IJspret op de Vosholen
Op dinsdagavond 28 december hebben de wijkcommissie Vossenstreek, Platform Sappemeer,Kwartier Zorg en Welzijn
en de IJsvereniging Borgercompagnie de eerste tourtocht georganiseerd op de vijver in de Vosholen. Op maandagmiddag hebben we met 8 mensen de vijver sneeuwvrij gemaakt met sneeuwschuivers en op dinsdagavond was er een
groot schaatsfestijn.
Er was licht en muziek en een koek en zopietent met warme chocolademelk, glühwein en warme worst. De kinderen
kregen na afloop van de tourtocht een diploma en een bouwpakket. Tevens konden ze met de stempelkaart warme chocolademelk krijgen. Dit alles gesponsord door Super de Boer en Kwartier Zorg en Welzijn. Ondanks de korte voorbereidingstijd waren er toch zo’n 100 kinderen die meededen aan de tourtocht en ruim 300 mensen om te kijken of te schaatsen. Een geweldige sfeer en voor herhaling vatbaar!

Jongerenbus
Door bezuinigingsmaatregelen van de gemeente staat de jongerenbus niet meer om de week in de Vosholen.
De jongeren van 14 tot 24 jaar kunnen elkaar ontmoeten in het jongerencentrum “BAAZ” aan de Nieuweweg 4 te Hoogezand(Voormalig Aletta Jacobscollege).
Openingstijden:
Maandag : 14.30-17.30 Programma Scholierencafé/alle stijlen/projecten/vergaderingen
Dinsdag
: 18.30-21.00 Programma:Hiphopavond/Spitten/Freestyle en Battle-en/open Mic
Woensdag : 14.30-17.30 Programma: Scholierencafé/alle stijlen/projecten/JIP/inloopspreekuur VNN
Donderdag : 18.30-21.00 Programma:DJ-avond met verschillende thema’s en verschillende DJ’s
Voor allerlei vragen en/of problemen op het gebied van alcohol en drugs, seksualiteit, werk en scholing, geld, huisvesting en nog veel meer, kun je bij de jongerenwerkers terecht. Tijdens openingstijden zijn er altijd jongerenwerkers en
vaste vrijwilligers aanwezig.
Er is een speciaal jongerenspreekuur waar jongeren terecht kunnen met vragen rond verslavingsproblematiek en middelengebruik zoals alcohol-, drugsgebruik en gokken.
Het spreekuur is opgezet in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland.
Iedere woensdagmiddag van 14.30-17.00 uur.

Paddentrek
Ook dit jaar zullen de padden weer massaal de weg overtrekken.
Daarom hebben we samen met het NME (natuur- en milieueducatie) en de St. Antoniusschool een plan opgesteld en zullen dat ook gezamenlijk uitvoeren.
Mede dankzij het programma “De Standplaats”op radio Noord (van Okki Smit), hebben we toestemming van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Voor de gemeente zijn we dus een “proef ballonnetje”.
Het plan is als volgt:
een scherm plaatsen ( ± 100 mtr.)
emmers ingraven
waarschuwingsborden plaatsen langs de vijvers
Het materiaal werd ons gratis ter beschikking gesteld door alle grote bouwmarkten, Praxis, Gamma, Doeland, Formido, aannemer Lamein en cafetaria Gorecht (voor de emmers).
De buurtwerkplaats in de gemeente mogen we gebruiken om met de werkzaamheden te beginnen. Zoals:
het scherm bespannen
waarschuwingsbordjes op piketpaaltjes bevestigen
Deze bordjes worden door de kinderen beschilderd. Reken maar dat het kunstwerkjes zullen worden. Door de kinderen te
betrekken bij deze natuurontwikkeling worden de ouders er ook actief bij betrokken.
Het resultaat kan zijn dat de ouders en mede wijkbewoners bewuster van de leefomgeving worden. D.w.z., pas je snelheid
aan en haal een pad van de weg als je die voor je koplampen krijgt (niets mis mee!).
Het scherm wordt ter hoogte van de Klinkertunnel geplaatst, juist daar is het een groot risico voor de diertjes. Ze kruipen de
tunnel in (vanwege het licht) en kunnen door de hoge stoepranden niet aan wal komen. Vorig jaar op een morgen 29
doodgereden padden aangetroffen. Het was een bloedbad, verbijsterend! Daarom willen we dit voorkomen.
Onze wijkbewoners moeten er van bewust zijn dat ze niet alleen in een woonwijk wonen, maar bovendien ook in een ooit
onbeschermd natuurgebied.
Door het programma “De Standplaats” worden ook de gemeente en de bouwondernemers nog eens een keer op de feiten
gedrukt, om zodoende diervriendelijke maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door tunneltjes aan te leggen in plaats van hoge stoepranden. Bovendien worden er nog eens 500 folders bezorgd in de wijk “padden op pad”.
Op donderdag 17 februari a.s. om 10:00 uur bij de Klinkertunnel gaan we met de
schoolkinderen het scherm en de ludieke bordjes plaatsen.
U bent van harte welkom!
Namens de bewonerscommissie,
Dian Boer de Vries.

Night of the Proms
De bewonerscommissie Vossenstreek is voornemens om 2 juli a.s. een Night of the Proms in de wijk te organiseren.
Het doel van deze Night of the Proms moet worden: gezelligheid in de wijk brengen en elkaar als bewoners beter leren
kennen.
Maar om zoiets als commissie neer te kunnen zetten zijn we van veel dingen afhankelijk. Zo’n project staat of valt bij een
aantal zaken:
Sponsoren
Vrijwilligers
Muziek; bands /orkest
Enthousiasme
Mocht je als bedrijf of als “bewoner van de Vosholen” interesse hebben en hieraan een bijdrage willen leveren. Stuur dan
even een mailtje naar info@ vossenstreek.nl
We zijn erg nieuwsgierig naar jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker

Samen oliebollen bakken op 30 en 31 december 2010
Aangezien we weer een oliebollenactie hadden georganiseerd voor Oud en Nieuw, moesten er natuurlijk wel oliebollen
worden gebakken. Deze keer is dat bij de familie de Bruijne gebeurd.
Marion stond om 06:00 op om het beslag te kloppen zodat het kon rijzen. Toen Dina en Dian om 08:30 uur de keuken
betraden, rees het beslag inderdaad de pan uit. Twee keer 15 liter olie op het vuur en de pret kon beginnen.
Het beslag werd om beurten geklopt door Dina en Dian met een mixertje die werkelijk topuren draaide.
Na het rijzen, bakten Marloes en Marion de oliebollen uren en uren achtereen.
John voorzag ons van een natje en droogje en Tonny was onze “handyman”, pakte de oliebollen in zakken en deed boodschappen, want af en toe was het meel op.
De taken waren goed verdeeld, we liepen elkaar niet voor de voeten en we waren volkomen in de “olie”, zelfs dagen erna.
Het was een gigantisch oliebollen project, 1900 stuks werden er gebakken. Die dag werd er 300 liter warm water verbruikt, de boiler was leeg en de vrouw en heer des huizes hebben zich helaas niet kunnen baden.
Om 21:15 uur waren we klaar met de werkzaamheden en alles aan kant. Moe, maar voldaan togen we huiswaarts en
…………….nog steeds in de “olie”.
Het was me een klus, een klus die we graag over hadden voor onze wijkbewoners en voor onze kinderen die dit jaar wederom van een “straatspeeldag” kunnen genieten.
Op 31 december was de afhaaldag. Sigrid en Marcel stalden een kraam bij de Kalkhoven. Hier werd een warm en koud
drankje geserveerd en ……………natuurlijk oliebollen.
De wijkbewoners die de oliebollen waren vergeten, kregen ze netjes thuisbezorgd.
En onze “Wiebe” droeg er zorg voor dat het “kacheltje” bleef branden.
Door deze actie ontmoetten wij weer eens onze wijkbewoners, prettig te ervaren, dat het positieve mannen en vrouwen
zijn, zelfs enkele met “KNETTERGOEIE” ideeën.
Lieve mensen, nog eens hebben wij het graag voor jullie gedaan. Maar één ding, wij doen het nooit weer!!!!!!
Het was teveel aan oliebollen. Sigrid, nogmaals jij had gelijk. Dit jaar vragen we de bakker of hij/zij deze klus wil klaren.
Ten slotte willen wij John en Marion enorm bedanken voor het ter beschikking stellen van hun keuken en bovenal voor de
warme gastvrijheid. Bedankt lieve mensen en dat telt natuurlijk ook voor de rest van het oliebollen team. Jullie zijn kanjers.
Intussen zijn we alweer aan het volgende karwei begonnen, wat dat is lees het in deze wijkkrant.
Dian Boer - de Vries
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Volgende stap nieuwe school De Vosholen
In najaar meer duidelijkheid onderwijsvoorzieningen nieuwbouwwijk
Een permanent schoolgebouw en een gymnastieklokaal komen eraan; de kinderen in de nieuwbouwwijk De
Vosholen moeten het voorlopig nog even doen met de basisschool in een tijdelijke behuizing. De sloop van de
oude schuur vormt in mei of juni 2011 de volgende stap. In het najaar is er meer duidelijkheid over hoe de
nieuwe basisschool eruit komt te zien. Na de sloop van de oude schuur en vóór de bouw van de nieuwe
school vindt er nog een grondige bodemsanering plaats rondom de schuur, schoorsteen en het ketelhuis.
De komst van de basisschool en gymnastieklokaal in De Vosholen staat niet ter discussie. Er vindt op dit moment een
onderzoek plaats naar de huisvesting van alle scholen in Hoogezand-Sappemeer. Op basis daarvan kunnen de uitgangspunten voor de nieuwe basisschool in De Vosholen goed worden geformuleerd. De manier waarop dit vormgegeven wordt is echter nog niet bekend. Het onderzoek is nu in volle gang. Volgens de huidige planning wordt het onderzoek in april 2011 afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek neemt de gemeente in het najaar van
2011 een besluit welke onderwijsvoorzieningen in De Vosholen gehuisvest worden.
Sloop oude schuur
Op basis van de huidige planning wordt de oude schuur in de maand mei of juni gesloopt. Het veiligheidsrisico door
het gevaar van het instorten van delen van de schuur is te groot geworden. De schuur wordt eerst tot het maaiveld (de
vloer van de schuur) gesloopt. Dit gebeurt in nauw overleg met en op aanwijzing van het bevoegd gezag (de provincie
Groningen) vanaf de noord- en oostkant. De sloop zal enige overlast veroorzaken.
De reden van het slopen tot maaiveld is dat niet in de grond rondom de schuur gegraven mag worden door de aanwezige bodemvervuiling. Op 25 maart 2009 heeft er in de Regiokrant informatie gestaan over de bodemkwaliteit in De
Vosholen in het algemeen en van de schoollocatie in het bijzonder. Een datum waarop de grond rondom schuur, het
ketelhuis en de schoorsteen gesaneerd zal worden is nog niet bekend. Daarover is nog overleg gaande tussen de ontwikkelaar van de woonwijk en het bevoegd gezag, de provincie Groningen.

Wist u dat:
We een echte ijsbaan hebben gehad in de Vosholen
We daar ook een kleine tourtocht hebben gehouden
We hele leuke reacties hierop hebben gehad
U zich hiervoor kunt opgeven bij info@vossenstreek.nl
Dat we binnenkort weer een opschoondag gaan houden in de wijk
We binnenkort weer een straatspeeldag gaan organiseren
We ook bezig zijn met een huis-aan-huis-markt
U in de volgende flyer hier meer over kunnen lezen
De Kleinemeersterstraat aan de kant van de Vosholen, ook bij onze wijk hoort
Dat de Kalckwijk aan deze kant van de Vosholen ook bij onze wijk hoort
Dat de schoorsteen en het ketelhuis blijven bestaan
Dat de verkeersveiligheid bij de school is verbetert
Dat er een verkeersbrigade staat op alle cruciale tijden
Dat we in gesprek zijn met de heer Velema over de nieuw te bouwen school
dat we bezig zijn met een te hard rijden-actie
dat de bewoners van de Wildervanck suggesties kunnen geven voor kleine veranderingen aan het speelveldje
daar
ze daar binnenkort een flyer over krijgen
dat de volgende bewonersvergadering op donderdag 10 maart is
dat de vergadering om 19.30 uur in de dislocatie van de Theo Thijssenschool is
dat u hierbij van harte welkom bent

