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Voorwoord 
 
De redactie heeft op de vorige Woldewieker heel wat positieve 
reacties gehad. Het ging dan ook om de 75e editie. Wij, Harrie en 
Jubert, bedanken u voor al uw vriendelijke woorden. 
 
Ook nr. 76 is een feit. Een aantal artikelen gaan over de 
ontwikkelingen op het gebied van nieuwe scholen en scholen, die in 
de toekomst moeten verdwijnen. U leest er alles over in deze 
Woldewieker . 
 
U mag er weer 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 december is op 26 
november 2021. Tot op deze datum kunt u uw kopij inleveren bij de 
redactie. wijkkrant@platform-woldwijck.nl. Tekst ontvangen we graag 
als worddocument (.docx) en foto’s bij voorkeur onverkleind in jpg-
formaat. Wilt u afbeeldingen niet in de tekst plakken, maar apart als 
bijlage meezenden? 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 

Dit keer in “De Woldewieker” 

Fietscrossbaan bijna klaar 
 
Aan de Zuiderkroon, naast het nieuwe Kindcentrum wordt een 
fietscrossbaantje gerealiseerd. Daarvoor is zand gebruikt wat is 
uitgegraven op de plaats, waar nu het Kindcentrum staat. 
 
Het motto is geweest: maak van de nood een deugd. Een flinke bult 
zand is de basis voor een attractief 
fietscrossbaantje voor de jeugd. De 
baan moet nog worden voorzien 
van een harde toplaag. Als dit klaar 
is zal er een mooie 
openingsactiviteit zijn, waar 
betrokken partijen, samen met de 
jeugd voor zullen zorgen. 
 
Nu al zijn er dagelijks veel kinderen 
met hun fietsjes aan het crossen op 
de fietscrossbaan in wording. Hoe 
fantastisch zal het straks zijn, 
wanneer de baan helemaal klaar is! 

mailto:wijkkrant@platform-woldwijck.nl
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Groencontaineractie  
 
Stichting Platform Woldwijck laat hierbij weten dat u 
weer gratis uw tuinafval kunt inleveren.  
 
Op 16 oktober van 9 tot 12 uur staat de container aan 
de Wega.  
 
Let u er wel op, dat alleen tuinafval kan worden 
ingeleverd. Als er ander materiaal door het tuinafval 
zit, zal het aangebodene worden geweigerd. Ook 
planken en resten van schuttingen en omheiningen 
zullen worden geweigerd. 
 
Er zijn vrijwilligers aanwezig om u een handje te 
helpen. Bij de groencontainer zijn twee kruiwagens 
aanwezig, die u kunt lenen om uw tuinafval van uw 
huis naar de groencontainer te vervoeren. U kunt dit 
met de aanwezige vrijwilligers overleggen. 

Dikke Dames schilderen/mozaïeken 
 
Zaterdag 6 november van 11.00 tot 16.00 uur kunt u 
weer Dikke Dames schilderen. Naast het schilderen 
van Dikke Dames kunnen deze dames ook in 
mozaïek vastgelegd worden.  
 
De kosten zijn € 15,00 inclusief soep en broodje en u 
kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 06-
12579881 of mail naar info@woldwijckcentrum.nl 

Woldwijck darts 
 
Ben jij op zoek naar een leuk tijdverdrijf of hobby en 
heb jij op dit moment nog nergens je pijlen op 
gericht? Wie weet is een avondje darten dan wel iets 
voor jou. Iedere dinsdagavond vanaf 19.30 tot 
ongeveer 23.00 uur wordt er gedart in het 
Woldwijckcentrum. Er worden dan zo'n 3 tot 5 
wedstrijdjes op een avond gespeeld, afhankelijk van 
het aantal deelnemers dat op dat moment aanwezig 
is. vooraf even ingooien is geen probleem. 
 
Vanaf 19.00 uur zijn de deuren van het 
Woldwijckcentrum open. De dartsclub is recreatief en 
dus niet competitief ingesteld.  
 
Heb jij na het lezen van dit al zin gekregen om een 
potje te komen darten bij ons, kom dan vanaf dinsdag 
7 september pijlsnel naar het Woldwijckcentrum toe 
voor een gezellige en relaxte avondje. De toegang is 
vanaf 16 jaar en bedraagt €2,50 p.p plus eventuele 
bijkomende consumpties.  
Wees welkom.  

Thema-avonden 
 
Het Woldwijckcentrum gaat in samenwerking met 
andere organisaties thema-avonden organiseren over 
verschillende onderwerpen. 
 
Het kan gaan over bijvoorbeeld de wijk, fotografie, 
huisdieren, rouwverwerking opvoeding enz. 
 
Heeft u een onderwerp, die u interessant vindt, dan 
kunt u dat laten weten via telefoonnummer: 06-
12579881 of mail naar info@woldwijckcentrum.nl 

Mantelzorgcafé: 
 
Niet Aangeboren Hersenaandoeningen 
Zorgen voor een naaste met een niet aangeboren 
hersenaandoening (NAH) is vaak intensief! In de 
volgende themabijeenkomst willen we dat graag 
onder de aandacht brengen. 
 
We hebben Jennette Mooibroek (ervarings-
deskundige NAH, en voorzitter Hersenletsel.nl regio 
Noord) bereid gevonden om een presentatie te 
houden. Zij zal dit samen met een mantelzorger 
doen. 
Datum: woensdag 13 oktober 2021 
Tijd: van 14:00 tot 16:00 uur 
Locatie: Woldwijckcentrum 
 
Uiteraard nemen wij de coronamaatregelen in acht! 
 
I.v.m. een beperkt aantal plaatsen graag opgeven 
voor 1 oktober. Dit kan telefonisch op 0598- 364900 
of per mail naar mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl  

Ossenstaartsoep 
 
1 ossenstaart, een klein stukje 
mager rookspek, boter, 1 flinke ui, 
enkele worteltjes, 2 eetlepels 
bloem, 3 liter water, zout, 15 witte 
en zwarte peperkorrels, 2 dl 
Madeira, peterselie, bladselderij, basilicum, 
rozemarijn, salie, marjolein, 100 gr gare doperwtjes 
 
Laat de ossenstaart door de slager in stukken 
hakken. Bak het stukje rookspek langzaam uit en bak 
in het uitgelopen spekvet de stukken ossenstaart 
bruin. Bak dan ook even de in schijven gesneden ui 
en wortelplakjes mee. Strooi de bloem erover en laat 
die al roerend lichtbruin worden. Doe er onder goed 
roeren het water bij en voeg zout en peperkorrels toe. 
Breng de bouillon aan de kook en laat die 4 à 5 uur 
trekken. Als het goed is, dient de bouillon wat 
geleiachtig te zijn. Zeef de bouillon en haal de mooie 
stukken vlees van de staart. Laat in de madeira de 
gewassen kruiden op een zacht vuur ± 15 minuten 
trekken; zeef dit, bak de kruidige Madeira met de 
stukjes vlees en voeg de doperwten bij de soep. 
 
Eet smakelijk! 

mailto:info@woldwijckcentrum.nl
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Sjoelen 
 
Het Woldwijckcentrum wil een sjoelclub oprichten. 
Hiervoor zijn natuurlijk wel spelers nodig die het leuk 
vinden om regelmatig een potje te sjoelen. Is er 
genoeg animo dan kunnen we starten. 
 
U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 06-
12579881 of mail naar info@woldwijckcentrum.nl 

Vooraankondiging Yoga 
 
Het Woldwijckcentrum gaat yogalessen organiseren! 
Informatie over kosten en startdatum volgen nog, hou 
hiervoor de Facebookpagina en de website 
www.woldwijckcentrum.nl in de gaten. 
 
U kunt informatie vragen of zich opgeven via 
telefoonnummer: 06-12579881 of mail naar 
info@woldwijckcentrum.nl 

Nieuws Kindcentrum Zuiderkroon 
(Bron: nieuwsbrief Kindcentrum Zuiderkroon van 
augustus) 

 
Afronding bouw: 
Het afgelopen Corona-jaar 
was voor iedereen een 
rare periode. Dit heeft ook 
in de bouw effect gehad: 
Niet alle materialen konden op tijd geleverd worden. Toch heeft de aannemer 
alles op alles gezet om het gebouw op tijd af te ronden. Dit is niet helemaal 
gelukt, maar het gebouw is op woensdag 11 augustus door Hesco Bouw 
overgedragen aan de Gemeente en is in gebruik genomen bij de start van het 
nieuwe schooljaar! 

 
De komende weken worden de laatste bouwkundige punten aan de gevel en het dak afgerond. In het 
plantseizoen, start halverwege oktober, worden de bomen, heggen en planten geplant en gepoot. Alle 
informatie over Kindcentrum Zuiderkroon, inclusief eerdere nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website 
van de gemeente Midden-Groningen. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief daar ook aanmelden. 

mailto:info@woldwijckcentrum.nl
http://www.woldwijckcentrum.nl
mailto:info@woldwijckcentrum.nl
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GameDungeon: Gamen, Spelen en Chillen 
 
Elke woensdagmiddag zet 
het Woldwijckcentrum de 
deuren open voor de 
GameDungeon. 
 
De GameDungeon is een 
ruimte om te gamen, spelen 
en te chillen voor kinderen 
van 7 tot 13 jaar. 
 
Er is een Playstation en er zijn computers waar op 
gegamed kan worden. Daarnaast zijn er bordspellen 
en tafelvoetbal en een tafeltennistafel waar mee 
gespeeld kan worden. 
 
Ben je tussen 7 en 13 en een sportieve gamer of 
gewoon gek op spelletjes? Kom dan op 
woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur langs bij de 
GameDungeon in het Woldwijckcentrum.  
 
Voor vragen kan je het Woldwijckcentrum binnen 
lopen of mail naar Game.Dungeon9602@gmail.com 

Geen kindervakantiespelweek, toch 
activiteiten  
 
Voor de tweede achtereenvolgende jaar kon er 
vanwege de coronaspelregels weer geen 
kindervakantiespelweek worden georganiseerd. De 
vrijwilligers waren echter niet voor een gat te vangen 
en gingen op zoek naar mogelijke activiteiten, die 
buiten konden worden gehouden. Hierin werkten de 
vrijwilligers van de spelweek en Platform Woldwijck 
nauw samen.  
 
Op donderdagavond 5 augustus was er in de open 
lucht aan de Zuiderkroon een disco. Een fijne avond 
voor de kinderen en eveneens geweldig voor het 
discoteam, die eindelijk weer eens lekker los konden 
gaan voor de kinderen. 

Helaas waren er voor de speurtocht van 12 augustus 
te weinig aanmeldingen en kon deze daarom niet 
doorgaan. 
 
Op 19 augustus waren er op het evenemententerrein 
aan de Zuiderkroon een aantal luchtkussens 
geregeld. Altijd garantie voor succes.  

Om op de hoogte te blijven van activiteiten voor onze 
kinderen kan men zich aanmelden voor de facebook-
pagina’s DiscoteamWoldwijck en/of Spelweek-
woldwijck.  

Astrid Schomaker stelt zich voor 
 
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Astrid. 
Sinds een jaar ben ik werkzaam in het Sociaal Team 
als maatschappelijk werker. Sinds januari ook binnen 
team Zuid. In deze toch wel gekke tijd voelt het als 
een warm welkom. 

Wat ik zo mooi vind aan het werk binnen het Sociaal 
Team is contact maken met de inwoners. Maar wat 
het werk vooral mooi maakt, is dat je even wordt 
meegenomen in het persoonlijk leven van iemand.  
 
Ik ben opgegroeid op het Groningse platteland en 
neem die nuchterheid graag mee in mijn werk. Ik 
denk graag in mogelijkheden en zoek graag samen 
met iemand naar een passende oplossing.  
 
Wanneer het allemaal weer een beetje kan, staat de 
deur van het Sociaal Team weer voor u open! 

mailto:Game.Dungeon9602@gmail.com
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Vrijkomende scholen in Woldwijck 
 
In Woldwijck zijn drie scholen met gymzalen niet meer in gebruik voor onderwijs. Het 
betreft de Nico Bulderschool, Het Ruimteschip en De Sterren. 
 
De gemeente wil in overleg met stichting Platform Woldwijck, de bewonerscommissies 
en de bewoners plannen maken voor deze vrijkomende schoollocaties. 
 
Zowel het overleg met bewoners als het maken van plannen kost tijd. Mocht in dit proces 
worden besloten om een gebouw te slopen, is er voorbereidingstijd nodig. Voordat een gebouw gesloopt mag 
worden moet er een asbestinventarisatie worden gedaan en een onderzoek naar de aanwezigheid van 
beschermde dieren. Uiteraard moet ook een sloopmelding of een sloopvergunning worden aangevraagd. 
Daarnaast moeten de gebouwen worden afgesloten van water, elektriciteit en gas voordat de sloop uitgevoerd 
kan worden. 
 
Door diverse bewoners is gewezen op het risico van vandalisme en brandstichting en daarom past de 
gemeente leegstandbeheer toe. De gemeente heeft een gespecialiseerd bureau (Oranje Steengoed Beheer) 
gevraagd om bewoners tijdelijk te laten wonen in de vrijkomende gebouwen. Overlast van tijdelijke bewoners 
wordt niet geaccepteerd en het bureau zal onmiddellijk actie ondernemen bij klachten. De direct omwonenden 
hebben hierover een brief gekregen met daarin een contactpersoon van Oranje Steengoed Beheer. 
 
Hieronder per locatie de stand van zaken: 
 
De Sterren: 
De gemeenteraad heeft besloten dat De Sterren gesloopt moet 
worden en de gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om een 
nieuwe gymzaal te bouwen. Deze nieuwe gymzaal is onder andere 
nodig voor het Kindcentrum aan de Mars. De sloop is in 
voorbereiding, maar er zijn nog geen bouwplannen voor het bouwen 
van een gymzaal en het verdere gebruik en inrichting van het 
terrein. Deze plannen moeten nog gemaakt worden en een voorstel 
wordt daarna besproken met alle betrokkenen en bewoners.  
 
Nico Bulderschool: 

Op 12 juni 2021 is door 
de bewonerscommissie 
Oost een informatiemarkt georganiseerd, waarbij omwonenden 
nadrukkelijk waren uitgenodigd om ideeën en suggesties aan te 
leveren voor de toekomst van de gebouwen of de locatie. Er zijn 56 
formulieren ingeleverd. Best veel! 
 
De suggesties zijn besproken door de bewonerscommissie met de 
gemeente. Daar is gezamenlijk geconcludeerd dat de gebouwen 
niet te behouden zijn en gesloopt moeten worden. De gemeente zal 
de sloop voorbereiden. Maar er is ook geconcludeerd dat we 
moeten proberen zoveel mogelijk suggesties te verwerken in een 
nieuw plan. Daarom zal de gemeente een plan maken met groen 
(natuur), water en wonen (geen flats!!), waarin er ruimte is voor 
verblijven, spelen en sporten. Dit najaar zal een 1e plan worden 

opgesteld en besproken met alle partijen. 
 
Het Ruimteschip: 
Op verzoek van stichting Platform Woldwijck is er door de gemeente 
nog geen standpunt ingenomen over de toekomst van Het 
Ruimteschip. 
 
De gemeente wil graag in gesprek met de bewonerscommissie en 
omwonenden. Eerste vraag is uiteraard of de gebouwen behouden 
moeten blijven en wie de gebouwen kan en wil exploiteren. Als de 
gebouwen wel gesloopt moeten worden, gaat de gemeente de 
sloop voorbereiden. In dat geval wil de gemeente weten wat 
omwonenden wel en niet willen en kan een plan worden gemaakt 
voor de schoollocatie. 
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Koffie-inloop 
 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen 
wijkbewoners elkaar elke maandagmiddag van 2 tot 4 
uur ontmoeten in het Woldwijckcentrum. Loop gerust 
even binnen. Aanmelden is niet nodig. t Kin Weer 

 
Vanaf 5 juni zijn de dorps- en wijkcentra weer open 
voor activiteiten. Tegelijk met de start van het nieuwe 
activiteitenseizoen zal dit worden gevierd. Platform 
Woldwijck en het Wijkcentrum organiseren samen 
een markt op 25 september van 11.00 tot 16.00 uur. 
De markt is op de Pleiaden, voor het wijkcentrum. 
 
Clubs van binnen en buiten het Woldwijckcentrum 
kunnen zich hier presenteren. Er zal aandacht zijn 
voor allerlei activiteiten, die in onze wijk worden 
georganiseerd. Wilt u andere Woldwijckers kennis 
laten maken met uw eigen hobby, dan is ook dit 
mogelijk. Meldt u dit dan ook even bij het 
Woldwijckcentrum tot 20 september. 
 
Voor de lunch zijn er broodjes kroket en soep 
verkrijgbaar. In verband met de inkoop is aanmelden 
tot 20 september wel even nodig. Dat kan bij het 
Woldwijckcentrum.  
 
Hebt u een dieet, geeft u dat dan tegelijk met de 
aanmelding dan even door. 

Inloop op de woensdagochtend weer van 
start 
 
Ongeveer anderhalf jaar is er geen inloop geweest in 
het Woldwijckcentrum. Nu mag het weer en dus kunt 
u tussen 10 en 12 uur aanschuiven. Het dagelijks 
bestuur van Platform Woldwijck en de opbouwwerker 
zijn daar in principe altijd aanwezig. Vaak aangevuld 
met medewerkers van het Sociaal Team zuid, de 
gemeente, de bewonerscommissies, of medewerkers 
van Kwartier Zorg en Welzijn en de 
woningcorporaties. Natuurlijk zijn ze niet allemaal 
elke keer aanwezig. Al naar gelang hoe het uitkomt. 
Leden van het Servicepunt Woldwijck (voorheen 
WISP) zijn ook aanwezig. 
 
Hebt u vragen of ideeën, dan kunt u dit voorleggen 
aan de aanwezigen. Met z’n allen gaan we erover 
brainstormen en wellicht wordt uw idee omarmd en 
gaan we er mee aan de slag. Komt u met een 
persoonlijke vraag, dan gaat iemand van het 
voormalig WISP met u een deurtje verder, zodat uw 
privacy wordt gewaarborgd. Hebt u dus vragen en/of 
leuke ideeën, klachten of u wilt gewoon even uw 
verhaal kwijt, dan bent u op de woensdagochtend 
tussen 10 en 12 uur van harte welkom in de 
activiteitenzaal van het Woldwijckcentrum. Koffie en 
thee is er altijd! 
 

Ziet u geen kans om langs te komen tijdens de 
woensdagochtendinloop, dan kunt u ook per mail of 
telefoon contact opnemen met het secretariaat van 
Stichting Platform Woldwijck. (zie colofon). 

Kerst Inn  
 
Het Leger des Heils en het 
Woldwijckcentrum 
organiseren op zaterdag, 18 
december weer een Kerst Inn 
in het Woldwijckcentrum. 
 
Ouderen, alleenstaanden en 
bezoekers van het 
Woldwijckcentrum worden 
van harte uitgenodigd om 
zich aan te melden om samen het kerstfeest te 
vieren. 
 
De Kerst Inn staat onder leiding van Majoor Richard 
de Vree. Een kerstverhaal en kerstmuziek zullen 
zeker deel uitmaken van het programma. U zult 
worden getrakteerd op een uitgebreide broodmaaltijd 
en soep. 
 
De Kerst Inn begint om 16.00 uur. De deuren gaan 
om 15.30 uur open. Het geheel duurt tot ca. 18.30 
uur. 
 
Na afloop ontvangt u nog een leuke attentie. 
 
De kaarten zijn gratis. Deze kunt u vanaf 28 
november ophalen bij het Woldwijckcentrum en bij 
het Dienstencentrum van het Leger des Heils aan de 
Talmastraat 45.  
 
Er kunnen telefonisch geen kaarten worden 
gereserveerd. Wees er op tijd bij. 
 
Voor meer informatie zie eind november begin 
december de regionale kranten. 

Creaclub 
 

Knutselen, handwerken, Diamond Painting, dat kan 
allemaal op de creaclub in het Woldwijckcentrum op 
elke maandagmiddag van kwart over 2 tot kwart over 
4. U kunt ook eigen materiaal meenemen en met uw 
eigen hobby aan de slag. Veel is er mogelijk. Je 
werkt in gezelschap en leert van elkaar. Het is wel 
handig om je even vooraf aan te melden in verband 
met materiaal dat moet worden aangeschaft. 
 
Aanmelden kan bij het Woldwijckcentrum via 
telefoonnummer: 06-12579881 of mail naar 
info@woldwijckcentrum.nl 

Sinterklaasmiddag 
 

Dit jaar zal er weer een sinterklaasmiddag worden 
georganiseerd door Kleurrijk Woldwijck in het 
Woldwijckcentrum. Wanneer en hoe dit gaat 
gebeuren, is op het moment van schrijven van dit 
artikel nog niet bekend. Als de feiten bekend zijn, zal 
dit via de Kindcentra en de bekende sites en sociale 
media bekend worden gemaakt.  

mailto:info@woldwijckcentrum.nl
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Agenda september - december 2021 
 
Donderdag 23 sep 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Vrijdag 25 sep 11.00-16.00 uur t kin weer Pleiaden 
Woensdag 29 sep 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
 
Zaterdag 02 okt 13.00-16.00 uur Open Burendag West Het Ruimteschip 
Zondag 03 okt 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
Donderdag 07 okt 19.30 uur  Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Zondag  10 okt 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Woensdag 13 okt 09.30 uur Repaircafé Woldwijckcentrum 
Woensdag 13 okt 14.00-16.00 uur Mantelzorgcafé De Burcht 
Zaterdag 16 okt 09.00-12.00 uur Groencontaineractie Wega 
Donderdag 21 okt 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
woensdag  27 okt 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
 
Donderdag 04 nov 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Zaterdag 06 nov 11.00 uur Dikke Dames Woldwijckcentrum 
Zondag 07 nov 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
Woensdag 10 nov 09.30 uur  Repaircafé Woldwijckcentrum 
Zondag 14 nov 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Donderdag 18 nov 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Woensdag 24 nov 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
 
Donderdag 02 dec 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Zondag 05 dec 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
Woensdag 08 dec 09.30 uur Repaircafé Woldwijckcentrum 
Zondag 12 dec 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Donderdag 16 dec 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Zaterdag 18 dec 16.00 uur Kerst In Leger des Heils Woldwijckcentrum 
Woensdag  22 dec 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
Vrijdag 24 dec 19.00 uur Kerst Country Line Dance Woldwijckcentrum 
 
Kijk voor actuele informatie en activiteiten op www.platform-woldwijck.nl of www.woldwijckcentrum.nl  

Open Burendag Woldwijck West 
 
Wanneer?: Zaterdag 2 oktober Vanaf 13.00 uur, tot 16.00 uur 
Waar? Bij het Ruimteschip. 
Door wie? De bewoners commissie, in samenwerking met Platform Woldwijck 
Voor wie? Voor alle bewoners die het belangrijk vinden, wat er allemaal in onze wijk staat te gebeuren! 
Waarom? Het zal niemand zijn ontgaan, dat de school “Het Ruimteschip” uit ons deel van de wijk is 
 verdwenen. Mooie herinneringen aan, de school op de bult, voor velen. Wat willen we graag 
 met de plek, als de school wordt gesloopt? Als we niks ondernemen, valt het vermoedelijk in 
 handen van een project ontwikkelaar. 
Wat willen we? Met zijn allen meedenken. 
 Denk bijvoorbeeld aan één groot speelspektakel voor ons allemaal! 
 Bewegingstuin voor jong en oud, natuur speeltuin, gewone speeltuin. 
 
Noem maar op. De ideeën hierover kunt u zaterdag 2 oktober kwijt. Er zullen partytenten op de bult staan. 
Voor de kids is er een springkussen aanwezig. U bent de hele middag welkom met vragen, ideeën en 
gesprekken met betrokkenen en medewijkbewoners. Noteer alvast de datum als BELANGRIJK. Dit gaat over 
uw kinderen, voor wie speelgelegenheid zo belangrijk is! DAT VIND U TOCH OOK? 

Bloemstukjes Kleurrijk Woldwijck 
 
Het is al even geleden, dat er voor het laatst bloem- en kerststukjes werden gemaakt in het Woldwijckcentrum. 
Nu langzamerhand vele activiteiten weer worden opgestart, zullen er ook in december weer kerststukjes 
worden gemaakt. Helaas kunt u zich hiervoor niet meer opgeven. De deelnemers zijn die mensen, die zich 
anderhalf jaar terug al hadden aangemeld. Na afgelasting is hun inschrijving gewoon doorgeschoven naar 
december van dit jaar. Op de facebookpagina kleurrijk woldwijck en de website van Stichting Platform 
Woldwijck kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom bloemschikken en andere 
activiteiten. 



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 26 november 

2021. Alles wat na die datum binnenkomt, wordt niet meer in die uitgave van “De Woldewieker” ge-
plaatst. 

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 

Colofon 
“De Woldewieker” 

Colofon 
“De Woldewieker” 

Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde, ….. 
 
− dat eerdaags het fietscrossbaantje aan de Zuiderkroon offici-

eel zal worden geopend. 
− dat de baan nu al intensief wordt gebruikt door de jongeren. 
− dat de buitenkant van het hoofdgebouw van De Burcht aan 

het afbrokkelen is. 
− dat De Burcht bij de gemeente een verzoek heeft ingediend 

om het terrein van De Sterren te mogen kopen om daar een 
groot, tijdelijk gebouw te bouwen. 

− dat het nog niet bekend is of er dit jaar een sinterklaasintocht 
zal zijn in onze wijk. 

− dat Dina, na jarenlang de wijkkrant te hebben bezorgd, er 
mee is gestopt. 

− dat ze heel erg wordt bedankt voor haar inzet. 
− dat u activiteiten, die u graag vermeld zou willen zien in de 

agenda, kunt doorgeven aan Wini Vos van het Woldwijckcen-
trum. 

− dat u het ook kunt aanleveren bij de redactie van De Wolde-

wieker. 
− dat er meer disco’s zullen worden georganiseerd. 
− dat kleuters, die een jaartje te oud zijn geworden toch mogen 

blijven komen. Hou daarvoor de bekende informatiekanalen in 
de gaten! 

− dat de Nico Bulderschool en Het Ruimteschip voortaan Noor-
derlicht zullen heten. 

− dat het nieuwe Kindcentrum Zuiderkroon er ook van binnen 
wel heel mooi uitziet. 
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