De Vossenpost
Hierbij weer een nieuwe
Vossenpost.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd!

Allereerst wordt er weer veel gebouwd in de Vosholen. Dat is gunstig, want
dan worden de wegen hopelijk ook snel aangepast.
We hebben een heus circus gehad in de Vosholen, en wij zijn samen met Boswijk heel druk bezig geweest met Vos en Bos, een natuurlijke speelplaats
waar heel veel gebruik van wordt gemaakt, ook door de scholen.
Ook hebben we een natuurlijke speelplaats aangelegd aan de Wildervanck.
De jaarlijkse buitenspeeldag, samen met Boswijk was ook weer een groot
succes voor de kinderen.
We hebben ervoor gezorgd dat de onderste takken van de bomen zijn gezaagd aan de Wildervanck, omdat het verkeer hier hinder van ondervond en
we zijn bezig met een parkeerverbod aan de Weerestein, zodat het verkeer
daar weer makkelijker kan doorrijden.
We hebben 4 keer per jaar een vergadering met mensen van de gemeente,
waar we heel blij om zijn. Zij houden ons op de hoogte van de gang van zaken
in de Vosholen en wij kunnen daar ook onze punten inbrengen. In deze Vossenpost vinden jullie een aantal verhalen terug van activiteiten die hierboven
zijn genoemd, sommige met foto’s.
Ciske van Egeraat (voorzitter)

Oktober 2017
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Vos en Bos

Best wel trots kunnen we melden dat, samen met de
wijkcommissie van Boswijk en het Beleveniscollectief, fase 1 van de natuurspeelplaats aan de
Croonhoven in april is gerealiseerd.

Door verschillende vrijwilligers zijn er drie zaterdagen
hard gewerkt met de mannen van het belevenis collectief. Al tijdens het werken werden vele jongelui geïnspireerd en in plaats van "werken" werd er al snel gespeeld. Zo zien we het graag! Uiteindelijk is er spelenderwijs erg hard gewerkt.
Er zijn hutten gebouwd en beginnetjes van hutten die
de kinderen zelf kunnen afbouwen, er is een labyrint
en een lekker zonnig zitje voor de ouders die mee zijn
gekomen met hun kinderen. En dat is zo af en toe ook
wel gewenst. Even regelmatig een paar volwassenen
die even wat rommel opruimen, misschien eens een
schep of hark meenemen om her en der de paden een
beetje vrij te houden van de brandnetels, de bramen.
Door de gemeente is wel toegezegd dat met het maaien van het voetbalveldje ook het pad om het speelbos
zal worden gemaaid. BWRI zal de woekerende berenklauw in toom houden. Deze is bij de aanleg van de
speelplaats al met bloed, zweet en tranen verwijderd.
Helaas blijven de zaden wel zes tot zéven jaar levensvatbaar en zal er elk jaar opnieuw "gewied" moeten
worden.
De tijd dat alles voor bewoners werd opgeknapt en
bijgehouden is verleden tijd. Willen we een mooie
speelplaats behouden zullen we als wijkbewoners toch
echt zelf de armen uit de mouwen moeten steken, of
de mouwen op moeten stropen zogezegd en het overige deel voor eigen rekening moeten nemen. Wij hopen als bewonerscommissie dat onze medebewoners
dit ook een beetje willen oppakken. Zodat er door de
kinderen heerlijk doorgespeeld kan worden!
Komend najaar zal er weer een vracht houtsnippers
worden geleverd. Fase 2 start rond oktober. Maak
maar vast zin en tijd, werk aan de winkel! Wij kijken er
naar uit!

Als u mee wilt werken aan fase 2 kunt u zich alvast
opgeven via: info@vossenstreek.nl
Het werk vindt plaats op een aantal zaterdagen. Fase 2
houdt in: waterwerk en een trimparcours met

natuurlijke materialen. Vele handen maken licht werk!
En het is ook nog eens erg gezellig met elkaar. Voor de
catering wordt gezorgd.

Bericht van de beheerder van
de schaapskudde
Er wordt opnieuw door mensen uit de
Vosholen (voor schapen gevaarlijk)
illegaal groenafval gestort op de
spoordijk.

Een dringend
verzoek om het storten te
stoppen om problemen met
de begrazing te
voorkomen!!!!!!
Groenafval
kan
gratis
worden
aangeboden op het composteerterrein
aan de Vosholen.

Beste buurtbewoners,

Het lijkt ons leuk om voor volgend jaar een
garagesale in de wijk te houden. Het idee is
om een datum te prikken en dat eenieder
die dat wil in de wijk hun spullen die ze niet
meer gebruiken kunnen verkopen in hun
garage, oprit, tuin en/of huis.
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om dit met ons te organiseren. Lijkt u dit leuk, dan kunt u mailen
naar hanshessels@home.nl of renate_hoving@hotmail.com.
Ook als u niet wilt helpen organiseren maar het wel een leuk idee vindt en u ook van uw spullen af wilt horen we
dit graag om alvast een indruk te krijgen in hoeverre dit een succes kan worden in de wijk.
Met vriendelijke groeten,
Hans en Renate Hessels

CIRCUSPROJECT THEO THIJSSENSCHOOL

Na maanden van voorbereiding door de Theo Thijssenschool, was het
begin mei eindelijk zover. De cirscustent van circus Barani werd opgebouwd aan de Croonhoven. Dit werd met een hele leuke reden gedaan,
want alle kinderen van de Theo Thijssenschool mochten zich wanen als
echte circusartiesten.

Op beide locaties werden de verschillende acts verdeeld onder alle
kinderen. Daarna moest er uiteraard goed geoefend worden. Hierbij
werden de kinderen geholpen door de artiesten van circus Barani en
een groot aantal behulpzame ouders. Sommige kinderen moesten
behendige koorddansers worden en andere kinderen mochten een
act leren met duiven.

Nadat alle acts goed waren ingestudeerd mochten de kinderen hun act opvoeren, eerst de generale repetitie en op
11 en 12 mei de echte voorstelling. Het publiek, bestaande uit vaders, moeders, opa’s, oma’s en af en toe een
broertje of zusje kwamen in grote getale naar de circustent.
Het publiek kon genieten van alle acts: paardrijden, clowns, jongleren, duivenact, koorddansen, hondenact en ga zo
maar door. Je kon wel zien dat alle kinderen heel goed hadden
geoefend. Het was prachtig om te zien en iedereen kreeg dan
ook een daverend applaus.
Het is een waar succes geworden door de inzet van de Theo
Thijssenschool, de ouders, uiteraard de kinderen, de medewerkers van het circus en de sponsoren (SBO Boswijk Stichting Bewoners Organisatie en Omstreken en wijkcommissie Vossenstreek). We kunnen terugkijken op een mooi evenement in de
Vosholen.

Buitenspeeldag
Op 14 juni hebben we weer samen met Boswijk een buitenspeeldag georganiseerd. Deze keer vond het plaats
vanaf het fietspad aan de Croonhoven tot en met de
Weerestein.
Het was weer een groot succes!

Ruim 400 kinderen hebben de buitenspeeldag bezocht.
We hadden prachtig weer, dus de ijsjes en de ranja
vonden gretig aftrek!
Er waren weer veel leuke spelletjes te doen, o.a. pony
rijden, springkussens, buikglijbaan met de historische
brandweer, eendjes hengelen, stormbaan, enz. Er werd
ook weer een wedstrijd georganiseerd voor de leerlingen van de scholen.
Ook voor een hapje en drankje werd gezorgd. Alles
gesponsord door wijkcommissie Boswijk. Het enige
minpuntje is dat we zo weinig vrijwilligers bereid hebben gevonden om mee te helpen. We maken er een
groot feest van voor de kinderen, groot en klein, maar
zonder vrijwilligers kunnen we niet! We beginnen in
januari al met de voorbereidingen, en ook in 2018 hebben we weer vrijwilligers nodig!

U kunt zich nu al opgeven op:
info@vossenstreek.nl
Alvast bedankt namens de kinderen!

Nieuws van de
ontwikkelaar
We zijn blij met alle ontwikkelingen in de wijk Vosholen. Er is
weer veel gebeurd in de afgelopen maanden, maar er staat ook
een aantal nieuwe ontwikkelingen op de stapel. Op de website
van www.vosholen.nl worden nieuwsberichten geplaatst over
de woningen en kavels die in verkoop zijn en daar kan je ook
verkoopfolders en -informatie downloaden.

Nieuwe kaveluitgifte
De verkoop van kavels aan Mantelappel loopt lekker
door en ook de laatste kavel aan De Veiling is verkocht.
Daarom geeft de Ontwikkelingscombinatie Vosholen 14
nieuwe kavels uit aan De Veiling. Deze liggen op een
prachtige plek in Vosholen en hebben uitzicht over
groen en water. De breedte van de kavels varieert van
10 tot 20 meter, zodat er zowel vrijstaande woningen
als twee-onder-een-kap woningen gebouwd kunnen
worden. Bijna alle kavels zijn gereserveerd en mensen
zijn nu druk bezig om hun woonwensen te inventariseren of zijn in gesprek met een architect of aannemer.
Vraag je je af of het kopen van een kavel iets voor jou
is, dan kan je contact opnemen met Bosma en Schuur
Makelaardij en Lamberink Makelaars.

Bouwwerkzaamheden
Overal staan bouwkranen en rijden vrachtwagens af en
aan met bouwmaterialen. Zo is Bouwonderneming
Gebr. Benus gestart met de bouw van de volgende serie rijenwoningen aan De Akker. Alle rijenwoningen zijn
inmiddels verkocht. Ook aan Boomgaard en De Veiling
bouwen zij woningen. Er zijn nog enkele woningen te
koop aan De Veiling. Mocht je interesse hebben in een
levensloopbestendige woning (een woning die ruim genoeg is om beneden te wonen én te slapen, maar ook
ruimte biedt voor een gezin), dan kan je terecht in deze
eigentijdse woning.

Nieuwe plannen
Er zijn nieuwe rijenwoningen in verkoop gebracht door
Hesco Bouw (voorheen Hegeman Noord).
Deze rijenwoningen zijn gesitueerd aan de binnenring,
in het verlengde van De Landerijen. De eerste koopcontracten zijn inmiddels getekend en alle woningen
zijn onder optie.
Mocht je interesse hebben, dan kan Bosma en Schuur
Makelaardij je alle informatie geven.

Vernielingen

Daar waar mogelijk, wordt de weg en trottoir aange-

legd door aannemer Arcadis. Zodra er weer een paar
woningen zijn opgeleverd, zorgen zij ervoor dat iedereen goed bij zijn woning terecht kan. Helaas merken wij
ook dat er veel kapot wordt gereden en dat mensen de
overgebleven spullen, zoals grond, tapijtrollen, stenen
en wat niet meer, niet wegbrengen, maar achterlaten
op straat En iedereen weet: als ergens troep ligt, dan
worden er spullen bijgegooid. Daarom vragen wij aan
alle bewoners: ruim alle spullen netjes op. Dan blijft de
wijk schoon en prettig.

Aanleg Boomgaard
De gemeente Hoogezand – Sappemeer en de Ontwikkelingscombinatie Vosholen hebben regelmatig overleg
over de aanleg van de definitieve weg aan Boomgaard.
Voor de zomervakantie is er overleg geweest met de
eigenaren van de grond. We kunnen ons indenken dat
iedereen wil weten wanneer de weg wordt aangelegd,
maar een datum kunnen we niet geven. Dit soort trajecten duren helaas lang. Zodra er meer informatie is,
dan informeren wij de wijkcommissie Vossenstreek en
zetten wij de informatie op de website.

Buitenspeelplaats Wildervanck
In het voorjaar is het Vossenbos aan de Croonhoven gerealiseerd. Dit was en is een groot succes waar vaak in gespeeld
wordt door vele kinderen uit onze wijk. In deze lijn heeft de wijkcommissie, middels een subsidie van de provincie, ook
kunnen bewerkstelligen dat de bestaande en vervallen speelplaats aan de Wildervanck in dezelfde stijl vernieuwd is.

Op 17 juni jongstleden is dit gerealiseerd met de inzet van vele vrijwilligers. De oude speeltoestellen waren vooraf
reeds verwijderd en afgevoerd. We zijn ’s ochtends begonnen met het verwijderen van het onkruid en het
omspitten van de zandbak. Net zoals bij het Vossenbos waren ook de kunstenaars van het zogeheten
belevingscollectief aanwezig. Met vele kettingzagen en houtbewerkingsmachines werden er prachtige klimtoestellen
gemaakt. Na een heerlijke lunch tussen de middag is ’s middags de laatste hand gelegd aan enkele houtsculpturen.
De kinderen in de wijk hebben er weer een mooie speeltuin bij. Hopelijk zijn er meer plekken waar dit
gerealiseerd kan worden.

Hallo,
Wij Monique Wohler en Shantal de Vries willen graag in de Vosholen iets creëren voor de honden. Wij denken zelf aan de
locatie naast Vos en Bos. Hierdoor komt er ook automatisch meer toezicht over deze speelplaats.

Eerder konden de honden altijd vrij spelen op de Akker en de Veiling, echter wordt dit nu ook volgebouwd wat natuurlijk alleen maar super is.
Voor de kinderen wordt er van alles gemaakt en gedaan, waarom niet voor de honden? Aangezien de Vosholen een
hondvriendelijke wijk is.
Wij willen graag een omheinde hondenspeeltuin maken. Wel officieel met huisregels en dergelijke.
Hiermee willen wij "overlast" voorkomen in de wijk, zoals vele loslopende honden en hondenpoep.
Wij komen vaak samen om alle plannen te bespreken en om te kijken hoe wij dit nu kunnen realiseren.

Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij! We hebben een hoop leuke reacties mogen ontvangen van de wijkbewoners.
Vriendelijke groet,
Shantal de Vries en Monique Wohler

Varkens contra berenklauw
De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft de vraag gekregen of zij mee willen doen aan een proef voor het verwijderen
van berenklauw door scharrelvarkens. Ze denkt hierbij aan het “knollenveld” aan de Vosholen, naast de rotonde.

De gemeente vindt dit een goed idee, maar is geen eigenaar van de grond, Ze heeft daarom de eigenaar van de varkens met de betreffende projectontwikkelaar in contact gebracht.
Het gaat om een tijdelijk en kortdurend initiatief, zolang het terrein beschikbaar is en er berenklauw te eten is. Het
veld wordt afgezet met een tijdelijk en verplaatsbaar raster, zodat het, mocht het nodig zijn, eenvoudig te verplaatsen of in te krimpen is.

Memo
Van Datum
Gemeente Hoogezand-Sappemeer juli 2017

Onderwerp
Beoordeling oversteek Croonhoven voor langzaam verkeer

Notitie
INLEIDING.

De ontwikkeling van ‘Kindcentrum Vosholen’ brengt met zich mee dat schoolroutes wijzigen. De
verwachting is dat als het complex in gebruik is genomen meer kinderen dan nu gebruik gaan maken
van de oversteekvoorzieningen ten zuiden van de ‘Klinkertunnel’. De vraag is gesteld of de
verkeersveiligheid van de oversteeklocatie voor langzaam verkeer op de Croonhoven ten zuiden van
de Klinkertunnel wel voldoende is.
In deze memo wordt verslag gedaan van het gemeentelijke onderzoek met als conclusie dat we deze
oversteek niet als verkeersonveilig beschouwen. Dit komt vooral door de lage verkeersintensiteit van
het gemotoriseerde verkeer op de Croonhoven. Wel is het advies de oversteek als schoolroute

herkenbaar te maken.
HUIDIG GEBRUIK.

Verkeersintensiteiten.
In 2016 en 2017 is drie keer (2x door de gemeente, 1x door een extern bureau) een verkeerstelling
uitgevoerd. Op werkdagen rijden er op de Croonhoven tussen de 2550 en 3800 motorvoertuigen per
dag. Dit is ongeveer dezelfde hoeveelheid verkeer als op de Beukemastraat en de Troelstralaan. Ter
vergelijking: Op bijvoorbeeld de Hoofdstraat ter hoogte van de Kerkstraat rijden op werkdagen
ongeveer 12.000 motorvoertuigen per dag.
Uit de telling van het externe bureau (zie bijlage) blijkt dat op werkdagen tussen 07.00 en 09.00 uur er
over de Croonhoven 330 auto’s rijden (= totaal in beide richtingen). Gemiddeld ongeveer 20 per
kwartier per richting.

Snelheden.
Tijdens deze tellingen zijn ook indicatief de snelheden in beeld gebracht. De limiet op de Croonhoven
bedraagt 50 km/u. Uit de telling is niet gebleken dat er stelselmatig veel te hard wordt gereden. De
V85, dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet overschreden wordt, ligt tussen de 47

en 56 km/uur.

Oversteekbewegingen.
Uit waarnemingen ter plaatse blijkt dat er in de huidige situatie ook al veel door schoolkinderen wordt
overgestoken. Uit het meldingensysteem van de gemeente, waar mensen o.a. verkeersonveilige
situaties kunnen melden, is deze oversteek niet terug te vinden.

Conclusie huidig gebruik.
Van de algemene spitsperioden voor het verkeer en die van schoolroutes vallen alleen de ochtendspits
voor een deel samen. Voor de avondspits geldt dat de schoolkinderen dan al thuis zijn.
De snelheden en de verkeersintensiteit zijn niet dusdanig groot dat er om die redenen sprake is van een
verkeersonveilige situatie. Het gaat om een relatief geringe verkeersstroom die zich in meerderheid
houdt aan de geldende snelheidslimiet. Naast de telgegevens blijkt dit ook uit veelvuldig
locatiebezoek. In de literatuur over dit onderwerp wordt gesteld dat een te lange wachttijd, langer dan
15 seconden voordat je kunt oversteken, leidt tot het nemen van risico’s met als gevolg
verkeersonveiligheid. Door de geringe verkeersstroom is de wachttijd hier aanmerkelijk korter dan 15
seconden. Uit locatiebezoek blijkt dat zelfs in de ochtendspits amper gewacht hoeft te worden voordat

overgestoken kan worden.
INRICHTING.

Algemene inrichting van de oversteek locatie.
De voorrangssituatie op de huidige oversteek is duidelijk vormgegeven middels verkeersborden en
haaientanden. De middengeleider verkort de oversteeklengte waardoor men in twee fasen kan
oversteken. Ook ’s avonds is de oversteeklocatie goed zichtbaar i.v.m. de aanwezige twee lichtmasten.
Fietsers en voetgangers hebben goed zicht op het op de oversteek afrijdende gemotoriseerde verkeer,
ook op het verkeer dat uit de Klinkertunnel komt aanrijden. Bewust is gekozen geen zebra aan te
leggen. Vanuit de Klinkertunnel is een zebra op de verharding minder goed zichtbaar.
Het autoverkeer heeft te maken met opvallende bebording aan weerskanten van de oversteek waarop
de oversteeklocatie wordt aangegeven. Komende vanuit de tunnel gaat het asfalt over in bestrating wat
bijdraagt aan het besef dat er een andere verkeerssituatie aanstaande is. Rijdend vanuit de
Klinkertunnel is op ongeveer 50 meter voor de oversteek zicht op de fietsers en voetgangers die willen
oversteken. Dit is voldoende.
Op veel plekken in Nederland worden schoolroutes herkenbaar gemaakt. Automobilisten zien aan de

inrichting dat ze een oversteeklocatie naderen waar schoolkinderen kunnen oversteken.

Op deze oversteek ontbreekt een dergelijke inrichting.

Conclusie inrichting.
Concluderend kan worden gesteld dat de inrichting voldoet om langzaam verkeer veilig, maar zonder
voorrang, te laten oversteken. Er is geen onduidelijkheid wie voorrang heeft. Aangezien het gaat om
een schoolroute is het advies de oversteek als zodanig herkenbaar te maken.

Uw eigen energie van de zon
Via de coöperatie SunBrouck kan iedereen in de Vosholen met eigen zonnepanelen duurzame energie opwekken. De postcodes 9603 en 9611 geven recht op deelname, zowel huiseigenaren als huurders besparen met een eenmalige investering
op hun energiekosten. In de zogenaamde postcoderoos is geregeld dat u jaarlijks voldoende belastinggeld terugkrijgt, om
daarmee de investering binnen acht jaar weer terug te verdienen. U hebt geen omkijken naar de panelen of onderhoudsplicht, daar zorg SunBrouck voor. De coöperatie is een uitkomst voor iedereen die geen zonnepanelen op het eigen dak
kan (of wil) aanleggen. Deelname betekent meteen ook een bijdrage aan de noodzakelijke duurzame ontwikkelingen.

Een aantal vrijwilligers heeft enkele jaren gelden de koppen bij elkaar gestoken en is voor u aan het werk gegaan.
Coöperatie SunBrouck werd officieel opgericht, afspraken met de belastingdienst zijn gemaakt, erkenning voor de
postcoderoos is verkregen en in Zuidbroek, direct aan het spoor, is grond gepacht waar het zonnepark gebouwd
gaat worden. Inmiddels zijn de vrijwilligers zover dat dit najaar de schop in de grond kan om de weide in te richten
met zonnepanelen.
Financiën
U neemt deel aan het project door zonnepanelen te kopen waarmee u meteen lid bent van de Coöperatie SunBrouck. U betaalt 256 euro per paneel (een zonnepaneel kost elders aanzienlijk meer). Het aantal panelen dat u
inbrengt is mede afhankelijk van de hoeveelheid energie die u verbruikt. Per jaar levert 1 zonnepaneel zo’n 250
Kwh op aan stroom. Gemiddeld leggen particuliere deelnemers acht panelen in.

Ieder zonnepaneel dat u koopt, levert jaarlijks een belastingbesparing op van zo’n € 35 via uw energierekening. U
verdient uw investering dus in zo’n 8 jaar terug (immers 35 x 8 = 280). De jaren daarna blijven de zonnepanelen
stroom opbrengen en gaat u ‘verdienen’ op uw panelen. Iedere paneel gaat zeker 15 jaar mee tot wel zo’n 25 jaar.
De voorbereidingen voor het park zijn bijna afgerond, er is nog ruimte voor uw deelname. Het park gaat van start
met 1200 panelen, in de latere jaren is een doorgroei mogelijk tot maximaal 4700 panelen. Maar dat is pas jaren
later. Samen met Woningstichting Groninger Huis en Lefier wordt gekeken of het voor huurders gemakkelijk (en
financieel aantrekkelijk) is om deel te nemen. Informeer bij uw wooncorporatie.

Tot slot:
Wie nog in aanmerking komt voor een waardevermeerdering van het huis (betaald door de NAM naar aanleiding
van aardbevingsschade) kan dat geld ook aanwenden voor deelname aan de postcoderoos en zonnepanelen aanschaffen.
Er wordt momenteel onderzocht of er ook mogelijkheden zijn om panelen te huren. Het voordeel daarvan is dat u
niet per sé acht jaar hoeft te blijven wonen op hetzelfde adres. Bovendien zijn de directe investeringen een stuk
lager.
Wilt u deelnemen aan de zonneweide of als vrijwilliger een handje toesteken? Vraag gerust om informatie, één en
ander staat uitvoerig beschreven op de website www.sunbrouck.nl.
Wie meedoet en zonnepanelen op de zonneweide aanschaft, boekt een driedubbele winst: 100% groene stroom,
een lagere energierekening en een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid. Wie wil dat nou niet?
Peter de Wekker, tel: 06-15 39 79 79

E-mail: info@duurzaammenterwolde.nl

Wist u dat:























Er weer flink gebouwd wordt in de Vosholen
We weer een geslaagde buitenspeeldag hebben georganiseerd
Wij ervoor hebben gezorgd dat de takken zijn gesnoeid van de bomen aan de Wildervanck
Het fijn is als mensen met honden, deze aan de lijn houden. Niet iedereen houdt van (loslopende) honden
Het ook fijn is als u de hondenpoep van uw eigen hond opruimt
Er een heus circus in de Vosholen is geweest
Wij een natuurlijke speelplaats hebben gecreëerd in het bosje bij de tunnel aan de Croonhoven
Wij dit samen hebben gedaan met het Belevingscollectief en Boswijk
Wij een natuurlijke speelplaats hebben gemaakt aan de Wildervanck
Wij dit hebben gedaan met subsidie van de Provincie
De fietsers voorrang hebben als ze van de Wildervanck komen op het verkeer van links op de Weerestein
Er vaak veel te hard wordt gereden in de wijk
Er mensen zijn die illegaal groenafval storten op verschillende plaatsen in de wijk
Dit heel vervelend is voor de schapen!
Wij op zoek zijn naar vrijwilligers voor allerlei activiteiten
Wij een nieuwe penningmeester hebben
Wij benieuwd zijn naar uw wensen in de Vosholen
Wij een hele mooi site hebben: www.vossenstreek.nl
Wij het logo van de wijkcommissie hebben vernieuwd
Je kapotte straatverlichting kunt doorgeven via de site van de gemeente www.hoogezand-sappemeer.nl met
zoekterm “straatverlichting”
Alles wat u kwijt wilt kunt mailen naar: info@vossenstreek.nl

Contact opnemen
info@vossenstreek.nl

Bezoek ook onze website
Www.vossenstreek.nl

Leden wijkcommissie de Vossenstreek:
Ciske van Egeraat
Voorzitter /
Wildervanck 18, 9611SH Sappemeer Secretaris

Nicole Oosting
Peppeling 6

Lid

John de Bruijne,
Wildervanck 6

Website/Wijkkrant
Penningmeester

Marieke Camron
Peppeling 11

ActiviteitenTonny Kremer is jarenlang penningmeester geweest en
commissie
heeft zich ingezet voor allerlei activiteiten. Ze heeft inFacebook / Twitter
middels de wijk verlaten. Ze draagt het penningmeesterWebsite/Wijkkrant schap over aan John de Bruijne. Bedankt voor je inzet
Tonny!

Christien v Rennes
Weerestein 11
Berry Kloosterhuis
De Tuinderij 13

Lid

Christian Plat
De Tuinderij 31

Lid

