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Rondeboslaan 28a
9936 BK  Delfzijl
Tel. 0596-630509
info@autobedrijfhoefsmit.nl
www.autobedrijfhoefsmit.nl

Inkoop  |  Verkoop  |  Taxatie  |  Reparatie  |  Onderhoud  |  APK-keurstation  

Vakkundige reparatie 
met de juiste kennis 
en apparatuur
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Van de redactie

Kopij voor de volgende editie graag voor 15 februari 2018 inleveren. Als u de

kopij via email aanlevert, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om deze als bijlage

bij uw mail te versturen?

U kunt kopij sturen naar redactiegroentje@ziggo.nl of schriftelijk t.a.v. Dorpskrant

‘t Groentje, Borgshof 22, 9936 CS Farmsum

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij van beledigende en kwetsende aard niet te plaatsen. Een ieder is zelf

verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem of haar aangeleverde kopij.
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Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken Farmsum.

We gaan zo langzamerhand richting de kortste dag van het jaar. Een tijd met daarin

allerlei feestdagen waaronder ook het Sinterklaasfeest. De Sint zal met zijn Pieten

op zaterdag 25 november een bezoek brengen aan ons dorp. 

Om 13.15 uur komt hij aan, aan het Zijlvest (bij dansschool Gerritsen). Onder

begeleiding van het muziekkorps uit Uithuizermeeden gaan we richting het Pijp-

plein waar we een korte stop houden. Van hieruit gaan we dan richting Vliethoven

waar we samen met u, uw kinderen en de bewoners de middag afsluiten met een

gezellig Sinterklaasfeest. Kleur Piet Chica heeft zelf een kleurplaat ontworpen,

die ze uit zal delen tijdens de route door het dorp, maar je kunt de kleurplaat ook

vinden in deze dorpskrant. Deze kleurplaat mogen jullie ingekleurd inleveren tot

3 december bij het dorpshuis (naast de molen). Wel even je naam er op zetten en

je leeftijd. Kleur Piet Chica zal dan de 3 mooiste uitzoeken en deze zullen op 5

december via de Facebook pagina van Dorpsbelangen Farmsum bekend gemaakt

worden.

DRINGENDE OPROEP!!!!!!!!!!!

Aangezien onze penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen

per 1 januari, zijn wij dringend op zoek naar een vervanger. Het gaat 

hierbij om het penningmeesterschap van zowel de Vereniging Dorpsbe-

langen, als die van Stichting(dorpshuis) Aeolus. 2 aparte penning-

meesters mag ook. 

Aanmeldingen het liefst z.s.m. zodat de huidige penningmeester ruim

de tijd heeft om de boekhouding over te dragen. De voorzitter heeft in-

middels een deel van de taken overgenomen, maar dit is voor de lange

termijn geen optie.

Ook nieuwe bestuursleden en vrijwilligers zijn nog steeds welkom!

Aanmelden kan via stichtingaeolus@home.nl of 0655970260

Help ons!! Zonder nieuwe bestuursleden en vrijwilligers, geen Feest 

rondom de molen, Bevrijdingstocht, Sinterklaas intocht en hulp bij de

organisatie van het Bevrijdingsfeest, maar ook geen ondersteuning van

burgerinitiatieven en het bewaken van het dorpsbelang!

- vervolg op pagina 6 -
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- vervolg van pagina 5 -

21 februari 2018 houden wij onze jaarlijkse Ledenvergadering. Leden zijn van

harte welkom vanaf 19.30 uur in dorpshuis Aeolus.

Agenda:

1. Agenda:

2. Opening

3. Vaststellen agenda

4. Mededelingen

5. Notulen jaarvergadering d.d.06-02-2017

6. Jaarverslag Vereniging en Stichting Aeolus

7. Jaarverslag Bewonerscommissie Farmsum

8. Jaarverslag penningmeester Vereniging

9. Verslag kascommissie

10. Benoeming kascommissie

11. Verkiezing nieuwe bestuursleden Vereniging

12. Dorpsbudget

13. Activiteiten 2018

14. Rondvraag

15. Sluiting

Het bestuur wenst u hele fijne feestdagen toe.

Hét adres voor

kwaliteit, vakmanschap

en duurzaamheid!

> DEUREN
> HOUTEN VLOEREN
> LAMINAAT
> KOZIJNEN
> TIMMERBEDRIJF

Rondeboslaan 2
9936 BK Farmsum
Tel. 0596 - 617076
info@dusseljee.com
www.dusseljee.com
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Eetcafe.

Er heeft een kleine wijziging plaats gevonden in de aanmeld pro-

cedure. I.p.v. aanmelden tot de zondag ervoor kan dat nu tot de

vrijdag ervoor 18.00 uur, dit i.v.m. de voorbereidingen.

De nieuwe data voor 2018 zijn: 

15-01 / 12-02 / 12-03 / 09-04 / 14-05 / 11-06 / 09-07 /13-08)

Met vriendelijke groet,  Team Eetcafé

Kerstmarkt in Vliethoven  

 

16 december van 13.30 - 16.00 uur 

In de Graanschuur.. 

We hebben een gezellige markt met diverse kramen met o.a. kerstkaarten, sieraden, 
decoratieartikelen, enveloppenspel, de gelegenheid om iets te eten en te drinken, en nog veel 
meer. 

 

U bent van harte welkom! 
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Hallo kinderen/ ouders/ grootouders

Op zaterdag 25 november zullen we weer een bezoek aan Farmsum bren-

gen. De boot zal rond 13.15 uur aan het Zijlvest (bij dansschool Gerritsen)

aanmeren. 

Daarna gaan we richting het Pijpplein, waar jullie met de Pieten een spel-

letje kunnen doen.

Hierna gaan we gezamenlijk verder het dorp door om rond 15.00 uur te

eindigen bij Vliethoven, waar we opgewacht zullen worden met koffie/thee/

warme chocolademelk en met de bewoners een gezellige middag zullen

hebben. Als we spreken van “gezamenlijk” dan bedoelen we ook alle

kinderen, uit Farmsum tot en met 7 jaar, samen met hun ouders en/ of opa

en oma. Om het personeel van Vliethoven een idee te geven met hoeveel

personen we zullen zijn, willen we jullie vragen om even door te geven of

je mee gaat.

Tevens willen de Pakjes Pieten graag weten hoeveel kinderen er bij het feest

in Vliethoven zullen zijn, zodat zij een cadeautje voor jullie mee kunnen

nemen.

Je kunt dit allemaal melden via stichtingaeolus@home.nl, de facebookpag-

ina's van dorpshuis Aeolus en Vereniging Dorpsbelangen of via onderstaand

strookje. 

Het strookje kun je in een enveloppe in de brievenbus van het dorpshuis

doen. 

Aanmelden graag voor 23 november. 

We hopen jullie dat jullie deze middag gezellig met ons door gaan brengen

en dat we er een groot feest van gaan maken.

Groeten van Sint en de Pieten

Wij ……………………………………………………………………gaan

mee naar Vliethoven met ………personen 

waarvan ……. kinderen .

Naam kind ……………………………………………… 

leeftijd………. jaar j/m*

Naam kind ……………………………………………… 

leeftijd ………… jaar j/m*

*doorhalen wat niet van toepassing is
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O.V. Ambassadeurs

Elke 1e dinsdag van de maand(vanaf

september) zitten de OV-ambas-

sadeurs van 09.00 tot 12.00 uur in het

Gemeentehuis van  Delfzijl (links van

de receptie). Zij geven u persoonlijk

advies over het gebruik van het open-

baar vervoer. En u kunt eenmalig een

proefreis maken samen met de OV-

ambassadeur. Zo raakt u (weer)

vertrouwd met reizen in het openbaar

vervoer. Kom langs of maak een af-

spraak met hen bij het Klant Contact

Centrum van de gemeente Delfzijl via

telefoonnummer 140596.
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Rengerspark

Op zaterdag 4 november werd de landelijke Natuurwerkdag georga-

niseerd. 

Dit leek de werkgroep Rengerspark een goed moment om zelf ook dit mo-

ment aan te grijpen om de handen uit de mouwen te steken. 

Dus hebben we met een groep omwonenden, met wat hulp van de

gemeente en de kunstenaars (Beleveniscollectief) een tweetal pleintjes

gemaakt. Deze pleintjes dienen als ondergrond voor de bijzondere pick-

nickbanken die de kunstenaars voor ons gemaakt hebben. 

Het was een zeer productieve en vooral gezellige morgen met een fan-

tastisch resultaat! 

Hierbij willen we nogmaals iedereen die heeft meegeholpen bedanken en

zeker ook de dames voor de koffie met lekkers! Dit was zeker voor her-

haling vatbaar.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Rengerspark 

Eerko Willemsen en Geert Greven
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Vanuit het dorpshuis.

Zoals we al eerder gemeld hebben zijn we bezig met plannen rond een

dorpshuis met grotere zaal. 

De architect heeft inmiddels een mooie tekening, van hoe het zou kunnen

worden, gemaakt. Dat betekent voor ons een periode van werken aan

allerlei informatie vergaren voor de aanvraag van diverse subsidies. 

Maar ook willen we graag van de inwoners van ons dorp weten wat u van

de plannen vindt en of u ideeën heeft waarmee we in ons ontwerp en in-

richting rekening zouden moeten houden. 

De architect zal een en ander toe lichten.

Daarom willen we graageen informatieavond houden op 31 januari 2018

om 19.30 uur in het dorpshuis. We zouden het op prijs stellen als u zich

van tevoren zou willen aanmelden i.v.m. de beschikbare ruimte ( bij grote

opgave kunnen we een 2e avond organiseren)en het maken van

koffie/thee. Aanmelden kan via stichtingaeolus@home.nl of 0655970260

DRINGENDE OPROEP!!!!!

Ook voor het dorpshuis zijn we op zoek naar een nieuwe

penningmeester. De huidige penningmeester, die zowel

voor de Stichting als voor de Vereniging Dorpsbelangen,

de boekhouding doet, zal per 1 januari zijn functie neer-

leggen. De taken mogen ook door 2 personen over-

genomen worden. Informatie en/of aanmelden kan via

stichtingaeolus@home.nl of 0655970260

Achterop de dorpskrant vindt u de nieuwe data voor het Eetcafé en de

Bingo.
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ACTIVITEITEN DORPSHUIS

Maandag: 16.00 – 19.00 uur Eetcafé 

(18-12 / 15-01-2018 / 12-02 / 12-03 / 09-04 / 

14-05 / 11-06 / 09-07 / 13-08) 

19.30 uur Dartvereniging Hoast d’r Noast

Dinsdag: 09.30-11.30 uur Stijldansen (elke 3e dinsdag van de maand)

14.00-17.00 uur Klaverjassen 

19.45-21.15 uur Line dance groep Farmsum 

Donderdag: 14.00-16.30 uur AKZO computerclub (2 wekelijks) 

19.30-22.00 uur Handwerken

Vrijdag: 19.30-23.00 uur Klaverjassen 

Zaterdag: 19.30 -23.00 uur Bingo 

( 09-12 / 27-01 / 24-02 / 24-03 / 21-04 / 26-05 / 23-06)

Voor  inlichtingen over de activiteiten van het dorpshuis 

kunt u bellen met E. v.d. Laan, 

telefoonnummer: 0655970260

of een e-mail naar 

stichtingaeolus@home.nl 


