Het Woudbloemlied

Bestuur 2018

Waar vroeger ‘t water van ‘Ol Ae’
nog altijd helder was.

Voorzitter
Vice-voorzitter

Waar vroeger niets dan ‘t hoge riet
nog groeide in modderplas.
Waar jaren terug geen schip nog voer
geen mens ooit was geweest.
Omdat die plek onveilig was
door witte wief of geest.

Henk de Jong: 06-21514971
Werkgroep energie en noaberschap
René Clardij

Secretaris

Mirjam Kuiper
Werkgroep communicatie, website, internet
Penningmeester Gea de Jong
Alg. adjunct

Refrein: Daar ligt Woudbloem,
Algemene email
een plaats zonder enige roem,
Website
Geen stad zelfs geen gat,
maar nog kleiner dan dat.
Omslagfoto
Een vlekje op aard,
dus heus niet veel waard.
Maar met mensen, die hard zijn als ijzer en staal,
zo eerlijk als goud, maar als kikkers zo kaal.
Een Woudbloemer zijn, dat is fijn!

Hans Uffen
Werkgroep communicatie, website, internet
woudbloemdorpsbelangen@gmail.com
www.woudbloem-online.nl
Ijspret 2017, René Clardij

Waar vroeger bij het ‘Hemeltje’
een overzetje was.
Waar j’in die goeie ouwe tijd
een stuiver gaf per glas.
Waar vroeger nog een sintellaan
met tal van kuilen lag.
Waar lang geleën op d’uiterdijk
men niets dan water zag. (Refrein)
Waar toen een florisant fabriek
veel schippers varen liet.
Maar viezigheid aan ‘t water gaf
je gelooft het bijna niet.
Waar ook een school reeds lange tijd
de jeugd veel kennis bracht.
En waar ‘t café steeds open was
tot heel diep in de nacht. (Refrein)
Fabriek bestaat al lang niet meer,
het water is weer schoon.
Natuur is prachtig, ‘t leven mooi,
‘k ben blij dat ik er woon.
Ons dorpje in het Groningsland
trekt ook toeristen aan.
Dat komt mee door de watersport,
zo blijven wij bestaan. (Refrein)
Meester Kruijer, 1949. Laatste couplet Johan Fluks, 1984.

IJspret januari 2017

Activiteiten 2018
ma 1 jan

Nieuwjaarsfeest vanaf 00.15 uur, locatie Speeltuinterrein

za 6 jan

Nieuwjaarsborrel ‘Erf en Weide’ van 16.00 tot 18.00 uur

medio jan

Met de jeugd naar de film voor jeugd van 12 t/m 16 jaar

vr 16 febr

Jaarvergadering Dorpsbelangen 20.00 uur ‘Erf en Weide’

ma 2 april

Notenschieten 14.30 uur Scharmer AE 8 Woudbloem
Opgave: Anje van Gijssel T 06 2841 0171 M h.v.gijssel@hetnet.nl

za 21 april

Klusdag/Buurtschoonmaakactie
nadere informatie volgt, aanvang 10.30 uur

do 4 mei

Stille tocht + kranslegging monument om 19.45 uur verzamelen bij de witte brug

do 10 mei

Dauwtrappen en ontbijt om 06.00 uur verzamelen bij de witte brug
kosten ontbijt € 7,50 p/p
opgave: Kees Dontje T 0598 416 208 M info@erfenweide.nl

begin mei

Start wekelijkse volleybaltraining om 20.00 uur
locatie en opgave: T Len Cornelissen 06 1741 516

za 23 juni

Midzomernacht feest in Woudbloem
nadere informatie volgt

zo 29 juli

Kanotocht en BBQ aanvang kanotocht 11:00 uur, locatie volgt
aanvang bbq: 14.00 uur
opgave: Anje v. Gijssel T 06 2841 0171 M h.v.gijssel@hetnet.nl

za 1 sept

Slochterwold Spektoakel

za 22 sept

Woudbloemreis
nadere informatie volgt

za 27 okt

Bowlen
nadere informatie volgt

vr 16 nov

Jaarvergadering IJsvereniging 20:00 uur ‘Erf en Weide’
nadere informatie volgt

nov

Bollemand vullen
nadere informatie volgt

za 1 dec

Sinterklaas in Woudbloem
nadere informatie volgt

De data kunnen nog wijzigen.
De agenda staat ook op internet op www.woudbloem-online.nl

We bedanken onze adverteerders voor hun bijdrage!
Help mee zoeken naar extra adverteerders voor ons volgende jaarboekje!
De tarieven zijn: 1 pagina € 35,00 | 1/2 pagina € 25,00 | 1/4 pagina € 12,50
Bel voor meer informatie de penningmeester

Doe-het ZELF met

Hubo Slochteren

Service, kwaliteit & vakmanschap
Korenmolenweg 6 | 9621 TR Slochteren | Tel (0598) 42 12 03 | Fax (0598) 42 31 10
www.huboslochteren.nl

Erf en Weide

Accommodatie
max 60 personen

Varen en wandelen
max 12 personen

Meer zien

kijk op www.erfenweide.nl

Meer weten

mail of bel Kees Dontje
en Frouke Roukema

Theaterboerderij
Vaar- en wandeltochten
Woudbloem
info@erfenweide.nl | 0598-416208
Woudbloemlaan 34 | 9618 PA Woudbloem

0598-416208

Beste Woudbloemers en andere belangstellenden,
2017 is bijna weer om als ik dit schrijf. In het bestuur zijn we al bezig met het programma voor 2018.
Het wordt weer een gevarieerd programma waarbij een ieder goed aan zijn of haar trekken kan komen.
Ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom.
In 2017 is bij de speeltuin door een aantal vrijwilligers van onze vereniging een nieuwe kanosteiger
aangelegd. Deze wordt behalve door kanoërs ook regelmatig gebruikt door vissers. Onze viswedstrijd is
helaas niet door gegaan wegens gebrek aan deelname.
Het fenomeen aardbevingen is dit jaar een hot item voor het bestuur geweest. Naast de schade van bevingen,
wordt het herstel nu ook zichtbaar. Aan de Slochter AE zijn tijdelijke woningen geplaatst als vervangende
woonruimte voor de mensen uit de "Tienborg". Deze woningen worden aardbeving bestendig gemaakt.
Daarna zijn ze weer het mooie gezichtsbepalend element in het dorp.
Na heel wat jaren van afwezigheid, was Sinterklaas dit jaar weer in Woudbloem op bezoek. Het bestuur is
bezig met een nieuwe opzet van dit kinderfeest, waarbij jong en oud worden betrokken.
In 2017 kunnen we 1 nieuw klein Woudbloemertje welkom heten: Joep, het zoontje van Roelof en Froukje,
broertje van Mark. Welkom in ons midden!
Het bestuur van Dorpsbelangen Woudbloem wenst alle inwoners van Woudbloem, adverteerders en
donateurs een heel voorspoedig en gelukkig 2018!
We hopen velen van jullie weer te zien op de activiteiten in 2018. Maar nu eerst veel leesplezier met dit
mooie krantje.
Groeten, namens het bestuur
Henk de Jong, voorzitter.

Foto: het tijdelijke onderkomen van de bewoners van Tienborg.

Voor goed en goedkoop tapijt!
Jopie Jong Woninginrichting

Laminaat - Tapijt - Novilon - Gordijnen
Vitrage - Inbetweens - Vouwgordijnen - Luxaflex - Lamellen - Plissé - Rolgordijnen Alle
tapijten en vinyls worden gratis en vakkundig gelegd!

Noorderstraat 139 - Sappemeer - 0598-394831- www.jopiejong.nl

Jelle de Visser kookt!
Jelle de Visser kookt op locatie,
meer informatie:
Jelle de Visser | bel 06 404 22 896
of mail jelledevisser@devliegeraar.nl
www.devliegeraar.nl

Nieuwjaarsfeest
Vrijdag 1 januari 2017 • deelnemers: veel
Het nieuwjaarsfeest was weer een succes. Het vuurwerk van Jan Fokken was
prachtig en het was nog lang gezellig.

Met de Woudbloemjeugd naar de film
Zondag 15 januari 2017 • deelnemers: 5 • foto’s: Mirjam Kuiper
We hadden een hele leuke middag. De film was goed en het snoep was heerlijk.

De Bezorgbakker
de warme bakker aan de deur

Jurriën Koning
Iemand verrassen?
Een champagne ontbijt!
Klein Martijn 4
9617 BA Harkstede
050 404 14 68 / 06 108 828 63
www.debezorgbakker.nl

HOOFDWEG 87
9621 AD SLOCHTEREN

TEL: 0598 42 14 95
FAX: 0598 42 24 16

INFO@POTSLOCHTEREN.NL
-

Ijspret
Zondag 22 januari 2017 • deelnemers: veel • foto’s René
Clardij
Ineens was het dan zover: het ijs was dik genoeg om te
schaatsen. De ijsvereniging trok alles uit de kast. Er waren
heerlijke gehaktballen en er werd een prikslee wedstrijd
gehouden.

Jaarvergadering Dorpsbelangen
Woudbloem
Datum:
Aanvangstijd:
Locatie:
Aantal aanwezig leden:

3 februari 2017
20.00uur
Erf en Weide, Woudbloem
36

Opening:
Om 20.10 opent Henk de Jong de vergadering en heet iedereen welkom. De jaarvergadering bestaat ook dit
jaar weer uit drie gedeelten: de officiële jaarvergadering en een spreker van buurtkracht, Arnold Strijker.
Mededelingen;
Er zijn geen mededelingen.
Notulen vorige jaarvergadering:
De vergadering heeft geen opmerkingen of vragen en het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend door
de voorzitter en ad- interim secretaris
Verslag van het bestuur:
De voorzitter schetst in grote lijnen de hoogte- en dieptepunten van 2016.
Er waren dit jaar 4 sterfgevallen in het dorp. Carry, Karin, Marjan, Feike de Boer. Hiervoor houden we een
minuut stilte.
Er waren 2 geboortes, Jildau van Fleur en Wietse en Sophia van Anne en Bastiaan.
Voor het bestuur was het een moeilijk jaar. Marjan, de motor van het bestuur, werd snel na de
jaarvergadering ziek. Daarnaast verhuisde nog een bestuurder. Mirjam en Hans hebben de leegte opgevuld,
door in het bestuur te stappen. Zij hebben ook het boekje gemaakt en Hans heeft gezorgd voor een
hoofdsponsor: zijn werkgever ‘Daarom’. Met de aanvulling van Rene zijn we weer compleet als bestuur.
Jaarverslag van het secretariaat:
Bij de werving voor een vervanging van Marian bood Mirjam zich spontaan aan.
Als Ad Interim heeft ze al heel veel werk verricht. Samen met Hans heeft ze het boekje gemaakt.
Hans heeft ook ad interim als bestuurslid gewerkt. Rene heeft de taak van vice voorzitter op zich genomen.
De website wordt door Hans en Mirjam bijgehouden. We hebben nu een gezamenlijke Cloud waardoor
bestanden altijd toegankelijk zijn voor de bestuursleden.
We hebben een gezamenlijk emailadres woudbloemdorpsbelangen@gmail.com
Organisatie van evenementen:
De 4 mei herdenking is gezamenlijke activiteit met Scharmer en de kosten worden ook gedeeld.
Opmerkingen van de leden: ze vonden de muziek niet gepast. Henk zegt dat hier voor de volgende keer
op gelet zal worden.
Koetsentocht. Mensen waren erg enthousiast over de activiteit in Woudbloem. Het was goed
georganiseerd.
Slochterwold spektakel was een succes. De Hijgkikkers hebben dit jaar gewonnen!
Bollenmand vullen wordt een jaarlijks terugkomend iets.
Hangingbasket kan ook als activiteit worden gedaan
Het Midzomernacht feest is niet doorgegaan. In 2017 zal dit opnieuw georganiseerd worden. Er worden
mensen gevraagd om dit te organiseren. Hiervoor is wel belangstelling onder de leden. Voorstel is nog
een speurtocht.
Woudbloemreis: Het was een zeer geslaagde reis. We gingen naar het Zwienenparadies, een glas in lood
werkplaats en een beeldentuin. Als afsluiting zijn we gaan eten in Bunde . Aaltje, Alianne en Frans gaan
de reis volgend jaar weer organiseren.
Nieuwe activiteiten:
o Midzomernachtfeest
o Vis wedstrijd
o Kano-opstapplaats maken
o Sinterklaasfeest
o Nieuwjaarsvisite
o Anje zegt dat de BBQ en kanoen nu in het boekje staat op zaterdag, maar het wordt op
zondag.

Bezoeken verschillende vergadering
Henk bezoekt voorzitters overleggen
Mirjam heeft contact met ene Michiel van snel internet buitengebieden
Henk van Gijssel zegt dat Enexis een stroomkabel door het land gaat leggen en dat ze open staan voor het
idee om die glasvezel daar bij in te leggen (kosten delen).
Henk bezoekt de vergadering van het Slochter-Woldspektakel
Gea bezoekt de vergaderingen van de koetsentocht in het jaar dat we ook meedoen.
Uitgevoerde besluiten 2016:
Dorpsvisie werkgroep energie
De AED bij Erf en Weide is geplaatst in maart en er zijn 9 personen geschoold voor de BHV/AED groep.
Hun diploma’s zijn aangemeld bij ‘Hart Veilig’ en kunnen ze opgeroepen worden bij noodsituaties in en
rondom Woudbloem. Aan het begin/eind van Woudbloem komen verbandkisten te staan die in geval van
nood eerste hulp spullen bevatten. Deelnemers: Jan Fokke, Froukje, Gea, Jan en Carina, Anje en Henk van
Gijssel en Frouke. Meta is verhuist dus voor onze groep niet beschikbaar.
Werkgroep communicatie: de nieuwe website van Woudbloem wordt al een tijdje gebruikt, iedereen kan
er informatie afhalen en nieuws naar toe sturen.
Speeltuin is geverfd
Dorpsbelangen heeft een eigen emailadres. woudbloemdorpsbelangen@gmail.com
Staatbosbeheer heeft de bruggetjes in richting de Kooiweg schoongemaakt.
De fietsbruggetjes zijn vorig jaar schoongemaakt en pasgeleden weer.
De aquaduct bij het gemaal is nog steeds wel heel glad. Misschien iets van asfalt erover?
Anje heeft nog een opmerking van een niet aanwezig lid: Het pad tussen de beide bruggen is gevaarlijk
en je kunt er niet met de kinderwagen lopen. Meta had dit op haar programma, maar is hier niet verder
mee gekomen. Het bestuur zal het verder oppakken
Kees vraagt: beeldbepalende huizen voor het dorp, daar is een inventarisatie van gemaakt. Samen met
Overschild komt daar iets over in de raad. Dan gaan ze kijken wat hiermee gedaan moet worden (qua
vergunningen, verbouwingen enz). Als er protesten komen uit het dorp dan kan het bestuur er wat aan
doen. Als iedereen tevreden is over de uitslag, dan doet het bestuur niets.
Uit te voeren besluiten 2017
De energiecommissie is nog actief. Iedereen heeft een folder in huis gekregen over het scannen van de
huizen met een warmtecamera. Sietse doet hierover na de pauze verslag.
De kano opstapplaats wordt in 2017 definitief gerealiseerd op 23 april.
Jaarverslag penningmeester
Het verslag van de penningmeester is hier voor het boekje weggelaten,
maar staat wel op de website.
Rapportage kascommissie:
Corrie en en Alianne
Corrie Vermue is aftredend.
Maria gaat nog een jaar verder en Alianne ook.
Vroeger zaten er drie in de commissie.
Marga meldt zich voor het volgend jaar aan
De kascommissie geeft decharge. Het zag er keurig uit zegt Corrie.
Kascommissie van volgend jaar: Maria, Alianne en Marga
Bestuursverkiezing
Het bestuur is in 2016 door het overlijden van Marian en het verhuizen van Meta ad-interim aangevuld
met Mirjam. Zij stelt zich kandidaat voor de functie secretaris.
Egon is aftredend en niet herkiesbaar. Omdat hij het al 6 jaar gedaan heeft.
Hans van Uffen is ook ad-interim vanwege het vertrek van Meta.
Er heeft zich nog een nieuwe kandidaat beschikbaar gesteld. Dit is René Clardij.
Alianne heeft zich teruggetrokken als kandidaat.
Alle kandidaten worden met verenigde stemmen aangenomen: Mirjam, Hans en René.
Sietse wordt als vervanger van Hans ook aangenomen.

Bouwbedrijf
van Calkar b.v.

Hoofdweg 19A, 9617 AA Harkstede
Telefoon (050) 404 14 13
Fax (050) 404 09 19
www.vancalkar.nl

-

Er ontstaat een discussie over of bestuursleden in Woudbloem moeten wonen, omdat Sietse Roeda heeft
aangeboden het over te nemen van Hans wanneer Hans zou gaan verhuizen. Het bestuur zal hierover
nadenken en bij de volgende ALV een voorstel doen.
Rondvraag: geen punten.
Sluiting: De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering.
Pauze met lootverkoop (5 voor een euro)
Sprekers na de pauze:
Jelle de Visser
Jelle doet verslag van de plannen m.b.t. de Tienborg.
Bewoners van tienborg hebben al lang aardbevingsschade. Dit is
aangegeven bij de woningbouwvereniging Slochteren. Ze zouden dit
herstellen, maar toen werden de woningen overgenomen worden door
Lefier. Stichting veilig wonen wilde onderzoek doen. Dat duurde
allemaal heel lang. Uiteindelijk werden de bewoners uitgenodigd voor
een vergadering. Hier was ook de burgemeester van Slochteren en
Lefier. Conclusie van het onderzoek was dat de woningen niet aardbevingsbestendig waren. Arcadis had een
plan gemaakt voor aardbevingsbestendig maken, dat koste 140.000 per huisje. Lefier heeft aangegeven in
ieder geval de woningen aardbevingsbestendig te willen maken. In maart zal hierover een beslissing
genomen worden. De bewoners moeten dan 3 tot 10 maanden hun huis uit. De gemeente moet vaststellen of
de huisjes beeldbepalend zijn. Tienborg is inderdaad als beeldbepalend geclassificeerd. Dit moet nog wel
door de provincie worden bevestigd.
Het is nu wachten op de plannen van Lefier. Bewoners vragen of de rest van de Woudbloemers het met hen
eens zijn dat de huisjes moeten blijven en dat ze van grote historische waarde en beeldbepalend zijn voor het
dorp. Bewoners van Tienborg willen geen nieuwe huisjes met oude façade. Ze willen alleen dat het
verstevigd wordt (gefundeerd). Lefier wil liever de huisjes afbreken, want dat is veel goedkoper.
Bij een stemming blijkt dat alle aanwezigen op de vergadering het eens zijn met de bewoners van Tienborg
dat de huisjes behouden moeten blijven. De bewoners willen deze steun gebruiken bij hun onderhandelingen
met Lefier.
Energiecommissie
Arnold Strijker (medewerker van buurkracht) en Sietse Roeda doen verslag van de energiecommissie.
Het plan is om eerst beginnen met besparen en daarna met energieproductie.
Dit kan in samenwerking met Buurkracht (dit is een onderdeel van Enexis, met als doel mensen met
energiebesparing te helpen).
Sietse laat zien wat de commissie aan het doen is en toont een aantal foto’s van de warmte camera.
Verloting en einde van de vergadering

Landman Dienstverlening
Midi balen | Grondverzetwerk
Hout versnipperen

06 42 44 10 01

KRAANVERHUUR & LOONBEDRIJF

ENTJES
Schaaphok 9
Telefoon 0598-416274

Notenschieten
Paasmaandag 17 april 2017 • 12 deelnemers • foto’s: Gea de Jong
Het was dit jaar een klein clubje, maar erg gezellig. Eerst hebben we gespeeld met
nieuwe kogels, maar die waren kleiner en het raken van de noten was veel moeilijker.
Uiteindelijk heeft Henk de oude kogel van stal gehaald en toen vlogen de noten ons weer
om de oren. Anje had heerlijke hapjes, koffie en drankjes. Het was erg gezellig .

Afhalen en bezorgen

050-4042444
Hoofdweg 40 Harkstede
Dagelijks geopend van 15.00 tot 23.00 uur
Bezorgen van 17.00 tot 22.00 uur
Bezorgen vanaf 10 euro gratis

Renée Bijl
Verantwoorde zorg
voor uw voeten!
Pedicure bij u thuis

Da’s nou het
mooie van
Scharmer AE 21 | Woudbloem
Telefoon 06-15494211

Hoofdweg 99a | Siddeburen
0598 43 07 05 | www.multimate.nl

Schoonmaak en kanosteiger
Zaterdag 23 april 2017 • 14,5 deelnemers • foto’s: Gea de Jong
Met een groot aantal enthousiastelingen hebben we de speeltuin schoongemaakt en de kanosteiger gemaakt.
Vele handen maken licht werk! Niels heeft de inspectie gedaan.



Occasions met 6 maanden BOVAG Garantie?
Als u een goede occasion zoekt, kom dan bij ons kijken.
Wij bieden u veel keus in betrouwbare gebruikte
auto’s. Wij zijn een merkonafhankelijk autobedrijf en
lid van de BOVAG-afdeling ABA..
Dus u krijgt de BOVAG Garantiepas:
geen misverstand over de kilometerstand en 6
maanden BOVAG Garantie. Zeker weten!
Mòcht er tijdens de garantieperiode onverhoopt iets
haperen, dan repareren we dat graag. En u krijgt geen
rekening, maar wèl een kopje koffie!

Zeker weten!

Garage de Groot
Hoofdweg 83 | 9616 TB Scharmer | Tel 050-4041295

Garage de Groot

Cursus AED
Dinsdag 25 april 2017 • 7 deelnemers • foto’s: Gea de Jong



Ieder jaar wordt er een herhalingscursus gegeven voor het eerste hulp
team, zodat hun kennis up to date blijft.
Het eerste hulp team kan de AED bedienen bij een hartstilstand. Daarnaast
zijn ze opgeleid om in geval van nood mensen in veiligheid te brengen. Het
team wordt opgeroepen wanneer er 112 is gebeld.

Energie commissie
Buurkracht Woudbloem
Er zit energie in Woudbloem!
Ruim een jaar gleden hebben we tijdens de dorpsvisie bijeenkomst ons ten doel gesteld om samen ons
energieverbruik terug te dringen, minder afhankelijk te worden van fossiele brandstof en natuurlijk onze
energierekening te beperken. Sindsdien is er veel gebeurd.
Zo zijn we een samenwerking met Buurkracht aangegaan. Vervolgens zijn we huis aan huis langs geweest
met een warmtecamera en daarmee zijn warmtelekken in beeld gebracht. Omdat onze huizen zo verschillen
blijken de nodige maatregelen heel divers. Iedereen neemt die maatregelen in zijn/haar eigen tempo. Er is
afgelopen jaar heel wat afgetimmerd, geplakt en gestopt om de kou buiten en de warmte binnen te houden.
Op het gebied van elektriciteit hebben we de stekker-actie gehad. Daarmee kon je heel gemakkelijk zien
hoeveel een apparaat nu eigenlijk verbruikt en wat dat gebruik kost. Menig oude vrieskast heeft het veld
moeten ruimen voor een nieuwe energiezuinige versie (bij de schrijver moest een versterker er aan geloven).
Natuurlijk hebben we nu ook onze webpagina www.buurkracht.nl/buurten/woudbloem/buurtpagina
gekregen. Meld je nog even aan, op deze site, als je dit nog niet gedaan hebt!
Maar Woudbloem wil meer. Afgelopen november hebben we een rondje door het dorp gemaakt en gevraagd
hoe we verder moeten. De reactie was helder en eenduidig: zouden wij als Woudbloem niet wat meer met
windenergie moeten doen? Met die vraag zijn we nu bezig. Er zijn meer dorpen die inmiddels zelf stroom
produceren uit windenergie, dus het is zeker mogelijk. Natuurlijk komt daar wel het een en ander bij kijken.
Wij zijn ons aan het verdiepen in de vraag en komen hierop terug. De eerste gelegenheid, waarop wij jullie
dan wat nader informeren, zal zijn op de a.s. jaarvergadering in Februari zijn, We zullen dan zeker wat meer
van ons laten horen.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze bon

500 gram
rundergehakt

€ 2,98
Keurslager Smit
Gorecht Oost 29
Hoogezand
Telefoon 324638

RIJDENDE KAPSALON

Vriestyle Jansje
DIRECT KORTING!

KNIPPEN 12 euro

Alles voor
uw sport!
Gorecht-Oost 19
Hoogezand | 0598-352081

Stille tocht en kranslegging oorlogsmonument
Donderdag 4 mei 2017 • aanwezig ± 50 personen • foto’s: Gea de Jong
De stille tocht naar het monument bij de oude aardappelmeelfabriek en de drie ‘Stolpersteinen’ ter
nagedachtenis aan de drie mensen die in Woudbloem op 3 mei 1943 door de bezetter zijn gedood.

Ik zoek het woord
Ik wil ze in één woord beschrijven:
hoe zijn ze?
Ik neem gewone woorden, steel die uit
woordenboeken.
meet, overweeg en onderzoek –
Geen enkel
is geschikt.
Elk moedigste – te laf
elk honendste – nog heilig.
Elk wreedste – te mededogend,
het hatelijkste – te weinig verbeten.
Dat woord moet als een vulkaan zijn,
laat het slaan, steken, afstoten,
als Gods ergste toorn
als kokende haat.
Ik wil dat dat ene woord
doordrenkt is met bloed,
dat als een executiemuur
elk massagraf in zich huisvest.
Laat het nauwkeuriger en duidelijker omschrijven
wie zij waren – alles wat er plaatsvond.
Want dat wat ik hoor,
want dat wat men schrijft –
is te weinig.
Te weinig.
Onmachtig is onze taal,
haar toon plotseling – armzalig.
Met alle kracht van mijn gedachten,
zoek ik dat ene woord –
Maar kan het niet vinden.
Het lukt me niet.

1945 – Wislawa Szymborska
(Trouw, zaterdag 4 februari 2017, Letter en Geest | 23)
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Hoofdweg 70 •
9617 AJ Harkstede •
Telefoon 050-4040791 •
Fax 050-4040859 •

* huishoud
* speelgoed

* postkantoor
* fotoservice

* kantoor
* kopieerservice

* cadeaus

Hoofdweg 64 - Harkstede - Telefoon (050) 404 12 23 - Fax (050) 404 12 46

Dames en Heren kapsalon
Knippen met en zonder afspraak!

di, wo, do 09.00 - 18.00 uur | vr 09.00 - 20.00 uur | za 08.30 - 16.00 uur
Hoofdweg 36 - Harkstede - Telefoon (050) 404 26 59

Dauwtrappen en ontbijt
Donderdag 25 mei 2017 • 12 deelnemers • foto’s: Mirjam Kuiper/Gea de Jong
De dag begon wat somber en koud, maar na een uurtje ging de zon schijnen. Hans had dit jaar de route
uitgezet. Eerst liepen we langs de Woudbloemssloot richting de Rijpmaweg, om die vervolgens over te steken
naar het natuurgebied Rijpma.
Langs de Benninksloot richting Harkstede en daarna weer via de Rijpmaweg naar de Goldbergweg. Daarna
liepen via het fietspad naar het natuurgebied AE’s.
Toen we bij het koffiepunt waren aangekomen, bleek dat Egon zich verslapen had en we besloten door te
lopen naar Erf en Weide.
Ondertussen was het zo mooi weer geworden dat Kees besloten had de koffie en het ontbijt buiten te
serveren. We genoten van de welverdiende koffie en het heerlijke ontbijt.

Autotechniek
Woudbloemlaan 2 | 9618 PA Woudbloem
T: 05 98 41 63 33
M: 06 12 92 99 50
E: info@autotechniekmakkink.nl
I: www.autotechniekmakkink.nl

Midzomernachtfeest
Zaterdag 24 juni 2017 • deelnemers 25+ • foto’s: Lammert van Dijken

Dit jaar het midzomernachtfeest voor het eerst georganiseerd en het was een groot succes.
Het thema was vuur. Kees had overal kleine en grotere vuurtjes gemaakt en er waren broodjes op een stok,
frikandellen en marsh-mellows om boven het vuur te roosteren. Het werd een heel gezellige en vooral lange
avond, die voor herhaling vatbaar was.

www.kaasvanderley.nl
• Oosterstraat 61-63

80 jaar een begrip in stad en ommeland

Groningen, 050-3129331
• Helperplein 5,
Groningen, 050-5536868
Peter en Greet van de Velde
Slochter Ae 13, Woudbloem

Kom een keer kijken en ervaar zelf
het genot van zoveel lekkere kazen!

0598-372963

renkema
grondwerken
050-404 1610
Hoofdweg 3 - Harkstede
www.renkemagrondwerken.nl

Grote en zware klussen voor overheid en bedrijfsleven of een kleine klus in uw tuin,
van graafwerkzaamheden voor een nieuwe riolering tot een vijver in uw achtertuin:
Drainage, riolering, bestrating, sloopwerk grote projecten, aan- en afvoer zand, zwarte grond,
klei enz., planologische en infrastructurele werken, graafwerkzaamheden, uitvlakken en
accidenteren, bestraten van wegen, opritten en tuinpaden, parkeerterreinen en pleinen e.d.

Kanotocht en BBQ
Zondag 30 juli 2017 • 16 deelnemers • foto’s: Gea de Jong

Slochter Wold Spektoakel 2017
Zaterdag ?? augustus 2017 • 10 deelnemers ‘De Hijgkikkers • foto’s: René Clardij
Dit keer deed het Spektoakel Woudbloem niet aan, maar de Hijgkikkers deden wel mee.

Woudbloemreis
Zaterdag 24 september 2017 • 16 reislustigen • verslag en foto’s: Gea de Jong
De reis ging dit keer naar Leer in Duitsland. Als eerste gingen we naar het thee
museum. We kregen uitgebreide informatie over de Ostfriescher Thee en het
gebruik. Daarna mochten we het zelf uitproberen en kregen 3 kopjes thee met candij
en room.

Daarna gingen we naar het museum van Leer.
Na een zonovergoten wandeling door Leer werden we op een terras getrakteerd op koffie met gebak.
We liepen al winkelend terug naar de parkeerplaats en reden naar Bunde waar er een heerlijke maaltijd op
ons wachtte.

COOP

VAN DER LUIT

uw supermarkt
HARKSTEDE

Bowlen in Veendam
Zaterdag 28 oktober 2017 • deelnemers 12
2 banen, 12 fanatieke Woudbloemers en hoop gezelligheid waren de ingrediënten voor een zeer geslaagde
avond. Tessa is er vandoor gegaan met het uitslagen formulier, maar uit betrouwbare bron bleek dat Hans en
Tessa de winnaars waren.

Workshop ‘Bollenmand vullen in Zuidbroek
Zaterdag 4 november 2017 • 6 deelnemers • foto’s: Gea de Jong
Deze keer hebben we de gevorderden workshop gedaan. Dit beviel goed. Het was
weer gezellig en deze keer niet zo koud. We hebben 130 bloembollen in vijf lagen in
een rieten mand gestopt. En nu maar wachten op het voorjaar.

HOOFDWEG 137 | 9615 AC KOLHAM
06-12505050 | INFO@ECOMOTION.NL

WWW.ECOMOTION.NL

Wandelpad Woudbloem
In de vroege lente van 2017 hebben Gea en Anne de koppen bij elkaar gestoken. De wens voor een
wandelpad tussen de beide bruggen in Woudbloem (de ophaalbrug en de vaste brug) is al vaker ter sprake
gekomen in Woudbloem.
Gea en Anne gaan samen aan de slag om te kijken of dit wandelpad te realiseren valt in de greppel aan de
zijde van de kanostartplaats.
Het eerste mailcontact met de gemeente vindt begin april plaats. Door het bestuurssecretariaat van de
gemeente worden wij in contact gebracht met de beleidsambtenaar/dorpencoördinator van de gemeente
Slochteren.
Na wat heen en weer gemaild te hebben met de dorpencoördinator (mevrouw Pruntel) is de eerste
ontmoeting vastgelegd.
Eind juni 2017 vindt de eerste ontmoeting plaats met mevrouw Pruntel. Bij deze eerste ontmoeting is ook
meneer Steinvoorn aanwezig. Deze heer beschikt over de nodige kennis wat betreft aanleg van een pad
waarbij zorg wordt gedragen voor de omgeving (bomen e.d.).
Nadat er bij de greppel is gekeken waar het pad zou kunnen komen, verplaatsen wij ons allen naar de
keukentafel van Gea. Aan de keukentafel worden de bevindingen van meneer Steinvoorn uitgesproken en
benoemt mevrouw Pruntel wat zij voor ons kan betekenen.
Beide personen van de gemeente zijn enthousiast over dit initiatief. Veiligheid is een aspect wat vaak aan de
tafel wordt genoemd. Zowel de flauwe bocht als de snelheid van het verkeer maakt deze plek onveilig voor
recreatief verkeer.
Vanaf juni tot eind november zijn er nog vele ontmoeting aan de keukentafel bij Gea geweest. Bij al deze
ontmoetingen was mevrouw Pruntel aanwezig. Van haar krijgen wij goede adviezen over mogelijke subsidies
e.d. Ook kwam zij met het advies om vast te leggen dat het wandelpad breed gedragen wordt in Woudbloem.
Aaltje heeft ons daarbij geholpen. Zij is langs iedereen in Woudbloem geweest voor het plaatsen van een
handtekening.
Ook kwam zij met het advies om contact te zoeken met de boswachter van Staatsbosbeheer. Want de helft
van de greppel is van de gemeente en de andere helft is van Staatsbosbeheer.
Begin november heeft onze laatste ontmoeting plaatsgevonden. Bij deze ontmoeting waren mevrouw
Pruntel, de boswachter en een calculator van de gemeente aanwezig.
Ook de boswachter is enthousiast over het plan voor een wandelpad. De calculator gaat ons helpen met het
opzetten van de begroting.
Wanneer wij de begroting hebben ontvangen van de calculator, kunnen wij zelf kosten wegstrepen. Dit zullen
met name arbeidskosten zijn. Deze taken kunnen wij zelf als Woudbloembewoners op ons nemen. Hiervoor
worden nog vragen uitgezet aan de inwoners van Woudbloem.
Wanneer er op de begroting kosten weggestreept kunnen worden door eigen mankracht, zal het verstrekken
van een subsidie makkelijker verlopen.
Waar staan we nu? Op dit moment wachten wij op een mail met de begroting voor ons wandelpad. We
kunnen dan deze begroting gaan aanpassen en dan begint het officieel aanvragen van de subsidies.
Hopelijk kunnen we begin 2018 met veel Woudbloemmankracht het wandelpad gaan realiseren. Er zal een
drainage geplaatst worden voor de afvoer van het regenwater. Daaroverheen zal grond gestort worden. En
op de toplaag komen schelpenrestjes.
Met als resultaat een prachtig veilig recreatief pad in Woudbloem.
Wordt vervolgd  .

Sinterklaas 2017
Zaterdag 2 december 2017 • foto’s: Mirjam Kuiper/Gea de Jong
Voor het eerst in jaren bracht de Sint weer een bezoek aan Woudbloem speciaal
voor de vijf jongste Woudbloemertjes. De spanning was van de gezichtjes af te lezen,
maar toen ze van Sint en Piet pepernoten en cadeautjes kregen, ontdooiden ze.
Sommige kinderen durfden zelfs bij Sint op schoot.
Na het bezoek aan Erf en Weide maakten Sint en zijn pieten nog een wandeling door
Woudbloem en klopten bij verschillende bewoners aan.

.

De inwoners van Woudbloem en Schaaphok verzamelen al jaren oudpapier voor Dorpsbelangen
Woudbloem. Op de laatste zaterdag van de maand, wordt vanaf 10.00 uur het papier opgehaald door twee
buurtbewoners. Als de bewuste zaterdag een feestdag is: 1 week eerder! Je bijdrage wordt zeer
gewaardeerd, de opbrengst is namelijk een welkome aanvulling op onze jaarlijkse begroting.
Verzoek aan iedereen: willen jullie het oud papier vóór 10.00 uur bij de weg zetten en alles inbinden of in
een stevige doos verpakken, zo houden we onze omgeving netjes.
Papierlopers: mocht je verhinderd zijn, probeer dan tijdig onderling te ruilen.
Lukt dit niet: neem dan contact op met Mirjam Kuiper 06-30331055
Papiercontainer vol? bel dan Henk de Jong T 06-21514971 of Jan Fokken v Gijssel T 06 2247 8108
27 januari
24 februari
24 maart
28 april
26 mei
30 juni
28 juli
25 augustus
29 september
27 oktober
24 november
29 december

Egon Smit
Hans Uffen
Kees Dontje
Yme Prummel
Mirjam Kuiper
Sikko Scherjon
Fleur Veenstra
Lammert van Dijken
Peter Nijeboer
Harm Kupers
Henk van Gijssel
Jack Huizinga

06 3498 7883
06 4094 2353
0598 416 208
0598 416381
06 3498 7883
06-20396109
06 4840 9359
06 2927 7770
06 1128 4360
0598 416 282
06 2249 3709
0598 416 379

Frans vd Berghe
0598 416 369
Yvonne Smit
06-20396109
Tonnie Hoogakker
0598 416 213
Gert van der Veer
0598 416 317
Tiemen van Dijk
06 5168 7143
Sebastiaan Dalmolen 0598-785753
Leo Makkink
0598 416 333
René Clardy
06-22319538
Jan Kempinga
0598 372 621
Jan Fokken van Gijssel 06 2247 8108
Harrie Poel
0598 416 101
Henk de Jong
06-21514971

Papierroute
Goldbergweg 1, 4, 6 > rechtsaf
Woudbloemlaan 18 t/m 36 > rechtsaf
Scharmer AE 1 > keren > weg volgen
Scharmer AE 2 t/m 16 > rechtdoor
Slochterdiep 2, 4 > rechts, links
Schaaphok 3, 4, 6, 7 > keren, 2x links
Schaaphok 10 > keren > links
Schaaphok 1 > rechts
Hooilandsweg 3, 2, 1 > rechts, links
Slochter AE 5, 7, 3 > keren, links, rechts
Slochter AE 9, 11, 13, 19, 21 > keren,
rechts, links >
Scharmer AE 27 t/m 3 > keren, links
Woudbloemlaan 16a t/m 2 > rechts
Rijpmaweg 1 > keren > papiercontainer

