
Honden vast of los? 

 

Te vaak horen we mensen klagen over loslopende honden, op stukken waar het niet zou mogen. 

Eigenlijk zijn de regels heel duidelijk :Honden moeten ten allen tijde aangelijnd zijn binnen de bebouwde kom,mits je op 

een aangewezen plek bent zoals, uitlaatgebieden en/ of losloopgebied. 

Het mooie van onze wijk is eigenlijk dat wij een heel stuk braak liggend 

terrein hebben wat nu nog niet ingericht is en/of bebouwd. Daar kun-

nen we dus de honden uitlaten, zodat er minder problemen zijn bij de 

huizen en/of mensen die hun hond aan de lijn hebben en worden lastig 

gevallen door iemand die weigert zijn hond aan te lijnen... dat houdt de 

wijk leefbaar voor iedereen. 
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Straatspeeldag Boswijk en Vosholen 

Op woensdag 1 juni organiseren de bewonerscommissies van Boswijk en de Vosholen een straatspeeldag. 

De straatspeeldag wordt gehouden vanaf de Wildervanck tot aan de Ankersmit. We gaan dus onder de tunnel  door. 

De straatspeeldag 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, kano varen, een wedstrijd met sonarauto,s, spring-

kussen, enz. enz. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

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


Wist u dat: 

 Er op 1 juni een straatspeeldag is 

 Dat u dan niet via de tunnel kunt rijden van 13.00 uur tot 16.30 uur 

 De kinderen dan weer leuke spelletjes kunnen doen 

 Wij hier nog vrijwilligers voor nodig hebben 

 U uw hond niet los mag laten lopen in de wijk 

 Wij daarvoor een heel mooi veld hebben achter de Wildervanck 

 Het paddenproject een groot succes is geweest 

 Er minder padden doodgereden zijn dan vorig jaar 

 Er ook salamanders gevangen zijn 

 Deze waarschijnlijk zeer zeldzaam zijn 

 Er een schoonmaakactie in de wijk is geweest 

 De leerlingen van de Theo-Thijssenschool  hieraan meegewerkt hebben 

 Wij een enquête hebben gehouden voor de speelplaats aan de Wildervanck 

 Hier 7 reacties op gekomen zijn 

 Wij dit opgestuurd hebben naar de gemeente, maar nog geen antwoord hebben 

 Wij een enquête hebben gehouden over de overlast van asbest 

 Wij hier geen enkele reactie op gehad hebben 

 De Night of the Proms voorlopig niet doorgaat, omdat we geen sponsoren kunnen krijgen 

 Wij binnenkort een gesprek hopen te hebben met de gemeente over de ontwikkelingen van de wijk 

 Wij u hiervan op de hoogte zullen houden 

 Is onze wijk nu niet véél schoner?  
Op vrijdag 18 maart 2011 hebben wij als bewonerscommissie samen met groep 8 
van de Theo-Thijssenschool locatie Vosholen, onze wijk  opgeruimd. 
 De opschoondag was van 10:00 uur tot 12:00.  Met veel  inzet hebben we meer 
dan 12 zakken vol met afval uit onze wijk gevuld.  
Wij bedanken de kinderen van groep 8! En laten wij de wijk nu zo netjes houden!  
Dat scheelt volgend jaar!  



Belevenissen tijdens de “Paddentrek ”  in de wijk “ Vosholen ”  2011. 

Eindelijk is de lange winter voorbij en ……. de paddentrek ook inmiddels. Ons geduld werd lang op de proef gesteld, 

immers 17 februari jl. stond het scherm er pront aanwezig te zijn en de waarschuwingsbordjes werden enthousiast in de 

wijk geplaatst door schoolkinderen van de Anthoniusschool ( de kikkergroep ) . Het was een ijskoude happening! 

Na afloop trakteerde mevr. Boerma van de Vaartwijk ons op koffie en lekkers ( dank, dank! ) .  

Het scherm werd blijkbaar goed bewaakt, want het bleef vrijwel in tact en heeft goede diensten bewezen. Van de 56 

bordjes die werden geplaatst zijn er 23 stuks verdwenen, waarom?, geen idee. 

Uiteindelijk na één regenbui op woensdag 30 maart jl. kwam de paddentrek op gang. Die avond werden 65 padden en 

21 kikkers van de rijbaan “ geplukt ” . Er vielen 4 dode kikkers te betreuren. 

De meest risicovolle oversteekplaatsen zijn: 

Klinkertunnel 

Dam Mantelappel en driesprong 

Mantelappel 

Peppeling 

Valkappel 

Zo ook de roosters van Klinkertunnel, Vaartwijk en Mantelappel. De padden vallen erin en kunnen geen kant meer op 

en dreigen te verdrinken. We hoorden hun zacht keffend geluidje uit de roosters komen. Sommige roosters moesten we 

openmaken met een breekijzer, geleend van een bewoner aan alweer de Vaartwijk ( dank, dank! ) .  

We werden verrast door drie “ opgeschoten ”  jochies. Ze maakten plagerige opmerkingen en staken de draak met ons. 

We hebben onze motivatie uit kunnen leggen en vervolgden onze ronde. Nog geen kwartier later, twee rode hijgende 

koppies op de fiets aangesjeesd, “ mevrouw, mevrouw, we hebben er twee ( padden dus )  van de weg gehaald ” . Ze 

waren trots en wij…..? we hebben ze de “ hemel ”  in geprezen. 

Een bewoner alweer aan de Vaartwijk ontdekte een pad in zijn garage, deze had zich in een schoen verstopt en zoda-

nig sterk vermagerd. Wat nu? We hebben hem/haar het voordeel van de twijfel gegeven, bij het water gezet en na eni-

ge tijd was het diertje verdwenen. Hij/zij heeft het overleefd. 

Dan, Melle Visser; hij sommeerde ons veiligheidshesjes te dragen ( zonder is te gevaarlijk )  en inderdaad had het ef-

fect, automobilisten minderen hun snelheid. We hebben de zorgzaamheid van Melle zeer gewaardeerd ( dank, dank! ) .  

Tijdens een controle op zandweg Mantelappel ( daar verblijven veel padden )  naderde een auto achter ons, we ver-

zochten mevrouw rustig achter ons aan te rijden, bovendien hadden we als voordeel voldoende verlichting. 

Maar mevrouw nam daar geen genoegen mee, ze was al te laat voor een verjaardagspartijtje en boos passeerde ze 

ons links in de berm! Gelukkig zijn er geen slachtoffers, in dit geval padden, gevallen. We waren met stomheid gesla-

gen. 

Doch later op de avond, na afloop van het verjaardagspartijtje, togen alle gasten via de Valkappel huiswaarts. Er is dus 

over nagedacht, we zijn u erkentelijk.   

 

Vervolg op volgende bladzijde                                                                   

 

 



De nacontroles werden verricht door Reint Boer, comfortabel in de auto en met alle schijnwerpers aan die hij maar aan 

boord had. Om zodoende nog enkele waaghalzen van de rijbaan te redden ( dank, dank! ) .  

 

Dinsdagavond 12 april jl. de allerlaatste ronde. We hebben de balans opgemaakt. 

Vanaf maandag 14 maart t/m 12 april jl. zijn er door Lukje, Reint en Dian 374 padden, 57 

kikkers en 39 kamsalamanders van de weg geplukt. 

Er werden over de gehele periode 20 padden, 10 salamanders en 5 kikkers uit de em-

mertjes gehaald en naar de overkant van de Klinkertunnel gebracht. Met de boodschap 

niet weer de weg over te steken. 

Er vielen 53 padden, 8 kikkers en 25 kamsalamanders ten prooi aan het verkeer. Boven-

dien werd er één doodgereden muskusrat van de rijbaan gehaald. 

Het is ons opgevallen dat er minder padden in de wijk zijn aangetroffen, vorige jaren wa-

ren er vele meer. 

Wildervanck werd door ons niet gecontroleerd, daar zijn zodoende vele slachtoffers gevallen. Is er in de Wildervanck één of 

meerdere vrijwilliger ( s )  te vinden die voor het volgend jaar de “ padden op pad ”  wil ( len )  helpen over te steken?  

Want het is elk jaar dezelfde cyclus. We brengen u natuurlijk op de hoogte, want beschermende maatregelen zullen er 

voorlopig niet worden getroffen door de wegbeheerder, zoals gootjes en tunneltjes aanleggen. 

We zijn véél dank verschuldigd aan allen die hebben meegewerkt om het paddenproject te doen slagen. Namens alle amfi-

bieën in de wijk véél dank, ook naar Wim pot toe. Hij heeft alles opgeruimd en netjes de putjes toegedicht. Dank je Wim. En 

opeens was er niets meer. 

Maar let op. Padden en kikkers bevinden zich nog steeds in onze wijk. Pas in oktober gaan ze op de plaats rust. 

We wensen u allen een fijne zomer, geniet ervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonerscommissie “ De Vossenstreek ” ,  

Dian Boer-de Vries ( a.r.boer@home.nl )  

Valkappel 15 

Tel.: 0598-383847 
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