Dumpen tuinafval
Er zijn bewoners van de Vosholen, die hun tuinafval in hun eigen woonwijk dumpen,terwijl je dit op elke werkdag gratis kan
aanbieden bij de composteerlocatie Sappemeer aan de Vosholen.
Ook zijn er diversen huurders die het nodig vinden van hun achtertuin een opslagplaats te maken. Laten we er met ons
allen voor zorgen dat de Vosholen een nette wijk is en blijft!

Nationale straatspeeldag Boswijk/Vosholen
De bewonerscommissies van Boswijk en de Vosholen gaan dit jaar gezamenlijk de straatspeeldag organiseren. Voor Boswijk is het de vijfde keer dat het gehouden wordt, en voor de Vosholen de derde keer. In verband met de verkiezingen is er
een afwijkende datum.
Het wordt op 16 juni gehouden. De plaats is natuurlijk de Klinker en de Klinkertunnel die de beide wijken verbindt.
Die middag is dus geen verkeer mogelijk onder de tunnel door! Vanaf 13.00 u.-16.30 u.
De Vaartwijk wordt afgesloten vanaf de Wildervanck, richting Klinkertunnel.
Tijdstip van de straatspeeldag:13.30- 16.00 u.
Alle kinderen van 0 tot 13 jaar zijn welkom ! Het thema is “Vervoer”.
Dat betekent dat vele manieren van “vervoer”aan bod komen,o.a. pony rijden, mountainbiken, kanoën,varen op vlotten,
steppen, skippyballen en rijden met solarauto’s. Deze gaan de kinderen van de groepen 8 zelf in elkaar knutselen met
bouwpakketten en recyclespullen.
Alle kinderen mogen hun voertuig versieren, bv, fiets, skelter, step enz.
Verder kun je onder de tunnel geschminkt worden en de jongerenbus is aanwezig. Ook kun je weer katapult schieten.
Dus kom allemaal, want het wordt weer een gezellige boel.
Voor de kinderen hebben we iets te drinken met wat lekkers, en voor de volwassenen een kopje koffie of thee met cake.
Verder hebben we nog vrijwilligers nodig. Dus wees spontaan en geef je op via ons e-mailadres.
info@vossenstreek.nl

Op dinsdag 25 mei is er een informatieavond voor de vrijwilligers in de Tibbe. Hoek Stationsstraat/ Kees
de Haanstraat. Het begint om 19.30 u. Daar kun je je ook opgeven!
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Tuindag 8-5-2010 op het Rembrandtplein
Met enthousiasme en aanwezige spierkracht werd voor de 9de keer een tuindag(markt) georganiseerd. Een markt die voor
elk wat wils te bieden had.
Het weer speelde geen enkele rol over het wel of niet slagen van de dag. Gezellig is het toch! Je komt weer eens oude
vrienden tegen. Dierfiguurtjes van berkenstammetjes vonden gretig aftrek en planten en bloemen werden goed verkocht.
Informatiestands, bemenst door vrijwilligers werden bestookt met vragen over de woonwijken. Het “natje en droogje” werd
vanuit de Kern prima verzorgd.
Gerrit Vos, secretaris van de Le Roy beweging, vertoonde een film over de ontwikkeling van een Le Roy gebied. De belangstelling hiervoor was redelijk.
Na de uitreiking van de bezoekersprijs werd de markt om 15.30 gesloten. Jan Sagel en Bé Brugge zijn de drijvende krachten achter de organisatie van dit fenomeen. Getypeerd: een bundel takken kan je niet breken.
Vanuit de wijk Vosholen hadden we meer actieve deelname verwacht. Creatief ingestelde bewoners uit onze wijk zijn volgend jaar van harte welkom. Dan wordt namelijk ook het 2 de lustrum gevierd. Heb je een idee of een plan kom er mee voor
de draad. De deur van ons secretariaat staat nog steeds open. Tel. en e-mail adres zijn bekend.

Oliebollenactie 2010.
Omdat de oliebollenactie in 2008 een succes was, willen we het graag herhalen.
Juist omdat wij het leuk vinden om even met de medewijkbewoners gezellig te kletsen en ideeën uit te wisselen over het
wel en wee in de wijk.

Houdt de nieuwsbrieven goed in de gaten voor meer informatie.

Wist u dat:
We op 16 juni een straatspeeldag houden
Deze gehouden wordt onder de tunnel en de wegen daarop aansluitend
U deze middag om moet rijden via de Kleinemeersterstraat of de Kalkwijk
Er heel veel leuke dingen te doen zijn
Er ook wat lekkers te krijgen is
Het door de burgemeester geopend wordt om half 2
Wij nog vrijwilligers nodig hebben!
U zich op kunt geven via info@vossenstreek.nl
Wij op 17 april zijn gaan dauwtrappen met wijkbewoners en mensen uit de politiek
Dit een zeer geslaagde ochtend was
We begonnen met een heerlijk ontbijt
We daarna tijdens een wandeling alles konden bespreken met elkaar wat ons dwars zit in de wijk
Wij heel veel dingen hebben aangekaart bij de gemeente, maar dat alles niet zo snel gaat als wij graag zouden
willen
We een actie hebben gehouden over:je ziet meer met 30
We dit jaar wel weer een oliebollenactie houden
Er om de week op woensdagavond een jongerenbus in onze wijk staat
Deze er staat van 18.30 uur-20.30 uur
Deze bij de tunnel staat
Er ook een platform Sappemeer bestaat
Deze de belangen behartigt van Sappemeer als leefgemeenschap in zijn geheel door lokale krachten te bundelen en lokale samenwerking te stimuleren van de in Sappemeer aanwezige organisaties
Er beukhagen zijn geplaatst aan de Sterappel en de Notarisappel
Wij een hele mooi site hebben, nl .www.vossenstreek.nl
U ons altijd een mailtje kunt sturen met positieve en negatieve dingen
Wij bewoners in de wijk hebben die hun afval dumpen in de wijk
U voor tuinafval terecht kunt op de composteerlocatie Sappemeer aan de Vosholen
Wij ook graag reacties van de jeugd willen hebben over wat ze missen in de wijk, of wat ze graag een keertje
zouden willen doen
Sinds kort de notulen van onze vergaderingen openbaar worden gemaakt. U kunt ze vinden op onze website.

Dauwtrappen in de Vosholen
Op zaterdag 17 april had wijkcommissie de Vossenstreek, de bewoners van de Vosholen en de politiek van HoogezandSappemeer uitgenodigd om te gaan dauwtrappen. Een grote groep van ruim 50 personen hadden zich bij de commissie
aangemeld om aan het dauwtrappen deel te nemen.
Dauwtrappen, soms ook dauwtrippen genoemd, is heel vroeg opstaan om vervolgens een wandeling in de natuur te maken.
De ochtend begon met een ontbijt in de dependance van de Theo Thijssenschool in de Vosholen, gevolgd door een wandeling door de wijk.
De bewoners uit de wijk kregen de mogelijkheid om positieve of negatieve punten in de wijk onder de aandacht te brengen van de politiek. En de politiek kon op deze manier kennis maken met de Vosholen.
De belangrijkste knelpunten die tijdens de wandeling naar voren kwamen waren:
Verkeersveiligheid, vooral bij de school, de Groninger Kroon en de Klinkertunnel
Het ontbreken van een goede speelplaats aan de Wildervanck, waar toch veel kleine kinderen wonen.
Hondenpoep
Zwerfvuil
Depots van grond en materialen
En de onduidelijkheden over de invulling van het nog niet bebouwd gebied.
Na afloop van de wandeling was er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij
kunnen terug kijken op een geslaagde ochtend. Een ochtend waarop iedereen van mening was dat de Vosholen een
mooi mooie wijk is die we samen nog mooier kunnen maken!

Geachte jeugd van de Wijk de Vosholen,
Mijn naam is Michel Bakker. Sinds een aantal maanden ben ik lid van de wijkcommissie ( de Vossenstreek). Ik zit hierin
voor de jeugd. Hebben jullie leuke ideeën die wij in de wijk kunnen organiseren ? Of iets wat verbetert kan worden in onze wijk?
Stuur dan een mail naar: michel.vossenstreek@hotmail.com. Dan neem ik al jullie leuke ideeën mee naar de vergadering en zal proberen om jullie wensen te laten vervullen.

