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Buitenspeeldag  Boswijk en Vosholen 
 

Op woensdag 13 juni organiseren de bewonerscommissies van Boswijk en de Vosholen een buitenspeeldag. 
De buitenspeeldag wordt gehouden vanaf de Wildervanck tot aan de Ankersmit. We gaan dus onder de tunnel  door. 
De buitenspeeldag  begint om 13.30 uur en is om 16.00 uur afgelopen. 
De tunnel is afgesloten van 13.00 u.-16.30 u. 
Er zijn veel leuke spelletjes en activiteiten te doen, zoals pony rijden, springkussen, pannakooi , waterballen, wip- 
eend, wipvarken,voetbalspel, enz. De kinderen kunnen ook worden geschminkt. Tevens zijn er 2 clowns, Wuppie en Wap-
pie , die zorgen voor een leuke ludieke openingsact en allerlei spelletjes. 
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 
Onder de tunnel hangen foto’s die gemaakt zijn door kinderen van de St. Antoniussschool en de Theo Thijssenschool 
(groep 5 t/m 8).Verder staan er door de wijken ook nog kunstwerken van de groepen 1 t/m 4 van deze scholen. 
Ouders kom kijken, en kinderen, doe mee! 
 
We hebben ook nog vrijwilligers nodig om te helpen bij de spelletjes. 
U kunt zich opgeven via Ciskevanegeraat@planet.nl. 
Alvast bedankt! 

 

mailto:Ciskevanegeraat@planet.nl


Ontwikkeling school Vosholen 

 
De Theo Thijssenschool/locatie Vosholen is in 2006 met 16 leerlingen begonnen. Op het ogenblik telt de school ongeveer 
200 leerlingen waarvan 3 kleutergroepen van circa 25 kinderen. De school is alweer met 3 lokalen uitgebreid, het plein is 
groter geworden en de fietsenstalling is verplaatst. Er is een ouderbrigade die de kinderen helpt met oversteken. 
Zoals het er nu voorstaat krijgt de wijk Vosholen in 2014 het eerste Kindcentrum nieuwe stijl. 
De katholieke basisschool st. Antonius en de nevenvestiging van de Theo Thijssenschool, die al in de Vosholen zit, worden 
in het  nieuwe kindcentrum gevestigd. Er wordt  eveneens een peuterspeelzaal en kinderopvang gerealiseerd. Ook komt er 
een gymnastieklokaal. Het kindcentrum wordt gebouwd op het terrein nabij het ketelhuis. 
 

Oproep: 
 

Er zijn mensen bezig om de lelijke hekken bij de Groninger Kroon te versieren met gehaakte bloemen. Wie helpt ermee? 
Haak een bloem en hang hem aan het hek! 
 
 

                                                              



   

 
  Wist u dat: 

 
 De bewonerscommissie geen slapende commissie meer is 

 Wij op vrijdag 8 juni een schoonmaakactie houden in de wijk 

 Wij dit samen doen met de leerlingen van de Theo Thijssenschool/locatie Vosholen 

 Wij op 13 juni weer een straatspeeldag houden 

 Wij een heel mooi strandje hebben in de Vosholen 

 Er ook een stijger bij is 

 Er heel veel gebruik van wordt gemaakt, zowel zomers als ‘s winters 

 Wij bezig zijn met een picknicktafel bij het strandje 

 Dat er weer veel padden gered zijn door Dian en een aantal vrijwilligers 

 Dat we nog steeds bezig zijn met de speelplaats aan de Wildervanck 

 Dat we contact hebben gehad met Mooiman over het glas onder de tunnel 

 Er nog steeds mensen zijn die veel te hard rijden in de Vosholen 

 Dat er op 24 juni in het Gorechtpark:”Hoogezand-Sappemeer verbindt’ wordt gehouden 

 Er op 1 juli “Kleintje kartonfestival” wordt gehouden op de ijsbaanlocatie 

 Wij ook bezig zijn met de gemeente om het valzand in de speelplaatsen te verschonen 

 Wij benieuwd zijn naar uw wensen in de Vosholen 

 Wij op zoek zijn naar nieuwe leden voor de bewonerscommissie 

 U zich aan kunt melden bij:info@vossenstreek.nl 

 Wij een hele mooi site hebben:www.vossenstreek.nl 

 Wij graag willen horen hoe het wonen in de wijk Vosholen bevalt 

 Alles wat u kwijt wilt kunt mailen naar:info@vossenstreek.nl 

 Wij een kapsalon hebben in de Vosholen 

Oproep: 
 
Wie wil er helpen om het zand te verschonen bij de speelplaatsen? 

Graag mailen naar info@vossenstreek.nl 



 

 

RIJVAARDIGHEIDSRITTEN 2012 

 
 
 
Het Poso organiseert in samenwerking met V.V.N. Afdeling HS evenals in voorgaande jaren weer de 
Seniorenritten. 
 
Lokatie en data: 
Wijkcentrum De Kern, Rembrandtlaan 72a, Hoogezand 
 
Programma: 
Donderdag 18 en 25 oktober 2012 van 9.30 tot uiterlijk 11.30 uur 

Theorie van het verkeer 
Gelegenheid voor het stellen van vragen m.b.t. verkeer. 

 
 Donderdag 1 november 2012 van 8.45 tot uiterlijk 12.30 uur 

Rijvaardigheidsrit met een ervaren rijinstructeur, U rijdt in uw eigen auto. De rit heeft geen 
gevolgen voor uw rijbewijs!! 
Theorietoets, kennis van de theorie. 
Algemeen gedeelte: ogentest (Pearle), gehoortest (Beter Horen), reactietest (VVN),  
Opfrissen van de rijvaardigheid en kennis van het verkeer en zijn regels. 

 
Kosten: 
Totaal € 15,00 per persoon. Betaling kan pas plaatsvinden nadat u van ons een schriftelijke bevesti-
ging hebt ontvangen van deelname.  

 
Onderstaand aanmeldingsformulier opsturen naar:  
Per post: Dhr. W.D.J. Kraeima,  Schoener 30,  9606 PV  Kropswolde 
Of per mail onderstaande gegevens mailen naar: w.kraeima@planet.nl 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgavenformulier Seniorenritten 

 
NAAM: ______________________________________________________________ 
 
ADRES: _____________________________________________________________ 
 
POSTCODE/WOONPLAATS: __________    ________________________________ 
 
GEBOORTEDATUM:  __________________________________________________ 
 

TELEFOONNUMMER: _________________________________________________ 
 

GELDIGHEID RIJBEWIJS: ______________________________________________ 
 

MAILADRES:  ________________________________________________________ 
 
Opmerking: Uw deelname is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging hebt ontvangen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:w.kraeima@planet.nl

