
 

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 

 
Heeft u een minimuminkomen en kunt u de kosten voor een opleiding niet opbrengen? Of de reiskosten naar school? Of het nu om uzelf of om uw kinderen gaat, Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds maakt het misschien toch mogelijk. Het kan 
gaan om reiskosten of opleidingskosten. Onder opleidingskosten vallen bijvoorbeeld boekenkosten en inschrijfgeld. 
 
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de opleidings- en/of reiskosten dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo is bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld dat het om een opleiding moet gaan die leidt tot de eerste startkwalifica-
tie. Wanneer u al een diploma heeft waarmee u terecht kunt op de arbeidsmarkt komt u dus niet in aanmerking. Daarnaast wordt bijvoorbeeld gekeken naar het inkomen en dient u inwoner te zijn van de provincie Groningen. De exacte voorwaarden zijn 
te vinden op de website www.studiefondsgroningen.nl. Op de website kunt u een test doen. De uitkomst van de test geeft aan of en zo ja waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. Ook kunt u aangeven of u een aanvraagformulier wilt ontvangen. 
 
De aanvraagformulieren worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds in enkele ronden per studiejaar. Over de vergaderdata wordt u per brief geïnformeerd.  
 
Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over het Studiefonds dan kunt u kijken op de website van het Studiefonds (www.studiefondsgroningen.nl) of u kunt contact opnemen met het secretariaat, telefonisch bereikbaar via nummer 050-316 4321.  
 

Straatspeeldag 
 

Op 10 juni 2009  hebben wij weer een straatspeeldag georganiseerd 
Het werd gehouden op het grasveld bij De Polder en De Landerijen en de straten er omheen. De dag werd geopend door de 
burgemeester. Er waren zo’n 200 kinderen, die zich de hele middag hebben vermaakt met o.a. een stoer mountainbikepar-
cours, katapult schieten, fietsbanden werpen, zaklopen, blik gooien enz. Ook konden de kinderen zich professioneel laten 
schminken. 
Verder konden de kinderen hun voertuig versieren. Hiermee reden ze rondjes over de straat.  
Het was prachtig weer en het was, mede dank zij de vrijwilligers, weer een prachtige middag! 

Wist u dat: 
 De oliebollenactie dit jaar niet doorgaat omdat het ons zeer  veel werk kost 

 Wij een hele gezellige straatspeeldag hebben georganiseerd  

 Wij graag ideeën willen hebben voor activiteiten in de wijk 

 Het appartementencomplex aan de Buitenlust voorlopig niet doorgaat 

 Wij een wandeling door de wijk hebben gemaakt met een paar medewerkers van de gemeente om de speelplaatsen 
te bekijken 

 Wij gesprekken hebben gehad met een aantal politieke partijen 

 Een aantal mensen van de wijkcommissie zijn geïnterviewd om de Vosholen te promoten 

 Wij veel aandacht hebben voor de natuur en het milieu in deze wijk 

 Wij veel aandacht besteden aan het verkeer 

 het storten van grof vuil snel aangepakt is door wethouder Luycks 

 wij druk bezig zijn om een Johan Cruyffcorner voor de jeugd te realiseren 

 wij nog niet weten of deze er komt vanwege de recessie 

 er nog steeds mensen zijn die veel te hard rijden in de wijk 

 u het beste de auto in de parkeerhavens kunt parkeren 

 dat er voorlopig geen huizen meer gebouwd worden in onze wijk 

 dat sommige mensen hier blij mee zijn, maar anderen niet 

                                     Onze wijk en de verkeersregels                                                                                          
 

Wonen in een 30 km zone, het mengen van voetgangers en bestuurders binnen de wijk.  
Dit betekent rekening houden met elkaar, leefbaarheid en vooral verkeersveiligheid. 
 
Hoe zit het nu met de verkeersregels binnen een 30 km zone ? 
 
 Een 30 km zone wordt aan het begin en einde aangegeven met een bord. Het verkeersbord voorzien van het woord “zone” geldt voor het geheel 
aangeduide gebied. Op toegangswegen staan deze borden duidelijk geplaatst. 
De maximum snelheid in wijk De Vosholen is 30 km/uur. 
Op gelijkwaardige kruispunten/ wegen hebben alle bestuurders van rechts voorrang. Ook het fietspad is, als deze van rechts komt een gelijkwaardige 
weg.  
Parkeer zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde plaatsen. 
Heeft U zich wel eens bedacht dat een bestuurder zijn voertuig tot stilstand moet kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg te overzien en 
vrij is !! 
Bij een snelheid van 30 km/u heeft een bestuurder in zijn reactietijd (gemiddeld 1 seconde bij de mens) al een weg van  9 meter afgelegd,  
zonder dat de rem is aangeraakt. Dan komen daar nog 7 á 8 meter bij voor de remweg. Dit is bij een noodstop. Bij een normale stop is de remweg 
langer en afhankelijk van de omstandigheden. 
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De Buurtwerkplaats 
Zoals jullie weten organiseer ik in het kader van ‘’Buurt– en Wijksgewijs werken’’ voor de individuele bewoners/deelnemers 
diverse activiteiten. Dit alles in het kader van sociale activering/dagbesteding en niet met het primaire doel om werk te ver-
krijgen. Kernbegrippen zijn: het moet bij de deelnemer passen, mensen mógen meedoen, plezierige sfeer, anderen ont-
moeten. 
Enkele voorbeelden van wat de mensen doen of hebben gedaan: meubels pimpen, helpen in de keuken/horeca, helpen 
met tuinieren, in hout branden of tekenen (pyrografie), helpen bij het restdepot (en winkeltje met restmaterialen om te knut-
selen), spelinloop, wandelgroep, tekenen en schilderen, helpen in het gemeentearchief, helpen in een kinderopvang, op-
knappen van een riksja, fietsreparaties. 
 
Wist u dat: 

 Edwin vrijwillig voor mensen met een smalle beurs elke vrijdagmiddag fietsen repareert. Men betaalt allen de onder-
delen en geen arbeidsloon. Als je je fiets wilt laten repareren even bellen voor een afspraak. 

 Er bij de meubelgroep nog plaats is voor deelnemers. 
Dit geldt ook voor het restdepot 

 Er op 18 september een teken– en schildercursus is gestart in de buurtwerkplaats op vrijdagmiddag, samen met Op 
Dreef en de Vredekerk. 

 Er nog hulp nodig is voor het maken van naambordjes met een houtbrandapparaat 
 
Mochten jullie nog mensen  kennen waarvan je weet dat ze iets leuks zouden willen doen, kom langs! Wat er niet is kan 
worden gecreëerd! 
Waarschijnlijk start in de nabije toekomst nog een fotogroepje en proberen we met Lentis een computerreparatie-team op te 
zetten. Met Humanitas zijn  we aan het onderzoeken of we de fietsreparatie kunnen uitbreiden. 
 
Vragen? Bel even of KOM LANGS! 
Ons adres is Vosholen 119, 9611 TE  Sappemeer 
Telefoon (0598) 394056 / 06-10745894 
E-mail: r.vandijken@baanvak.com 
Je kunt lid worden via onze site www.buurtwerkplaats.hyves.nl 

 

Nieuw te bouwen school in de Vosholen!!  
Zoals iedereen wel weet komt er een nieuwe school / gymzaal  in onze wijk. De gemeente is er druk mee  
bezig welke architect de opdracht krijgt om dit te realiseren. Ook de bewonerscommissie zit in  
deze projectgroep. Wij als wijkbewoners kunnen in diverse projectgroepen meepraten over allerlei 
zaken, denk aan de inrichting van het terrein, qua groen of water, bomen, parkeren.  
Ik, Francis Smittenberg wonende aan de Peppeling 5, ben namens de bewonerscommissie bij deze architectkeuze  betrok-
ken geweest. Maar het vervolgtraject is ook heel belangrijk voor ons. Niet alleen voor omwonenden maar voor iedereen is 
het belangrijk, want het terrein moet iets worden waar iedereen zich prettig voelt en waar de kinderen fijn kunnen spelen, 
ook na schooltijd, of waar je lekker door heen kunt wandelen als je naar school gaat.  
Ik kan mij voorstellen dat je het belangrijk vindt wat er in jouw woonwijk gebouwd wordt, of sterker nog wat er voor je deur 
gebouwd wordt.  
Met name voor de mensen die aan Groninger Kroon of dat deel van Peppeling of de Boomgaard tegenover de school wo-
nen.  
Mijn vraag aan jullie is dan ook wie er nog meer belangstelling heeft om mee te praten over deze zaken.  
Hebben jullie ideeën of tips of foto's van andere scholen of terreinen die leuk zijn ingericht, verzamel ze en lever ze in. 
Mochten jullie vragen hebben, kun je iemand van het bestuur benaderen of mij als het over bovenstaande gaat.  
Wij zien graag jullie reacties tegemoet. 
Maar ook reacties van andere bewoners uit de wijk zijn natuurlijk welkom.  
Dat kan via de mail,  devosholen@hotmail.com  

 
Speelplaatsen 

Voor de zomervakantie hebben we een wandeling door de 
wijk gemaakt. Met wijkmanager Gerard Renkema hebben 
we de speelplaatsen in de wijk bekeken. 
Hier zijn een aantal punten naar voren gekomen, o.a.: 

Het zand moet verschoond worden bij de speelplaat-
sen 
De Vaartwijk wil graag een duikelrekje. Deze wordt 
binnenkort geplaatst. 
Er moeten bosjes komen ter afremming van de kinde-
ren bij de Wadi tussen de Sterappel en de Notarisap-
pel. Deze zijn toegezegd. 
De speelplaats bij de Wildervanck ziet er armetierig uit. 
Deze moet aangepast worden met een mooi klimtoe-
stel en een glijbaan, of de toestellen moeten verwijderd 
worden en er moet een grasveld aangelegd worden. 

 

 
Natuur en milieu 

Binnen twee weken werden vier 
egeltjes gevonden in onze wijk. 
Ze werden naar de egelopvang 
gebracht t.w. A.L. Olgers, Meint 
Veningastraat 122, telefoon 0598-
392173 te Hoogezand. Hier wor-
den ze goed verzorgd en nadat 
ze op krachten zijn gekomen op 
een veilige plek vrijgelaten. 
Egels, padden  enz. leven in onze 
wijk, helaas is het levensgevaar-
lijk voor ze geworden. Er wordt 
doodleuk te hard gereden. Men-
sen wees alert en rijdt nooit zo-
maar over iets heen! Elk leven 
hoe klein ook, is te betreuren! 
Signaleert u een zwerfdier, hond, 
kat enz., in de wijk? bel 383847 of 
06-22259676. 
(Frieda Jongsma in het geval van 
katten) 

CosmeCare 
Schoonheidssalon en Pedicure 

Maaike van der Veen 

 De Landerijen 14  

9603 HT Hoogezand (De Vosholen) 

Tel: 06 21 59 43 15 

 

Diverse gezichtsbehandelingen 

Epileren/harsen van wenkbrauwen 

verven van wimpers of wenkbrauwen 

Harsen bovenlip/kin 

Harsen lichaam 

Voetverwenbehandelingen 

Pedicure 

Cadeaubonnen  

 

U bent van harte welkom bij Cosmecare! 

Neem alvast een kijkje op de website: 

www.cosmecare.nl 

 

Advertenties 
Als u een advertentie op deze 

flyer wilt plaatsen kunt u zich op-

geven op onderstaand e-

mailadres. De kosten zijn €15,00 

per keer. De flyer wordt 4 keer 

per jaar uitgegeven of indien 

noodzakelijk vaker. We streven 

ernaar om wisselende adverten-

ties te plaatsen, zodat iedereen 

een keer aan bod komt. 

Motortoertocht 

Beste wijkbewoners, 
  
In onze wijk rijden regelmatig motorrijders.  
Enthousiaste motorrijders die samen één of twee keer per jaar een leuke motortoertocht  met andere wijkbewoners willen 
maken. 
Vindt u dit een leuk idee en wilt u graag hieraan meedoen, laat het de wijkcommissie weten (via e-mail). 

Oproep 
De bewonerscommissie is nog op zoek naar wijkbewoners, die zich voor de wijk willen inzetten als lid van de commissie of als vrijwilliger bij diverse te organiseren evenementen. Als u  
hier wel oren naar heeft en u wilt hier tijd voor vrij maken neemt u dan contact op met de bewonerscommissie via  E-mail. 
Omdat de bewoners van het Sappemeer-deel in de commissie enigszins oververtegenwoordigd zijn zoeken we met name nieuwe leden uit het Hoogezand-deel”” van de wijk. 


