Jaarverslag 2017 van de Stichting Juffertoren te Schildwolde.
Het bestuur bestaat uit voorzitter Jan Niezink, penningmeester Thieo Jonker, secretaris Bart Fokkens,
Jaap Groeneveld en Kees Mollema technische zaken en de leden Peter Westerhof en Elwin van de
Berg,
Wij hebben als bestuur in totaal 5 maal een vergadering gehouden in de Leerkamer, behorend bij de
Protestantse kerk te Schildwolde.
In februari promotie van de Juffer aan politieke bestuurders van provincie en gemeenten
Op verzoek van een tweetal scholen in Slochteren en Schildwolde is er een informatie middag
gehouden in de toren. De deelnemers waren onderwijzers, ouders en kinderen uit de groepen 7 & 8.
Tweemaal inspectie geweest voor de aardbeving bestendigheid van de toren. Uit gevoerd door een
bedrijf genaamd CALVI.
Op 4 mei klokluiden tijdens dodenherdenking.
Op de 2e zaterdag in september is deelgenomen aan de Nationale Monumentendag. Door middel van
een rooster hebben, een drietal bestuursleden, historische informatie verstrekt aan de bezoekers.
Er is een aanbesteding geweest om in de toren de ladders te vervangen voor trappen. Het waarom is
dat vele bezoekers tot de 1e trans, middels trappen met bordes, komen en daarna niet hoger willen
omdat de ladders toch een behoorlijke hindernis zijn. Het plaatsen van de trappen is gegund aan de
heer Kijf te Appingedam, eigenaar van een bedrijf die zich uitsluitend toelegt op het maken van
trappen.
In eigen beheer is door een viertal personen het oude uurwerk hersteld en werkt weer als vanouds.
Verder zijn er door een tweetal bestuursleden en twee vrijwillige technische mensen diverse
onderhoudswerkzaamheden verricht. Het inrichten van een museum wordt wel uitgevoerd, maar
vermoedelijk in een wat kleinere opzet, de toren is immers zelf al een historisch museum stuk. De
klokkenstoel en klepels behoeven onderhoud . Hiervoor is de heer Laudy benaderd. Hij is eigenaar
van het bedrijf “ Klokken- en Kunstgieterij Reiderland “ te Finsterwolde.
Eind november en begin december is. Gezamenlijk door het bestuur en een aantal vrijwilligers, de
jaarlijkse geldwerf actie uitgevoerd, Het resultaat is te zien op het financieel verslag 2017 van de
penningmeester.

