Nieuwsbrief
Met de derde 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 juli
dus er is genoeg te vertellen en om op terug
te blikken. Input is uiteraard doorlopend
welkom

De familie buurt BBQ
30 augustus

We zijn gestart om 18.00 uur met de kinderen
en even later konden de volwassenen ook al
snel aanschuiven.
Naast een luchtkussen (altijd leuk) waren er
ook extra spelactiviteiten voor de jongere
jeugd. En voor de oudere “jeugd” was er weer
gelegenheid voor het bekende “spiekersloan”.
Uiteraard was er voldoende gelegenheid om
“em bij te teuten” onder het genot van een
heerlijk hapje en drankje…
Jacob en Annie hartstikke bedankt, we hopen
uiteraard dat we volgend jaar weer een
beroep op jullie mogen doen.

Het buurt Shantykoor
13 september

In navolging van het succes van 2013, ook dit
jaar weer opgezet met de bedoeling om er
steeds meer een familie gebeurtenis van te
maken. Dat is gelukt, naast wederom een
goede opkomst van volwassenen was ook de
jeugd van onze buurt goed vertegenwoordigd.
De locatie was als vanouds, wederom bij Jacob
en Annie Eleveld in de schuur, beproeft en
altijd goed! De weersomstandigheden waren
uitstekend en voor de zekerheid hadden we
extra kachels achter de hand.

Het shantykoor was overweldigend. Een super
activiteit waar iedereen in de buurt (ook al
deed je niet mee) enorm van heeft genoten.
Honderden mensen uit onze buurt, uit Smilde
en omstreken, familie en vrienden van de
leden van het shantykoor hebben aan de vaart
gestaan en naar de shanty liedjes geluisterd.
Ondanks dat het al wat tegen het najaar liep,
was het weer echt perfect. Het was leuk om te
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zien dat er veel vuurkorven langs de vaart
waren geplaatst en er veel saamhorigheid in
de buurt ontstond. De feestelijke afsluiting bij
Gastenboerderij “Aan de Kromme Wijk” was
ook erg gezellig. We doen het vast over enkele
jaren nog eens over.

Het bedrijvenbezoek
1 november

de auto’s hadden verdeeld (in totaal waren er
18 personen die meegingen) is de stoet
omstreeks 13:30 richting Dwingeloo gereden.
Daar werden de buurtgenoten ontvangen met
koffie/thee en gebak.
Het programma bestond uit een zogenaamde
Rondomfilm over de “Mysteries of Egypt”.
Door de spectaculaire en duizelingwekkende
beelden raakten de meesten buurtgenoten de
oriëntatie en beetje kwijt en een aantal werd
zelfs wat draaierig.
Vervolgens hebben was er gelegenheid om
rond te kijken in de expositie ruimte naar de
daar opgestelde objecten en ruimtefoto’s.

Het bedrijvenbezoek was dit jaar bij LMB
GroeNoord. De opkomst viel wat tegen, het
enthousiasme onder de aanwezigen en de
familie Popken, eigenaar van GroeNoord was
er niet minder om. Een prachtig mooi en
modern gefaciliteerd bedrijf in onze buurt.

Het Ouderenuitje Planetron
15 november

Het sterrenkijken zelf of een toelichting
daarop zat niet in het programma en was
eigenlijk door de meesten wel een beetje
verwacht. Wellicht reden om individueel nog
een keer te gaan kijken met aandacht voor dit
deel van het activiteitenprogramma van het
planetron.
Desondanks was het een geslaagde middag.

Activiteitenbord
Gerealiseerd
Het tweede buurtnieuwsbord is na even op
vakantie te zijn geweest naar Assen, geplaatst
aan de Rijksweg naast de familie Eleveld.

Op 15 november heeft de buurtvereniging
weer het jaarlijkse 55+ uitje georganiseerd,
dit keer naar het planetarium in Dwingeloo.
Het verzamelpunt was bij familie Eleveld,
Vaartweg 1. Nadat de buurtgenoten zich over
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Het Sinterklaasfeest

De kerstverlichting

29 november

6 december / 3 januari
Voorafgaand werden weer de noodzakelijke
voorbereidingen getroffen door de commissie
buurtverlichting. Zaterdag 6 december was
het weer zover, het plaatsen van de sterren in
de vaart en de verlichting op de bruggen door
diverse buurtleden. Het plaatsen van de
verlichting werd traditioneel afgesloten met
de overheerlijke snert van Slagerij Eleveld.
De komende weken kunnen we weer genieten
van onze vertrouwde en naar de “bescheiden”
mening van menigeen in de buurt nog steeds
ongeëvenaarde sfeerverlichting langs de vaart.

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest was dit jaar voor
het eerst bij Gastenboerderij “Aan de Kromme
Wijk”. Sinterklaas en zijn Pieten waren blij om
ook onze buurt weer even aan te kunnen
doen. Natuurlijk kwam Sinterklaas getrouw te
paard onder begeleiding van de pieten

Zaterdagmorgen 3 januari zal de verlichting
weer worden verwijderd door de buurtleden.
De familie Feijen heeft onder het motto
“sterren eruit, kip erin” aan de betrokkenen
aangeboden om de verlichting activiteiten af
te sluiten in “Het Kotje”.

Leuk om ook nu weer te zien dat de opkomst
traditioneel super was, slechts enkele
buurtkinderen ontbraken. Sinterklaas hoopt
dat ze er volgend jaar ook bij kunnen zijn.
Voordat Sinterklaas er was konden de
kinderen gezellig knutselen aan een mooie
Pietenmuts. De pepernoten, de snoepjes, de
ranja en de koffie smaakte heerlijk en er werd
nog even snel een pietendans ingestudeerd
onder begeleiding van Annemarie. Toen
Sinterklaas en de pieten er waren, maakten de
pieten er weer een dolle boel van en werd er
gedanst. Voor elk kind was er een presentje en
een praatje met Sinterklaas. Dank u
Sinterklaasje, tot volgend jaar!
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Buurtklaverjassen
Laatste woensdagavond van de maand

buurtvereniging, het tweede kopje wordt
aangeboden door Sportcafe Radix
Uiteraard hopen we na een jaar afwezigheid
dit jaar weer als vanouds op Jans en Mans en
alle andere “vertrouwde buurtgezichten” voor
een extra feestelijke bijdrage…
Heb je nog “leuke” wetenswaardigheden
vanuit het afgelopen jaar geeft dit dan door
aan Jans en Mans. Wil je een leuk stukkie
opvoeren.

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.

Social media Vroomsdraai
Doorlopend

Elke avond prijzen, komt allen!!..
Ps. bij onvoldoende deelname zal deze
activiteit definitief stoppen per maart 2015

De Nieuwjaarsvisite
10 januari 2015

Hans Klok heeft aangeboden de website van
onze buurtvereniging voorlopig te beheren.
Berichten voor de website kunnen bij Hans
worden gemeld hans@jkassist.nl

De nieuwjaarsvisite 2015 is op zaterdag 10
januari vanaf 20.00 uur bij “Sportcafe Radix”
Via deze nieuwsbrief dan ook de uitnodiging
aan alle buurtleden, om onder het genot van
een hartig hapje (verzorgd door de
buurtvereniging), een kop koffie en een borrel
elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar te
wensen. Het bestuur probeert samen met Jan
en Gineke Radix rekening te houden met de
muziekkeuze passend bij de avond. Het eerste
koppie koffie/thee wordt aangeboden door de
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Ook worden diverse activiteiten gedeeld en
besproken op de 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.
Berichten voor het bestuur/secretariaat
kunnen worden gemeld op
info@vroomsdraai.nl
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De AED
Gerealiseerd

Het bestuur bedankt bij deze de Fa Bosma
voor het beschikbaar stellen van de gevel.

Wel en wee
Doorlopend
In december geven we traditioneel als
buurtvereniging aan de 70+ ers van de buurt
een leuke kerstplant.
De buurtvereniging heeft vanuit de regionale
sponsoractie “Klapkassie” een AED
beschikbaar gekregen. Inmiddels heeft het
bestuur de AED in een gecodeerde kast aan de
zijgevel bij Fa. Bosma gemonteerd. De
buurtvereniging heeft op de AED een
periodiek onderhoudscontract afgesloten.
Ook zijn er inmiddels (door de buurtvereniging
vergoedt) twee cursusavonden georganiseerd
bij Gastenboerderij “Aan de Kromme Wijk”
Enkele buurtgenoten konden niet aanwezig
zijn, maar willen alsnog graag de cursus doen
Het bestuur heeft besloten om bij voldoende
deelname derde avond te organiseren medio
januari/februari 2015.
Geef daarom alsnog even aan Wieni Eleveld
0592- 412485 door als je graag wilt meedoen.
De cursus wordt eenmalig vergoedt door de
buurtvereniging.
Diegene die de cursus heeft gedaan, moet zich
aanmelden bij hartslag.nu. Het bestuur roept
verder iedereen die al een geldige AED of
EHBO certificaat heeft zich ook aan te melden
bij hartslag.nu.
Na de inschrijving krijg je een bericht op je
mobiel met de locatie en noodzakelijke
kastcodering, mocht AED noodzakelijk zijn.
Voor de volledigheid: Om de kast te openen
dien je de code van onze postcode in te
toetsen 9422 gevolgd door het vinkje. Om af

Voor de rest zijn er op dit moment geen zaken
aan het bestuur voor melding bekend.

Komende activiteiten
doorlopend
Het bestuur heeft een voorlopige agenda
opgemaakt, 15 januari vergaderd het bestuur
weer. In de vergadering zal de agenda voor de
rest van het jaar bepaalt worden, houdt de
activiteitenborden in de gaten
Uiteraard hopen we op een veel
enthousiasme, maar dat komt vast goed.

Agenda
3 januari verlichting uit de vaart
10 januari nieuwjaarsvisite
14 maart toneeluitvoering
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..

te sluiten dien je 0000 te toetsen en wederom
gevolgd door het vinkje.
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