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Voorwoord 
 
De Woldewieker, uw wijkkrant, van juni van dit jaar is wel een 
heel bijzondere. U leest op dit moment in de vijfenzeventigste 
Woldewieker. 
 
In oktober 2003 verscheen de eerste editie. Velen weten inmiddels de 
weg naar de redactie te vinden. Soms met een bijdrage, ook wel eens 
een suggestie of een opmerking, waar de redactie weer van kan leren 
en haar voordeel mee kan doen.  
 
De samenstelling van de redactie wisselde vaak. Het ene moment 
zaten we met z’n vijven rond de tafel, een ander moment waren we 
slechts met z’n tweetjes. Gelukkig is ons netwerk groot en kunnen we 
voor een bijdrage in de vorm van een artikeltje, al dan niet met een 
foto, een beroep doen op ons netwerk. 
 
Jaap heeft onlangs de redactie verlaten. Dat betekent, dat alleen 
Harrie en Jubert nog over zijn. Zij worden wel eens de harde kern 
genoemd, omdat zij vanaf 2003 al deel uit maken van de redactie. 
 
Met veel inzet van de redactie en veel bijdragen en sympathie uit de 
bevolking hebben wij nu nummer 75 klaar. Ja, trots en blij zijn we 
zeker en we hopen nog vele Woldewiekers voor u te kunnen 
maken. 
 
De redactie (Harrie en Jubert) wenst u veel leesplezier! 

Dit keer in “De Woldewieker” 

21 vrijwilligers in het zonnetje gezet door Atlas facility 
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Schoonmaakbedrijf Atlas Facility uit Hoogezand en dichter en organisator Gerard Rozeboom uit Sappemeer 
hebben alle vrijwilligers van het Leger des Heils Hoogezand in het zonnetje gezet. 
 
Zij kregen namelijk allemaal een exemplaar van het boek Woordtalenten cadeau. Door samen de drukkosten 
van het boek te delen was het voor beide partijen mogelijk om alle 21 vrijwilligers te verrassen met deze 
bijzondere gift. Vanwege de coronamaatregelen werd de overhandiging in klein gezelschap gehouden. 
 
De bundel is vernoemd naar het gelijknamige Midden-Groninger proza- en poëzie-evenement Woordtalenten, 
beiden een initiatief van Gerard Rozeboom. 
 
Eén van de honderd auteurs uit het boek is de Midden-Groningse dichteres Mara Naomi Min. Haar gedicht 
Liefdevolle God werd warm onthaald door de medewerkers van het Leger des Heils. 

Ontwikkelingen aan de Zuiderkroon 
 
Al enige tijd is er niet meer aan te ontkomen; alle (bouw) activiteiten aan de Zuiderkroon.  
 
Het Kindcentrum is hierin uiteraard het meest opvallende deel van de veranderingen. Na de zomervakantie 
zullen alle leerlingen van het Ruimteschip, Nico Bulderschool en de Sterren starten vanuit hun mooie nieuwe 
school. Het zal een spannende start worden! 
 
Wat wellicht minder bekend is, is het 
feit dat sinds de plannen voor de 
nieuwbouw van het Kindcentrum, de 
bewonerscommissie Oost en het 
platform Woldwijck al met diverse 
partijen, zoals de gemeente, in 
gesprek zijn over de nabije omgeving 
van het Kindcentrum. Zo stonden er 
op de huidige nieuwbouwlocatie een 
(versleten) skatebaan, een 
voetbalveld en een basketbalveld.  
 
Samen met bewoners zijn er plannen 
gemaakt over de herplaatsing van 
deze faciliteiten en mogelijke toegang 
van nieuwe speelmogelijkheden. Een 
bewoner in de wijk kwam met het 
idee om, in plaats van de versleten 
skatebaan, een leuke fietscross baan 
te realiseren voor de jeugd van 8 – 
16 jaar.  
 
Om de omwonenden inzicht in de 
ideeën en plannen te geven is in september vorig jaar een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd. Hierin 
werd ook gevraagd om ideeën voor het terrein. 
 
Ook is een voorbeeldbaantje van de fietscrossbaan gepresenteerd waarvan vele kinderen gebruik hebben 
gemaakt. Het basisidee werd met enthousiasme ontvangen. 
 
Inmiddels vordert de bouw van de school met rasse schreden en zijn de sportfaciliteiten herplaatst. De 
komende weken zullen worden besteed aan het ontwerpen en realiseren van de fietscrossbaan. Hierbij 
hebben een buurtbewoner en jongeren uit Woldwijck-Oost zich ingezet om een leuke baan te ontwerpen waar 
zoveel mogelijk jongeren uit de wijk plezier van kunnen hebben. 
 
Uiteraard word in hun plannen ook meegenomen hoe we het onderhoud zo eenvoudig mogelijk kunnen 
houden. Hierbij krijgen we de hulp van de gemeente. Leuk is om te weten dat de baan mede mogelijk word 
gemaakt vanwege het hergebruik van materialen (zand) van de bouw van het Kindcentrum.  
 
Ook zijn er nog nieuwe plannen die wellicht passen op het mooie nieuwe terrein.  
 
Nieuwsgierig? Neem dan contact op met de bewonerscommissie Oost of loop eens binnen op het inloop uur 
voor de wijk in het Woldwijckcentrum, elke woensdag van 10.00 – 11.30 uur. 
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Fathers4fathers 
 
Naast twee vriendschapskringen voor moeders, Mothers4mothers, is er sinds een paar maanden ook een 
vadergroep actief. Fathers4fathers is een avond van vaders voor vaders (ook toekomstige en jonge vaders). 
Vaders komen samen om ervaringen met het vaderschap, zowel de positieve als de negatieve, uit te wisselen. 
Inmiddels is deze kring uitgegroeid tot een vaste tweewekelijkse bijeenkomst.  
 
Een vader vertelt:  
“2002 Ik rijd in mijn vrachtwagen tussen Emmen en Gieten. De telefoon gaat. ‘Hoi Anton, met mij. Je wordt 
vader’. Wat er dan door je heen gaat moet haast hetzelfde zijn als dat je de loterij wint. Een overvloed van 

trots knalt als een bliksem door je hele lichaam heen. Voor de eerste 
keer word je vader…. Geweldig! 
 
Later in mijn 2e huwelijk mag ik dit nog een keer meemaken. 2014 
wordt mijn dochter geboren. Weer dat overweldigende gevoel. Zo’n 
klein meisje in je armen en je hebt je werkkleding nog aan. De weken, 
maanden, jaren vliegen voorbij. Ongemerkt wordt dat kleine mensje 
een grote meid en het ontwikkelen gaat maar door. 
 
Tussen 2002 en nu is er veel gebeurd. Beide huwelijken zijn gestrand 
en ik zit ziek thuis. Ik ben veel verloren. Maar altijd blijf ik papa. 
 
Het is fijn om ervaringen te delen met vaders. Gescheiden of vaders in 
een relatie. Ik heb mij aangesloten in een gezellige groep genaamd 
‘vaders voor vaders’. In deze groep zijn wij gezellig samen en delen 
ervaringen met elkaar. En we kunnen veel leren van elkaar over deze 
belangrijke taak genaamd ‘vader’. En, oké, de moeders vergeten wij 
ook niet. Ook zij komen voor in onze ervaringen die we met elkaar 
delen.” 
 
Anton, trotste papa van Chantal en Lisa. 
 

Voor meer informatie, aanmeldingen en vragen kun je contact opnemen met Sytse Wijnja op telefoonnummer 
0615134313 of op s.wijnja@kwartierzorgenwelzijn.nl 

Huiswerkbegeleiding Hoogezand  
 
Extra begeleiding voor scholieren is momenteel lang niet voor iedereen weggelegd. Daarom wordt er vanuit 
Huiswerkbegeleiding Hoogezand aan een plan gewerkt om de toegankelijkheid van dergelijke begeleiding te 
vergroten. Het sociale plan is momenteel nog onder constructie. Tot die tijd is er een oplossing in de vorm van 
het Meedoen Fonds. Via het Meedoen Fonds kunnen leerlingen een aanvraag doen om vervolgens alsnog 
extra begeleiding te krijgen. In de toekomst wordt er gehoopt op een verdere verlaging van de 
kansenongelijkheid onder scholieren. Wanneer iedereen zo zijn of haar eigen steentje bijdraagt, kan er grote 
verandering teweeg worden gebracht.   
 
Huiswerkbegeleiding in het Woldwijckcentrum  
Huiswerkbegeleiding Hoogezand heeft, in verband met de meest recente lockdown, haar huiswerkbegeleiding 
verhuisd naar het Woldwijckcentrum. 
 
Bij huiswerkbegeleiding worden leerlingen begeleid bij het maken en leren van hun schoolwerk. Vooral met 
het oog op de opgelopen achterstanden door toedoen van de pandemie is deze dienstverlening noodzakelijk 
voor veel leerlingen. De behaalde resultaten op school laten zien dat leerlingen het online-onderwijs te veel 
voor lief hebben genomen. Bij Huiswerkbegeleiding Hoogezand wordt er tijdens de dienstverlening namelijk 
veelvuldig opgemerkt dat leerlingen moeite hebben om zich opnieuw aan te moeten passen aan de 
verandering van het onderwijs. Met de huidige dienstverlening hopen wij de nasleep van corona zo kort 
mogelijk te maken. 
Vragen of opmerkingen?  
 
Mail naar: info@huiswerkbegeleidinghoogezand.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
Romano Liu 
Huiswerkbegeleiding Hoogezand 

mailto:s.wijnja@kwartierzorgenwelzijn.nl
mailto:info@huiswerkbegeleidinghoogezand.nl
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De week van de Fairtrade 
 
In de week van 10 mei was het de week van de Fairtrade. De Eetkamer heeft deze week meegedaan en heeft 
drie dagen menu’s gekookt met deze producten. De actie is een week van te voren aangekondigd bij de 
gasten. Bij de “Fairtrade” maaltijd die bij de gasten bezorgd werden kregen ze ook een Fairtrade chocolaatje. 
De wethouder Peter Verschuren is op maandag mee geweest te bezorgen. Deze actie werd erg gewaardeerd 
door de gasten. 
 
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, 
zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een 
keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor 
iedereen. 

Martijn Weersma stelt zich voor 
 
Zoals u weet gaat de Nico Bulderschool fuseren met het Ruimteschip. Dit betekent dat de twee scholen 
samen één school wordt. De nieuwe fusieschool komt in het nieuwe kindcentrum Zuiderkroon. Eind december 
is bekend geworden dat ik directeur word van de fusieschool. 
 
20 jaar geleden begon mijn carrière in het 
onderwijs. Ik ben begonnen als leerkracht op 
het Ruimteschip. Ik heb dit met veel plezier 
en passie gedaan. Na een aantal jaren 
gewerkt te hebben als meester, ben ik 
directeur geworden van de W.A. 
Scholtenschool in Foxhol. Als directeur heb 
ik, naast de onderwijsinhoudelijke 
ontwikkeling van de school ook een 
nieuwbouwtraject meegemaakt. We hebben 
in Foxhol een prachtig nieuw Multifunctioneel 
Centrum (school, peuterspeelzaal en 
dorpshuis) mogen neerzetten. Een ervaring 
die ik in het huidige nieuwbouwtraject van onze school goed kan gebruiken. Voordat ik in 2016 als directeur 
terugkeerde naar het Ruimteschip, heb ik ook nog een aantal jaren als meerscholendirecteur gewerkt. En nu 
is er de prachtige nieuwe uitdaging om, als toekomstig directeur, met alle betrokkenen te gaan bouwen aan 
onze nieuwe fusieschool aan de Zuiderkroon. 
 
We zitten nu midden in het fusieproces en de teams van de twee scholen ontmoeten elkaar veelvuldig. Dat is 
best lastig op dit moment, omdat je elkaar niet altijd live kunt zien. Ik ontmoet natuurlijk wel collega’s, maar 
heel veel dingen die we in gezamenlijkheid doen, gaat nu online. Het bruist en er zit veel energie in de 
samenwerking.  De leerkrachten zijn waanzinnig enthousiast en iedereen wil er iets moois van maken. 
Iedereen heeft erg de blik naar voren en dat gevoel is heel mooi om op te bouwen. We voeren ook 
inhoudelijke gesprekken over hoe we het onderwijs gaan vormgeven, als we samengaan. Het zou fijn zijn om 
eens met elkaar in een grote zaal dingen te kunnen uitwisselen. Nu heb je iets van 30 schermpjes. We hopen 
dat we straks op normale wijze in het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw kunnen gaan beginnen. Dat 
wordt echt prachtig! 
 
Het motto van de nieuwe fusieschool is: ‘samen denken en doen’. Dit is ook volop terug te vinden in het 
ontwerp van het gebouw: We hebben veel ruimte gemaakt voor denken en doen. Er zijn grote lokalen voor 
instructielessen, waarbij leerkrachten kinderen helpen om de wereld te ontdekken. We creëren leerpleinen en 
hebben ruimte gemaakt voor doe-lokalen. Het gebouw biedt samen met de gebruikers ervan een heel 
compleet aanbod voor kinderen. We kunnen hier mooi in een doorgaande lijn werken. Daarnaast kunnen we 
gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten. We zitten samen met een SBO-school in het gebouw en 
er is enorm veel kennis aanwezig. De kruisbestuiving tussen enerzijds het SBO en anderzijds het regulier 
onderwijs is fantastisch. Ik hoop dat het een vindplaats wordt voor kinderen en ook voor ouders. Het is een 
cadeautje dat je in zo’n mooi gebouw mag gaan lesgeven en dat is waar ik het meest naar uitkijk. We hebben 
straks heel veel faciliteiten. 
 
Ik verheug me erop om er samen met de kinderen, ouders en alle teamleden een prachtige school van te 
maken die in verbinding staat met onze wijk! 
 
Met vriendelijke groet, 
Martijn Weersma 
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BOUW KINDCENTRUM ZUIDERKROON IN VOLLE GANG 

De bouw van Kindcentrum Zuiderkroon is in volle gang. Het dak zit er op en het gebouw is wind- en 
waterdicht, dus ook binnen gebeurt veel. De vloerverwarming is al geïnstalleerd, de wanden zijn gezet en een 
groot deel van de installaties is ook geplaatst. Ook zijn de eerste interieurelementen geplaatst, het wordt heel 
mooi! 
 
Daarnaast wordt er door de scholen en de kinderopvang druk voorbereid voor de verhuizing. Bepalen wat er 
mee moet naar het nieuwe gebouw, wat achter moet blijven, kijken naar hoe de nieuwbouw ingericht wordt en 
nog veel meer van deze zaken. Een intensieve klus aan het einde van een turbulent Corona jaar. Afgelopen 
week is begonnen met het aanbrengen van de ruim 62.000 geglazuurde keramische tegels aan de gevel. Met 
deze tegels krijgt het Kindcentrum Zuiderkroon een prachtige en unieke groen/blauwe tint door de speciaal 
voor dit project ontwikkelde glazuurlaag! 
 
Wegwerkzaamheden rondom het kindcentrum 
Op dit moment zijn er veel wegwerkzaamheden rondom het Kindcentrum. De civiel aannemer is met de 
werkzaamheden gestart op 6 april en deze duren tot de bouwvak. Tijdens deze werkzaamheden zal de weg 
deels of geheel afgesloten moeten worden. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een Kiss & Ride 
zone aan de Zuiderkroon. De rijweg Zuiderkroon oostzijde wordt aangepast waarbij er een schoolzone met 
plateaus komt en een versmalde rijbaan, waardoor kinderen straks overzichtelijk en veilig op school kunnen 
komen. Ook komt er een parkeerplaats bij het Kindcentrum. 
 
Planning 
De oplevering staat gepland voor juli 2021, maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Dat geldt zowel 
voor de bouw, het plein en voor de openbare ruimte. Ook moet het gebouw ingericht worden en moeten de 
ICT -voorzieningen worden geplaatst. Daarnaast richten we de gymzalen in met nieuwe speeltoestellen en 
een interactieve speelmuur. De nieuwe gebruikers maken momenteel afspraken over hoe zij straks gaan 
samenwerken. Er wordt hard doorgepakt, zodat het nieuwe gebouw in het nieuwe schooljaar in gebruik 
genomen kan worden!  



Update van Bewonerscommissie 
Woldwijck-Oost (BCWO) 
  
De BCWO is met verschillende projecten bezig of er 
bij betrokken. Zoals u in een van de vorige 
Woldewiekers heeft kunnen lezen, is er een 
instuifmiddag georganiseerd en als resultaat daarvan 
zijn er verschillende sporttoestellen teruggekomen op 
het veld dat grenst aan het terrein van Nieboer. 
 
De speeltoestellen die niet terug gekomen zijn heeft 
de gemeente afgekeurd. Wel is het de bedoeling om 
nog een eenvoudige fietscrossbaan te realiseren voor 
de jeugd. 
 
De Bewonerscommissie is op dit moment bezig om 
een dag voor te bereiden om de inwoners te vragen 
mee te denken wat er met het terrein van de oude 
Nico Bulderschool moet gebeuren. Dat zal worden 
georganiseerd op de speelplaats van de school met 
wat leuks voor de kinderen. 
 
Er kan wel vanuit worden gegaan dat de school wordt 
afgebroken omdat deze oud en niet 
aardbevingsbestendig is. 
 
De Bewonerscommissie kijkt ook mee met de 
ontwikkelingen rond het verkeersplan voor de nieuwe 
Zuiderkroonschool. Daar waar nodig zullen op- of 
aanmerkingen worden gemaakt, als dat de veiligheid 
voor de kinderen in onze wijk nog beter kan maken. 
 
De Bewonerscommissie Oost komt hier zeker nog bij 
u op terug. Verder is het de bedoeling om in de loop 
van dit jaar met de kinderen een schoonmaakactie in 
Oost te organiseren als de regels i.v.m. Corona het 
toe laten. 
 
Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen 
met de BCWO. voor contactgegevens, zie colofon. 

Het Woldwijckcentrum zoekt JOU!! 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 
Waarvoor? Denk hierbij aan beheer- en 
schoonmaakteam. Leuke afwisselende taken, sociale 
contacten, prettige werkomgeving. 
 
De Eetkamer is op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om af en toe te koken voor haar gasten. 
Interesse? Neem dan contact op met Wini Vos via 
0612579881 
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Oproepen van onze bewoners 
 
Overhangend struweel en groei aan randen van 
voetpaden. 
 
Van enkele bewoners kregen we het verzoek een 
oproep te plaatsen om voetpaden vrij te houden van 
onkruid, overhangend struweel en struiken, die laag 
over de tegels heen groeien. 
 
Gebruikers van scootmobielen, rollators en rolstoelen 
ondervinden hier hinder van. Ook voor mensen, die 
vanwege een visuele handicap met een witte taststok 
moeten lopen wordt hun mobiliteit er niet 
gemakkelijker op. 
 
Maakt u het even in orde? 
 
Klein afval in de buurt. 
 
Ook een verzoek om aandacht te besteden aan klein 
afval, dat op sommige plekken te vinden is, bereikte 
ons. Vraag in dit geval aan ouders om hun kinderen 
te leren om snoeppapiertjes,lege drinkpakjes en 
blikjes even thuis in de prullenbak te doen in plaats 
van om het dicht bij huis overal neer te gooien. 
 
Je woonomgeving ziet er een stuk beter uit als die 
troep niet buiten wordt weggegooid. U maakt uzelf en 
uw buren er blij mee. 

Collectanten gezocht  
 
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de 
landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek 
naar collectanten in Hoogezand (Midden-Groningen). 
Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende 
ziekte multiple sclerose (MS)? 
 
We zijn op zoek naar collectanten! 
Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis 
of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek is van essentieel 
belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland 
die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun 
zenuwen letterlijk sloopt. 
 
Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren  

DE Eetkamer is weer open! 
 
De vrijwilligers van de Eetkamer in het 
Woldwijckcentrum zijn dolblij. Door de onlangs 
aangekondigde versoepelingen mag het weer! Met 
ingang van 7 juni kunt u weer 3 keer per week terecht 
voor een heerlijke maaltijd. 
 
Lijkt het u ook gezellig om met anderen te eten in 
plaats van alleen? Voor € 4,00 krijgt u een warme 
maaltijd bereid met verse producten inclusief een 
nagerecht. Als afsluiter drinken we nog een kopje 
koffie of thee.  
 
We gaan aan tafel op: 
Maandagmiddag om 12.30 uur 
Dinsdagmiddag om 17.30 uur 
Woensdagmiddag om 12.30 uur  
 
Opgave ‘s morgens voor 10 uur aan de bar of via 
telefoonnummer 0598-323574. 



Cobi Vogelzang stelt zich voor 
 
Ik ben Cobi Vogelzang en sinds 1 februari teamcoach van het sociale team 
zuid. Vanaf 1 februari is het team veranderd. Er zijn veel mensen weggegaan 
en nieuwe mensen gekomen. Ik ondersteun het team om weer tot een team te 
komen wat goed samenwerkt. 
 
Ik ben 64 jaar en al meer dan 30 jaar werkzaam in dit werkveld. Ik ben 
getrouwd en heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen. In mijn vrije tijd ben ik het liefst 
buiten in de natuur.  
 
In deze corona tijd hebben we de deur van het sociaal team nu nog wel op slot. 
Maar gelukkig zijn er wel weer mensen aan het werk aan de Melkweg. Net als 
voor corona kunt u gerust weer langskomen. Het enige verschil is dat U even 
aan moet bellen. 

Nicolien Salomons stelt zich voor 
 
Hallo, ik ben Nicolien Salomons en sinds 1 februari werkzaam bij Sociaal Team 
Zuid als Casemanager Jeugd. 
 
Hiervoor heb ik vanaf 1 september 2015 bij het Sociaal Team Menterwolde 
gewerkt. 
 
Ik ben 61 jaar en heb vanaf mijn 18e in de hulpverlening gewerkt met kinderen 
en volwassenen met gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking. 
Deze ervaring neem ik mee in mijn werk als Casemanager Jeugd. 
 
Samen met ons team sta ik klaar als er bijvoorbeeld een hulpvraag over 
opvoeding, vragen over onderwijs, etc. bij ons binnenkomt. 

Toast met gebakken kippenlevertjes en gember 
(2 personen) 
 
3 bolletjes gember, 2 plakjes ontbijtspek,150 gr kippenlevertjes, 2 eetlepels bloem, Zout, 
peper, 25 gr boter, 1/2 eetlepel Franse mosterd, 2 eetlepels gembernat, 2 sneetjes bruin 
casinobrood, 6 sprietjes bieslook 
 
Snijd de gember in plakjes en het spek in stukjes. Snijd de kippenlevertjes in drieën, bestrooi ze met zout en 
peper en wentel ze door de bloem. Verhit de boter en bak het spek en de kippenlevertjes in ± 5 minuten bruin 
en gaar. Voeg de gember, de mosterd en het gembernat toe en bak nog ± 1 minuut. 
 
Rooster de sneetjes brood en leg ze op 2 borden. 
Schep het kippenlevermengsel erop en knip het bieslook erboven fijn. 
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De jongerenwerker stelt zich voor 
Hallo, ik ben Sebastiaan, 28 jaar oud en nu bijna 3 jaar 
jongerenwerker in de gemeente Midden-Groningen. Waar ik 
eerder veelal actief was in Sappemeer, zal ik vanaf heden 
meer aanwezig zijn in de omgeving van Woldwijck.  
Het jongerenwerk is er voor alle jongeren. Jongeren kunnen 
bij het jongerenwerk terecht wanneer ze tegen bepaalde 
dingen aanlopen, problemen ervaren of gewoon een aantal 
vragen hebben.  
 
Wil jij als jongere een meidenavond, LAN-Party, voetbal-
toernooi of andere activiteit in de wijk organiseren? Ook dan 
kan je bij het jongerenwerk terecht. 
 
Vragen of nieuwsgierig geworden? Kom in contact met 

Sebastiaan: 06-31633538 of s.ouwehand@kwartierzorgenwelzijn.nl 

mailto:s.ouwehand@kwartierzorgenwelzijn.nl


Francien Kemper stelt zich voor 
 
Ik ben Francien Kemper, maatschappelijk werker en werkzaam bij MEE 
Groningen. 
Als maatschappelijk werker en MEE-cliëntonder-steuner help ik mensen met 
allerlei hulpvragen, zoals; 
− opvoedvragen 
− vragen over pesten op het werk  
− vragen over instanties en waar iemand recht op heeft 
− Of vragen van mensen die iets heel stressvols hebben meegemaakt, 

zoals het overlijden van een dierbare of een scheiding doorstaan 
− Of vragen over de papieren en schulden 
 
ik ondersteun mensen die het even helemaal niet meer zien zitten en het fijn 
vinden om iemand naast zich te hebben staan en te kijken wat er allemaal wel 
kan. Kunt u een steuntje in de rug gebruiken? Bel of mail gerust het sociaal 
team Zuid. Ons nummer is: 0598-729800 
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Inbraakgolf in Hoogezand 
 
De politie constateert, dat het aantal inbraken de laatste tijd behoorlijk 
toeneemt. Het gros heeft plaatsgevonden in Hoogezand-Oost en Sappemeer. 
Echter ook in Woldwijck zijn er al meerdere inbraken geweest. 
 
Hebt u de laatste tijd verdachte personen of voertuigen gezien of ziet u dit de komende tijd? Meld dit via 0900-
8844. Noteer signalementen en kentekens. Iets wat niet belangrijk lijkt, kan voor ons juist heel belangrijk zijn. 
 
Wilt u anoniem blijven dan kunt u het melden via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. 
 
Wij zien dat er bij steeds meer woningen camera’s en deurbellen met camera’s aanwezig zijn. Deze kunt u 
registreren bij de politie, hiermee kunt u helpen bij opsporingsonderzoeken. Voor het registreren en meer 
informatie kunt u terecht op; 
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html 
 
Enkele tips: 
− Bent u ’s avonds en/of ’s nachts weg, laat een lamp branden in de woning (liefst middels een 

tijdschakelaar) 
− Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 
− Gaat u langere tijd weg, laat het weten aan de buren. 
− Zorg ervoor dat de brievenbus regelmatig geleegd wordt of dat de post achter de deur wordt 

weggehaald. 
− Zorg voor een bewoonde indruk bv. kopjes, glazen etc op tafel. 
 
M vr gr, M.J.J Hopman, Wijkagent Hoogezand, instagram@wijkagent_hoogezand 

Vrijwilligersprijs voor de Eetkamer 
 
De Eetkamer van het Woldwijckcentrum is een van de 
winnaars van de vrijwilligersprijs 2020. 
 
Op 12 april 2021 mocht de coördinator van de Eetkamer 
namens de vrijwilligers de prijs in ontvangst nemen. Het is 
een beloning voor de inzet van de vrijwilligers die sinds april 
2017 koken voor mensen, die liever af en toe samen met 
anderen aan tafel zitten in plaats van elke dag alleen thuis 
eten. 
 
De jury waardeert niet alleen de inzet maar ook het feit dat de 
prijs besteed wordt ten behoeve van de vrijwilligers, zoals een 
cursus sociale hygiëne. 

https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html
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Steunpunt Mantelzorg 
 
Zorg je langdurig voor een naaste? Dan ben je 
mantelzorger. Dat vraagt soms veel van je. Het kan 
dan fijn zijn als er ook aandacht voor jou is.  
 
Naast informatie en advies bieden wij ondersteuning middels Mindfulness trainingen, respijthulp (een 
vrijwilliger neemt de zorgtaken tijdelijk even over), en vrijwilligers van het Luisterend Oor die ondersteunen bij 
levensfase problematiek. 
 
Binnenkort hopen we ook weer te starten met het Mantelzorgcafé, waar U eens per 6-8 weken terecht kunt 
voor lotgenotencontact en/of themabijeen-komsten, die ruim vooraf aangekondigd zullen worden. 
 
De jonge mantelzorgers kunnen eveneens voor ondersteuning bij ons terecht. Ook voor hen organiseren wij 
leuke activiteiten. 
 
In de coronatijd verloopt de ondersteuning iets anders, letterlijk meer op afstand, maar we zijn nog steeds 
bereikbaar. We staan per telefoon en per mail voor U klaar!  
 

 
Spreekuur op afspraak: 
 
Vanaf dinsdag 15 juni wordt er in de oneven weken, 
tussen 10 en 12 uur, een mantelzorgspreekuur 
georganiseerd bij Kwartier Zorg & Welzijn aan de Laan 
van de Sport 2 te Hoogezand. 
 
Een afspraak maken voor het spreekuur kan bij 
Kwartier Zorg & Welzijn op 0598-364900. 
 
Bent U niet in de gelegenheid om op de locatie te 
komen, maar heeft U wel behoefte aan een gesprek? 
Neem dan ook contact met ons op, we kijken dan 
samen wat er wel mogelijk is. 

Agenda juni–september 
 
Zondag  06 juni 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
Zondag  13 juni 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Woensdag 23 juni 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
 
Maandag 05 juli 19.30 uur Zomerdansen Woldwijckcentrum 
Zondag 11 juli 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Maandag 12 juli 19.30 uur Zomerdansen Woldwijckcentrum 
Maandag 19 juli 19.30 uur Zomerdansen Woldwijckcentrum 
Maandag 26 juli 19.30 uur Zomerdansen Woldwijckcentrum 
 
Maandag 02 aug 19.30 uur Zomerdansen Woldwijckcentrum 
Zondag 08 aug 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Maandag 09 aug 19.30 uur Zomerdansen Woldwijckcentrum 
Maandag 16 aug 19.30 uur Zomerdansen Woldwijckcentrum 
Maandag 23 aug 19.30 uur Zomerdansen Woldwijckcentrum 
Woensdag 25 aug 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
 
Zondag 05 sep 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
Zondag 12 sep 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Woensdag 29 sep 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
 
Het is afhankelijk van de maatregelen van de RIVM en de overheid of activiteiten doorgaan. 
 
Kijk voor actuele informatie en activiteiten op www.platform-woldwijck.nl of www.woldwijckcentrum.nl  



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 

27 augustus 2021. Alles wat na die datum binnenkomt, wordt niet meer in die uitgave 

van “De Woldewieker” geplaatst. 
Zie voor redactieadres colofon. 

 
Stichting Platform Woldwijck 
Gina Kok (secretariaat) 
Email: secretaris@platform-woldwijck.nl 
 
Bewonerscommissie Woldwijck Oost 
Eddy Luiken (voorzitter) 
Tel.: 06 - 30899100 
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 
Sebastiaan Ouwehand. 
Tel: 06-31633538 
E-mail: s.ouwehand@kwartierzorgenwelzijn.nl 
 
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 
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Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde, ….. 
 
− dat de mensen, die de glasvezelkabels kwamen aanleggen niet 

altijd even netjes te werk zijn gegaan. 
− dat ook de mensen, die zonnepanelen aan het plaatsen zijn in 

Woldwijck vaak zaken in de wijk lieten rondslingeren. 
− dat de vraag is gerezen, waarom de opdrachtgevers geen con-

tact hebben gehad met de bewonerscommissies en/of Stichting 
Platform Woldwijck, zodat een afspraak gemaakt had kunnen 
worden waar men met klachten terecht zou kunnen. 

− dat Buurtvereniging Woldwijck per 1 januari 2021 volledig is 
opgeheven. 

− dat er door deze vereniging dus ook geen jaarmarkt met bijbe-
horende activiteiten meer zal worden georganiseerd. 

− dat medio mei het gras van het voetbalveld aan de Zuiderkroon 
door twee jongens zelf werd gemaaid! 

− dat dit een voorbeeld voor velen kan zijn. 
− dat, ondanks het koude weer, de ijscokar al weer vroeg in het 

voorjaar met zijn getingeltangel was te horen in onze wijk. 
− dat op 26 mei de Jumbo volledig is leeggehaald voor de verbou-

wing  
− dat rond het verschijnen van De Woldewieker onze Jum-

bo een volledig nieuwe supermarkt zal zijn. 
− dat er bij St. Platform Woldwijck altijd nog een vacature is voor 

een secretaris. 
− dat het dagelijks bestuur u graag wil vertellen, wat daar alle-

maal bij komt kijken.  
− dat De Woldewieker best wel een paar nieuwe mensen 

kan gebruiken. 
− dat er ook dit jaar geen traditionele kindervakantiespelweek zal 

worden georganiseerd. 
− dat er misschien in aangepaste vorm nog wat activiteiten zullen 

plaatsvinden. 

In 2021 geen huurverhoging sociale huurwoningen 
 
Bron: 2e Nieuwsbrief van Lefier van dit jaar 
 
Vorige week heeft de minister bekend gemaakt dat de huren voor 
sociale huurwoningen in 2021 niet omhoog gaan. Goed nieuws voor 
onze huurders! 
 
Voor welke woningen geldt dit? 
Dit geldt voor alle sociale huurwoningen van woningcorporaties. Ieder 
jaar passen we op 1 juli de huren aan, maar dit jaar blijven de huren 
gelijk. We mogen de huren wel verhogen als een woning vrij komt. 
Ook bij verduurzaming van woningen kan de huur omhoog gaan. 
Woningen in de vrije sector en bedrijfsonroerend goed vallen buiten 
deze maatregel. 
 
Wat betekent dit voor nieuwbouw en verduurzaming? 
Als we de huren niet verhogen, komt er minder geld binnen. Als 
verhuurder krijgen we van de overheid compensatie daarvoor. Zodat 
we door kunnen gaan met woningen bouwen en verduurzamen. 
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