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Nieuwsbrief 

Met de deze nieuwsbrief wil het bestuur alle 
leden op de hoogte brengen van de laatste 
informatie van buurtvereniging  
Vroomsdraai.  

De laatste nieuwsbrief is al weer een poosje 
geleden dus er is genoeg te vertellen en om 
op terug te blikken. Input is uiteraard 
doorlopend welkom 

De nieuwjaarsbijeenkomst 2015 
10 januari  

 

Het was weer gezellig tot in de kleine uurtjes 

van zondagochtend in “Het Sportcafe” bij Jan 

en Gineke. Veel gelegenheid om even bij te 

praten, Kleintje shanty deed nog een optreden 

en Jans en Mans waren er gelukkig ook weer 

bij. We kunnen alleen wel vaststellen dat het 

aantal leden dat de nieuwjaarsbijeenkomst 

bezoekt, de laatste jaren gestaag wat meer 

terugloopt. We willen in de loop het jaar 

kijken of we er op een of andere manier 

invulling aan kunnen geven 

We hebben van enkele buurtleden al ideeën 

gehoord (een stampotbuffet of iets dergelijks) 

Input is welkom! Info@vroomsdraai.nl 

De toneeluitvoering 2015 
14 maart  

 

Helaas, het doek bleef dicht… 

Ook voor 2015 stond er weer een spetterend 

optreden van onze buurt toneelvereniging in 

“Het Kompas” gepland. Maar helaas, het 

“liep” anders dit jaar. De leden van de 

toneelvereniging waren al druk aan het 

oefenen, konden nog net even op vakantie 

toen het eerste noodlot toesloeg. Robert van 

Veen, een van de hoofdrolspelers brak zijn 

enkel tijdens de winstersport. Dus werd de 

uitvoering afgelast. En alsof het nog niet 

genoeg was, brak een paar weken later ook 

Remco van de Berg zijn enkel, het tweede 

noodlot.. afijn, je hebt ze vast de laatste tijd 

wel door de buurt zien racen. 

 

Gelukkig gaat het met beide al weer een stuk 

beter. Het toneelstuk staat voor 2016 gewoon 

weer op de agenda. 

mailto:Info@vroomsdraai.nl
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Ledenvergadering/Bingo 2015 
18 maart  

 

De opkomst bij de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering met afsluitende Bingo bij de 

gastenboerderij was goed.  

We hebben met z’n allen teruggeblikt op 2014 

waarin maar liefst 13 gevarieerde activiteiten 

zijn georganiseerd.  

Het enthousiasme, de borrel en de priezen, ze 

waren weer als vanouds!  

  

 

 

Paaseieren zoeken 2015 
4 april  

 

Het paaseieren zoeken bij de familie Prummel 

in de tuin was weer hartstikke gezellig. Een 

kinderactiviteit die er zeker in moet blijven. Er 

waren gelukkig ook weer nieuwe kinderen bij. 

Door de jaren heen is het ook voor veel 

ouders en grootouder een leuke praat 

ochtend geworden. Kom gerust het volgend 

jaar allemaal weer even langs. Gezellig veel 

publiek die koffie komt drinken terwijl de 

kinderen paaseieren zoeken!!! 

Buurtbowling 2015 
16 mei  

 

Op vrijdagavond 16 mei zijn we met de 

buurtvereniging weer gaan Bowlen in 

Appelscha. We hadden er weer zin en er 

waren gelukkig weer veel kinderen bij. Het 

was een zeer geslaagde familie-bowlingavond. 

Volgend jaar weer! 
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Glasvezel bijeenkomst 
20 mei 

 

Omdat het de hele buurt aangaat hebben we 

naast de leden van de buurtvereniging ook de 

niet leden van de buurt uitgenodigd voor een 

informatieavond bij de Gastenboerderij. 

Als bestuur van de buurtvereniging staan wij 

volledig achter het burgerinitiatief van Sterk 

Midden Drenthe. Wij denken dat snel internet 

via dit glasvezelproject een goede zaak voor 

ons is. Voor nu en voor de toekomst.   

Veel enthousiaste buurtleden waren aanwezig 

en gelukkig zijn er vanuit onze buurt diverse 

aanmeldingen gerealiseerd. De buurtgenoten 

die zich hebben ingeschreven hebben een 

raamposter ontvangen waarmee we met z’n 

allen aangeven achter het initiatief te staan. 

Inmiddels staat het initiatief boven de 40%, 

we zijn er dus nog niet. Meerdere dorpen 

scoren ruim boven de benodigde 65% en de 

keuze van de Smildegers voor glasvezel drukt 

zwaar op het initiatief omdat we het grootste 

aantal inwoners in de buitengebieden hebben 

ten opzichte van heel Midden Drenthe.  

Schrijf u dus zo snel mogelijk in!!! Mocht u 

extra informatie willen, informatie en 

inschrijfformulieren zijn aanwezig bij Johan 

Snippe. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden 

bij 1 van de 2 providers Net Visit of Plinq via 

www.sterkmiddendrenthe.nl of extra 

informatie inzien. 

Schrijf je snel even in!! 

Wel en wee 
Doorlopend  

Ziek: Geke van Dalen, Zwaantje en Wietze 

Duker, namens de buurtvereniging allen 

beterschap gewenst. 

Overleden: Fernando Elders, Jannie Jacobs, 

Alberta Radix de Vries en Marius Beusekom. 

Namens de buurtvereniging wensen we de 

nabestaanden sterkte met dit verlies. 

Geboren: Niels Hendrik, zoon van Jan en 

Annemarie, broertje van Henk  en Martijn 

Lahuis. Namens de buurtvereniging van harte 

gefeliciteerd 

Hemmeltied 
6 juni 

 

Collega buurtvereniging Jonkersbrug bestaat 

dit jaar net als wij ook 35 jaar en heeft 

Hemmeltied een Drentstalig radioprogramma 

van RTV Drenthe uitgenodigd. Buurtvereniging 

Vroomsdraai werd gevraagd om als 

tegenspeler in het programma mee te doen.   

Het was een hele leuke ervaring om live in een 

uitzending (café Polakkenbrug) te zijn.  

Wieni Eleveld sprak namens onze vereniging 

met Hennie Kuijer en Harm Dijkstra. 

Jan Radix, Lidia Engelen en Johan Snippe 

speelden mee met het spel (helaas sportief 

verloren)….. 

 

 

http://www.sterkmiddendrenthe.nl/
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Verder waren er veel mensen uit onze buurt 

die “wel wat te vertellen hebt” 

 

Evert Homan preut honderd uut over zijn werk 

als slager en venter, Rika Boer werd weer even 

bus conductrice en Ineke Russchen vertelde 

over het maken van sieraden van aardappelen 

Verder was er livemuziek van kleintje 

Smildeger Roet. Voor diegene die het gemist 

heeft, je kunt het nog em naluustern op 

www.rtvdrenthe.nl/hemmeltied 

 

 

 

 

 

 

Buurt BBQ + 35 jarig jubileum 

22 augustus uitnodiging!! 

 

In 2015 bestaat buurtvereniging Vroomsdraai 

35 jaar. Uiteraard reden voor een feest. Dit 

willen we met zoveel mogelijk buurtleden 

vieren door een BBQ + Party te organiseren. 

‘s avonds de inmiddels beproefde uitgebreide 

familie BBQ met vanaf 16.00 uur een super 

leuk voorprogramma en een doorlopende foto 

presentatie van de laatste 35 jaar van de 

buurtvereniging verzorgd door Anne Homan. 

16:00 Aanvang middag programma voor de 

kinderen met een hele bekende clown, diverse 

spellen, schminken, luchtkussen, skelters etc. 

16:15 start van een korte fietspuzzeltocht voor 

de kinderen en volwassenen met vragen voor 

kinderen en volwassenen.  

17:15 terugkomst fietstocht, hapje, drankje en 

uiteraard de voortgang van het 

middagprogramma. 

18:00 goochelaar voorstelling voor de 

kinderen en start van de BBQ  

20:00 muziek van troubadour Rob om gezellig 

mee te zingen 

21:15 muziek onder leiding van DJ Robert van 

Veen en nog gezellig een paar uur door!! 

Spiekerbroek hangen, spiekersloan, kop van 

Jut, buren en veel lol! 

http://www.rtvdrenthe.nl/hemmeltied
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Kortom buurtgenoten, allemaal van harte 

welkom!! (ook als je er pas wat later kunt 

zijn!!!)  

Zet het direct in de agenda en geef je snel op 

(in principe voor 12 augustus)! Bij Klaas Jan de 

Vries 06-22529167 of bij Janna Smidt 06-

10733089 of info@vroomsdraai.nl 

Je betaalt alleen voor de BBQ en het drinken, 

de rest van de middag en avond wordt 

gesponsord of betaalt door de vereniging. 

BBQ € 4,50 voor de kinderen tot 12 jaar (incl. 

drinken) en € 7,50 voor de rest van de leden.  

Buurtklaverjassen Vroomsdraai 
Laatste woensdagavond van de maand 

 

Het duurt nog even, maar elke laatste 
woensdag van de maand (R in de maand) is er 
buurtklaverjassen bij Andries Schievink (FF 
Beton op het industrie terrein). Vrije inloop, 
aanvang 20.00 uur, kosten Euro 2,50 per 
persoon. 
 
Elke avond prijzen, komt allen!!.. 

Social media Vroomsdraai 
Doorlopend 

 

Hans Klok heeft aangegeven te stoppen met 

het beheer van de website van onze 

buurtvereniging. We zoeken dus nog een 

nieuwe beheerder/beheerster!! 

Ook worden diverse activiteiten gedeeld en 

besproken op het Facebook account van onze 

buurtvereniging. Veel leuke reacties en 

beelden komen er voorbij. 

https://www.facebook.com/vroomsdraai 

Verder heeft het buurtbestuur een Whatsapp 

groep. Wellicht handig om bij wel en wee in 

de buurt een van de bestuursleden een app. 

te sturen waardoor zaken in de buurt de 

aandacht krijgen die het verdienen.  

Ook kunnen berichten voor het bestuur  en 

secretariaat worden gemeld op 

info@vroomsdraai.nl 

Agenda Vroomsdraai 
Doorlopend 

- BBQ + Party 35 jarig bestaan buurtvereniging 

- September 55+ uit naar Kamp Westerbork      

- R. in de maand klaverjassen                                       

- Oktober Bedrijfsbezoek                                       

- November AED herhalingstraining                     

- November Likeuravond                                        

- December Sinterklaas                                          

- December-Januari verlichting  

https://www.facebook.com/vroomsdraai
mailto:info@vroomsdraai.nl

