
“De Woldewieker” 
 

 

De krant voor nieuwsgierig Woldwijck 

“De Woldewieker” 
 

N

 

“De Woldewieker” een uitgave van de : 

 
Blz. 1 Voorwoord 
 Jumbo Pleiaden ondergaat 
  facelift 
 
 
Blz. 2 2023 Woldwijck 50 jaar! 
 Sociaal Team zuid 
 Koffie-inloop 
 Eetkamermaaltijden  
 
 
Blz. 3 VSB-fonds lanceert nieuwe 
  website voor 
  Buurtinitiatieven 
 Bouwupdate KC Zuiderkroon 
 
 
Blz. 4 Nieuwsbrief KC Woldwijck 
  februari 2021 
 
 
Blz. 6 Vijfschaft uit Gelderland 
 Overlast van hangjongeren in 
  de wijk, altijd lastig 
 Fathers4Fathers 
 
 
Blz. 7 Agenda 
 Zuiderkroon 
 Inwoners met hun vragen 
  en suggesties 
 
 
Blz. 8 Het Woldwijckspionnetje zag 
  en hoorde, ….. 
 Klok hoek Andromeda / 
  Noorderkroon 

Voorwoord 
 
Het is weer gelukt om in moeilijke tijden een Woldewieker te 
maken. In een periode van afstand houden en verminderde activiteit 
viel dat niet echt mee. Maar de redactie heeft er gewoon een extra 
schepje bovenop gedaan met als resultaat de eerste wijkkrant van dit 
jaar. 
 
In de bijdragen, die de redactie ontving voor deze editie kwam het 
onderwerp corona en alles wat er over geschreven kan worden 
regelmatig voor. Wij hebben gemeend om dit er zoveel mogelijk uit te 
halen. U mag er vanuit gaan, dat bij alles wat er in dit nummer staat, 
rekening is of wordt gehouden met alle op het moment geldende 
landelijke RIVM-regels.  
 
Hebt u zin om deel uit te gaan maken van onze redactie, dan bent u 
van harte welkom. Ervaring is niet nodig. Wilt u wat meer informatie, 
dan kunt u contact opnemen met Harrie de Keijser (zie colofon). 
 
De deadline voor De Woldewieker van juni is op 28 mei 2021. 
 
Tot op deze datum kunt u uw kopij inleveren bij de redactie. 
wijkkrant@platform-woldwijck.nl. Tekst ontvangen we graag als word 
document (.docx) en foto’s bij voorkeur onverkleind in jpg-formaat. 

Dit keer in “De Woldewieker” 

Jumbo Pleiaden ondergaat facelift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het tweede kwartaal van dit jaar zal Jumbo Pleiaden een 
grootschalige verbouwing ondergaan. Daarvoor gaat de supermarkt 
twee weken dicht.                                                       Verder op blz 2 
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Koffie-inloop 
 
Het voorbije jaar gaf voor heel wat mensen veel 
beperkingen. Te weinig contact met anderen, minder 
gezelligheid, steeds maar diezelfde muren, minder 
activiteiten, gesloten winkels, een avondklok en 
steeds wisselende regels. 
 
U heeft nu eens in de veertien dagen de mogelijkheid 
om er even uit te gaan om onder het genot van een 
kopje koffie andere mensen te ontmoeten.  
 
Vanaf maandag 15 februari is er op twee locaties in 
Hoogezand wekelijks een koffiemoment. Even tijd 
voor een kopje koffie en een praatje.  
 
Als u langs wilt komen, dient u zich wel even van 
tevoren aan te melden. 
 
Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur kunt u terecht 
in het Woldwijckcentrum.  
Aanmelden kan bij Wini Vos. Tel 06 12579881 
 
En donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur kunt u 
hiervoor terecht bij Kwartier Zorg & Welzijn, Laan van 
de Sport 2 in Hoogezand. Aanmelden kan bij de 
receptie van Kwartier. Tel 0598 364900 

2023 Woldwijck 50 jaar! 
 
In het voorjaar van 2023 draagt onze wijk 50 jaar de 
naam Woldwijck.  
 
We kunnen dat natuurlijk stilletjes aan ons voorbij 
laten gaan. Maar we kunnen er met z’n allen ook een 
feestelijk jaar van maken. Een dag, een week, een 
maand of het hele jaar? Het is maar wat we met z’n 
allen willen. 
 
Ik roep u op om met ideeën te komen. Als we met het 
verzamelen van ideeën zo vroeg mogelijk beginnen 
en tijdig een feestcommissie samen gaan stellen, 
moet het lukken om er iets moois van te maken. 
 
Voorlopig eerst even een flinke lijst met ideeën 
maken en begin volgend jaar een oproep doen voor 
bewoners die het fijn vinden om de handschoen op te 
pakken om van 2023 een geweldig jaar te maken. U 
kunt uw ideeën aanleveren bij wijkkrant@platform-
woldwijck.nl. 

Eetkamermaaltijden  
 
Sinds de eerste Lock down in maart bezorgen de 
vrijwilligers van het Woldwijckcentrum de maaltijden 
van de Eetkamer bij de deelnemers, die in de 
Sterrenflat en de Melkwegflat in Woldwijck wonen. 
 
De deelnemers die buiten deze flats en de wijk 
wonen kunnen de maaltijden ophalen. Op deze 
manier worden onze gasten nog steeds lekker 
verwent met een verse warme maaltijd en een toetje 
na. 
 
Op maandag en woensdag is het eten om 12.00 uur 
en op dinsdag om 17.00 uur in de wijk klaar en kan 
vanaf dan bezorgd worden of bij ons worden 
opgehaald. Een maaltijd met toetje kost € 4,-. De 
Eetkamer staat ook in het Meedoenfonds. 
 
Bent u alleenstaand en u wilt ook gebruik maken van 
het ontvangen of ophalen van een verse warme 
maaltijd? Dan kunt u zich aanmelden via tel.nr. 0598 
323574. Onze vrijwilligers gaan de boodschappen 
doen en willen graag rekening houden met het aantal 
deelnemers. Daarom vragen we om u voor half 10 
‘s morgens op de dag dat u de maaltijd wilt hebben, 
aan te melden. 

Sociaal Team zuid 
 
Per 1 januari is het aantal Sociale Teams in onze 
gemeente teruggebracht van 5 naar 4 teams. Aan het 
hoofd van telkens 2 teams staat een teamleider. Elk 
team wordt geleid door een teamcoach. De 
teamcoach van het Sociaal Team Zuid aan de 
Melkweg is Cobi Vogelzang. 
 
De teams zijn opnieuw samengesteld. Een aantal 
bekende gezichten zijn vertrokken en anderen 
hebben de plaats ingenomen.  
 
Met ingang van de volgende Woldewieker gaan 
de nieuwe medewerkers zich allemaal aan u 
voorstellen.  

Jumbo Pleiaden ondergaat facelift (vervolg) 
 
De winkel zal geheel leeg worden gehaald. Alle 
installaties, koeling en diepvriezers zullen worden 
vervangen. De ruimte zal opnieuw worden ingedeeld. 
Het zal mogelijk worden gemaakt om zelf uw 
artikelen te scannen. Een behoorlijke verandering 
dus. Het assortiment zal ongeveer hetzelfde blijven.  
 
Na de komst van Marco Moghnieh als bedrijfsleider in 
oktober van het vorig jaar zijn al enkele stappen 
gezet naar de vernieuwde Jumbo Pleiaden. De 
winkelwagentjes hebben een overkapping gekregen, 
zodat u bij slecht weer niet meer met een nat 
wagentje de winkel in hoeft.  
 
Bij de klantenservice is een extra servicebaliekassa 
geplaatst, zodat daar de wachtrijen minder lang zijn 
en u sneller geholpen kunt worden.  
 
Op de vraag of Marco het naar zijn zin heeft, 
antwoordt hij: “Alles is onder controle en we doen 
leuke dingen met elkaar. Ik heb het naar mijn zin!”  
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VSB-fonds lanceert nieuwe website voor Buurtinitiatieven 
 
De website helpt initiatiefnemers bij het doen van een aanvraag voor buurtinitiatieven. Bij het starten van een 
buurtinitiatief is soms geld nodig. Omdat het vaak lastig is iets te regelen is betrokkenbuurten.nl gelanceerd. 
 
VSB-fonds lanceert deze website om je te helpen. We helpen je de weg te vinden naar onze collega’s in de 
regio en bij het aanvragen van een financiële bijdrage.  
 
Denk je eraan om in jouw buurt iets te gaan doen? Je bent niet alleen. Er zijn steeds meer mensen die met 
zo’n idee rondlopen. Benieuwd? Neem dan een kijkje en kom regelmatig terug op ons nieuwe platform 
betrokkenbuurten.nl voor het laatste nieuws over buurtinitiatieven, inspiratieverhalen, spreekuren en 
bijeenkomsten. 

Bouwupdate KC Zuiderkroon 
(Van projectleider Daan Doevendans) 
 
De bouw van het Kindcentrum is in volle gang. Onlangs is het hoogste punt al bereikt!  
 
Het gebouw is binnenkort wind- en waterdicht en naast de ruwbouw gebeurt er veel in 
het gebouw. De installaties, vloeren en trappen krijgen al vorm. In de komende periode 
gaat er naast de bouw ook de uitvoering van de omgeving starten. 
 
De pleinen, parkeerplaatsen en voetpaden gaan aangelegd worden. Het is de bedoeling om de bouw en de 
omgeving zo goed als klaar te hebben voor het nieuwe schooljaar. 
 
We zijn daarom ook al druk bezig met het voorbereiden van de verhuizing! 
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Nieuwsbrief KC Woldwijck februari 2021 
 
Welkom bij de eerste nieuwsbrief voor de uitbreiding en interne verbouwing van 
Kindcentrum Woldwijck in Hoogezand. In Kindcentrum Woldwijck zijn basisscholen De 
Regenboog en ’t Vlot en kinderopvang KaKa gehuisvest. Voor ’t Vlot is vanwege groei 
een uitbreiding van 3 extra lokalen nodig. Ook De Regenboog en KaKa hebben behoefte 
aan extra ruimte. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
In de afgelopen periode is met de gebruikers van het Kindcentrum verkend hoe de 
uitbreiding en interne aanpassingen vorm kunnen krijgen. Het plan wordt steeds concreter en binnenkort wordt 
hiervoor de aanvraag voor de omgevingsvergunning gedaan. 
 
Terugblik 
In maart 2017 werd het Kindcentrum Woldwijck als eerste aardbevingsbestendige Kindcentrum in het 
aardbevingsgebied geopend. Het gebouw werd bovendien duurzaam en energiezuinig gebouwd. Destijds had 
’t Vlot zo’n 90 leerlingen. Inmiddels is dat gestegen tot ruim 135 leerlingen. Door die stijging heeft de school de 
afgelopen drie jaren gebruik gemaakt van extra ruimte in de kerk. Alhoewel de Regenboog de afgelopen jaren 
rond de 160 leerlingen zat, is ook hier een stijging zichtbaar (tussen 170-180 leerlingen), wat maakt dat er 
behoefte is aan extra lesruimte. 
 
Vooruitblik 
Door de groei van het leerlingenaantal heeft basisschool ’t Vlot drie extra lokalen nodig. Het gaat om 
permanente lokalen die in dezelfde stijl als het huidige gebouw worden bijgebouwd. De lokalen komen op de 
begane grond en krijgen rechtstreekse toegang tot het centrale leerplein in het gebouw. De uitbreiding wordt 
gerealiseerd aan de zuidzijde van het huidige gebouw. 
Het extra lokaal voor De Regenboog kan intern gerealiseerd worden door het speellokaal iets te verkleinen en 
wat aanpassingen binnen de muren door te voeren.  
 
Klimaatverbetering 
In het huidige gebouw hebben de gebruikers een aantal wensen ten aanzien van klimaatbeheersing en 
ventilatie. Nu het gebouw wordt aangepakt voor de uitbreiding, wordt direct bekeken of er verbeteringen voor 
het binnenklimaat kunnen worden doorgevoerd. 
  
Omgevingsvergunning 
De uitbreiding van het Kindcentrum 
valt binnen het huidige 
bestemmingsplan. Wel moet er voor 
de werkzaamheden een 
omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. De verwachting is dat 
deze aanvraag eind februari wordt 
ingediend. 
 
Planning 
Als de omgevingsvergunning wordt verleend, kan in mei gestart worden met de werkzaamheden. De 
verwachting is dat de uitbreiding eind 2021 opgeleverd kan worden. Tijdens de werkzaamheden blijft het 
Kindcentrum in gebruik. Uiteraard is daarbij aandacht voor de veiligheid van leerlingen, ouders, medewerkers 
en omwonenden. Zo worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over verkeersbewegingen van bouwtransport. 
Deze moeten op andere tijden plaatsvinden dan de tijden waarop kinderen van en naar school of 
kinderopvang gaan. 
 
Achter de schermen 
In Midden-Groningen wordt momenteel hard gewerkt aan verbouw en nieuwbouw van scholen. De 
Regenboog en ’t Vlot hadden al in 2017 een nieuw gebouw gekregen. Tom Verbeek, directeur van ’t Vlot, 
heeft de eindfase van de nieuwbouwplannen nog meegemaakt. Dat geldt niet voor Daphne Miedema, die nu 
ruim een jaar directeur van De Regenboog is. Tom: “Ook toen hadden we wel rekening gehouden met groei, 
maar zo’n explosieve groei hadden we niet verwacht. 
 
Volgend schooljaar starten we met 7 stamgroepen, terwijl we met 4 stamgroepen begonnen.” Daphne vult 
aan: “Doordat De Regenboog voorafgaand aan het nieuwe gebouw in een tijdelijk onderkomen zat, is het 
leerlingtotaal wel iets afgenomen. Met de komst van het nieuwe gebouw is dat echter weer ruimschoots 
gecompenseerd.” Opgeteld groeiden beide scholen vier groepen. 
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Het is duidelijk: De Regenboog en ’t Vlot groeien uit hun jas. Hier zijn tijdelijke oplossingen voor bedacht. 
Daphne: “We redden het met de groepen in lokalen, maar wij missen vooral flexibele ruimte waar begeleiders 
met kleinere groepjes kunnen gaan zitten of waardoor we een combinatiegroep ook even kunnen opsplitsen.”  
 
Bij ’t Vlot is echt gebrek aan ruimte voor groepen, hoewel ze het met creatieve oplossingen momenteel goed 
geregeld hebben. “Er zit een groep in het kerklokaal, een groep in het gemeenschappelijk technieklokaal en 
een groep in de speelzaal. Prima in de tijdelijkheid, en fijn dat dat in gezamenlijkheid mogelijk is gemaakt, 
maar ik kijk uit naar een permanente oplossing. Met de uitbreiding in zicht, kunnen we ook de leerlingstop voor 
’t Vlot opheffen,” zo vertelt Tom.  
 
Behalve uitbreiding wordt er ook intern het een en ander gewijzigd. Zo worden gemeenschappelijke ruimtes 
weer echt gemeenschappelijk gemaakt en niet ingericht als onderwijsruimte. Op die manier hebben de 
kinderopvang en BSO ook weer meer mogelijkheden om ruimte efficiënt te gebruiken. Kinderopvang KaKa 
heeft door een wijziging in de wet kinderopvang ook behoefte aan extra ruimte. 
 
Natuurlijk geeft het bouwproces wel een zekere mate van overlast. “Voor De Regenboog verwacht ik dat het 
meevalt, omdat onze lokalen afgesloten blijven. Aan onze kant zit het vooral in de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimten,” vertelt Daphne. Tom vult vol vertrouwen aan: “De planning is zo bedacht dat de 
grootste overlast tijdens de schoolvakanties zal zijn. Buiten de vakanties zal de overlast beperkter zijn. En 
anders maken we er een mooi project van over de bouw!” Ook voor omwonenden kan er wel wat overlast 
ontstaan. Dat is onvermijdelijk bij bouwtrajecten. “Ik hoop dat de buurt begrip heeft voor de noodzaak en dat 
ze het melden als er iets wat we anders kunnen doen. We hebben de buurt ook nodig om vandalisme te 
voorkomen en aan te pakken. Zij kunnen verdachte situaties buiten schooltijd melden bij de politie,” zegt Tom.  
 
Een spannend traject dat voor ons ligt. Daphne: “Ik vind vooral de planning altijd spannend bij dit soort 
trajecten. Als alles goed gaat kunnen we begin 2022 van het aangepaste en uitgebreide gebouw gebruik 
maken.” Toch kijken beiden vooral uit naar het eindresultaat. “Het heeft afgelopen jaren veel tijd en energie 
gekost om het voor de kinderen zo goed mogelijk te organiseren. Fijn dat alle partijen, ook de gemeente, nu 
constructief en voortvarend aan een permanente oplossing werken,” zo besluit Tom.  
 
Scholen gemeente Midden-Groningen 
Binnen de gemeente Midden-Groningen wordt gewerkt aan toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen 
voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. Kindcentrum Woldwijck werd in 2017 al 
aardbevingsbestendig opgeleverd en valt formeel buiten het Scholenprogramma. De uitbreiding en interne 
verbouwing van het Kindcentrum worden volgens de richtlijnen van aardbevingsbestendig bouwen uitgevoerd. 
 
Meer informatie en contact 
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de uitbreiding en verbouwing van Kindcentrum Woldwijck? 
Mail het dan naar scholenprogramma@midden-groningen.nl 
 
Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Stuur deze mail gerust door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar 
scholenprogramma@midden-groningen.nl onder vermelding van: "nieuwsbrief KC Woldwijck". Alle informatie 
is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen. 
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Vijfschaft uit Gelderland 
 
Hoofdgerecht (4 personen) 
 
250 gram gedroogde bruine 
bonen, 3 aardappels, geschild, in 
blokjes, 1 Gelderse rookworst, 
500 gram grote wortelen, in plakjes van 1/2 tot 1 
centimeter dik, 2 eetlepels olie, 2 uien, in ringen, 
1 grote goudrenet, 1 eetlepel appelstroop, zout en 
peper. 
 
Bonen nacht in ruim water weken. Afspoelen en laten 
uitlekken. In 2 liter schoon water in ± 1 1/2 uur gaar 
koken. Laatste 20 minuten stukjes aardappel 
meekoken. Afgieten en laten uitlekken. 
 
Rookworst ± 15 minuten wellen in water tegen de 
kook aan. Stukjes wortel in kokend water met wat 
zout in ± 10 minuten beetgaar koken. Koud spoelen 
en laten uitlekken. 
 
In 1 eetlepel olie ui ± 10 minuten zacht bakken. Appel 
schillen, klokhuis verwijderen en in partjes snijden. In 
1 eetlepel olie appelpartjes aan beide kanten ± 5 
minuten lichtbruin bakken. 
 
Uitgelekte gare bonen omscheppen met appelstroop, 
zout en peper. Rookworst in plakjes snijden. 
Rookworst, bonen, appel, wortel en uien door elkaar 
scheppen. 
 
Eventueel op smaak brengen met zout en peper. 
Bereidingstijd: ± 1 uur 45 minuten. Wachttijd: 1 nacht 
(bonen) 

Overlast van hangjongeren in de wijk, 
altijd lastig 
 
Vele buurtbewoners hebben er wel ervaring mee. Het 
gevoel van overlast van hangjongeren in de wijk. 
Maar overlast is een subjectief begrip. Wat voor de 
één overlast is, is voor de ander een stel, dat een 
beetje lawaai heeft. Wellicht met de gedachte ‘we zijn 
allemaal jong geweest’. In dit gegeven zit wel enige 
waarheid. Je bent niet voor niets jong, zoekt graag je 
vrienden op, en gaat soms over de grens. Het hoort 
bij opgroeien. 
 
Heb je dan als bewoner ongelijk? Dat is ook niet 
helemaal het geval. Immers de situatie wordt wel zo 
ervaren. Vaak is de oplossing om in gesprek te gaan. 
Door de situatie met elkaar te delen lossen 
problemen zich ook vaak op. Immers de andere partij 
weet niet altijd dat hij/zij overlast veroorzaakt! Het 
helpt om dan je emotie in de hand te houden en je 
niet laat verleiden tot een boze reactie. Dit lokt vaak 
ook weer andere reacties uit. In de praktijk helpt het 
ook vaak als je niet alleen op een groep afgaat. Je 
kunt ook een buurtgenoot meevragen om in gesprek 
te gaan. Nogmaals; samen in gesprek draagt vaak bij 
aan een oplossing. 

Fathers4Fathers 
 
“Praten over het vaderschap 
met de nodige relativering, 
dat is waar F4F voor staat!” 
 
Fathers 4 Fathers van start! 
27 januari om 19:00 zijn we in 
het Woldwijckcentrum van start gegaan met de 
vadergroep ‘Fathers 4 Fathers!’  
 
Tijdens deze bijeenkomst hebben we rustig kennis 
met elkaar gemaakt. De Kletspot stond klaar maar 
hier zijn we niet eens aan toegekomen! Het was erg 
gezellig. We hebben afgesproken dat we eenmaal 
per twee weken gaan samen komen! Er is dus een 
bijeenkomst op 10 februari, 24 februari, 10 maart et 
cetera.  
 
Ook meepraten? 
Ben jij een vader en heb je behoefte aan contact met 
andere vaders? Je bent welkom! Geef je gerust op bij 
Sytse Wijnja op 0615134313 of Geert Blomsma 
0625633323. Of stuur een e-mail naar 
s.wijnja@kwartierzorgenwelzijn.nl  
 
‘Fathers 4 Fathers is een initiatief van Kwartier Zorg 
& Welzijn en Solidair Groningen & Drenthe’  

Wat als het niet lukt? 
Soms lukt het niet om tot een goede oplossing te 
komen. Je kunt dan een overlastmelding plaatsen bij 
bijvoorbeeld de bewonerscommissie in je wijk (zie 
voor contactgegevens het colofon). Zij hebben het 
netwerk om iets met de melding te doen. 
 
Denk hierbij aan de wijkagent en jongerenwerk die 
kunnen bijdragen om samen te kijken of er een 
oplossing is zonder dat het escaleert. Het voordeel 
hiervan is dat meldingen centraal binnenkomen zodat 
er overzicht is. Daarnaast is het dan eenvoudiger om 
de melder(s) een terugkoppeling te geven over de 
ondernomen acties.  
 
Ook zonder dat u een melding heeft gedaan is al 
vaak actie ondernomen, echter dit is voor u als 
inwoner van de wijk niet altijd in beeld. Door zelf te 
melden wordt het makkelijker om op de hoogte te 
blijven. Door samen te werken houden we op deze 
wijze een leefbare wijk! 
 
Wilt u melden of meedenken? Meld u bij de 
bewonerscommissie in uw buurt. 
 
Hans Raspe, opbouwwerk Woldwijck 

mailto:s.wijnja@kwartierzorgenwelzijn.nl
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Agenda maart 2021 – juni 2021 
 
Door alle Corona maatregelen zijn er geen evenementen gepland en is er deze keer geen agenda. 
 
Kijk voor actuele informatie en activiteiten op www.platform-woldwijck.nl of www.woldwijckcentrum.nl  

Zuiderkroon 
 
In september van het vorig jaar heeft er een 
bewonersdag plaats gevonden in de open lucht aan 
de Zuiderkroon. Bewoners konden aangeven welke 
wensen er leven en wat hen bezighoudt in hun wijk. 
 
De opkomst was hoog. De meeste aanwezigen 
kwamen uit de omgeving van het nieuwe 
Kindcentrum. Het bleek, dat de overgrote 
meerderheid er voor was om de speeltoestellen te 
verplaatsen en niet te laten verdwijnen naar een 
andere plek in Woldwijck. Slechts 2 bezoekers waren 
tegen. De meerderheid stond tevens positief tegen 
het verplaatsen van de Skatebaan.  
 
Er is inmiddels een plan uitgewerkt waar men de 
speeltoestellen graag geplaatst wil hebben. Hierover 
is ook contact geweest met Manege Nieboer. De 
speeltoestellen zijn ondertussen verplaatst. 
 
Het plan om de skatebaan te verplaatsen is 
gesneuveld. De toestand van de skatebaan was 
zodanig slecht, dat er eerst groot onderhoud nodig 
zou zijn voordat het verplaatst zou kunnen worden. 
 
De kosten voor het opknappen van de skatebaan zou 
voor rekening van het wijkbudget moeten komen. Dat 
is afgesproken in het verleden met de gemeente. 
Daar komt nog bij, dat de leverancier van de 
skatebaan niet meer bestaat. De skatebaan is 
definitief verwijderd. 
 
Omdat er toch behoefte is bij de jeugd van ca. zeven 
tot vijftien jaar om een plek te hebben om elkaar te 
ontmoeten en te bewegen, wordt er volledig ingezet 
op de komst van een nieuwe pumptrackbaan. Voor 
de jongste kinderen beneden de zeven jaar zijn er 
speelvoorzieningen genoeg in de wijk. 
 
Er zal een kast met elektriciteit en watervoorziening 
geplaatst worden in de nabijheid van de 
speeltoestellen. Hiermee creëren we mogelijkheden 
om activiteiten te houden op het veld zonder steeds 
de faciliteiten te moeten huren. 
 
Voor dit soort faciliteiten heeft Stichting Platform 
Woldwijck zich vanaf het begin van de bouwplannen 
ingezet omdat het in het bouwproject meegenomen 
kan worden. 

Inwoners met hun vragen en suggesties 
 
In de huidige tijd is het niet mogelijk om 
bewonersavonden te organiseren in ons wijkcentrum. 
St. Platform Woldwijck zoekt daarom steeds naar 
andere mogelijkheden om contact te hebben met de 
bewoners van Woldwijck. 
 
Een mogelijkheid is om elkaar buiten te ontmoeten. 
Je zet ergens een aantal partytenten neer, je regelt 
de voorzieningen, die je nodig hebt, je stelt alles zo 
op dat het aan alle voorschriften van dat moment 
voldoet en je hebt een prima mogelijkheid om met 
elkaar te communiceren.  
 
Op 19 september van het vorig jaar hebben 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten in de partytenten 
aan de Zuiderkroon. 
 
Ook vertegenwoordigers van ons Platform, de 
gemeente, de opbouwwerker en de projectleider van 
de bouw van KC Zuiderkroon enz. waren eveneens 
aanwezig. 
 
Deze aanpak zal in de toekomst vaker worden 
gehanteerd. Er is ruimte om met vragen en 
suggesties te komen. Met elkaar discussiëren over 
hot items en over de toekomst van onze wijk.  
 
Vertegenwoordigers van organisaties, waar we als 
wijk mee te maken hebben, zullen steeds worden 
uitgenodigd. Dit geeft korte lijntjes en snelle 
antwoorden. 
 
De ontmoetingsmomenten zullen bekend worden 
gemaakt via De Woldewieker, de sociale media, 
de website van het Platform en eventueel via de Huis
-aan-huisbladen. 
 
Als u de aankondigingen hebt gemist en u ziet ergens 
in de wijk een aantal partytenten staan, dan kunt u 
gewoon binnenlopen. U bent altijd welkom en er zal 
gegarandeerd koffie zijn. 
 
Hebt u vragen of ideeën, die u eerder met anderen 
wilt delen, kunt u met St. Platform Woldwijck of met 
uw Bewonerscommissie contact opnemen. Voor 
contactgegevens, zie het colofon. 



Van de redactie: let op! let op! let op! let op! let op! 
 
De sluitingsdatum voor kopij voor de volgende uitgave van “De Woldewieker” is 28 mei 2021. Alles 
wat na die datum binnenkomt, wordt niet meer in die uitgave van “De Woldewieker” geplaatst. 

Zie voor redactieadres colofon. 

 
Stichting Platform Woldwijck 
Kees de Rijke (secretariaat) 
Tel: 0598 - 323034 
Email: secretaris@platform-woldwijck.nl 
 
Bewonerscommissie Woldwijck Oost 
Eddy Luiken (voorzitter) 
Tel.: 06 - 39815944  
E-mail: bcwo@platform-woldwijck.nl 
 
Bewonerscommissie Woldwijck Midden 
Theo Clobus (voorzitter) 
Tel: 0598 - 326021 
E-mail: tclobus@ziggo.nl 
 
Bewonerscommissie Woldwijck West 
E-mail: bcww@platform-woldwijck.nl 
 
Kleurrijk Woldwijck 
Cisca Matulessy (voorzitter) 
Tel.: 0598 - 321059 
E-mail: ciscamatu@home.nl 
 
Wijkcentrum Woldwijck 
Pleiaden 21 
Tel: 0598 - 323574 
Beheerder: Wini Vos 
Tel: 06 - 12579881 
info@woldwijckcentrum.nl 
 
Jongerenwerker 
Voor contactgegevens: 
 
Sociaal Team Zuid 
Melkweg 145 
Tel: 0598 - 729800 
E-mail: sociaalteamzuid@midden-groningen.nl 
 
Website Stichting Platform Woldwijck 
http://www.platform-woldwijck.nl 
 
Redactieadres “De Woldewieker” 
Harrie de Keijser 
Melkweg 129 
9602 JD Hoogezand 
Tel: 0598 - 321075 
Mobiel: 06 - 24675897 
E-mail: wijkkrant@platform-woldwijck.nl 

Colofon 
“De Woldewieker” 

Colofon 
“De Woldewieker” 

Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde, ….. 
 
− dat St. Platform Woldwijck op 12 december jl. oliebollen zou 

bezorgen op de Nico bulderschool en op ’t Ruimteschip. 
− dat door verscherping van de maatregelen ook dit geen door-

gang kon vinden. 
− dat ook dit jaar geen Tuindag zal worden georganiseerd. 
− dat de voorjaarsgroencontaineractie voor groente en tuinafval 

eveneens niet door kan gaan. 
− dat u nog steeds zakken voor plastic afval af kunt halen bij het 

Woldwijckcentrum.  
− dat ook in onze wijk veel mensen zijn geveld door corona. 
− dat een weekje sneeuw en vorst veel pret opleverde voor ou-

ders en kinderen. 
− dat een leuke sfeerfoto van al dat winterpret niet is gescoord. 
− dat u in deze editie van De Woldewieker geen agenda 

aan zult treffen. 
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Klok hoek Andromeda/Noorderkroon 
 
De klok op hoek Andromeda/Noorderkroon heeft wat kopzorgen 
veroorzaakt. De klok deed het vaak niet door storing of werd vernield 
door vandalen. 

 
Daarbij komt, dat het 
inwendige van de klok 
aan slijtage onderhevig 
is geweest en dus aan 
vervanging toe. 
 
Op initiatief van de 
bewonerscommissie 
Woldwijck-Midden is 
deze zaak bij Platform 
Woldwijck aangekaart 
en samen werd daar de 
beslissing genomen, dat 
de klok gerenoveerd zou 
gaan worden. 
 
De kosten zouden 
gedekt worden uit het 
wijkbudget. 
 
Op maandagmiddag 4 
januari is de klok geheel 
vernieuwd weer op z’n 
plekkie gezet.  

 
In de klok zit nu een digitaal uurwerk, dat via GPS wordt 
aangestuurd. De klok is niet meer aangesloten op het lichtnet, maar 
voorzien van een batterij, die ongeveer vijf jaar meegaat. 


