
Stichting Aukj e Wolf heeft haar taak
volbracht
Op 5 maart a.s. wordt de Stichting Aukje Wolf opgeheven. Het stichtingsbestuur heeft con-
form haar wens in haar testament haar taak volbracht.

Wie was Aukje Wolf?. !
Aukje MarthaEllya Carolina Wolf werd geboren op 5 maart 1926 . Zij was het enige kind van Wil-
lem Wolf en Hendrika Wolf-Niks. Haar vader had een huisschildersbedrijf in Valthermond. Aukje
gro~ide öp bij haar ouders en deed haar opleiding als verpleegster in het Wilhelmina ziekenhuis in
Assen. Als haar vader is overleden en haar moeder ziekelijk wördt stopt ze met haar verpleegster-
werk en gaat voor haar moeqer zorgen. ' ,

"
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Ze leven zeer sober en teruggetrokken. Als haar moeder overlijdt in 1977 blijft Aukje alleen achter.
Ze heeft alleen contact met een nic~t en de buren. Men denkt dat ze erg arm is, ze heeft geen inko-
me~, maar naar later blijkt wel bezittingen en een geldbedrag op de bank. Als Aukje overlijdt op 9 juli
2004, blijkt uit haar testament dat haar vermogen moet worden besteed in Valthermond.

Daarvoor moest een stichting worden opgericht. Ook was in haar testament beschreven op welke
wij:zede bestuursleden moesten worden benoemd.

iHet doel van de Stichting was expliciet verWoord in haar testament:
-Aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen casu quo parkaanleg in de plaats Valthermond
-Het aankopen van grondenvoorgroenvoorzieningen.casu quo parkaanleg in de plaats Valthermotid
-Het aanleggen en onderhouden van öpenbare speelgelegenheden in de plaats Valthermo~d \

Het stichtingsbestuur heeft vervolgens via de :dorpskrant "Kiek op de maond" een oproep gedaan
aan de bevQ1king van Valthermond om plannen en suggesties in te dienen. In totaal zijn er 18 plan-
nen ingediend. Het bestuur heeft de aanvragen en pl~nnengetoetst en vervolgens zijn de gelden als
volgt verdeeld:

..
-diverse speeltoestellen vöor School Oost, schoolde Aanloöp en de Rhehoboth school, stichting
buurt-en speeltuinvereniging De Wenakker, stichting speeltuin "Ronoom 60" en' de voetbalvereniging
Valthermond

bij School Oost is een natuur~ aangelegd
:. destich$g Dorpsbelangen heeft een bijdrage gekregen voor de "Uitkijkplaats"
- de stichting Cultliurhistorischewaarden heeft een bedrag ontvangen i. v.~ exposities.

~e Gemeente Borger-Odoorn heeft voor de aanleg en het onderhoud van een natu~ark bij
"Plaats 60" een bedrag ontvangep.
in het park is e~nskatebaa~ aarigelegd ,

ook staat in het park een toegangsbord, ontworpen door Jan van der Mey en een
borstbeeld van AukjeWolfgemaakt door Kini Copinga

H'et stichtingsbestuur heeft alleprojeéteh bezocht en geconstateerd dat dit conform 'de toezeggingen
is uitgevqerd. Het bestuur heeft de stichting Dorpsbelangen gevraagd om toe te zien op de uitge-voerde projecten. .

Een deel van haar nalatenschap is uiteraard besteçd voor allerlei lopende z~ken die moesten worden
afgewerkt. Bijvoorbeeld haar begrafenis, belastingen, successierec4t, leges, het ontruimen van haarhuis, de tuin,. kamer van koophandel etc. .

Nu alles is afgerond en de belastingdienst rekening en verantwoordihg heeft goëdgekeurd, kan de
stichting worden opgeheven. Dat?al gebeuren op zaterdagS maart 2011, de dag waarop Aukje Wolf
85 j~ar zou zijn geworden. Het bestuur zal dan om 10 uur eenbloemstukîeggen op haar graf in
ValthermQrid Oost en daar ook de Stichting officieel te ontbinden.

\

Het was zowel voor het bestuur als voor het dorp Valthermond een bijzondere ervaring om zo'n
erfenis een goede bestemming temogeh geven.
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