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Algemene Leden-
vergadering 
Op 18 mei werden tijdens 
de ALV de activiteiten en de 
financiën van het afgelopen 
jaar besproken. Onze voor-
zitter Bert Terpstra was 
aftredend. Het bestuur be-
dankte hem voor de zeer 
prettige samenwerking met 
een bloemetje, een bon en 
lovende woorden. Vanwege 
het 20-jarig bestaan van de 
vereniging waren er speci-
ale gebakjes. 
Naast Dorpsbelangenzaken 
was er een presentatie over 
mantelzorg. Bent u zelf 
mantelzorger of kent u ie-
mand die mantelzorg ver-
leent en bent u benieuwd 
naar de mogelijkheden voor 
ondersteuning? Of wilt u 
zich misschien als vrijwil-
liger inzetten om de taken 
van mantelzorgers te ver-
lichten? Dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw 
Monica Blom van het 
Steunpunt Mantelzorg in 
Winsum (06-48874339 of 
m.blom@s-w-d.nl). 
 
Samenstelling bestuur 
Vanwege het vertrek van 
voorzitter Bert Terpstra, 
werd tijdens de eerste be-
stuursvergadering na de 
ALV Esther Marije Klop als 
de nieuwe voorzitter aan-
gewezen. Gerda Rutgers is 
bij het bestuur gekomen. 
Wij zijn bijzonder blij dat zij 
onze gelederen wil komen 
versterken en heten haar 
van harte welkom.  

Inspraakmogelijkheid  
Aan het begin van iedere 
bestuursvergadering is er 
voor iedereen de mogelijk-
heid om een onderwerp in 
te brengen en te bespre-
ken. Het is handig als u uw 
bezoek van tevoren even 
aankondigt bij de secreta-
ris. De volgende bestuurs-
vergadering zal plaatsvin-
den na de zomervakantie, 
op 9 september om 20.00u. 
U bent van harte welkom. 
 
Hoogholtje 
Nadat de bewoners van de 
Peperweg eerder hadden 
aangegeven geen hooghol-
tje te willen aansluitend 
aan hun straat, werd de 
Wierdeweg als alternatief 
onderzocht. Net voor het 
verschijnen van de vorige 
Middagster, hadden het 
bestuur en mevrouw 
Appelhof van de gemeente 
een gesprek met een ver-
tegenwoordiging van de 
Wierdeweg. Hoewel de me-
ningen verdeeld waren, 
heeft een aantal bewoners 
van de Wierdeweg aange-
geven tegen de plaatsing 
van een hoogholtje te zijn. 
Daarmee is de plaatsing 
van een hoogholtje bij het 
museum van de baan.  
   
Voortgang jeudsoos 
De werkgroep jeugdsoos is 
met een bouwkundig advi-
seur door het Schleurholts-
huus gelopen om naar de 
mogelijkheden voor huis-
vesting te kijken. De enige 

mogelijkheid lijkt te zijn om 
een jeugdsoos op zolder te 
bouwen. Dit zal een bijzon-
der kostbare zaak worden, 
maar aangezien de zolder-
ruimte na verbouwing mul-
tifunctioneel zal zijn, is het 
wellicht mogelijk om subsi-
die te krijgen voor de ver-
bouwing. Uiteraard zullen 
de buren en gebruikers van 
het Schleurholtshuus van 
alle ontwikkelingen op de 
hoogte worden gehouden.  
 
Informatieavond N361 
Twee bestuursleden be-
zochten op 8 juni j.l. de 
informatieavond van de 
gemeenteraad van Winsum 
over de aangepaste plan-
nen met betrekking tot de 
N361. Vanwege een gat in 
de begroting willen Gede-
puteerde Staten de plannen 
voor het tracé versoberen. 
Dit zou o.a. betekenen dat 
de boog rond Winsum komt 
te vervallen. De N361 blijft 
dan op de huidige plaats 
door Winsum lopen. Na de 
zomervakantie nemen 
Gedeputeerde Staten een 
besluit.  
 
Bestuursleden: 
Ietse Pestoor:06-53537533 
Gerda Rutgers: 621880 
Frans Scholtens: 621921 
Meint v/d Velde: 621975 
Audrey Jantje Nonkes: 
621843 
Esther Marije Klop: 852930 
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