder dat

Het Woitersum Open Darttoernooi vindt plaats

er direct sprake is van gevaarlijke situaties, is

op 23 januari. En op 1 8 februari is er 's

het, volgens Bleeker, wel zo "dat de stabiliteit

avonds de 'Parade der Volksmuziek'.

van de dijklichamen niet op het verantwoorde
niveau ligt". En dan heeft hij het over
"...kaden, dijklichamen langs het Eemskanaai

Zingend het café in

in de buurt van Woitersum en in de buurt van
Delfzijl". Maar goed, zoals gezegd, er dreigt
niet direct een gevaarlijke situatie.

Uitvoering dameskoor 'De Witte Brug' en
zeemanskoor 'De Witte Brug'.

Half december buigen Gedeputeerde Staten
zich over een voorstel van o.a. Bleeker over de

Op 6 november werd er, na een jaar oefenen,

te nemen maatregelen. De bedoeling is, in

de eerste uitvoering door beide koren gege-

ieder geval, op korte termijn de meest urgente

ven. En waar kon dot beter dan in hun stam-

I E D E R E DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN T E N B O E R

T O N EN J A N N A
LIETMEIJER
voor al uw
Jongens- en meisjesondergoed
Heren- en damesondergoed
Alle soorten brood van de
WARME BAKKER

( ook holfwol en thermo ondergoed )

WARM K R E N T E B R O O D
S U I K E R B R O O D en G R O N I N G E R K O E K
zo van de bakplaat !

Sokken
Kniekousen
Panty ' s in diverse soorten

Tevens groot asortlment voor
DIABETICI !

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

A R D
uw

B A R K H O F

HUISHOUDZAAK

o p d e MARKT

ANDRE
WESTERBEEK
Bijouterie-Lederwaren
Reparatie van
klokken en

sieraden

horloges.

VOOR AL UW
STOFZUIGERZAKKEN
EN

Wij v e r v a n g e n
horlogeband

uw

en/of

ALLERLEI
HUISHUIDELIJKE
ARTIKELEN

batterij.

Klaar terwijl u Wacht
I E D E R E DINSDAGMIDDAG O P D E MARKT IN T E N B O E R

café, waar ze elke week met veel plezier repeteren. De zaal was gezellig ingericht en de
sfeer was gemoedelijk.
Als gastoptreden verzorgde het 'Ainrommer
Shantykoor' een geweldige show, die erg
gewaardeerd werd. Maar wat dacht u van
onze eigen koren in Woitersum? De dames
zongen de sterren van de hemel met nummers

Kersttuin en Kerstbomen

van bekende artiesten, zoals Frons Bauer, Elvis
en meer. In het begin waren een aantal dames

Op 11 december zal er in de Hosta,

zichtbaar (en hoorbaar) zenuwachtig, maar

Hoofdweg 1 6, een kersttuin ingericht zijn. Je

het ging al snel beter.

kunt er don spulletjes kopen, maar ook genie-

De (zee)mannen gingen de wereld door met

ten van een levende kerststal, of van lekkere

hun liederen: van Shanghai naar de

wafeltjes en glühwein op het zitje.

Reeperbahn in Duitsland en zo kwamen ze

Op die middag worden er ook kerstbomen

weer terug in Stavoren. De heren waren goed

verkocht. Ze zijn er in twee prijzen: 10,00

bij stem en stonden met veel plezier te swingen

voor de iets kleinere bomen en

op het podium. Het klonk geweldig.

de iets grotere. De opbrengst van de kerstbo-

Daarna werd er door alle koren gezamenlijk

men gaat naar de sportvereniging.

1 2,50 voor

gezongen, met tot slot het dorpslied van
Woitersum. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de 'Diamonds'. Het was een
avond die voor herhaling vatbaar is. Wil je
volgend jaar ook graag meedoen, geef je dan
op, want beide koren kunnen nog wel wat
leden gebruiken.

Verhuisbericht:

Brood Nodig

In januari of februari gaan we verhuizen van

Geachte inwoners van Woitersum e.o.

ben met veel plezier in de Bijbelgang

Sinds mijn collega, bakker Kiel, met zijn werk-

gewoond De laatste jaren zijn er veel jonge

zaamheden is gestopt, rijd ik elke woensdag-

mensen komen wonen en dat brengt dan ook

ochtend een route door Woitersum,

veel gezelligheid mee. W i j blijven echter in het

Wittewierum en Blokum. Op die woensdag-

dorp. In de Dobbestraat heb je een slaapka-

morgen bestaat ook voor u de mogelijkheid

mer en een douche beneden. Gezien onze

om de door u gewenste producten bezorgd te

leeftijd lijkt het ons beter. Ik wil heel graag in

krijgen. Diverse soorten brood, roggebrood,

het dorp blijven wonen en dat zal hopelijk op

koek, gebak en banket behoren tot ons ossorti-

deze manier wel lukken. Door de Bijbelgang

ment.Mocht u interesse hebben voor deze

zal ik dan nog wel eens wandelen en oude

bezorgdienst, dan kunt u contact opnemen met

buurtjes bezoeken.

bakkerij van Sleen in Ten Boer (telefoon: 050-

Ons nieuwe adres: J. en H.Homan - v.d.

3021227).

Molen, Dobbestraat 1 3, 9795 PE Woitersum,

Bijbelgang 10 naar Dobbestraat 13. W i j heb-

tel.3021919.
Met vriendelijke groet,

Albert van Sleen

RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN

DINSDAGAVOND

- TEN BOER -

THEORIE EN EXAMENTRAINING

THEORIEAVOND
PER KOMPUTER

Rijksweg 185 - Ten Post
C H f i

050-3024305 - C U F f f n m n

Graag tot ziens

050-3024306

Schoolnieuws
Zo vlok voor kerst is het altijd een gezellige
drukte op school. Nadat Sinterklaas op drie
december bij ons op bezoek is geweest,
beginnen de voorbereidingen voor de kerst
alweer.
De school ziet er weer gezellig uit en de kerstliederen galmen door de gangen. We sluiten
dit kalenderjaar af met een kerstdiner. Dat is
op donderdag 23 december, vanaf vijf uur. De
kinderen komen dan in hun galakleding naar
school, waar de ouders samen voor een gevarieerd en heerlijk diner gezorgd hebben.
Vrijdag 24 december zijn we de hele dag vrij
en kon de kerstvakantie beginnen.
We hopen dot het een beetje gaat winteren,
zodat de kinderen volop van hun vrije weken
kunnen genieten. Ze zijn dan ook wel weer
aan een beetje rust toe. Het was een lange
24 decenber: kerstnachtdienst,
om 2 1 . 0 0 uur;

periode van negen weken na de herfstvakantie.

25 decmber: kerstfeest voor alle

Het nieuwe kalenderjaar gaan er maar liefst

mensen, oud en jong, om 14.30 uur;

61 kinderen naar onze school. Noah Rozema

31 december: oudejaarsdienst, om

is er de afgelopen periode bij gekomen, hij is

19.00 uur, v/aarin de overledenen van

vier jaar geworden. We wensen Noah een

2 0 0 4 worden herdacht.

fijne leerzame tijd toe bij ons op school.

Een ieder is hartelijk welkom in de kerk.
W i j wensen u allemaal fijne feestdagen
en een goed en gezond 2 0 0 5 toe.

Voor wat betreft de feestdagen en het nieuwe
laar:
Fijne kerstdagen en een goed en gezond
2005

Groetjes van de Kerkenraad van
Woitersum.
ATTENTIE
Vaste huren op huizen en akkerhuur
kunnen worden voldaan o p zaterdag 8
januari 2 0 0 5 van 14.00 tot 15.00 uur
in gebouw ''VOORHOFP, kerkpad 2 te
Woltersurn.
Kerkenraad van Woltersurn.

Joost, Hendrina, Anneke, Janneke en Dieta

groef

Ü

H.Pot

NVOB
bouwbedrijf

- onderhoud - verbouw - renovatie - nieuwbouw Hoofdweg 23 9795 PA Woltersurn 050-3021555

jman
Bovag Autobedrijf
Ook uw bedrijf voor: *
*
*
*

Het uitvoeren van vakkunclig onderhoud.
Een vertrouwd APK-keuringsstation.
Levering van kwaliteits onderdelen
BIM tankstation
* 24 uur service
* Met bank-en giropas

* Kwafltelts occasions met Bovag-garantie
* zie ook

www.bljmaii.nl
Damsterweg2
9628 BT Siddeburen
TeL 0698-432134

.^^B»^
^^mmMtendler

Groene Zoom 1
9791 BA Ten Boer
Tel. 050-3021494

VERLIEFD
Ik heb via^etjes met veel hartjes,
dat kostte me veel kwartjes.
Ze is niet zo lang,
en we gaan zo naar een theater en dan zitten we op de eerste rang.
Ik ga vanavond naar bed,
samen met....
Ik droom heel fijn,
namelijk over mijn....
Morgen ochtend krijg ik een kus op mijn wang,
die duurt heel lang.
Dan krijg ik een kleurtje,
en dan ruik ik haar geurtje.
Als ze weg gaat dan krijg ik een stuk lood,
dan word ïk rood.
Is ze weg,
dan heb ik pfcch.

Geschreven door Joep Vermeulen
Verliefd

ik ben verliefd.
Dan klopt mijn hart heel snel.
Dan gaat de bel.
Ik schrik me rot.
En sluip naar de deur.
En ik krijg een kleur.
Dan doe ik de deur open.
En mijn hart klopt zo hart dat het bijna uit elkaar spat.
Gelukkig het is de buurvrouw maar.
Maar he daarachter staat een jongen, he maar nu is hij weer weg.
Volgens mij zat ik te dromen.
Maar mijn gezicht staat nog op stomen.
Geschreven door Pien Frank

auping
desso

Voor de
complete
woning-^

Dlndopillti
K-TOtóSSEN - UTIESBODEMS - KUS&tSS
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de Ploeg

zit u bij ons
op
eerste rang

QUICKSTEP
FLOOR

l
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W O N I N G i N R I C H T I N G - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 6 3 - 9 7 9 1 KB Ten Boer
Te!.: 0 5 0 - 3 0 2 1 3 8 3

Ter herinnering aan
Roelf Koning - Meester Koning
Op 8 september 2004 overleed Roelf Koning,
nog moor 60 jaar oud. Meester Koning, had
zijn familie er in de rouwadvertentie bij
geplaatst. Want Roelf Koning was meester met
hart en ziel. Hij begon zijn loopbaan in 1968
als onderwijzer in Woitersum. Hij kreeg er de
combinatieklas 3 en 4. In 1974 vertrok hij
naar Winschoten. Destijds waren de verwachtingen over het voortbestaan van de school in
Woitersum namelijk niet hoog gespannen. Met
zijn vertrek naar Winschoten keerde Roelf
Koning terug naar zijn geboortegrond Oost
Groningen.
Ondanks zijn betrekkelijk korte tijd in
Woitersum, werd Roelf Koning wel een echte
Woltersummer. Hij paste bij het dorp en het
dorp paste bij hem. De banden met Woitersum
heeft hij nooit helemaal verbroken. Hij bleef
met regelmaat naar het dorp komen om mensen te bezoeken en ook de school deed hij
dan vaak even aan.
•
in 1993 vierde Roelf Koning in Winschoten
zijn 25-jarig jubileum in het onderwijs. Bij
wijze van verrassing had men zijn eerste klassen uit Woitersum en uit Winschoten uitgenodigd. Dat was de manier waarop hij zijn jubileum het liefst vierde: met (oud)leerlingen.
Vanuit Woitersum waren we goed vertegenwoordigd: Henk Bakker, Rinus Steenhuis, Pieter
Everts, Wilma Pit, Alida Hoving, Alice
Leegstra, Jaap en Roel Molanus, Geert
Bouwman (Ezoon), Amelia Bakker, Jan
lammeling, Dina Bolken, Trees Emmelkamp,
Jan Nieborg en ik waren aanwezig. We
poseerden met meester Koning en meester
Houwing nog eens voor een echte schoolfoto.
Bij die gelegenheid heb ik een aantal dingen
over en tegen hem kunnen zeggen, die voor
mij van meester Koning een bijzondere meester maakten.
Meester Koning hield van zijn leerlingen. Hij
was dol op kinderen. Hij had een enorm vertrouwen in kinderen, in het Gronings zei ik
destijds: "Meester was wies mit kinder, wies

mit ons." Dat voelde je. En dat bleef ook zo.
Ook als oud-leerling kon ik -wanneer ik hem
later nog eens trof- altijd rekenen op een hartverwarmend weerzien met een royale omhelzing. Vaak gevolgd door een kort gesprek,
waarbij meester je tot op een haar naderde.
Ik herinner me de vrijdagmiddagen als hoogtepunten. Meester Koning las dan voor uit
Kruimeltje of Fuico de minstreel. O p die
momenten was het doodstil in de klas, want
meester Koning kon fantastisch voorlezen. Hij
bracht de verhalen echt tot leven. Dat zijn
jeugdherinneringen waar een mens mee verder kon.
In de jaren die volgden heeft Roelf Koning ook
moeilijke tijden gekend. Tijden waarin hij somber was en de voor hem zo kenmerkende
energie uit hem wegvloeide. Dat is een kont
van Roelf Koning die wij in Woitersum niet
kennen, want in die periodes zag je hem niet.
Op 8 september begaf zijn hart het zeer plotseling.
in 2005 is de reünie van onze basisschool.
Roelf Koning zal er niet bij zijn. Ik denk dat ik
niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat
hij gemist zal worden.
Jannie Strijk

Wat vergeet Nienke ?
Nienke schrijft een kerstkaart aan oma. Ze brengt hem naar de
ferievenbus. IVlaar Nienke ïs iets vergeten. Weet jij wat?

Vui de goede woorden in.
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Ben je klaar? Dan iees je onder de piji wat Nienke vergeet.
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M i d d e n in d e

samenleving

De Rabobank staat midden in de samenleving.

Dat merkt u bijvoorbeeld aan onze manier

van werken in lokale teams en aan onze

betrokkenheid met de regio. Zo komt u onze

naam vaak tegen als sponsor van regionale en

lokale projecten, evenementen en festivals.

Maar ook landelijk, denkt u maar aan het
Rabobank wielerteam.

Rabobank

VERENIGINGEN

Begraafplaats Woitersfiof
Secretaris : E. de Boer

050 - 3021913

In iedere dorpskrant plaatsen we een overzicht
van aktieve verenigingen in ons dorps. Uit
ruimtebesporend oogpunt hebben wij ervoor
gekozen alleen de naam (en het telefoonnummer) van de secretaris en het (eventuele)
email-adres van iedere vereniging te plaatsen.
Veranderingen kun je doorgeven aan de
redactie, p/a Dobbestraat 13, 9795 PE te
Woitersum (050 - 3021919), of mailen naar
redactie.tilproat@tiscali.nl .

Kerkenraad Woitersum
Scriba : J. Everts-Fluks

050 - 3021416

Stichting Dorpsbelangen Woitersum e.o.
Secretaris : H. Wassing
050 - 3022807
email : dorpsbelangenwoltersum@planet.nl
Stichting Dorpshuis "De Bongerd"
Secretaris : S. Lubberts
050 - 3023500
Sportvereniging Woitersum
Secretaris : J. Huizinga
050 - 3021 390
Wedstrijdsecretaris : F. van Dijk
050 - 3023393
email : bestuur@svwoltersum.com
Supportersvereniging Woitersum
Secretaris : S. Steenhuis-Hoving
050 - 3023558
IJsvereniging
Secretaris : S. Lubberts

050 - 3023500

V W Woltersurn
Secretaris : S. Smit

050 - 3022545

Toneelvereniging "Old Egypte"
Secretaris : M. Roelvink
050 - 3024082
Vereniging Peuterspeelzalen 't Kwetternest
Secretaris : Doniëlla Vos
050 - 3025038
Ouderrraad OBS 'De Huifkar' Woitersum
Secretaris : S. Steenhuis-Hoving
050 - 3023558
Begrafenisvereniging
Secretaris : D. Kuil

050 - 3022044

Vogelvereniging "De Kardinaal"
Secretaris : G. H. Woltjer
Biljartclub
Secretaris : H. Schoonveld 050 - 3021350
Dartclub Woitersum
Secretaris : E. Kiewiet

06 - 44756559

KlaverjOsvereniging "Ruiten Troef"
Secretaris : P Nieborg
050 - 3022823
Jeugdsoos De Kar
Secretaris : J. Darneviel

050 - 3021437

Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : M. Roelvink
050 - 3024082
Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris : H. Blink
050 - 3094547
Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris : T Homon
050 - 3023785
Buurtvereniging Het Kerkpad
Secretaris : M. Steijvers
050 - 3024253
Buurtvereniging Kollerijweg "Op 't End"
Secretaris : T. van Dijk-Rillema
050 - 3023021
Buurtverband Bouwerschapweg "Lombok"
Secretaris : I. Dost
050 - 3023234

