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Nieuwsbrief 

Met de tweede nieuwsbrief van 2014 wil het 
bestuur alle leden op de hoogte brengen van 
de laatste informatie van buurtvereniging  
Vroomsdraai.  

De laatste nieuwsbrief is uitgegeven in 
maart, dus er is genoeg te vertellen en om op 
terug te blikken. Input is uiteraard 
doorlopend welkom 

Algemene ledenvergadering 
18 maart  

De algemene ledenvergadering met een 

gezellige bingo is dit jaar weer goed bezocht. 

Prima gelegenheid om elkaar weer even te 

zien en inbreng te leveren op actuele zaken.  

Klaas-Jan de Vries en Annemarie Lahuis 

hebben voor 4 jaar zitting genomen in het 

buurtbestuur. Jaap Duker en Herman Beuving 

zijn teruggetreden als bestuurslid en bedankt 

voor hun inzet de afgelopen jaren. De buurten 

zijn met het toetreden van de nieuwe 

bestuursleden opnieuw (logischer) ingedeeld 

en vermoedelijk  al een keer bezocht voor het 

innen van de contributie. 

Tijdens de ledenvergadering is onder meer 

gesproken over het wel/geen website meer 

hebben van de buurtvereniging, een tweede 

nieuwsbord, de AED en de verkoop van de 

vrijgekomen verlichting kabels. 

Hans Klok heeft aangeboden de website 

voorlopig te beheren en inmiddels (met dank 

aan Hans) functioneert de website weer. 

Berichten voor de website kunnen bij Hans 

worden gemeld hans@jkassist.nl onder 

andere de agenda van de buurtactiviteiten zal 

actueel gehouden worden.  

 

Ook voor de AED is er positief nieuws te 

melden, het initiatief van de buurtvereniging 

voor een buurt AED gaat door. Er is een 

subsidie toegekend en de rest kan de buurt 

kas gewoon dragen. Ruim 30 buurtgenoten 

hebben aangegeven zich te willen inschrijven 

bij hartslag.nu.nl Sommigen zijn al actief in 

EHBO, bedrijfshulpverlening en/of reanimatie, 

anderen zullen nog een cursus moeten volgen. 

Goed om te zien en veilig te weten, dat er in 

onze buurt zo veel animo voor dit initiatief is. 

De coördinatie rondom de AED is in handen 

van Wieni Eleveld. Verdere informatie over de 

AED (tijdstip, cursus, locatie etc.) zal in de loop 

van het jaar volgen. 

Verder is in de ledenvergadering besloten om 

een tweede buurtnieuwsbord te plaatsen aan 

de Rijksweg (omgeving Henk en Wieni 

Eleveld), de coördinatie hiervan is in handen 

van Douwe Blomsma, in de loop van het jaar 

zal de  uitbreiding afgerond zijn. 

 

 

mailto:hans@jkassist.nl
https://www.google.nl/url?q=http://www.harich.nl/dorpsbelang/AED/AED&sa=U&ei=FTRMU-CiGMb_ygPK14GIDw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFhX-go6jBThi7QHtQPQGvEzyZCPA
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De verlichting kabels (prikkabels) die zijn 

vrijgekomen door de sterren in de vaart te 

voorzien van led verlichting zijn te koop voor 

Euro 20,00 per lengte. Uiteraard staat het 

iedereen vrij om een leuk bod te doen… 

Toneeluitvoering 
5 april  

Op zaterdagavond 5 april was er de jaarlijkse 

toneeluitvoering van onze buurtvereniging. 

Het was dit jaar weer een groot succes. Ruim 

120 bezoekers (leden en niet leden) hebben 

het komische stuk “Mie Tarzan Joe Jantje” in 

het Kompas gezien. De stemming zat er al vlot 

in. Een hilarisch stuk met allerlei aparte en 

leuke typetjes, gespeeld door onze eigen 

buurtgenoten. In de pauze was er muziek van 

de band “Dickenikband” en een verloting met 

allerlei leuke prijzen. Op naar volgend jaar!! 

 

Paaseieren zoeken 
19 april  

Zaterdagmorgen 19 april hebben we met 20 

kinderen in de leeftijd tot 8 jaar paaseieren 

gezocht. De locatie traditioneel bij de familie 

Prummel in de tuin. Er waren ruim 70 eieren 

verstopt, de kinderen hebben veel plezier 

gehad. Het weer was prachtig en we hadden 

een super leuke paashaas (bedankt Eline!!). 

De paashaas had een mandje met lekkere 

eitjes bij zich, alle kinderen konden hier 

heerlijk van smullen. Ook de ouders waren in 

grote getale aanwezig. Er was Koffie, thee, 

ranja en lekkere koekjes. Na een korte pauze 

moest nog gezocht worden naar het gouden 

ei, deze was uiteraard goed verstopt. Maar 

gelukkig zag Jessica van de Berg het gouden ei 

uiteindelijk liggen en dus ging Jessica er 

vandoor met de 1e prijs!!! Het was een hele 

gezellige ochtend. Kees en Frieda, enorm 

bedankt dat we weer gebruik mochten maken 

van jullie tuin, op naar volgend jaar. 

Buurtbowling 2014 
2 mei  

 

Op vrijdagavond 2 mei zijn we met 44 

buurtgenoten gaan Bowlen in Appelscha. We 

hadden er op gehoopt en er waren gelukkig 

veel kinderen bij. Het was een zeer geslaagde 

en leuke buurt-familie-bowlingavond. In 2 uur 

werden 2 poules gespeeld. De 1e Prijs ging 

naar Harold Pronk, de 2e Prijs naar Andre 

Radix en de 3e prijs naar Matthieu Smidt. De 

poedelprijs was dit jaar voor Manon Smidt…  

Wellicht volgend jaar weer, wel willen we dan 

een aparte kindercompetitie naast de 

volwassenen gaan organiseren. Het was een 

gezellige avond en er werd zoals gebruikelijk 

in onze buurt nog even nagepraat onder het 

genot van een hapje en een drankje 

Buurt Barbecue (uitnodiging)! 

30 Augustus  

Zaterdagavond 30 augustus staat ook alweer 

de jaarlijkse buurt BBQ op de agenda. In 

navolging van het succes van vorig jaar, ook 

dit jaar opgezet om zo veel mogelijk 

leeftijdsgroepen aan te spreken. Het is de 

bedoeling om er steeds meer een familie 

gebeurtenis van te maken door de jeugd en 

https://www.google.nl/url?q=http://mike-destasio.blogspot.com/2011_10_01_archive.html&sa=U&ei=gO4eU5PWDMm8ygOsj4DADg&ved=0CNsBEPUBMFc&usg=AFQjCNHfNU67VNECY1GIZWPL4GCauEqUmw
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Agenda  

30 augustus BBQ   

20 september Buurtshantykoor  

25 oktober bedrijfsbezoek bij 

GroeNoord  

Klaverjassen elke laatste woensdag 

van de maand (R in de maand) bij 

Andries Schievink (FF Beton 

industrie terrein). Vrije inloop, 

aanvang 20.00 uur, kosten Euro 

2,50 p/p, elke avond prijzen.. 

Fietsen,  elke dinsdagavond, vertrek 

vanaf Jacob en Annie Eleveld… 

 

kinderen erbij te betrekken. De locatie is 

dezelfde als andere jaren, wederom bij Jacob 

en Annie Eleveld in de schuur, beproeft en 

altijd goed. We starten weer omstreeks 18.00 

uur met de kinderen en er kan later uiteraard 

nog doorlopend worden aangeschoven… 

Naast een luchtkussen (altijd leuk) zijn we nog 

aan het nadenken voor extra activiteiten (tips 

zijn uiteraard welkom). Voor de oudere 

“jeugd” willen we weer gelegenheid bieden 

voor “spiekersloan”. Vorig jaar waren er bijna 

70 volwassenen en 15 kinderen die heerlijk 

hebben genoten, het is de uitdaging om dit 

jaar nog meer buurtgenoten (incl. jeugd) te 

verwelkomen op de buurt BBQ. 

Opgaaf kan alvast bij een van de 

buurtbestuurders 

Buurt Shantykoor (uitnodiging)! 

20 September (nieuwe datum) 

De buurtvereniging heeft het plan opgepakt 
om “Shanty” zingend tussen de Leemdijk en 
Veenhoopsbrug “deur de voart” te gaan 
varen. De mogelijkheden zijn onderzocht en 
Zaterdagavond 20 september is het zover, 
“Uniek op de Smilde” de eerste uitvoering van 
“Buurtshantykoor De Vroomsdraai” 
De afsluiting onder genot van een drankje is 
bij “Gastenboerderij “Aan de Kromme Wijk” 
 
De volgende buurtleden hebben zich (of via 
via) al opgegeven om mee te doen met deze 
buurtactiviteit: 
  
Douwe Blomsma, Wieni Eleveld, Adriaan 
Haveman, Hans Klok, Jan Radix, Jaap Duker 
Alexander en Greta Klok, Ed Engelen, Johan 
Snippe, Andre Radix, Janna en Appie Smidt, 
Piet Koerts, Kees Daling, Erik Blomsma, Hein 
van de Berg en Jeanet Okken…. 
 
Onder regie van Douwe Blomsma en met de 
muzikale ondersteuning van andere Andre 
Radix op accordeon zijn we nog op zoek naar 
meer bijval uit de buurt (zowel vocaal als 

muzikaal). Voorafgaand aan de uitvoering zal 
er eerst nog een paar keer geoefend worden.  
Geef je dus snel op bij Douwe Blomsma op 
0592- 414495 of op 06-53944696. Douwe zal 
spoedig de oefenavonden bekend maken 
 

 

Wel en wee 
Op dit moment zijn er voor zover bekend geen 

zieken in de buurt. Mocht dit anders zijn, meld 

het alsjeblieft bij de buurtcontactpersonen. 

Komende activiteiten 
Het bestuur heeft een voorlopige agenda in 

elkaar gezet. Uiteraard hopen we op een veel 

enthousiasme, maar dat komt vast goed.. 

 

 

 

 

 

 

 


