DAUWTRAPPEN IN DE VOSHOLEN!!!
Op zaterdag 17 april 2010 gaan we dauwtrappen in de wijk. Wat is dauwtrappen?
Dauwtrappen, soms ook dauwtrippen genoemd, is heel vroeg opstaan om vervolgens een wandeling in de
natuur te maken. Maar wij als commissie willen dit graag doen met de politiek van de gemeente HoogezandSappemeer en onze bewoners van de Vosholen.
De bewoners uit de wijk krijgen de mogelijkheid om positieve of negatieve punten in de wijk onder de aandacht te brengen van de politiek. En de politiek kan op deze manier kennis maken met de Vosholen.
De ochtend zal er als volgt uitzien:
8.00 uur
Aanvang dauwtrappen op de dependance van de Theo Thijssenschool (de Boomgaard nr. 37) met een gezamenlijk ontbijt waarbij de politiek ook aanwezig is.
9.00 u. -10.00 u

Wandeling door de wijk

10.00 u. -11.00 u.

Gesprekken met bewoners en de politiek van de gemeente Hoogezand-Sappemeer,
onder het genot van een kopje koffie

Mocht je deze unieke kans niet aan je voorbij willen laten gaan en je stem willen laten horen? Geef je dan op
voor 28 maart via het e-mail adres van de wijkcommissie:

Straatspeeldag 2010
Op woensdag 16 juni doen wij weer mee aan de straatspeeldag.
Tijd:14.00 u.-16.00 u.
We gaan het dit jaar groots aanpakken, samen met Boswijk. Als we
een vergunning krijgen, speelt het zich af in het gebied van de Klinkertunnel. Voor deze middag hebben we een groot aantal vrijwilligers nodig.
Wie kan ons helpen? Meld u aan via ons e-mailadres. Alvast onze
hartelijk dank!
Nadere informatie volgt!

Uitgave van de wijkcommissie de Vossenstreek, editie 1 2010
Vragen en/of opmerkingen? mail naar: info@vossenstreek.nl

Wist u dat:
Er op zaterdag 20 maart weer een schoonmaakactie in de wijk wordt gehouden
Wij hopen dat er weer heel veel ouders en kinderen aan mee zullen doen
Wij nog steeds druk bezig zijn om de speelplaatsen uitdagender te maken
Wij een plan hebben gemaakt voor de aankleding landschap”De Vosholen”
Wij dit aangeboden hebben aan de gemeente en de Ontwikkelings Combinatie Vosholen
Wij dit op 17 april gaan uitleggen aan de raadsleden van de gemeente tijdens het dauwtrappen
U hierbij aanwezig kunt zijn
We beginnen met een lekker ontbijt
Wij ook bezig zijn om blikvangers te regelen aan het begin van de wijk
De jongerenbus aan deze kant van de tunnel komt
Wij bezig zijn met een ontmoetingsplaats voor de jeugd
Er beukhagen komen bij de speelplaats aan de Sterappel en de Notarisappel
er een tuindag wordt georganiseerd op 15 mei
wij ook druk bezig zijn met de verkeersveiligheid om de school
er 18 september een stratenfestival wordt georganiseerd door Platform Sappemeer
er bewoners zijn die zich nog steeds druk maken over de hondenpoep
wij hier ook nog steeds druk mee bezig zijn
er klachten zijn over overlast van vogels
er hierover een ingezonden stukje op onze site staat
u hierop kan reageren via de site of ons e-mailadres
wij nog steeds adverteerders zoeken om ons te sponsoren
u zich hiervoor kunt opgeven via ons e-mailadres
dat de sneeuw er voor gezorgd heeft dat er rustig gereden werd in de wijk
dat de politie bij school gaat controleren op fout pakeren
er in de wijk Vosholen nog altijd een snelheid geldt van maximaal 30 km/uur
er in april een leuke actiedag komt
u hiervoor goed op uw brievenbus moet letten
er op 8 mei weer een tuindag georganiseerd wordt
Deze plaats vindt op het Rembrandtplein

Aan alle wijkbewoners die de wijk De Vosholen een warm hart toedragen
Evenals vorig jaar start de landelijke schoonmaakdag op
zaterdag 20 maart a.s.
De bewonerscommissie van de wijk “ De Vosholen” moedigt vrijwilligers aan om mee te doen (b.v. ouders en kinderen) aan deze actie. De verzamelplaats is de dislocatie van
de Theo Thijssenschool, De Boomgaard 37.Ter plekke worden veiligheidshesjes, plastic zakken, grijpertjes enz. uitgereikt. We vertrekken in ploegjes door de wijk en onderwijl
wordt de inwendige mens niet vergeten. OP school is er
koffie, thee, ranja en wat lekkers.
Tussentijds worden de zakken opgehaald en bij de school
gedeponeerd. Mooiman verzorgt de afvoer van verzameld
zwerfvuil. Kortom aan alles is gedacht. Wat rest is de handen uit de mouwen te steken en dan na afloop met een
tevreden gevoel het resultaat bekijken.
Start:
20 maart 2010 bij de school
Tijdsduur: 10:00 – 12:00 uur

Bent u ook een motorrijder die graag motortoertochten rijdt?
Meldt u dan aan bij de wijkcommissie.
Bij voldoende deelnemers komt er nog dit jaar een leuke toertocht.

Inspectieronde wijk De Vosholen gehouden op vrijdag 26 februari 2010 door
Pian van Akker, Sigrid van Dijk en Dian Boer, leden van de bewonerscommissie .
Enkele lelijke plekken in de wijk:
Schuttingen langs achterzijde Mantelappel
Speeltuintjes Notarisappel, Mantelappel, De Polder en Wildervanck, saai en véél wateroverlast
Gevaarlijke plek in de wijk:
Kruising Peppeling en fietspad naar de Kalkwijk
Specifieke plekken die de aandacht verdienen:
Wateroverlast Boomgaard 34 en 40
Verzakte straattegels Boomgaard 42
Kruising Boomgaard/Notarisappel 61 hoogteverschil in trottoirs van 20 cm (gevaarlijke verstappingen
voetgangers). De tuin van de bewoners op 61 is verzakt door wateroverlast
Scheefstaande lantaarnpaal tegenover Boomgaard 63
Kruising Boomgaard/Notarisappel 44, ontbrekende straattegels
Veel zwerfvuil bv.. blik, plastic zakjes, plastic flesjes en véél vuurwerk
Wateroverlast speeltuintje “de groene driehoek” zompig, veel hondenpoep in de berm richting De Veiling
In de wijk bevindt zich maar 1 prullenbak langs de weg. Locatie vijver Vaartwijk
Vaartwijk 38, verzakte straattegel, verzakte putdeksel bij de brandkraan
Kapotte straattegels bocht vijver Buitenlust/Vaartwijk
Vaartwijk langs de vijver berm kapot gereden
Wildervanck speeltuintje, (nou ja, wat er voor doorgaat) veel wateroverlast
Wildervanck 13, enkele trottoirs verzakt
Buitenlust, verzakte berm aan de vijverkant tegenover nr. 30/32
De Polder, verzakte straattegel en de berm verzakt tegenover nr. 16
Kruising Boomgaard/Notarisappel, bermpalen kapot gereden
Speeltuin Notarisappel/Sterappel, wateroverlast en 2 scheefstaande lantaarnpalen tegenover elkaar
Valkappel langs groenstrook, extreem veel hondenpoep (poepgoot)
invalide inrit constructie‟s in bocht
overbruggen hoogteverschillen met diverse band constructies (ongelukkige keuze)
verzakking straatwerk Buitenlust
groen/grasonderhoud (algemeen)
Opmerkelijk langs véél groenstroken overlast van hondenpoep, zelfs in de bermen van de speeltuintjes.
Opvallend is dat veel bewoners hun tuin met liefde onderhouden, dat heeft een sympathieke uitstraling.
Hoewel de openbare weg weinig aandacht heeft, de rommel in goten en parkeerplaatsen blijft liggen (want
het is niet aan mij?).
Als u nog meer punten heeft, zien wij die graag tegemoet via ons e-mailadres
Conclusie van de bewonerscommissie is dat De Vosholen een prettige wijk is met veel potentieel, doch verdient meer aandacht te krijgen door de bewoners zelf!
Nat geregend, doch voldaan togen we naar de koffie en met het gevoel van “zo dat hebben we voor ons gedaan”.
Met vriendelijke groeten,

Pian, Sigrid en Dian.

Hieronder nog enkele foto´s, welke tijdens de inspectieronde zijn gemaakt

Paddentrek

Binnenkort, als de temperatuur weer wat gaat stijgen, begint weer de grote trek van de padden.
Elk jaar is dit een bekend verschijnsel. Van februari tot eind april, afhankelijk van de temperatuur, ontwaken de padden uit
hun winterslaap. Zij trekken van hun droge winterslaapplaats naar een sloot of poel om zich daar voort te planten. Tijdens
deze trek, de paddentrek, worden duizenden dieren doodgereden, omdat verkeerswegen zomer- en winterverblijf vaak
doorsnijden. De pad, net ontwaakt, is met de lage temperatuur nog erg traag en zal de weg niet snel over zijn. De kans
dat hij wordt doodgereden bij zijn oversteek is dus erg groot.
Veel mensen trekken zich het lot van de dieren aan en voeren werkzaamheden uit ter bescherming. Dat gebeurt vaak in
groepsverband. Samen zorgen ze voor het plaatsen en onderhouden van gaas en emmers. Die voorzieningen weerhouden de padden ervan om zelf over te steken zodat ze door vrijwilligers veilig naar de overkant kunnen worden gebracht.
Ook waar geen voorzieningen zijn, zetten mensen padden over de weg. En tenslotte pleiten zij bij gemeenten voor onder
meer de aanleg van tunneltjes waardoor dieren veilig kunnen oversteken.
Wilt u ook meehelpen bij het overzetten van de padden of andere werkzaamheden verrichten om de pad te beschermen,
dan kunt u contact opnemen met de paddenwerkgroep.
Wilt u meer weten over padden en de paddentrek en of er een groep bij u in de buurt is die padden overzet? Ga dan naar
www.padden.nl

Tuindag Rembrandtplein 8 mei van 10.00 – 15.30 uur
Plantjes & stekje ruil.
Dit jaar zullen er ook stekjes en plantjes geruild kunnen worden. U neemt een stekje of plantje mee ,dan kunt ook
een stekje of plantje uitzoeken en meenemen.

1 brengen

=

1 meenemen

Groenafval.
Op deze dag kunt u GRATIS uw tuinafval (takken, snoeiwerk, uitgebloeide planten e.d.) deponeren in de daarvoor
bestemde container. Deze container wordt geplaatst op het Rembrandtplein.
Compost.
Er is compost voor het ophogen en vruchtbaar maken van de tuin te verkrijgen. Op = OP. Dit kunt u GRATIS
ophalen tijdens deze dag. (Tip… indien u een klein beetje ophaalt neem dan even een grote plastic zak
mee).
Bezoekerstrookje.
Bezoekers van de tuindag kunnen dit strookje invullen en inleveren op de tuindag in de daarvoor bestemde bus. U
maakt daarmee kans op één van de 3 waardebonnen van € 10,- te besteden bij een tuincentrum in Sappemeer. „s
Middags om 15.00 uur worden de winnaars van de bezoekerstrookjes bekend gemaakt. De bezoekersstrook is
alleen verkrijgbaar op de tuindag zelf bij de stand info en uitleen tuingereedschap. Iedere bezoeker die een bezoekersstrook inlevert krijgt een vrijkaart om met de paardentram een ritje te maken.
Thema “Onderhoud kleine Tuin”.
We willen dit jaar meer aandacht besteden aan de kleine tuin. Daarbij willen we enkele tuinen in de wijken aanpakken en netjes maken, dit uiteraard met toestemming van de betreffende bewoners. In de wijk Vosholen zal er
aandacht zijn voor een Leroy gebied. Daarnaast zal er een film vertoond worden van Leroy op het Rembrandtplein. Ook zullen er enkele workshops worden gehouden over o.a. snoeien, stekken e.d.
Kinderen
Ook aan de kinderen is gedacht zodat die zich kunnen vermaken, er is een luchtkussen en een draaimolen.
Wij rekenen op uw komst
Wilt u informatie of een standplaats reserveren op de tuindag dan kunt zich richten aan het secretariaat.
Secretariaat Tuindag 2010
Afschrijver 10
9611 MH Sappemeer
Tel: 0598 391853
E-mail: tuindagoost@home.nl
Website: http://tuindagoost.come2me.nl/

Jongerenwerk van Stichting Kwartier Zorg &
Welzijn organiseert:

Jongerencentrum „BAAZ‟
Sinds oktober 2009 kunnen jongeren uit Hoogezand-Sappemeer van 14 tot 24 jaar, elkaar ontmoeten in het jongerencentrum.
In het jongerencentrum worden regelmatig activiteiten en projecten georganiseerd. Dit gebeurt op het gebied van muziek en jeugdcultuur maar ook op het gebied van voorlichting en preventie.
Heb je daar geen zin in en wil je gewoon lekker ontspannen; er staat een pooltafel en een tafelvoetbal. Er is een game/filmhoek , een
DJ-installatie en er is internet.

Het jongerencentrum is dé plek om je eigen cultuur te beleven!
Vragen en informatie
Voor allerlei vragen en/of problemen op het gebied van alcohol & 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
Openingstijden jongerencentrum:
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

Adres:Nieuweweg 4, Hoogezand. (Voormalig Aletta Jacobscollege)
Telefoon: 0598-351122

Jongerenbus „De jeugd van tegenwoordig‟
De jongerenbus rijdt al een paar jaar door Hoogezand-Sappemeer. Hij heeft al op vele plekken gestaan en op dit moment staat hij in
Foxhol. En op woensdagavond de ene week in Boswijk/Vosholen, de andere week staat hij in Margrietpark. De jongerenbus is voor
iedereen tussen de 10 en 18 jaar.
In de bus kun je internetten, spelletjes spelen op de 2 playstations II of de XBOX 360. Ook kun je hier terecht met je vragen over alcohol
& drugs, seksualiteit, werk en scholing, geld, huisvesting en nog veel meer. Heb je ideeën over activiteiten in je wijk, kom langs en we
kunnen kijken of het haalbaar is om iets voor jullie te doen.
De jongerenbus zegt het al, het is bedoeld voor de jongeren, maar ouders en buurtbewoners zijn welkom om een kijkje te nemen.

Lokatie en tijden jongerenbus:

Woensdagavond: 18.30-20.30

Meer informatie:
Marcus Tjapkes, jongerenwerker
Telefoon: 0598-364904 (Tijdens kantooruren)
Mobiel: 06-31633541
Email:
m.tjapkes@kwartierzorgenwelzijn.nl Dit e-mail adres is beschermd tegen
spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De ene week Boswijk/Vosholen,
bij de tunnel
De andere week Margrietpark, bij
de groene driehoek

