Nieuwsbrief

Gevangenis en Biermuseum

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

2 November

De laatste nieuwsbrief is uitgegeven in
september 2013, dus er is genoeg te vertellen
en om op terug te blikken. Input is uiteraard
doorlopend welkom

Op zaterdag 2 nov. 2013 was het dan zover, dat de
“oudere” leden van de buurtvereniging
“Vroomsdraai” op stap gingen. We verzamelden
ons om 13.15 uur bij de Fam. Eleveld, Vaartweg 1.
Er was een soort schoolreisjes gevoel van vroeger.
Toen iedereen in de auto zat kon de reis beginnen.
Bij het gevangenismuseum stond onze gids Wolter
Bos (ook een buurtbewoner) ons al op te wachten.
Op een leuke en duidelijke manier wist hij ons te
vertellen hoe het er vroeger aan toe ging in
Veenhuizen. Na een lekker bakje koffie of thee met
koek, werd het echt een schoolreisje. Met een
echte boevenbus reden we over het terrein van
Veenhuizen. Onderweg werd steeds stilgestaan en
vertelde Wolter ons over de gebouwen en huizen
die we zagen. Bij de vierde gevangenis, dit was de
begraafplaats, las hij een toepasselijk gedicht voor.
Na 1 uur waren we weer bij het museum. Daar
besloten om met z’n allen nog naar de
bierbrouwerij Maallust te gaan. Hier kon iedereen
rondkijken en ook een biertje of iets anders
nuttigen. Het was een hele leuke en gezellige
middag.

Bedrijfsbezoek
28 september
Het jaarlijkse bedrijfsbezoek was zaterdagochtend
28 september. We waren welkom bij Mesken BV.
De opkomst viel weliswaar enigszins tegen, het
enthousiasme van Harry Meints en Jeanet was er
niet minder om. We zijn uitgebreid ontvangen met
koffie en de door Jeanet eigen gebakken cake.
Mooi om te zien dat een dergelijk innovatief bedrijf
in Smilde aanwezig is.

Uitstapje naar het gevangenismuseum en
bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen.

Voor zover bekend hoefde niemand te blijven..

Sinterklaasfeest 2013
30 November
Het jaarlijkse Sinterklaasfeest was weer super,
Sinterklaas en de Pieten waren blij om ook onze
buurt weer even aan te kunnen doen. Maar een
paar buurtkinderen misten, de opkomst was
gigantisch. Voordat Sinterklaas er was konden de
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kinderen gezellig knutselen aan een mooie
Pietenmuts. De kachel brandde weer lekker, de
pieten maakten er een dolle boel van, de
pepernoten en het drinken was top. Voor elk kind
was er een presentje. Dank u Sinterklaasje, tot
volgend jaar!

Buurtverlichting
Zaterdag 7 december 2013 en zaterdag 4
januari 2014
Nadat in 2012 de eerste ster(en) op de brug al
voorzien waren van led-verlichting zijn door
diverse enthousiaste mannen uit de buurt alle
sterren in de vaart verbouwd en aangepast naar
led-verlichting. Het is altijd een superactiviteit
onder regie van Bert Grit. De verlichting staat al in
een paar uur tijd en aansluitend kan al snel de
snert van slagerij Eleveld en/of de kip bij de familie
Feijen in de kantine gegeten worden. Iedereen
bedankt voor de inzet.

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 contactpersonen.
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Nieuwjaarsvisite
10 januari
Vanwege de beperkingen in de mogelijkheden en
om de Nieuwjaarsvisite niet te laat in de tijd te
plannen is uitgeweken naar de vrijdagavond.
Ondanks dat er best twijfel was over de gekozen
avond was de opkomst zeer goed. Ongeveer 75-80
buurtgenoten waren bij Sportcafe Radix om er een
leuk feestje van te maken. Jan Radix had goed
geluisterd naar het bestuur, “muziek en proaten”
kon deze avond prima samengaan. En ook de
stukjes van de zwemclub en ABBA waren weer
hilarisch,. Jans en Mans werden zeker gemist, we
hopen dat ze volgens jaar weer van de partij zijn
(lever daarvoor input aan bij beide mannen)..

Algemene ledenvergadering
18 maart
18 maart 2014 staat de ledenvergadering bij
Gastenboerderij “Aan de Kromme Wijk”
gepland. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur.
Onder andere staat een bestuurswisseling
gepland. Herman Beuving en Jaap Duker
hebben aangegeven te zullen stoppen.
Annemarie Lahuis en Klaas-Jan de Vries
hebben aangegeven bereid te zijn om zitting
in het bestuur te nemen. Bij geen bezwaar
zullen beide door het bestuur voorgesteld
worden om toe te treden tot het bestuur.
Door de wisseling van bestuur zal ook een
herschikking plaatsvinden van de buurt
contactpersonen.
Verder is er na de ledenvergadering
traditioneel een bingo en uiteraard is er
gelegenheid om iedereen even weer te
spreken onder het genot van een drankje
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De volledige agenda en de notulen van de
algemene ledenvergadering van 2013 liggen
klaar bij binnenkomst
Wijk 1 = Rijksweg 1 t/m de Bugstraat
(Jarno Wieldraaijer, tevens voorzitter).
Wijk 2 = Witte Wijk t/m Leemdijk
(Janna Smit).
Wijk 3 = Elzenlaan/Boerenlaan/Vaartweg 15
(Annemarie Lahuis)
Wijk 4 = Vaartweg 16 t/m 45
(Douwe Blomsma)
Wijk 5 = Vaartweg 46 t/m Leembrug
(Klaas-Jan de Vries)
Wijk 6 = Buitenwijken
(Wieni Eleveld)
Secretaris van de buurtvereniging
(Johan Snippe-Kiers)

Toneelvereniging
5 april
Vanwege familieomstandigheden binnen de familie
Eleveld is de toneeluitvoering helaas verplaatst van
8 maart naar 5 april aanstaande in het Kompas.
Het stuk dit jaar: Mie Tarzan, Joe Jantje, als we de
recensies en de toneelspelers moeten geloven
belooft het een topper te worden,
hilarisch….Mensen komt allen, de zaal mag
barstens vol, er is een verloting in de pauze met bal
na onder leiding van de Dickeniksband (bekend van
Smildegerroet) de zaal is open vanaf 19.15 uur.
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Komende activiteiten
Het bestuur heeft een voorlopige agenda in elkaar
gezet. Uiteraard hopen we op een veel
enthousiasme, maar dat komt vast goed.

Agenda
18 maart Algemene
ledenvergadering 2014
5 april Toneeluitvoering 2014
19 april paaseieren zoeken
2 mei bowlen
23 of 30 augustus BBQ
13 september Buurtshantykoor (bij
voldoende deelname)
25 oktober bedrijfsbezoek bij
GroeNoord
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