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Hallo Woltersummers,

Uitgave:

Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o

Redactie:

Dieta Strijk
Ingrid Stayen
Jos Vermeulen
Jaap Kiel

We waren weer leuk in het nieuws de
afgelopen tijd. In bijna elke krant stond er
wel een foto van de kinderwagenrace.
Jammer dat we niet een verslag ervan voor
deze krant ontvingen.
De spanning voor het schoolfeest neemt
ook behoorlijk toe. Iedereen is druk aan het
knutselen.
Nu maar hopen op een geweldig zomer
weekend.

RedactieAdres:

Oplage:
e-mail:

Ingrid Stayen
Eemskanaal
Noordzijde 10
9795 TB Woltersum
050-3022266
220 stuks
tilproat@kpnplanet.nl

Ingezonden brieven en/of artikelen
worden ongewijzigd geplaatst buiten
de verantwoordelijkheid van redactie en/of de uitgever.Indien de inhoud
discriminerend of kwetsend is, wordt
niet tot plaatsing overgegaan.

Het is tegenwoordig geen probleem meer
om de rubriek nieuwe bewoners vol te
krijgen. Je kunt je ook eventueel (als
nieuwe bewoner) zelf bij mij aanmelden.
Verder is er een stuk te lezen over “De
Kar”en het is goed om te weten dat er nog
mensen zijn die zich willen inspannen om
deze plaatst voor de jeugd te willen
behouden.
Prachtige gedichtjes werden door
verschillende kinderen van de school
gemaakt. Je zou er als ouder stil van
worden.
Ik wens jullie allemaal een heel prettige
zomer en fijne vakantie toe.

Kopijsluiting:
Vrijdag
7 september 2007
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Nog maar een paar weken en dan is het weer feest in Woltersum.
Op vrijdag 22 juni begint de kermis,op zaterdag is de optocht en vele andere festiviteiten en
s’zondags genieten we nog even door.
Let op!! :Sommige aanvangstijden zijn anders dan vroeger,dit omdat er op zaterdag 23 juni
.
ook Roeffeldag is in Ten Boer.
Het volledige programma van de activiteiten staat elders in deze Tilproat.
Hierbij nog wat organisatorische zaken:
Versieringen:
Bogen moeten een minimale doorrijhoogte hebben van 4.20 meter de breedte moet ongeveer
gelijk zijn aan de rijbaan.
Voordat er paaltjes in de grond geslagen worden eerst met KLIK-noord bellen (0800 0080),
Die weten precies waar alle kabels en leidingen liggen. Het is echt niet lekker om 380 Volt
door je lichaam te voelen gaan en bovendien is een dorp zonder stroom niet feestelijk.
Groen:
Er is nog steeds niet opgegeven wie groen nodig heeft voor versiering en hoeveel.
Neem zo snel mogelijk contact op met René Stayen zodat de vergunning bij staatsbosbeheer
kan worden gehaald net als andere jaren krijgen we dan een aantal bomen en coniferen op het
gevangenisterrein in Norg aangewezen om te kappen.
We gaan dan op zaterdag 16 juni daarheen. Deelnemers horen op de vrijdag daarvoor van mij
op hoe laat en waar we verzamelen.
Ieder vereniging moet zelf zorgen voor voldoende gereedschap en transport van het groen.
Prijzen:
Voor de categorieën: straat; boog;wagen en groepje zijn er geldprijzen beschikbaar gesteld
door Dorpsbelangen, in iedere categorie een 1e 2e en 3e prijs.
De jury bestaat uit docenten van het AOC Terra college in Winsum (de Groene School) .Op
deze school, waar ook een aantal dorpsgenoten opzitten, zijn alle disciplines aanwezig die
nodig zijn voor een brede beoordeling.(groenafdeling,handenarbeid/kunst en techniek) Dus
alle zaken worden ,samen met natuurlijk de originaliteit van de creatie, meegewogen in de
beoordeling.
De prijzen van de wagens en groepen worden tijdens de optocht bekend gemaakt,de andere
om 17.00 in het dorpshuis waar ook de uitreiking is van de verdiende geldprijzen.
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Optocht:
Tot en met vandaag zijn er 12 inschrijvingen voor de optocht.
Men kan nog steeds opgeven hoe meer deelnemers hoe mooier.
Sinds” Volendam” zijn overheden en verzekeringsmaatschappijen veel strenger geworden en
zijn er veel meer regels bij evenementen. De risico’s zijn lang niet allemaal gedekt door uw
verzekering.(zie ook het artkel van Tycho Sparreboom in de vorige Tilproat).
De vereniging Dorpsbelangen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades en andere
kosten. Er is een collectieve verzekering via VDO maar die dekt lang niet alles en sluit bv
alles met vervoermiddelen uit.
Opstellen is vanaf 13.00 op de Hoofdweg Vertrek om 14.00 richting Ten Boer.
Wagens moeten bij het opstellen opgeven:
• het aantal kinderen en volwassenen op de wagen
• De naam van de (meerderjarige)toezichthouder
• De naam van de bestuurder van het voertuig
De andere inschrijvingen moeten opgeven:
• Het aantal kinderen en volwassenen
• De naam van de inschrijving
• Het type vervoermiddel
Iedere deelnemer krijgt van de organisatie een plaats in de optocht aangewezen en ivm.de
veiligheid moet deze volgorde ook onderweg zo blijven.
Er is een EHBO er in de stoet aanwezig.
Muziekvereniging Volharding uit Ten Boer gaat voorop zolang de stoet in het dorp is.
Route: Hoofdweg-Bouwerschapsweg-Boltweg-Bouwerschapsweg-Dobbestraat-HoofdwegK.de Boerweg-Kollerijweg- Woldjerweg-Kollerijweg-Hoofdweg.
Delen van het dorp en de toevoerwegen zullen tijdelijk afgesloten worden,het verkeer wordt
geregeld door speciaal opgeleide verkeersregelaars van Arriva.
Wij vragen iedereen langs de route om die middag niet op straat te parkeren er is parkeer
gelegenheid op oa het Kerkplein .
De deelnemers worden verzocht om na afloop hun wagen op de Hoofdweg te laten staan.
Afbreken:
De gemeente ruimt niet meer op maar komt wel controleren of alle restanten van het feest
weg zijn.Iedere straat/groep is zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van alle gebruikte
materialen en het schoon vegen van het deel van het dorp waar zij actief zijn geweest.
Oud groen kan (mits er geen andere spullen tussen zitten) afgegeven worden bij Theo
Verhoeven (Kollerijweg 7)
Informatie:
René Stayen
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 18 april j.l. hebben we ons jaarlijks
overleg met B.& W. gehad. D.w.z.,
eigenlijk was alleen mevr. Zwerver er met
Freek v.d. Ploeg. De burgemeester zat in
Londen en Jurjens had andere
verplichtingen. Er is o.a. gesproken over
het voetpad dat verdwenen is tussen
Hoofdweg en Dobbestraat, over dat de
uitslag van de verkeersenquete van de
Bijbelgang bij de verkeerscommissie ligt,
over da verzakking van de kade van de
Kolleryweg en over onderhoud aan
Eemskanaal n.z..Het onderhoud van de
speeltoestellen is ongemerkt over gegaan
van de dorpsvereniging en de gemeente
naar Marenland, de club die zich in
verschillende gemeentes bezig houdt met
onderwijs.
Wij hebben een plan gepresenteerd voor
een wandelpad tussen Woltersum en
Wittewierum. Dat ligt er eigenlijk al, op
200 meter na. Het plan is later nog eens
besproken met wethouder Jurjens en van

hem hebben we wat namen gekregen van
mensen die ons mogelijk kunnen helpen.
Het hondenpoepbeleid is in uitvoering
gebracht. Er staat nu op Smidshoek (bij de
jeu de boullesbaan) een groene container
speciaal voor hondenpoep. Er was nogal
wat gedoe rond de folder die verspreid
was, waarin per ongeluk stond dat honden
op het voetbalveld uitgelaten mochten
worden. Dat mag in Garmerwolde, maar
natuurlijk niet in Woltersum!!!
Ik vond de Koninginnemarkt weer
supergeslaagd. De geraniums waren zo
mooi opgekweekt, dat er een verkoping op
zou kunnen volgen! En die van Harmke
Ruben was het allermooiste. Bij deze
willen we de organisatoren bedanken.
We hebben het vreselijk druk met het
schoolfeest. Je wilt niet weten hoeveel er
geregeld moet worden: van het plannen
van de route tot het vlaggen in Ten Boer.
Hier missen we Henk nog wel eens, hoor.
We willen iedereen alvast heel veel plezier
wensen met de optocht en de kermis.
Lenneke.

KASTANJEBOMEN
Onze Kastanjebomen kunnen ziek zijn!
Er verschijnen roestvlekken op de boom, alsof er wat oude spijkers
inzitten. De gemeente heeft in ons dorp een aangetaste boom
aangetroffen. Hoe het staat met de Kastanjes op priveterrein, is niet
bekend.
Het is nog niet duidelijk hoe deze ziekte behandeld moet worden. Het
is echter niet toegestaan deze bomen te snoeien, omdat daardoor de
ziekte zich gemakkelijker verspreidt naar andere bomen.
De gemeente zal deze zomer opnieuw een inventarisatie maken. Ik houd
jullie op de hoogte.
L.B.
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- BELANGRIJKE MEDEDELING DE JEUGD VAN WOLTERSUM HEEFT DE TOEKOMST ?
Aan de oproep om op donderdagavond 26
april met alle jongeren en hun ouders in de
leeftijd van 12 t/m 23 jaar om de tafel te
gaan gaven helaas maar erg weinig
dorpsgenoten gehoor …
Jammer, want het is wel belangrijk om met
elkaar af te spreken hoe er gebruik kan
worden gemaakt van ‘De Kar’ door deze
doelgroep. En dat ook ouders hier een
belang en/of mening over hebben lijkt mij
heel normaal.
Het bestuur van de stichting / vereniging,
de gemeente Ten Boer en de jeugd- en
jongerenwerker vinden het belangrijk
vinden om iets te behouden voor de jeugd
en jongeren in Woltersum. Wij zijn van
mening dat de steun van jongeren en
ouders het dorp (= draagvlak) daarbij zeer
belangrijk is om verder te gaan voor nu en
in de toekomst.
Op dit moment is ‘De Kar’ voor alle jeugd
gesloten omdat de afspraken die er
gemaakt waren niet nageleefd werden en
omdat er regelmatig sprake was van
overlast en vernielingen.
Het bestuur van de stichting (bestaande uit
jongeren en volwassenen) heeft besloten
om de stichting om te zetten in een
vereniging en totdat deze vereniging met
een degelijk bestuur is opgericht zal ‘De
Kar’ voor alle jeugd gesloten blijven.
Niemand wil namelijk
verantwoordelijkheid nemen voor
wangedrag en vernielingen van de jeugd
terwijl er maar weinig van deze jongeren
en hun ouders daar echt aanspreekbaar op
zijn.
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Het werken met een vereniging heeft als
grote voordeel dat er gewerkt kan gaan
worden met leden, een jaarlijkse
ledenvergadering en heldere afspraken. Het
bestuur van een vereniging heeft de
mogelijkheid om maatregelen te treffen om
de afgesproken regels te handhaven en evt.
leden de toegang te ontzeggen.
Graag willen we van ‘De Kar’ weer een
gezamenlijk geheel maken voor alle jeugd
en jongeren uit Woltersum … Voor alle
duidelijkheid: De doelgroep wordt in de
toekomst gesplitst in een groep van 12 t/m
16 jaar en een groep van 17 t/m 23 jaar.
In een dorp als Woltersum kan dat
eigenlijk maar op één manier, nl. met
elkaar om de tafel en harde afspraken
maken! Afwachten en kijken wat er
gebeurt, resulteert erin dat steeds dezelfde
personen opstaan om activiteiten te
behouden en dat als zij opgeven het
initiatief doodbloedt!
En een goed onderkomen voor de jeugd
waar men volgens heldere afspraken en
met betrokkenheid en controle van ouders
kan samenkomen geeft onze jeugd een
eigen plek in het dorp en dat is in ieders
belang! Het hangen, klieren en vervelen
kan dan wellicht worden omgezet in het
organiseren van leuke activiteiten en een
prettige ontmoetingsplek.
Daarom willen wij via deze brief in de
‘Tilproat’ zowel de jeugd als de ouders en
evt. andere belangstellenden met hart voor
de jeugd vragen zich actief op te stellen
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voor de nieuwe vereniging. Het gaat er dan
om heldere afspraken met de jeugd te
maken, grenzen te stellen, gezamenlijk
activiteiten te bedenken en uit te voeren
(de Gemeente Ten Boer heeft budget voor
jongerenactiviteiten waar aanspraak op
gemaakt kan worden) en om betrokken te
zijn bij de controle, begeleiding en
naleving van de afspraken.
Om nu weer een datum te prikken en daar
wederom met een klein clubje te gaan
zitten wachten lijkt ons niet zinvol. Hoe
het dan wel moet weten we nu ook niet zo
goed. We hopen hiermee in ieder geval een
signaal afgegeven en we willen een ieder
vragen contact met ons op te nemen als je
interesse hebt. Op deze manier kunnen we
een nieuwe inventarisatie maken en van
hieruit een vervolg traject bepalen. We
hopen met een nieuw bestuur en nieuwe
plannen voor de toekomst ‘De Kar’ toch
snel weer te kunnen openen voor de jeugd.
Nu in de zomer is dat belang wellicht iets
kleiner, maar na de zomer weten wij uit
ervaring dat de jeugd toch graag beschikt
over een eigen onderkomen.
Wij vragen jullie medewerking op de
volgende gebieden:
- samenstellen van een betrokken
groep van jongeren en ouders die
de lijn voor de toekomst willen
uitstippelen.
- het uiten van wensen en ideeën
voor activiteiten voor de twee
doelgroepen.
- een betrokken groep van ouders die
bereidt is begeleiding en toezicht te
houden.
- Een betrokken bestuur samenstellen
van jongeren en begeleidende
volwassen.
Bij het opzetten van de nieuwe Vereniging
‘De Kar’ wordt actief samengewerkt met
de Jeugd- & Jongerenwerker Allard
Nieborg en de Gemeente Ten Boer.
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Voor meer informatie kun je natuurlijk
altijd contact zoeken met de onderstaande
(schaduw-)bestuursleden.
Met groet,

Het (oude stichting-)bestuur:
Mickie Vermeulen, Joke Darneviel, Bram
Lubberts en Jeroen Hofman
En het (oude stichting-)schaduwbestuur:
Louwrens Dreise, Stella Smit en Saskia
Bothof

Ook met deze jeugd is alles goed gekomen..

...... en zelfs met hun !!

Tilproat Woltersum
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KONINGINNEDAG 2007
Zondagavond tussen 19.30 en 20.30 uur
werden de mooie GERANIUMS bij het
voorhofje ingeleverd en gekeurd door Aafke.
Aafke bedankt hiervoor.
Maandagmorgen werd het Kerkplein weer
mooi versierd met vlaggetjes en de
sportvereniging verzorgde de catering en rad
van avontuur en de kar van de ijsbaan
vereniging zorgde ook voor een leuk
onderkomen.
Dit jaar was er een taartbak-wedstrijd; de
lekkere taarten werden ingeleverd in het
voorhofje tussen 12.00 en 12.30 uur. Deze
zijn gekeurd door Carla. Carla bedankt
hiervoor.
Vanaf 12.00 uur werd het druk op het
Kerkplein omdat mensen die een verkoopplekje zochten. Om 13.00 uur ging de
vrijmarkt open.
Vanaf 14.00 uur was er een
LEVEND_GANZENBORD door het dorp
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opgezet voor jong en oud, hier deden
ongeveer 40 mensen aan mee.
De winnaars van de plantjes waren :
1e mevr. Ruben,
2e mevr. Everts, 3e mevr. Coolsma.
De winnaar van de taart was Gerda Kiel (ps.
Niet aangekleed maar wel heeeel lekker
volgens de jury).
Tegen 16.30 uur hadden we de traditionele
stoelendans waar maar liefst 31 mensen
(groot en klein) aan mee hebben gedaan,
maar er waren er uiteindelijk maar 2
overgebleven te weten Gerrie Erenstein
enTjakelien. Alle winnaars gefeliciteerd.
Wij vonden het een zeer geslaagde dag.
Met dank aan o.a.Dorpsbelangen waardoor
wij deze dag konden organiseren.
Tot volgend jaar Koninginnedag 2008!!!
Bianca, Jenny, Petra, en Tjakelien

Tilproat Woltersum
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Bedrijven in en om Woltersum.
Op bezoek bij één van de bekendste
bedrijven in Woltersum n.l Bouwbedrijf
Pot.
Natuurlijk kun je zeggen iedere Woltersum
kent dat bedrijf toch? Jawel, maar toch is
het ;leuk om eens met de eigenaar van
gedachte te wisselen over zijn bedrijf.
Frans en Jenny Pot zijn zoals iedereen weet
een hecht stel.
Frans interviewen is niet zo moeilijk, want
hij is een bevlogen man.

Wanner hij over z’n bedrijf praat is hij ook
bijna niet te stoppen. Vooral belangrijk
voor hem is de kwaliteit en het contact met
de klant is zéér belangrijk. Graag gat hij
met een klant in discussie over de wensen
en het realiseren ervan. Frans werkt het
liefste met duurzame materialen en kan
zich best opwinden over de kwaliteit van
hout.
Wat hij zelf niet in zijn huis zo willen
verkoopt hij ook liever niet aan z’n
klanten.
Natuurlijk hangt daar vaak een prijskaartje
aan, maar het gezegde goedkoop is
duurkoop gaat in de bouw wel heel erg op.

Hoe het ooit begonnen is:
In 1939 begon de heer Willem Dreise een timmerbedrijf in het pand Hoofdweg 23, waarin
voor die tijd een café en boerderij waren gevestigd. Op 15 februari 1955 nam de familie Pot
het timmerbedrijfje van W.Dreise over en kocht het pand met inhoud. De voormalige
gelagkamer was toen(en bleef voorlopig) volgepakt met ledikanten, stoomketels, ondersteken,
krukken enz.; het gold als Groen Kruis-depot hiervoor ontving de familie Pot een jaarlijkse
vergoeding van: fl. 75,--.Het rijdend materieel bestond uit en fiets, een fietskar en een houten
kruiwagen, terwijl het werk werd verricht met een zaag, een hamer, een nijptang, een paar
beitels en een dozijn schroevendraaiers.

In 1990 nam Frans het bedrijf van z’n
vader over, die door ziekte niet verder kon.
Inmiddels heeft hij 7 man personeel en
draait let bedrijf uitstekend.
Ze bouwen woningen en verder alles wat
met woningbouw te maken heeft.
Kort geleden hebben ze nog een
kantoorpand van twee verdiepingen op het
industrieterrein in Bedum gebouwd en ook
voor een inpandig zwembad draait hij z’n
hand niet om.

Graag geeft Frans ook advies bij de
aankoop van een huis en dan kun je er
zeker van zijn dat er met echte vakogen
naar gekeken wordt.
Het grootste deel van de werkzaamheden
bestaat echter uitonderhoud en verbouw en
dat is hier ook wel bekend.
Ik vond het heel erg leuk om met Frans te
praten en ben behoorlijk onder de indruk
van zijn vakkennis en zijn passie voor zijn
werk
Het was een ontmoeting met een
Vakman!.
I.S.
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SCHOOLFEEST 2007
Schoolfeest en kermis in het weekend van
22 tot en met 24 juni, dat is geen nieuws.
Maar na enig speurwerk is het ons gelukt u
nu het totale programma van dit
feestweekend te presenteren.
Vrijdag
Gewoontegetrouw opent de kermis op de
vroege vrijdagavond. Wat zullen we
zeggen? Na het eten, ongeveer. Later op de
avond, vanaf ‘n uur of tien, speelt ‘The
Magic Five’ in het café. Dus dat wordt
swingen…
Zaterdag
Op zaterdagmiddag is er natuurlijk de
optocht van de praalwagens. Vanaf 13.00
uur moeten die zich opstellen op de
Hoofdweg, richting Bouwerschapweg. En
zo’n zestig minuten later, om 14.00 uur,
vertrekt de optocht, rijdt naar de Boltbrug,
komt weer terug door het dorp, maakt een
rondje Wittewierum en eindigt dan weer
op de Hoofdweg. In de tussentijd heeft het
VVV voor straatartiesten gezorgd, die de
stemming er weten te houden. En
natuurlijk is de kermis alweer open…
Na de optocht is in het dorpshuis de
uitreiking van de prijzen voor de diverse
activiteiten.
Op de vroege avond, vanaf 19.00 uur,
kunnen we ons rijk glijden op het
sportveld. Het VVV heeft een “Glij Je
Rijk”-evenement georganiserd, waarvoor
je je vanaf 18.30 uur kunt opgeven,
vanzelfsprekend bij het sportveld.
Later kunnen we op en neer banjeren
tussen dorpshuis en kroeg. En dat is mooi
voor de kermis, want die draait gewoon
door. In het dorpshuis speelt “Face to
Face” en in het café “Harry – The One
Man Showband”. “Face to Face” behoeft
geen nadere aanbeveling, die band heeft
hier wel een reputatie. Harry (The One
Man Showband, oftewel TOMS) heeft een
overheersend nederlandstalig repertoire en
zal ook zeker oudere bezoekers
19

aanspreken. Temeer omdat hij ook de
nodige oude hits kan uitvoeren. En
ongetwijfeld wordt het wel na tweeën voor
we weer in bed liggen…
Zondag
Na een welverdiende nachtrust beginnen
om 14.00 uur de nieuwe aktiviteiten. Want
dan is de kermis weer open en begint het
‘Ringsteken’. Dat vindt plaats op de
Hoofdweg (waar anders), en deelnemers
kunnen zich vanaf 13.30 uur opgeven bij
de’Eierkar’ op de hoek van de Hoofdweg
en de Bouwerschapweg. Daarna kunnen
we dansen in het dorpshuis, want daar is
live muziek. En als we dan goed in de
stemming zijn, doen we mee aan de
“Levende Stoelendans’. Die wordt
gehouden op het sportveld en begint om
19.00 uur.
En weer later, vanaf ongeveer 22.00 uur,
speelt Harry (TOMS) weer in café De
Witte Brug’. Tot hoe laat hij doorgaat
weten we nog niet, maar tegen twaalven
sluit de kermis. En dat luidt het einde van
het schoolfeest van 2007 in. Mijn idee?
Geniet ervan!
JV

Tilproat Woltersum
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Voorlopige indeling programma zomerkampje 2007

juni 2007

thema:

FEEST 25 JARIG JUBILEUM
Vrijdag 17 augustus:
9.00 - 10.00
Inschrijving
10.00 - 12.00

Actief programma

12.00 – 13.00

Feest lunch

13.00 – 17.00

Actief programma (Workshops)

18.00 - 19.00

Eten

19.00 – 20.00

Actief programma

20.00 – 22.00

Broodjes Bakken

22.00

Fakkeloptocht

Zaterdag 18 augustus:
8.30
Opstaan & ontbijten ( de Slaapkinderen)
9.30

Alle kinderen verzamelen op het kampje

10.00 – 14.00

Actief programma

14.00 – 15.30

Barbecue met vers fruit

15.30 - 17.00

Het Kampje opruimen

17.0

EINDE ZOMERKAMPJE

KAMPREGELS ZOMERKAMP :
1.

Honden zijn op het kampterrein niet welkom.

2.

Tenten en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.

3.

Als je de bel hoort betekent dat: Iedereen verzamelen !!

4.

Kinderen zonder zwemdiploma niet bij de waterkant en er mag niet gezwommen worden in het diepje !!

5.

Niemand verlaat het kamp zonder dit eerst te melden. Als er iets is dan kun je terecht bij de kampleiding.

6.

De waterkraan alleen gebruiken voor het afspoelen van handen en bekers.

7.

Vuilnis in de daarvoor bestemde bakken/zakken.

8.

Zorg ervoor dat de spullen die je meeneemt naar het kamp voorzien zijn van je naam. Zoek een eigen vaste
plek op het kampterrein om je spullen neer te leggen.

9.

Niet zonder begeleiding bij het kampvuur, ook niet bij de resten hiervan de volgende ochtend.

10. Kinderen t/m 4 jaar zijn onder begeleiding welkom (hiervoor draagt de kampleiding geen verantwoording).

11 Kabelbaan alleen onder toezicht te gebruiken. 1 persoon op het bovenplateau,
Altijd 1
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begeleider bij de trap en 1 persoon bij de strobalen aan het einde.
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Wij zijn geopend:
Dinsdag t/m vrijdag
9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
Zaterdag
9.00-17.00 uur
Boeken
Mocht uw boek er niet tussen liggen, kunnen wij het altijd voor u bestellen.

Kraamcadeautjes
Prachtige collectie (exclusieve) kraamcadeaus, bijvoorbeeld van Kaloo en Liliputiens,

Kindercadeaus
Kleurrijke collectie voor verschillende leeftijden

Cadeau-artikelen en kaarten
Bijvoorbeeld derde- wereld-artikelen van Kinta, zoals schalen en tassen.

Snoep
Ouderwetse en nieuwe lekkernijen. Tevens (luxe) thee-/koffieboeketten en
themaboeketten.

Hendrik Westerstraat 26b Ten Boer 050-3024646
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Nieuwe Bewoners.
Ik heb het maar voor het kiezen met onze
nieuwe bewoners. Het is ook vaak toeval
wie ik thuistref.
Nu ging ik op bezoek in de Dobbestraat bij
Gerda Kwast en Hans Postuma.
Gerda woont sinds begin april in de
Dobbestraat en Hans is er kort geleden bij
gekomen.
Beiden hebben driekinderen uit hun vorige
relatie. Het is daarom de veertien dagen in
het weekend dan ook een dolle boel, want
dan zijn ze alle zes aanwezig. Gelukkig
kunnen ze heel goed met elkaar opschieten.
De ruimte in de Dobbestraat is natuurlijk
wel wat beperkt voor zoveel koters.
Gerda werkt in een kledingzaak in de
Oosterstraat in Groningen en Hans is Sales
enigineer van computer hard- en software
voor apothekers en huisartsen. Zijn bedrijf
Euro Ned zit in Luimburg, maar hij kan
prima van huis uit werken.
Twee kinderen van Gerda wonen
permanent in Woltersum.
Bij het gesprek was Jilan aanwezig en hij
kletste honderduit. Jilan is 9 jaar en
vermeldde gelijk zijn geboorte datum 29-41998.
Hij bezoekt de lagere school in Ten Boer.

Het zijn heel erg gezellige mensen, die het
hier in Woltersum prima naar hun zin
hebben.
De behulpzaamheid van hun buren
noemden ze hartverwarmend. Zelfs toen ze
weg moesten gingen die door met het
werken in de tuin.
Dit laatste heeft hun volle aandacht en ze
willen er zo snel mogelijk in aan de slag.
Nu het wat mooier weer is krijgen ze daar
ook weer de kans voor.
Zoals zoveel Woltersummers hebben ook
deze mensen huisdieren. Twee katten
completeren het gezin. Loesje een
beeldschoon zwart/wit poesje en Noor een
schildpadkatje. Nog wat schuw lopen ze
door het huis en vluchten bij het minste
lawaai naar boven. Ze moeten nog even
wennen voor ze naar buiten mogen.
Gerda en Hans we wensen jullie veel
woonplezier in Woltersum en wie weet
kunnen jullie hier ooit dat ideale huis
kopen met zes slaapkamers!
I.S.

Enkele huishoudelijke recepten I .
Schoenen maakt men waterdicht door bovenleder en
zool,nadat dezen goed gereinigd en droog zijn ,te bestrijken
door middel van een penseel,kwastje of borstel met
volgende mengsel, dat men op het vuur heeft gesmolten en
daarna een weinig heeft laten afkoelen tot het matig warm is
:60 gram hars,100gram bijenwas,250gram schapenvet en
een halve liter lijnolie.
Zijn glacéhandschoenen of andere wat te nauw,wikkel ze
dan een paar uur in een vochtige , witten doek, trek ze dan
aan en rek ze dan naar believen uit.Maak evenwel den doek
niet te vochtig,want dan zou de kleur van het leder worden
geschaad.
JK
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Sikkemieg veur Blijdörp
Van rekkertjes, körken en oapenbrillen.

Pinksterzotterdag 2007, 10 uur smörns.
Gerrit Jan Berend Witkop stapt
jachtwaaide van de Waaiden in.
Kammeroad, kastelain Geert Goudbloud
rekent al op, want vaste prik elke zotterdag
veur pinkster doalt GJB of van t vailege
Onstwedder-högte en woagt zien leven om
onder zeenivo even bie te proaten.
In t komend gesprek
zel hoog wotter gain onderwaarp wezen.,,
Stop mit dij aiwege ploat vol koekoekainzang GJB,” haar Goudbloudje hom
veureg joar ofkapt,,, al mog t zeewotter
mie- zek mor zeggen- achter tapkaast tot
aan t vlinderstrikje tou komen, mien
koezen goan der nait van jeuken.”
,, Kiek ais even, spottershoeskes branden
licht,”snaauwde Gerrit Jan B der
grammieterg,,, ast zowied is, zelst aans
piepen!”In zien verontwoardegen haar e
nait in goaten, dat Heubultjebuurster
kastelaain gugel dermit haar. Geert wees
op zien vaals gebit en dou besefde GJB,
dat dij koezen inderdoad nait jeuken
zollen.
t Was alweer n joar leden. Woar blift de
tied?
,,Zelst aan n vris bakje kovvie
tou wezen GJB,” gniest Geert, as dij zuk
deel let aan stamtoavel,,, k lees hier- zek
mor zeggen-, dat Onstwedde omkomt in
urinoal wotter.”
,,Kiek ais even, den most toch beter lezen
Geert, dij perblemen bepaarken zuk tot t
zwembad van kamping Sikkenbaarg. Most
waiten, jong en old sparrelt doar as vis in t
wotter en kiek ais even, hestoe ooit n vis
op t dreuge stoan zain te pizzen? Vandoar,
zo zit dat.”
,, En kampingboas is de pisang. As dij
ammoniakmaniakken- zek mor zeggen25

heur oftappertjes nait gaauw onder
kontrole kriegen, slot pervinsie zien
zwembad.”

,, n Terechte beslizzen, kiek ais even,
touzicht mout ter wezen. As dien klandizie
hier over stamtoavel wottert, mit as gevolg,
n cholera anneks typhus oetbroak in
Heubultjeburen, den gaait De Waaiden ook
op knip, kiek zo zit dat!”
,,Zo stekt wereld in mekoar, onschuldege
oetboaters draaien op veur misdoaden van
aandern. Huie vraauwlu brengen n gorilla
kop op n hobbel en daaierntoen is- zek mor
zeggen- n gebeten hond. Ik as vrijgezel,
ken mie net zo min as dij direkteur doar,
veurstellen, dat dat oerbaist wotter en
schrikdroad negeert om zo’n overjoarege
Triene Getikt bie zien harem in te lieven.
Dij troelala kikt vaar moal in week n
gorilla liek in ogen en trekt gekke bekken.
Harregat, stel die veur, dat Riekje Raamp
hier – zek mor zeggen-vaar mörns in week
tegen t glas van jachtwaaide aan staait te
tonkjen. k Duurf ins nait mit mien
wiesvinger tegen t veurheufd te tikken,
aans wordt t gehaaid plietsiewaark. k Wil
der mor mit zeggen- zek mor zeggen, dij
daaiermenaaier kosten Sikboas en Sjef Oap
handenvol geld .”
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,, Kiek ais even, dat zit zo Geert, k wait
wel n handege oplözzen. Men poot gorilla
even in t nachthok en pompt vief
tankwoagens Sikkenbaargs zwemwotter in
Bokito’s viever. Gegarendeerd, zo zit dat,
schrikdroad of gain schrikdroad, t baist
broest der nooit weer dwaars deurhin.”

juni2007

Geert Goudbloud kikt zien
moat mit n zweemke van ofgunst aan.,, Dat
haar k zulf bedenken mouten, zek mor
zeggen- gefelisiteerd, doe hest de beker
GJB!”
Van Gerrit Jan Berend Witkops
genioale oplözzen komt niks terecht. Al
tiedens de drokke pinksterdaogen noamelk,
daailt n Vraize verzekeroar bie ale
daaierntoenen vaileghaids-brillen oet. Mit
zo’apperoat op de snuvverd, is der gain
recht-streeks oogkontakt mit Bokito en
konsörten meugelk. Ain dij in t vervolg
vaileg oapies kieken wil en nog nait
veurzain is, ken zuk n bril bestellen via
internet. Schaandegenog Sikkenbaarg blift
hierdeur mit zien viezeghaid zitten. t Is
mor te hopen, dat körken en rekkertjes
doar ofdounde helpen.

ENKELE HUISHOUDELIJKE RECEPTEN II .

Venetiaasche zeep is een probaat middel om zijden hals-en
zakdoeken te wasschen.
Men handele aldus: zeep koken en laten afkoelen,de doeken
2 maal er mee wasschen; in koud water naspoelen; licht
uitwringen; den doek bij 2 hoeken vasthouden , licht
schudden om het vocht uit te slaan,daarna in een doek
wikkelen; na een kwartier met een warme bout strijken.
Vloeibare vlekkenzeep.
Men schaaft witte zeep fijn,schudt dit schaafsel in een
flesch en giet er geest van ammoniak bij.Hierop schudt men
de flesch een poos flink en laat het mengsel daarna in een
dichtgekurkte flesch staan Is de zeep opgelost,dan giete men
er nog zooveel geest van ammoniak bij tot dat het vocht de
dikte van stroop heeft.
Met deze oplossing wrijve men de vetvlekken in en spoele
ze daarna in lauw-warm water na .
J.K.
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Dikkema heeft alles in huis

NOVALUX
DIKKEMA
H.Westerstraat 17
Ten Boer
Telefoon 050 3021498

IEDERE DINSDAGMIDDAG
OP DE MARKT IN TEN BOER
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WOLTERSUM IN VROEGER TIJDEN (6)
Broekema, Buitenkamp, Dreise, Boerma, Evenhuis zijn naast anderen bekende familienamen
in het Woltersum van meer dan een eeuw geleden. Generaties lang woonden ze in en rond het
dorp. Hendrik Evenhuis vertelt er over.

De weduwe Broekema met haar kinderen
Op de grote boerderij aan de Kollerijweg, dicht aan de weg met ‘de stoep tegen de molgoot’
leefde de weduwe Broekema – in de wandeling Martje Mui - met haar twee zoons, Otto en
Evert, beide oude vrijgezellen. Haar dochter Dina, al jong weduwe van boer Woldring,
woonde er vlak achter, in de velden tussen Woltersum, het Eemskanaal en Wittewierum.
Martje Mui was een ‘vriendelijke goedaardige dikke goedsmoedsche boerin’ die ‘meestal het
oorijzer op had, hetwelk haar zeer goed stond! Vooral op een foto kwam dat mooi uit.’
Hendrik Evenhuis vond haar kennelijk een aantrekkelijke vrouw, en memoreert dat zij ook de
‘onschuldige eenvoudigheid zelve’ was. Met humor verhaalt hij:
‘Eens kwam mevrouw Bange, de predikantsvrouw, bij haar op bezoek, met volgens de
toenmalige mode een voile voor ’t gezicht waarin bruine stipjes. Vrouw Broekema
onderscheidde dit niet goed en vroeg bezorgd: “Maar mevrouw, wat scheelt joe toch
in ’t gezicht, allemoul broene peukels”. Mevrouw stelde haar echter gerust.’
Het beheer van de boerderij liet vrouw Broekema grotendeels over aan haar zoon Otto, een
olijke grappenmaker: hij had altijd wel een grap bij de hand die hij dan met smaak vertelde.

De Kollerijweg ongeveer 1905 met de boerderij van H.Broekema
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Een hardwerkend man, en dat was ook wel nodig op zo’n grote boerderij waar vrijwel al het
werk nog mensenwerk was. ‘In den tijd van oogsten stond hij steeds op de graanwagen, ook
wel met een koffieketeltje nog in de hand.’ Otto kwam zeer vaak iets lenen, maar vergat om
het terug te brengen. ‘We moesten het dan steeds weer ophalen, tot de worstpunten toe’.
Broer Evert beheerde de boerderij van zijn zuster Dina en haar zoon Hendrik.
De Broekema’s op de weg naar Slochteren
Waren de Broekema’s van de Kollerijweg verwanten van de Broekema’s van Hooghammen,
de boerderij op de weg naar Slochteren? Misschien wel, maar er lijkt in ieder geval een
wereld van verschil in optreden en stijl tussen beide Broekema’-families. Eigenaar Evert
Broekema was ‘een dolle boer, altijd hard roepen en een groot woord’. Hij was getrouwd met
Trientje Kuipers, ‘Olle Trien’ zei Evert gewoonlijk als ze er niet bij was. Hooghammen, ‘een
grote, mooie boerderij met veel vertoon’, was overigens gebouwd door de Woltersummer Jan
Wiekes, een ‘nette, bekwame timmerman, en ook zoo’n soort architect’.

Woltersum zuid omstreeks 1925. Gesloopt in de zestiger jaren.

Evert en Trientje hadden maar één kind, Harm. Harm was een grote, forse man die een rijke
vrouw trouwde, met een kapitaal van wel 100.000 gulden. Toch bleef hij lang bij zijn oude lui
inwonen, vertelt Hendrik Evenhuis, tot hij burgemeester werd van Slochteren. Daarna
verhuisde hij naar Schildwolde waar hij een nieuw huis liet bouwen op de oude burgstee
Wijchelsheim. Zijn oudste zoon Jan bleef op de oude boerderij, Hooghammen, wonen. Voor
zijn tweede zoon Evert bouwde Harm een eigen boerderij, in Woltersum, aan de andere kant
van het Eemskanaal, vlak bij de latere zuivelfabriek.
Fokko Buitenkamp en zijn zoon Sebe
Wie kende Fokko Buitenkamp niet? Een ‘verbazend ruwe forsche kerel op het oog en
voorkomen, doch met een zeer goed hart. Hij was in zijn jeugd zeeman geweest.‘ Hij woonde

31

Tilproat Woltersum

32

24e jaargang nummer4

juni 2007

Tilproat Woltersum

24e jaargang nummer4

juni 2007

in ‘een tamelijk mooiachtig huis’, bij de dijk aan het Eemskanaal, wat nu Eemskanaal NZ heet
Bij het huis lag een open waterpunt, met prachtig helder water. ‘De put was voor de helft
afgedekt met een plankenvloer. Het water werd er met een emmer en een puthaak uitgehaald:
een ronde stok met een haak in den vorm van de krul in een varkensstaart.’ Fokko had een
zoon en een dochter. Zijn dochter trouwde met Menno Koopman en woonde vlakbij, naast de
herberg van Dertien, bij de til, op de K. de Boerweg. Zij zoon Sebe woonde aan de overkant
van het kanaal.
Sebe, een kleurrijk persoon, dreef een kuiperij en stelmakerij. Een best vakman, schrijft
Hendrik Evenhuis, die als de beste kon schaatsen en slijpen en ‘daarvan was dan ook alles
gezegd’. Want met geld omgaan kon hij niet. Hij liet een nieuw huis bouwen, nam er
hypotheek op, gaf het geld wel prettig uit maar betaalde zijn rekeningen niet. En dus raakte hij
uiteindelijk zijn mooie nieuwe huis weer kwijt.
‘Hij raakte aan de slinger met een slecht wijf, en woonde in een woonschip aan de A.E.’
Kennelijk mocht dat niet, en het schip moest daar weg. Hendrik herinnert zich dat nog
levendig: ‘Het schip werd op de wal gesleept, de weg langs vervoerd, maar bleek onwrikbaar
in de nabijheid van zijn voormalige woning op den weg zitten. Het zat daar lange tijd, maar
werd uiteindelijk op last van de overheid afgebroken’.
Toch kwam alles nog goed, met Sebe en zijn vader Fokko. Sebe vertrok met zijn gezin naar
de stad, naar Groningen en vond daar een ‘bijdehand kwaad wijf met eenige kinderen. Zij
zette orde op zaken.’ Ze zorgde voor een nieuwe behuizing, en ‘alles floreerde weer’. Ze
namen later zelfs vader Fokko in huis toen hij zeer oud was en niet meer kon werken. ‘Bij zijn
schoondochter had hij een zeer goeden ouden dag.’
Dreise: een volgende keer
Ook de familie Dreise was een bekende familie in Woltersum: molenmaker Albert Dreise en
zijn zoon Johannes, ook molenmaker die met zijn broer Willem een nieuwe watermolen
bouwde in de Nieuwe Rijpmapolder, achter het Schaaphok. De lotgevallen van de uitgebreide
familie Dreise vragen echter een aparte column: de volgende keer dus.
Carien Evenhuis
Citaten uit:
Hendrik Evenhuis: Neologe van Woltersum (Haren, 1944)
Hendrik Evenhuis: Relaas van de verschillende gebeurtenissen en belevenissen enz enz vanaf
december 1873 (Haren, 1947/1948)

STEUNPUNT WOLTERSUM
Er zijn deze winter weer zes geslaagde, gezellige koffieochtenden geweest.
Het was een proef van twee jaar. In april is er in de raad geëvalueerd.
Het is wel het idee de koffieochtenden voort te zetten,omdat de gemeente dan ook een
platform heeft bepaalde punten ter tafel te brengen.
De uiteindelijke beslissing valt dit najaar.
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Programma 2007/2008
De agendacommissie streeft ernaar iedere
eerste zondag van de maand een activiteit
in of bij de kerk te organiseren.
Tijdens het schoolfeest op 23 juni speelt
vanaf 14 uur een organist op het
gerestaureerde orgel in de kerk.

De kerk en het oude kerkhof van
Woltersum hebben een belangrijke plek in
het dorp. Na de restauratie door de
Stichting Oude Groningen kerken is het
nog meer beeldbepalend voor het dorp.
Om de plaats van de kerk in het dorp te
benadrukken en bij te dragen aan het
onderhoud van de kerk is er een
plaatselijke commissie aangewezen die
verantwoordelijk is voor het beheer van de
kerk en activiteiten organiseert. Niet alleen
kerkdiensten of kerkelijke vieringen, maar
ook culturele evenementen. Van populair
tot klassiek, van muziek tot theater. Alles
kan.
De commissie is samengesteld uit
bewoners van het dorp en bestaat uit:
Voorzitter:
Herman Been;
Secretaris:
Sien Steenhuis;
Penningmeester:
Boudewijn ’t Sas;
Bestuursleden:
Bart Bruine;
Jan Dijk;
Wim Lalkens;
Simon Lubberts jr.
Daarnaast is er een agendacommissie die
de mogelijkheden onderzoekt om concrete
culturele activiteiten te organiseren. Deze
bestaat uit:
• Boudewijn ’t Sas;
• Marrie Boer;
• Henk Bothof.
Twee dames hebben zich bereid verklaard
de organisatie van de catering bij de
evenementen op zich te nemen. Dat zijn
Carla Ruben en Klaske Lalkens.
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Op 2 September om 14 uur zingt de
mezzosopraan Annemieke van der Ploeg,
met op klavecimbel Jelte Hulzebos. Onder
andere oude muziek van Henry Purcell en
delen uit de opera’s van Claudio
Monteverdi.
In de weekeinden van 22 september tot en
met 28 oktober is fotografisch werk van
de Stichting Circuit in de kerk te zien.
Op zaterdagavond 6 Oktober speelt : Blue
Breeze, een band met zanger Jan
Gramsbergen, drums Lucia Hebers, gitaar
Hans Elmers, bas Ed Hartman.
Ze spelen Rhytm and Blues en Soul.
Verder staan op het programma:
- 4 November:
het koor Excelsior
uit Ten Boer
- 2 December:
Fre Schreiber met
midwintervertellinge
n
- 6 Januari 2008:
Dichters via de
stichting Nije.
- 3 februari 2008:
Ulteam theatersport
- 2 Maart:
Kronkels van
Fivelingo
- 6 April:
Erik van Dort met
‘De schoenlappers
van Woltersum’
- 4 Mei:
Erik Bulthuis vertelt
een passend verhaal
en op het orgel speelt
Wim Boer
- 2 Juni:
De Big Band van de
muziekschool speelt
op het kerkplein.
Hebt u ideeën voor een evenement in de
kerk, laat het ons vooral weten!
De plaatselijke Commissie
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Vanuit school:
De laatste schoolkrant voor de vakantie.
Wat vliegt de tijd, een schooljaar is zo
weer voorbij. We eindigen dit jaar met 59
kinderen. Weer dicht bij de zestig, dat
voelt goed. Er zitten 10 kinderen in groep
acht, zij zullen de basisschool gaan
verlaten. We wensen ze veel plezier en
wijsheid toe op het voortgezet onderwijs.
Begin volgend schooljaar komen er weer
een aantal kinderen bij. We zullen dus
weer rond de 50 kinderen uitkomen. Ook
een prima aantal.
Voordat het vakantie is, komen er nog de
schoolreizen en het schoolkamp. Ook het
school/dorpsfeest speelt bij ons natuurlijk
een belangrijke rol. We hebben geprobeerd
om alle kinderen mee te laten doen, want
dat is toch de bedoeling. Ook zijn we druk
bezig om het schoolplein mooi te
versieren. Dat doen we ook met z’n allen.
Na deze drukke periode is het tijd voor de
zomervakantie. We wensen u allen een
fijne vakantie toe. Wees voorzichtig en tot
het nieuwe schooljaar.

Oorlog
Als je aan oorlog denkt,
Denk je aan verdriet.
Dat wil je toch niet,
Maar voor sommige mensen telt het niet.
Iedereen schiet
En gooit met granaten
Het is gewoon niet goed te praten.
Je hoort geweren knallen
En de bommen vallen,
Want ze zijn aan het aanvallen.
Arjan en Ramon
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Veilig
Oorlog is niet veilig
Oorlog is gewoon niet leuk
Voor oorlog moet je vechten
Maar voor vrijheid ook.
Oorlog is gewoon het ergste wat er is,
Voor nu en altijd.
Wat kan je er tegen doen?
Bijna niks
’s nachts kan je niet slapen
je hoort allemaal lawaai
je kan er niks tegen doen als je kind bent
en dat voelt rot.
Oorlog is gewoon het ergste wat er is
Voor nu en altijd.
Jip Frank en Marieke Ruben.

Gevangen zitten.
Gevangen zitten is niet fijn.
Vooral niet als er oorlog zal zijn.
Misschien gaan je ouders wel dood.
Misschien zal je nooit meer vrij zijn.
Je weet niet wat er gebeurd
Je weet niet wat er zal zijn.
Misschien hebben je ouders wel pijn.
Dat je nooit meer bij ze zult zijn.
Romy Tammeling
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VERENIGINGEN
In iedere dorpskrant plaatsen we een
overzicht van actieve verengingen in ons
dorp. Uit ruimtebesparend oogpunt hebben
wij ervoor gekozen alleen de naam (en het
telefoonnummer) van de secretaris en het
(eventuele) emailadres van iedere
vereniging te plaatsen.
Veranderingen kun je doorgeven aan de
redactie p/a Eemskanaal NZ 10 te
Woltersum (50-3022266) of mailen naar
tilproat@kpnplanet.nl
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o.
Secretaris:H.Wassing
050 - 3022807
E-mail :
dorpsbelangen.woltersum@kpnplanet.nl

Begrafenisvereniging
Secretaris:
I.Dost-Hamminga

juni 2007

050 – 3023234

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: E. De Boer
050 – 3021913
Kerkenraad Woltersum
Scriba: J Everts-Fluks

050 – 3021416

Vogelvereniging “De Kardinaal”
Secretaris: G.H.Woltjer
Biljartclub Het Groene Laken
Secretaris: J.Venema
050 - 3023062
Biljartclub
Secretaris H:.Schoonveld

050 – 3021350

Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Secretaris: S.Lubberts
050 –3023500

Dartclub Woltersum
Secretaris: E. Kiewiet

Sportvereniging Woltersum
Secretaris: J.Huizinga
050 – 3021390
Wedstrijd-Secretaris:
F.van Dijk
050 – 3023393
E-mail: bestuur@svwoltersum.com

Klaverjasvereniging “Ruiten Troef”
Secretaris: P.Nieborg
050 – 3022823

Supportersvereniging Woltersum
Secretaris:
S.Steenhuis-Hoving
050 – 3023558

Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : M.Roelvink
050 – 3024082

IJsvereniging
Secretaris: S.Lubberts

050 – 3021437

Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050 – 3094547
050 – 3023500

VVV Woltersum
Secretaris:
Stichting peuterspeelzalen
Gemeente Ten Boer
Adm. A. van den Enden
050-3021432
E-mail: www.peuterspeelzalen-tenboer.nl
Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: M.Roelvink
050 – 3024082
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum
Secretaris:J. Klinkhamer
050-3024797

40

Jeugdsoos “De Kar”
Secretaris: J.Darneviel

06 -44756559

Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris:
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

