
Nieuwsbrief 2 Dorpscoöperatie Ten Boer e.o.
De Dorpscoöperatie ten Boer e.o. heeft zich in de twee jaar na oprichting een vaste plaats verworven in de 
gemeente Ten Boer. Dit dankzij het motto: Voor elkaar Met elkaar. Verbinding, ontmoeting en omzien naar 
elkaar staan hierbij centraal. Alle activiteiten worden opgezet vanuit de vragen en wensen van de leden van 
de Dorpscoöperatie en dus van alle inwoners van alle dorpen van de gemeente Ten Boer. Het aantal leden 
nadert de 100. De nieuwe gemeente Groningen steunt ons met het toekennen van een structurele subsidie 
van €5000 per jaar om onze activiteiten de komende jaren uit te voeren en uit te breiden. Deze nieuwsbrief 
geeft u een overzicht van onze activiteiten.

Contributie 2019
2019 is inmiddels alweer een maandje oud. We willen u vragen om de contributie voor 2019 te betalen.  
U kunt dit doen door €18.00 over te maken naar bankrekeningnummer NL65 RBRB 0941 6796 16 ten name 
van Dorpscoöperatie Ten Boer onder vermelding van contributie 2019.

De algemene ledenvergadering
Op maandag 25 februari van 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur organiseren we onze jaarlijkse leden-
bijeenkomst in het Dorpshuis van Ten Boer. Tijdens deze bijeenkomst leggen we u de plannen voor die we 
hebben gemaakt voor 2019 en leggen we verantwoording af over 2018. Ook willen we heel graag weten 
welke wensen er nog bij u als lid van de dorpscoöperatie spelen. Natuurlijk maken we de bijeenkomst met 
koffie en thee en soep met broodjes weer net zo gezellig als de vorige keer. 
In verband hiermee willen we wel graag van te voren weten of u komt. U kunt zich opgeven via het 
telefoonnummer 06-41416362. Het kan ook via het volgende e-mailadres: info@dorpscooperatietenboer.nl. 
Natuurlijk kunt u zich ook opgeven tijdens de verschillende koffieochtenden en de creativiteitsochtend. Dit 
kan tot 18 februari. Geef wel even duidelijk aan met hoeveel personen u komt en dat u zich aanmeldt voor de 
ledenbijeenkomst.
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Het Dorpsdiner
In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over onze plannen om een keer in de maand bij elkaar te 
komen om gezellig samen te eten. We zijn nu zover dat we ons eerste Dorpsdiner kunnen organiseren. 
Dat doen we op woensdag 6 maart in de kantine van voetbalvereniging Omlandia. Inloop vanaf 17.45 uur. 
Iedereen die het leuk lijkt om gezellig met dorpsgenoten een door mededorpsgenoten bereide maaltijd te 
gebruiken is van harte welkom. Geeft u zich wel tijdig op, want vol is vol.
De kosten voor deelname aan het Dorpsdiner bedragen voor leden van de Dorpscoöperatie € 5,00 en voor  
niet leden €7.00. 
U kunt zich opgeven via het bekende telefoonnummer 06 41416362, via het e-mailadres:
info@dorpscooperatietenboer.nl of tijdens de koffieochtenden en de creativiteitsochtenden. Geef duidelijk aan 
met hoeveel personen u komt en dat het een aanmelding voor het Dorpsdiner betreft.

Ouderen aan het woord
In de vorige Nieuwsbrief maakten we melding van een bijeenkomst die we wilden organiseren met als motto: 
Ouderen aan het woord over wonen in Ten Boer. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaats gehad. Het was 
een levendige, boeiende en leerzame bijeenkomst waarin belangrijke thema’s aan de orde kwamen. Zoals 
bijvoorbeeld een centraal ontmoetingspunt in het dorp, voor jong en oud, waar activiteiten georganiseerd 
worden, waar men elkaar even bij kan praten, waar gezamenlijk gegeten kan worden of gewoon even een 
kopje koffie. Een ander onderwerp was: hoe toegankelijk is Ten Boer voor mensen met een beperking, is  
Ten Boer rollatorproof? En hoe is het voor mensen met een visuele beperking? Over wonen in de toekomst 
in Ten Boer kwam een duidelijke behoefte naar boven naar levensloopbestendige woningen. Verschillende 
ideeën werden hierbij geopperd, zoals wooneenheden in een bestaande boerderij, of samen een woonproject 
vorm en inhoud geven met gelijkgestemden, of juist een woonproject opzetten met wooneenheden voor 
meerdere generaties. Ook het ontwikkelen van een nieuw type verzorgingshuis werd genoemd.
Aan het eind van de bijeenkomst werd van meerdere kanten aangegeven dat men het heel nuttig zou vinden 
als de bijeenkomst een vervolg zou krijgen. Dat gaan we organiseren. Dat doen we op 6 maart van 09.30 uur 
tot 11.30 uur in het Dorpshuis in ten Boer. Iedereen die een mening heeft over bovengenoemde onderwerpen 
is daarbij van harte welkom. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres info@dorpscooperatietenboer.nl of op 
een van de koffieochtenden of de jaarlijkse ledenbijeenkomst op 25 februari. 

De huiskamer van Ten Boer
De koffieochtend in de bibliotheek op vrijdagochtend vanaf 10.00 uur wordt door zijn gezelligheid en de 
themaonderwerpen drukbezocht. De komende twee maanden zijn er twee interessante themabijeenkomsten. 
Op 15 februari kunt u kennismaken met de nieuwe wijkagent en op 22 maart doen we Tussen Kunst en 
Kitsch, waarbij een deskundige zijn licht zal laten schijnen over uw eigen kunst en curiosa. Neem dus uw 
eigen kunstvoorwerpen mee naar deze bijeenkomst. Op de overige vrijdagen bent u, behalve op 22 februari, 
dan zijn we dicht in verband met de voorjaarsvakantie, welkom om gezellig met buurt- en dorpsgenoten een 
kopje koffie te komen drinken. Deze koffieochtend vinden zoals reeds gezegd plaats in de bibliotheek aan het 
Koopmansplein in samenwerking met Forum. 
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