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Belangrijke data

2010:
Eind mei ideeën ophalen
2 juni straatspeeldag
5 juni buurtfeest en
rommelmarkt

Aed
Sinds kort hangt in het portaal van
Ama Ina een AED-kast. Er zijn 18
vrijwilligers in de wijk die zijn opgeleid om met een AED-apparaat te
werken en te kunnen reanimeren. Zij
hebben een sleutel gekregen van de
kast en kunnen door 112 gewaarschuwd worden wanneer hun hulp
nodig is. Op 1 maart is jaarlijkse herhalingscursus geweest voor deze
vrijwilligers.

op straat, stoep of in de berm. Het
wordt de hondeneigenaar straks nog
makkelijker gemaakt.
Met ieders medewerking wordt de
buurt behalve mooier en fleuriger nu
ook schoner.
We houden u op de hoogte.

Lopend Vuur is een uitgave van De Smederijen van Hoogeveen. De
editie Venesluis wordt huis-aan-huis verspreid in de wijk.

ten!
We kunnen het jaar 2009 als een
succesvol jaar voor de Smederij
Venesluis bijschrijven. Er werden
spel- en sportvoorzieningen aangelegd op het garageplein aan de
Kymmellstraat en de Ebbingestraat.
Buurtgenoten organiseerden hierbij
leuke openingsfeesten. Er werd een
daverend eerste gezamenlijk buurtfeest gehouden. En het plein aan de
Lodderstraat kreeg een heel ander
en open aanzien.
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Ook voor 2010 staat er weer veel
op stapel, dit leest u verderop.
Opnieuw ligt een deel van onze
buurt een flinke poos overhoop. Al
sinds de zomer zijn grote delen van
Zuiderweg voor het verkeer afgesloten. In het voorjaar 2009 zijn de bomen gekapt en sinds de kerstvakantie lag het werk stil door het winterweer.
Realisatie:
Repro gemeente Hoogeveen
Oplage:
650 exemplaren (huis-aan-huis)
Meer weten?
Annette Bartels , telefoon: 0528-291790
info@desmederijenvanhoogeveen.nl
Kijk op www.desmederijenvanhoogeveen.nl voor algemene informatie.
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Buurtfeest 2010!
Noteert u vast op uw kalender:
zaterdag 5 juni 2010:
buurtfeest Venesluis!
Wij, van de werkgroep die vorig jaar
het eerste buurtfeest voor onze wijk
Venesluis georganiseerd heeft, zijn
alweer volop bezig het tweede feest
te organiseren.

23 oktober bollen plantdag

Niet het leukste onderwerp, maar
ook in Venesluis nodig om even
aandacht te geven. De wijk heeft
lange groene randen en die zijn aantrekkelijk om met honden een ommetje te maken en hun behoefte te
laten doen die wordt niet altijd opgeruimd. Er komt een hondenhalte aan
de van der Wijckstraat. Hier kunnen
hondenbezitters tijdens hun rondje
een zakje halen en na gedane zaken het afval in de bijbehorende bak
deponeren. Alle kinderen, hun ouders en andere wandelaars hopen
dat hiervan goed gebruik gemaakt
gaat worden. Misschien ten overvloede: los laten lopen van honden
is verboden. Evenals laten poepen

colofon

In dit Lopend Vuur leest u over de
ontwikkelingen in onze buurt en
over de Smederij projecten in uitvoering. Wij hopen u allen bij onze
buurt-activiteiten in 2010 te ontmoe-

25 september
Smederijverkiezing,
opening speelveld Zuiderweg tijdens Nationale
Burendag

Hondenpoep
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Wijksmederij Venesluis

We zijn naast het budget van de
Smederijen, bezig met het werven
van extra fondsen. We zijn heel blij
dat we opnieuw onze muzikale wijkgenoten van vorig jaar
hebben kunnen strikken.
Om in de stemming te
komen mag u ook zelf
optreden: u kunt meedoen aan een karaoke.
Het eten vorig jaar was
helemaal perfect, dus dat
houden we er in.

en hij heeft nog gewonnen ook.
De rommelmarkt is voor en door de
buurt Venesluis, wat inhoud dat er
ruimte is voor enthousiaste verkopers uit de wijk Venesluis. Bezoekers mogen vanzelfsprekend overal
vandaan komen.
Mensen die hun spullen willen aanbieden kunnen zich melden bij;
Marnix op 265321 of
zijn vader op 06-54283311 en
via e-mail;
rommelmarkt.venesluis@gmail.com
of persoonlijk op Kymmellstraat 12.

Wij zijn blij met de samenwerking met de organisatie voor de rommelmarkt. Samen gaan
we zorgen voor een daverend succes.
Henri, Sarah, Stoffer, Jacob, Harjo,
Jimmy.

Rommelmarkt
Voorafgaand aan het buurtfeest
zal er een rommelmarkt gehouden
worden in en om de tent van het
buurtfeest. Marnix Folkers heeft dit
idee voor de verkiezing ingediend

Jong of oud; iedereen is welkom.
Om een en ander te bekostigen zal
een beroep gedaan worden op
sponsors die spullen voor een gezellige markt (kraampjes, versiering
en dergelijke), of spulletjes voor een
loterij (enveloppenspel, “rad van
avontuur” of iets dergelijks) ter beschikking willen stellen. Wilt u ons
sponseren?
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U kunt dat via één van de
telefoonnummers of het e-mailadres
laten weten.
Wij willen graag die dag, voorafgaand
aan het buurtfeest, een
verscheidenheid aan activiteiten voor
de jeugd en volwassenen
organiseren, zodat we er een

Lopend Vuur Venesluis, maart 2010

gezellige dag van kunnen
maken. Hierbij denken wij onder
anderen aan een springkussen, een Pannakooi en natuurlijk
de nodige eet- en drinkgelegenheden
voor jong en oud.
Ook een rommelmarkt kan niet
zonder vrijwilligers. We gaan
iedereen huis aan huis vragen of we
op hulp mogen rekenen. Wilt u hier

niet op wachten en u alvast
aanmelden als vrijwilliger, aarzel dan
niet om contact met ons op te nemen.
Wij hopen op een groot aantal
reacties en op een grote opkomst op
5 juni.
Tot dan!
Marnix en Bert Folkers

25 september smederijverkiezing
Dit jaar vindt de Smederijverkiezing
plaats op zaterdag 25 september
tijdens de Nationale Burendag. De
Burendag wordt dit jaar voor de 5e
keer georganiseerd en Venesluis
doet dit jaar voor de 1e keer mee.
Er kan via het Oranjefonds een bijdrage voor deze Burendag worden
aangevraagd. Tijdens deze dag kunt
u de banden met uw naaste buurtbewoners aanhalen. Deze feestdag is
bovendien een dag om met z'n allen
een activiteit in de buurt aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan speelterreintjes opknappen, graffiti verwijderen of straattuintjes aanleggen.
Rond 18 mei ontvangt u een nieuw
Lopend Vuur in uw brievenbus,
met daarin een oproep om ideeën
voor uw wijk in te dienen.
U kunt nu al nadenken over ideeën,
praat er eens over in de buurt. Denkt
u ook eens aan welke klus u in de
buurt kunt aanpakken tijdens de burendag.

strument is door de winter opgehouden, maar die komen zo spoedig mogelijk. Er worden nieuwe hagen geplaatst met hulp van wijkbewoners.
Met deze acties ontstaat er een
speelveld dat voor jonge wijkbewoners een plaats is om de energie
kwijt te raken.

Zuiderweg
In 1994 werd al gesproken over een
renovatie van de Zuiderweg. In maart
2009 werden de eerste acties zichtbaar met het kappen van de bomen.
In augustus ging het eerste asfalt
eruit. De klus bestaat uit vervangen
of verplaatsen van bekabeling- vervanging riool, volledig herbestraten
en groenvoorziening aanleggen. De
bewoners wonen gedurende lange
tijd aan ‘het strand’. De Zuiderweg is
namelijk één grote zandbak. De winter heeft ook bij deze klus de planning in de war geschopt. Met man en
macht wordt gewerkt worden om te
realiseren dat de bomen nog dit
plantseizoen (voorjaar 2010) in de
grond gaan.

De officiële opening van het speelveldje zal op 25 september plaatsvinden. Dit is op de Smederijverkiezing
tijdens Nationale Burendag.
De bewonersgroep van de Zuiderweg vindt het leuk om de hele wijk
Venesluis dan welkom te heten. De
vernieuwde straat en het speelveldje
worden dan officieel geopend.

Speelveldje Zuiderweg

Mevrouw Potgieter en Giethoorn
tijdens de verkiezingen.

Het speelveldje is in de herfst onderhanden genomen door de hoveniers.
Veel wilde begroeiing is weggehaald
zodat het geheel overzichtelijker
wordt en het veldje minder uitnodigend is voor ongewenst bezoek. Ook
is er drainage gelegd. Het plaatsen
van doeltjes en een nieuw speelin-

Bloembollen en bankjes
Onze buurt wordt fleuriger! Inmiddels
is een plan gemaakt om bloembollen
te planten en de bankjes te plaatsen.
Vervolg op pagina 3
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Tijdens een buurtbijeenkomst in de
Maranathakerk hebben bewoners uit
de Carstenstraat en de Molukse wijk
zich over een wijkplattegrond gebogen en samen met wijkbeheerder
Boy Blokzijl hebben zij een plan gemaakt. U kunt dit jaar al genieten
van velden gele narcissen. De wijkploeg van het buurtbeheer heeft de
bollen direct na het verdwijnen van
de vele sneeuw geplant. Later dit
jaar worden nog meer bollen geplant.
Er komen ook bloembakken in de
wijk. Deze zullen door de omwonenden verzorgd gaan worden. Er worden bakken geplaatst in de hoek van
de Carstenstraat en bij de Maranathakerk. De wijkbeheerder gaat in
overleg met de omwonenden over
het onderhoud. De gemeente zorgt
voor zomerbloeiers en een wintergroene plant. Zo belooft de wijk Venesluis telkens fleuriger te worden,
dankzij het initiatief dat door meerdere bewoners ingediend is bij de verkiezingen en de inzet van bewoners,
kinderen en de wijkbeheerder en zijn
ploeg!

Prieel

initiatiefgroep dat veel inwoners van
de Molukse wijk ervan uit gingen dat
ze bij de vorige verkiezingen al voor
het prieel had gekozen. Die gedachte is begrijpelijk omdat op de maquette van het plein al een prieel
geplaatst was, evenals picknicktafels
en een speeltoestelletje.

groots plan dat het in delen uitgevoerd moet worden. Dat betekent
ook dat verdere aanpassingen op
het plein nog gekozen moeten worden op nieuwe verkiezingen. Het is
dus juist belangrijk om uw steun voor
nieuwe ideeën te laten zien door er
op te stemmen bij toekomstige verkiezingen.

De maquette was gemaakt om een
indruk te geven hoe het zou kunnen
worden. Het is alleen een zodanig

Bewoners uit de Molukse wijk zijn
aan de slag gegaan met het uitwerken van het plan om op het plein een
prieel te plaatsen. De wensen en
ideeën zijn verzameld tijdens een
bijeenkomst waarbij de indieners van
het plan waren uitgenodigd. Het prieel kan dienen als gezellig en schaduwrijk zitplekje op het plein. Daarnaast kan het gebruikt worden tijdens buurtfeesten en barbecues als
overdekt podium voor een muziekgroep. De wijkbeheerder en een ontwerper van de gemeente hebben
geadviseerd over de plaats en de
stappen die de bewoners moeten
zetten. Op dit moment is de groep
bezig met het maken van een bouwtekening die binnenkort aan de gemeente voorgelegd gaat worden
voor advies.
Aan het kiezen voor het prieel zit een
verhaal vast. Van verschillende kanten hoorde de
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