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Beste wijkgenoten 

 
Voor u ligt de nieuwste uitgave van de flyer van de wijkcommissie Vossenstreek. Zoals u kunt zien is deze editie 
weer goed gevuld. 
In de afgelopen periode zijn er een aantal zaken besloten, waarvan we denken dat het goed is u daarover te infor-
meren: 

De wijkcommissie doet een stapje terug als het gaat om ontwikkelingen. Dat doen we niet zomaar, we zien wei-
nig (bouw-)ontwikkeling in de wijk, vanuit de gemeente zijn minder middelen beschikbaar en we constateren 
een afnemende betrokkenheid van wijkbewoners. Dit is niet alleen in Vosholen zo, maar een landelijke 
trend. Daarom heeft de wijkcommissie besloten zolang er geen ontwikkelingen plaatsvinden die de wijkcom-
missie aangaan, beter is dat wij een slapende commissie gaan vormen. 

De wijkcommissie doet een stapje vooruit als het gaat om activiteiten. We hebben wel gemerkt in de wijk dat er 
behoefte bestaat aan activiteiten. Activiteiten kunnen wij als commissie natuurlijk niet alleen organiseren. En 
binnen de wijk zijn er ook te weinig mensen die de activiteiten willen of kunnen ondersteunen of organise-
ren. Daarom hebben wij in onderling overleg aansluiting gezocht met de bewonerscommissie van Boswijk. 
Hier lagen al goede banden en is er al meerdere malen samengewerkt. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de 
straatspeeldag en de ijsbaan op de vijver afgelopen winter. 

Kortom voor regulier spelende zaken in de wijk doen we een stapje terug, wanneer het kan, maar op activitei-
tengebied proberen we meer te gaan ontplooien en hierbij hopen wij toch uw steun te krijgen. 
 
Mocht u vragen hebben dan kan er natuurlijk gereageerd worden via ons e-mail adres info@vossenstreek.nl 

Nieuwbouw Theo Thijssenschool Vosholen. 
 
Maandag 31 oktober heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer definitief het besluit genomen voor de nieuwbouw 
van de Theo Thijssenschool in De Vosholen. De school gaat onder één dak met de St. Antoniusschool. De nieuwe 
school moet medio 2014 klaar zijn op de plaats waar nu de Theo Thijssenschool locatie Vosholen is gevestigd. Het 
is de bedoeling dat er een kindcentrum komt dat zowel voor-, tussenschoolse- en naschoolse opvang verzorgt. 
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Speelplaats Wildervanck 
 

Naar aanleiding van een gesprek met de gemeente hebben we een enquête gehouden onder de bewoners van de Wilder-
vanck over de speelplaats. Hier zijn 6 reacties op gekomen. Deze hebben we geïnventariseerd, en weer met de gemeente 
besproken. Helaas heeft dit vanwege de bezuinigingen niks opgeleverd. De gemeente is alle speelplaatsen in Hoogezand-
Sappemeer aan het inventariseren. Ze kijken naar het aantal kinderen dat er in een wijk woont, en of er toestellen weg 
moeten, of erbij. De toestellen die dan ergens weg moeten, kunnen ergens anders herplaatst worden. We moeten dus nog 

even geduld hebben. 

 

 

Grrrriezelen in het Tripsbos 
 
 

 

 

 

Op zaterdag 29 oktober 2011 hebben we een hele enge spooktocht gehad in het Tripsbos. Dit werd georganiseerd in sa-

menwerking met meerdere buurtcommissies.  Zo waren Boswijk en Prinses Margrietpark er erg bij betrokken.   De deelne-

mers werden ontvangen in ’t Spinnenweb  in Sappemeer. Dit was helemaal aangekleed met spinnenwebben en griezelige 

monsters…. Zelfs van de barvrouwen werd je bang. Vanaf het Spinnenweb werden ze met auto’s naar het Tripsbos ge-

bracht. De spooktocht was erg geslaagd! Volgend jaar weer? Als het aan ons ligt wel. Dan hopen we zeker op meer deel-

nemers. 



Advertentie 

Bert Suhlmann treedt op bij amusementskoor Juicy Lake. 
 
De hoofdrolspeler van de musical Bommen Berend,Bert Suhlmann, zal komende december zijn medewerking verlenen 
aan het Kerstconcert van het amusementskoor Juicy Lake uit Sappemeer. 
Juicy Lake is een 60 personen tellend gemengd amusementskoor en bestaat sinds 1995. 
Na het overweldigende succes van het koor in 2010 in een bijna uitverkochte Willibrorduskerk in Sappemeer, is het koor 
op zoek gegaan naar een extra impuls voor het komende kerstconcert in december dit jaar. 
Naast een verder vernieuwd Kerstrepertoire met prachtige arrangementen van dirigente Ninke Ballema heeft Juicy Lake 
Bert Suhlmann bereid gevonden zijn medewerking aan het concert te verlenen. 
Juicy Lake en Bert Suhlmann hebben al eerder samengewerkt tijdens het muziekspektakel ‘Nait de Proms’ van Fanfa-
recorps H.S. uit Hoogezand-Sappemeer in oktober 2010 waarbij 2 nummers van de musical met koorbegeleiding zijn 
gespeeld. 
Het Kerstconcert zal plaatsvinden op 18 december a.s. in de 
Willibrorduskerk te Sappemeer. 
Entree € 8,- Aanvang 15.30 uur. Kerk open 15.00 uur. 
Kaarten kun je bestellen bij Corrie Heininga. Tel 0598 394556 
Of ‘s middags aan de kerk vanaf 15.00 uur. 
Verdere informatie op de website: www.juicylake.nl 
 



Warmtepompinstallatie 
 
Begin dit jaar hebben wij onze warmtepomp installatie kapot gehad. 
Na veel gebeld te hebben met zowel Breman in Drachten en de reparateur, de firma Borst, is het apparaat na een 
paar weken uiteindelijk gerepareerd.  
Daarnaast bleek dat het kapotte onderdeel niet binnen het standaard onderhoudscontract viel en dat we voor be-
hoorlijke kosten opdraaiden. 
Wij zijn niet tevreden met de gang van zaken waarin Breman een te afwachtende houding heeft aangenomen en 
afspraken niet nakwam. 
De firma Borst vertelde ons dat Breman zelf monteurs in dienst heeft om onze reparatie uit te voeren maar dat zij 
het door de aard van de reparatie niet aandurfden om de reparatie uit te voeren. 
Ook vertelde Dhr. Borst mij de kosten die hij bij Breman in rekening bracht. Het bedrag was veel hoger dan wij door 
Breman geoffreerd hebben gekregen. 
Mede omdat wij van omwonenden vaker aan- en opmerkingen hebben gehoord over Breman vertelde ik Borst over 
de gang van zaken. 
Hij vertelde dat hij ook uit andere plaatsen vaker klachten hoorde over Breman. Met name het doorberekenen van 
hoge reparatiekosten. 
Ook is hij van mening dat een jaarlijkse controle nodig is. Te vaak zijn er reparaties nodig die wellicht met jaarlijks 
onderhoud te voorkomen waren geweest. 
De firma Borst biedt aan om voor de bewoners van onze wijk een onderhoudscontract af te sluiten voor de warmte-
pomp installatie zodat we voor dit apparaat slechts één aanspreekpunt hebben voor alle reparaties. 
Wel is het noodzakelijk dat minimaal 10 bewoners in de wijk een contract afsluiten. 
Zodra er voldoende belangstelling blijkt zoek ik contact met de firma Borst om de details van een contract te bespre-
ken waarna deze dan aan de belangstellenden kunnen worden voorgelegd. 
 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten mail dan naar Ben Poker ben.poker@hetnet.nl 
 

   Wist u dat: 
 

 De sloot achter de huizen van de Wildervanck onderhouden wordt door de boer. 

 Wij druk bezig geweest zijn met het herinventariseren van de speelplaatsen 

 Dit toch nu toe weinig opgeleverd heeft 

 De wijkcommissie een klacht heeft ingediend bij Mooiman over het glas onder de tunnel 

 Mooiman hiermee bezig is 

 Wij een nieuwe wijkagent hebben 

 wij een slapende commissie zijn geworden   

 Wij graag meer vrijwilligers willen hebben 

 U zich hiervoor op kunt geven via info@vossenstreek.nl 

 Uw vragen en opmerkingen altijd kunt stellen via info@vossenstreek.nl 

 Wij benieuwd zijn wat u van een bewonerscommissie verwacht 

 Wij benieuwd zijn wat er in de wijk leeft 

 Wij een nieuwe school krijgen 

 We een spooktocht hebben georganiseerd samen met andere wijkcommissies 

 Wij meer gaan samenwerken met andere wijkcommissies 

 Wij altijd open staan voor suggesties 
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