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Voorwoord: 
 
De laatste Woldewieker van 2021 is een feit. Artikelen over wat 
komt en wat is geweest, nieuwe items en de vaste rubrieken. Een 
wijkkrant met variatie. Voor de redactie leuk om De 

Woldewieker te maken en naar wij hopen, voor u fijn om erin te 
lezen. 
 
Of de aangekondigde activiteiten doorgaan of aangepast moeten 
worden, zal afhangen van de op dat moment geldende landelijke 
RIVM-maatregelen. Eventuele wijzigingen kunt u vinden op de sites 
van St. Platform-Woldwijck, het Woldwijckcentrum  en op de sociale 
media.  
 
De redactie is uitgebreid met Ramona. Zij is 13 jaar en gaat zich 
richten op de jeugd. Hoe zich dit gaat ontwikkelen, is nog niet te 
zeggen. Wij zullen Ramona zoveel mogelijk ondersteunen, zodat ze 
zich snel bij ons thuis gaat voelen. Verderop in De Woldewieker 
stelt ze zichzelf aan u voor. 
 
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 maart is op 25 februari 
2022. 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. 
Wilt u afbeeldingen niet in de tekst plakken, maar apart als bijlage 
meezenden? 
 
Ramona, Jubert en Harrie wensen u fijne feestdagen toe en een 
gezond en voorspoedig 2022! 

Dit keer in “De Woldewieker” 

Nieuw ingerichte evenementen terrein Zuiderkroon  

Lees verder op pagina 2 

mailto:wijkkrant@platform-woldwijck.nl
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Nieuw ingerichte evenementen terrein 
Zuiderkroon  
 
Vervolg van pagina 1: 
Op zaterdagmiddag 9 oktober is het nieuw ingerichte 
evenementen terrein naast de nieuwe school aan de 
Zuiderkroon in gebruik genomen. 
 
Voor de jeugd waren er meerdere sport en 
spelattributen waar intensief gebruik van werd 
gemaakt. De middag werd afgesloten met een disco. 

De voorzitter van het wijkplatform Harrie de Keijser 
opende op deze middag eveneens het nieuwe 
fietscross baantje. 
 
Het idee voor deze voorziening kwam van een van 
onze ttwijkbewoners en werd mogelijk nadat er veel 
zand over was van de bouw van de nieuwe school. 
Door de inzet van de bewonerscommissie oost, 
jongeren uit de wijk en de gemeente is een mooi 
baantje gerealiseerd. Hoewel er hier en daar nog aan 
“gesleuteld” moet worden is dit een mooie 
voorziening naast het basketbalveld, voetbalveld en 
het volleybalveld. 

Kerststol 
 
Ingrediënten: 
 
500 gr. bloem, 50 gr. gist  
75 gr, suiker, 1/4 l. lauwwarme 
melk, 100 gr. boter, 50 gr. reuzel 
zout, 2 cl rum, 5 druppels bittere amandelolie, 
geraspte schil van 1/2 citroen, 150 gr. Rozijnen, 100 
gr. bigaro's (Franse vruchtjes), 75 gr. Oranjesnippers, 
75 gr. sukade, 75 gr. gekonfijte ananas, 150 gr. 
gebakken amandelen, boter om in te vetten, bloem 
om te bestuiven, 50 gr. boter om te bestrijken, 50 gr. 
gezeefde poedersuiker 
 
De bloem in een grote kom doen. In het midden een 
kuiltje maken en daarin de gist brokkelen. Een 
theelepel suiker erover strooien en een scheutje van 
de warme melk toevoegen. Met wat bloem van de 
rand uitroeren tot een glad "voordeegje". 
 
Bloem erover strooien en 15 minuten op een warme 
plaats laten rijzen totdat het volume zich heeft 
verdubbeld. 
 
De boter met het varkensvet in een pannetje laten 
uitsmelten en weer laten afkoelen. De suiker, de rest 
van de melk, zout, rum, bittere amandelolie en 
citroensap bij het deeg doen en erdoor kneden. 
Blijven kneden en slaan totdat er blazen ontstaan en 
het deeg gemakkelijk van handen en kom loslaat. 
 
De kom afdekken met en schone theedoek en nog 
eens 30 minuten op een warme plaats laten rijzen. 
Intussen de rozijnen in een kom overgieten net 
kokend water. Daarin 5 minuten laten "wellen" en 
daarna laten uitlekken. Goed drogen in een 
theedoek. 
 
Er wat bloem door mengen. De Franse vruchtjes in 
vieren snijden; de oranjesnippers, sukade en stukken 
ananas fijnhakken. Alle soorten vruchtjes met de 
gehakte amandelen door het deeg kneden. 
 
Een bakblik met aluminiumfolie bekleden en 
insmeren met boter. Een werkvlak met bloem 
bestuiven en het deeg daarop uitrollen tot een 
langwerpige lap van ca. 2 cm. dik. Beide lange 
kanten naar het midden toe oprollen en er de vorm 
van een stol aan geven. 
 
Het deeg op het bakblik leggen. Nog eens toegedekt 
45 minuten op een warme plaats laten rijzen en het 
bakblik daarna op de middelste richel van de 
voorverwarmde oven schuiven. 
 
Baktijd: 50 minuten. Ovenstand: elektrische oven: 
200 graden; gasoven: gascijfer 4 of 1/2 vlam. 
 
Uit de oven de stol warm met gesmolten boter 
bestrijken en er poedersuiker over strooien. 

Gamedungeon weer in de lift 
 
Na een lastige periode met weinig bezoekers voor de 
Gamedungeon, hebben de kinderen in de wijk de 
Gamedungeon herontdekt. 
 
Met het wijkfeest dat in september plaats heeft 
gevonden op de Pleiaden, hebben organisaties en 
clubjes uit de wijk en het Woldwijkcentrum zichzelf 
kunnen presenteren. 
 
De Gamedungeon was ook open en heeft veel 
bezoek gehad van de kinderen. Deze kinderen 
nemen weer vriendjes mee en zo hebben Christian 
en Patrick het druk wanneer de Gamedungeon open 
is. 
 
Voor de kinderen die het ook leuk vinden om te 
gamen en te chillen, elke woensdagmiddag van 2 tot 
4 uur is de Gamedungeon open. 
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Bewoners West denken mee 
 
Op 2 oktober was het dan zover. 
 
Meedenken over mogelijkheden en kansen wanneer 
in de toekomst Het Ruimteschip wordt afgebroken. 
 
Onder het genot van een kopje koffie konden de 
bewoners van Woldwijck West hun ideeën samen 
met de projectontwikkelaars en de gemeente 
bespreken. 
 
De bijeenkomst vond plaats op de bult bij de school 
onder grote partytenten.  
 
Zowel de jeugd, onze ouderen, en alles wat daar 
tussen zit, geven aan dat: 
 

• gedeeltelijk woning bouw 

• één grote speeltuin 

• een bewegingstuin 
 
de meeste stemmen hebben gekregen. 
 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. U 
kunt er vanuit gaan dat er meer bijeenkomsten bij u 
in de buurt georganiseerd zullen worden. 
 
Bewoners commissie Woldwijck West. 
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Burendag in flat Woldzicht 
 
25 september mocht het eindelijk weer, Burendag! 
 
Een mengeling van bewoners uit de Van 
Limburgstirumflat (Woldzicht), gasten uit de 
Melkwegflat, Spica, Sterrenflat en Bewonerscommissie
-Midden genoten met een hapje en drankje van de 
activiteiten o.a. een Bingo. 
 
De jongste winnaar was 5 jaar. 
 
Het doel: nieuwe bewoners leren kennen, de banden 
met anderen weer aanhalen, gezien de positieve 
reacties ruimschoots gehaald. 

Vallen verleden tijd 
 
Uit onderzoek is gebleken dat ouderen een grotere kans hebben om te vallen dan jongeren. Wanneer je ouder 
wordt, sta je minder stevig op je benen, je staat moeilijker op uit een stoel of je voelt je soms even duizelig. 
Met andere woorden, je kunt dan sneller vallen. Vooral mensen van 65 jaar of ouder ondervinden veel last van 
een val. Jaarlijks vallen bijna 80.000 ouderen met ernstig letsel als gevolg.  
 
In samenwerking met de gemeente en Fysiotherapie Hoogezand biedt Menzis in Midden-Groningen de cursus 
Vallen Verleden tijd aan, waar deelnemers leren om niet te vallen, hoe te vallen om zich goed te kunnen 
opvangen en hoe weer op te staan. Het valrisico wordt hiermee beperkt. De ervaringen van de deelnemers 
zijn uiterst positief. Vooral de angst om te vallen wordt bij deze cursus weggehaald 
 
Hoe ziet de cursus eruit  
 
In het programma komen de volgende onderdelen aan bod: 

• Intake gesprek 

• Valtraining; het op een veilige manier leren vallen 

• Hindernisbaan; deze bestaat uit obstakels die u veel tegenkomt in 
het dagelijks leven. u leert deze herkennen en er goed mee om te 
gaan. 

• Sport, spel en looptraining; dit om te leren om veilig te kunnen 
bewegen in een drukke omgeving en om uw looppatroon te 
optimaliseren. 

• Bot belastende oefeningen; om de botconditie te verbeteren 

• Informatie en advies met betrekking tot vallen 
Het programma duurt acht weken waarbij er iedere week één 
bijeenkomst is van anderhalf uur.  
 
Over valpreventie 
 
Valpreventie is een programma voor mensen van 65 jaar of ouder met een risico op vallen of die angst 
hebben hiervoor. Het programma moet ervoor zorgen dat ouderen hun angst om (opnieuw) te vallen 
overwinnen. Een val veroorzaakt namelijk veel leed en leidt vaak tot een achteruitgang van de kwaliteit van 
leven. Niet alleen lichamelijk, maar ook de angst om te vallen kan er voor zorgen dat bepaalde situaties of 
activiteiten worden vermeden. Het komt vaak voor dat mensen daardoor hun huis niet meer uitkomen en 
sociale contacten gaan missen, eenzaamheid ligt dan op de loer. De welzijnscoaches van de gemeente 
kunnen hier in dan begeleiden. 
 
Om mee te doen aan de cursus is geen verwijzing van de huisarts nodig. Voor MenzisGarantVerzorgd-
verzekerden is de cursus gratis. Mensen met een andere verzekering kunnen de cursus volgen met een eigen 
bijdrage. Het eigen risico wordt niet aangesproken.  
 
Meedoen in Midden-Groningen? Loop eens langs, bel of mail met Fysiotherapie Hoogezand. (0598-324040 
info@fysiotherapie-hoogezand.nl )  

mailto:info@fysiotherapie-hoogezand.nl
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Heerns (van Jan Prijt) 
 
Sommige lu stoan der bie te schudden en te rillen, 
as de visboer de heerns staait te villen. 
Even bie karre stoan en hom bie ’t steertje pakken, 
de kop omhoog en den de heern in de haals loaten 
zakken. 
 
Dat tafereel kin je wekelijks op de maarkt zain. 
De woare laifhebber van vis is din vroug in de bainen. 
Een zolte of een zoere, ze goan der baide wel in. 
Joa lu, aan een viske hebben de mainste lu wel zin. 
Een dikke zolte heern mit een siepeltje der bie. 
Man, man, dat is een lerkernij veur mie. 
Een rolmops gaait der bie mie wel in. 
En ook in een zoere bökken heb k voak wel zin. 

Groencontaineractie 16 oktober 
 
Op 16 oktober stond de groencontainer weer aan de 
Wega, waar bewoners van onze wijk gratis hun 
tuinafval konden inleveren.  
 
Ondanks dat bewoners tegenwoordig zelf de 
beschikking hebben over een kleine groencontainer, 
was er veel aanloop bij de grote groencontainer. Om 
12 uur was de container stampvol.  
 
Vrijwilligers waren druk bezig om te helpen en de 
kruiwagens waren de gehele ochtend uitgeleend. 
Daarvoor ontstond er zelfs een wachtlijst. Onze 
vrijwilligers zijn daarop bijgesprongen met de 
aanhangwagen. 

Onze allerjongste vrijwilliger Lucas (basisschool-
leeftijd) staat normaal gesproken fanatiek mee te 
helpen in de container. Echter deze keer vond hij het 
leuker om in de partytent te staan om koffie en thee 
te schenken aan vrijwilligers en bezoekers. Hierdoor 
was er voor andere vrijwilligers ruim de gelegenheid 
om een praatje te maken met bezoekers. 
 
Met dank aan Marco van de Jumbo kon Lucas 
trakteren op heerlijke koeken. Tevens willen we 
nogmaals de mevrouw bedanken die zo aardig was 
om illegaal gestorte groenafval naar de container te 
brengen. Opgeruimd staat netjes. 

Intocht Sinterklaas 
 
Op 13 november rond 1 uur hoorde je ze in de verte 
al aankomen. Een bonte stoet van oude auto’s, 
bussen en brandweerauto’s. Sinterklaas en zijn 
Pieten kwamen de kinderen van Woldwijck 
begroeten. 

Ze werden welkom geheten door spreekstalmeester 
Sonja Klaassens. De Sint nam alle tijd om met de 
kinderen op de foto te gaan, tekeningen te ontvangen 
en gesprekjes te voeren, terwijl de pieten zakjes 
pepernoten uitdeelden. 
 
Eén Piet was extra populair bij de kinderen. Dat was 
een Piet zonder pet of muts, maar wel met een kaal 
hoofd. Hij kreeg spontaan van de kinderen de naam 
“Kale kop”. 
 
Rond 2 uur vertrok de sint en zijn gevolg weer. Zij 
moesten ook nog naar de kinderen in andere delen 
van onze gemeente. 

Bewonersdag Nico Bulderschool 
 
Op 12 juni werd er een Bewonersdag georganiseerd 
bij de Nico Bulderschool. 
 
De omwonenden konden hun ideeën rond de 
toekomst van het terrein in een ideeënbus doen. 
Uiteraard was er een natje en een droogje. 
 
Het artikel met alle uitkomsten van die dag is te groot 
voor De Woldewieker. Toch wordt u de 
mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de 
resultaten en verdere ontwikkelingen. 
 
Op www.platform-woldwijck.nl vindt u het artikel, 
zoals dat is aangeleverd bij de redactie van uw 
wijkkrant. 

http://www.platform-woldwijck.nl
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Marit Smit stelt zich voor 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Marit Smit, ik ben zo’n 3 jaar werkzaam 
als jongerenwerker bij Kwartier Zorg & Welzijn. Sinds 
1 november ben ik jongerenwerker in het gebied 
waar ook Woldwijck onder valt. Het jongerenwerk 
richt zich op jongeren van 12 t/m 27 jaar. Je kunt mij 
vinden in de wijk of jongerencentrum Amovement. 
 
Ik ben te bereiken op 06-52520137 of 
via m.smit@kwartierzorgenwelzijn.nl 

 
Laag inkomen? Weet waar je recht op hebt! 
 
‘Dat geldt voor mij’ heet de campagne om De VoorzieningenWijzer onder de aandacht te brengen bij inwoners 
van Midden-Groningen met een laag inkomen.Met De VoorzieningenWijzer weet je welke toeslagen en 
regelingen voor jou gelden. En of je wel de best 
passende energieleverancier en zorgverzekering hebt. 
 
Als inwoner kun je een gratis check aanvragen bij 
een opgeleide adviseur.  
Voor minima zijn er diverse landelijke en gemeentelijke 
regelingen, toeslagen en fondsen. Dat moet je zelf 
regelen en dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom 
hebben de gemeente Midden-Groningen, Lefier, 
Groninger Huis en Kwartier Zorg & Welzijn de handen 
ineen geslagen om De VoorzieningenWijzer nu ook 
voor inwoners van Midden-Groningen beschikbaar te 
stellen. Kwartier zorgt voor de uitvoering.  
 
Meer te besteden door De VoorzieningenWijzer 
Na een adviesgesprek is er meer grip en inzicht op de 
financiën. Dat alleen geeft al meer rust en overzicht. 
Daarnaast blijkt dat veel huishoudens gemiddeld 
€ 500,- per jaar meer te besteden hebben na een 
advies. In een adviesgesprek kijkt één van de adviseurs van Kwartier welke toeslagen en/of regelingen voor 
jou/jullie gelden. Ook checkt de adviseur gelijk of je de energieleverancier en zorgverzekering hebt die voor 
jou/jullie het beste is. Dat is een zorg minder! 
 
Ook kan de adviseur helpen bij de aanvragen. 
Het advies, bij jou thuis of op een andere locatie als je dat liever wilt, is gratis en vrijblijvend. De informatie die 
je bespreekt met de adviseur is vertrouwelijk en wordt nooit zonder jouw toestemming gedeeld.  
 
Aanmelden voor een gratis check 
Aanmelden voor De VoorzieningenWijzer kan via www.datgeldtvoormij.nl. Typ in het vakje Midden-Groningen 
Of bel naar Kwartier: 0598-36 49 00. Meestal wordt er binnen 2 weken een afspraak met je gemaakt. 

Met behulp van een computerprogramma checkt adviseur 
Marian van der Vaart alle regelingen waar je recht op hebt.  

mailto:m.smit@kwartierzorgenwelzijn.nl
http://www.datgeldtvoormij.nl
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Agenda december 2021 – maart 2022 
 

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 
 

Zondag  02 jan 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
Donderdag  06 jan 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Zondag 09 jan 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Donderdag  20 jan 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Woensdag 26 jan 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
 
Donderdag 03 feb 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Zondag  06 feb 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
Zondag 13 feb 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Donderdag 17 feb 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Woensdag 23 feb 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
 

Donderdag  03 mrt 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Zondag 06 mrt 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
Zondag 13 mrt 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
Donderdag 17 mrt 19.30 uur Klaverjassen Woldwijckcentrum 
Woensdag 23 mrt 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  

Kindcentrum Zuiderkroon officieel geopend 
 
Woensdag 13 oktober was het dagelijks bestuur van 
het platform Woldwijck uitgenodigd voor een feestje 
aan de Zuiderkroon. Om 1 uur was de officiële 
opening van het Kindcentrum Zuiderkroon. 
 
De leerlingen van de drie organisaties; De Sterren, 
de nieuwe fusieschool Noorderlicht en kinderopvang 
KaKa ontvingen de vele genodigden op hun mooie, 
nieuwe locatie. 
 
Het was direct duidelijk dat zowel de leerlingen als de 
docenten zeer tevreden waren met de nieuwe 
schoollocatie. Bij een rondleiding door leerlingen was 
goed te zien hoe de leerlingen les hadden in een 
prachtige en moderne leeromgeving. Zelfs in de 
schoolkeuken was veel bedrijvigheid (en dat was te 
ruiken). Verder werd er gedanst en uiteraard geleerd. 
 
Om 13.00 werd het openingswoord gedaan door 
onze burgemeester Adriaan Hoogendoorn, die 
samen met minister Slob die via een videoverbinding 
een toespraak hield. 
 
Op het buitenterrein werd de officiële opening verricht 
door een drietal leerlingen en wethouder Erik Drenth 
die de laatste tegels hebben opgeplakt. De grote 
klapper was echter Emma Heesters die een optreden 
verzorgde op het schoolplein. 
 
Al met al een zeer geslaagde opening! 

Ramona, nieuw redactielid 
 
Ramona is ons nieuw redactielid. Zij is 13 en zal 
proberen zich te richten op de jeugd. Hoe haar 
deelname zich zal ontwikkelen, moet de toekomst 
uitwijzen. Van de redactie zal ze alle steun krijgen om 
zich te ontwikkelen. Hieronder stelt ze zich voor. 
 
Wie ben ik? 
Ik ben Ramona en ik ben 13 jaar oud. Ik ben het liefst 
de hele dag creatief bezig. Zo maak ik kaartjes en 
ben ik sinds korte tijd ook begonnen met pixel art. 
Kaartjes maken: met kaartjes maken bedoel ik dat ik 
een verpakking blanke kaartjes koop en daar ga ik 
dan creatief mee aan de slag. Zo maak ik kaartjes 
voor verjaardagen, geboortes en alles wat je maar 
wilt. 
 
Ik heb veel geleerd van YouTube filmpjes, dus als je 
iets wil leren, zoek het eerst eens op op YouTube! Je 
kunt nog best veel leren van YouTube. Ik heb ook 
een Instagram account waar ik ze op verkoop: 
handletteren_by_ramona. Als je interesse hebt, zeg 
ik neem even een kijkje!  
 
Pixel art: ik ben sinds kort ook begonnen met pixel 
art. Pixel art vind ik leuk omdat je er zo gauw een 
aantal uur mee bezig bent als je er eenmaal aan 
begint. 
 
Pixel art is een tekening waar je alleen maar 
vierkantjes mee inkleurt. Je kunt er ook helemaal van 
maken wat je wilt, je kan je eigen fantasie gebruiken. 
Dat vind ik persoonlijk het leukst er aan! 



 
Wat is en doet de Huurdersraad? 
 
De Huurdersraad bestaat al vanaf 1993. Toch weten 
veel mensen niet dat we er zijn. 
 
Wat is de Huurdersraad?  
 
− De Huurdersraad komt in Hoogezand, 

Sappemeer en omgeving op voor de belangen 
van huurders 

− De Huurdersraad wordt bestuurd door 
vrijwilligers uit de wijken van Hoogezand, 
Sappemeer en omgeving. 

− Ze heeft een beroepskracht in dienst die de 
vrijwilligers ondersteunt in het dagelijks werk.  

 
Wat doet de Huurdersraad? 
 
De Huurdersraad komt dus op voor de belangen van 
huurders. Dat kan op verschillende manieren: 
 
− De Huurdersraad  heeft een samenwerkings-

overeenkomst met Lefier, dat wil zeggen dat als 
Lefier iets wil doen met de woningen, bv 
opknappen, dan vraagt Lefier eerst aan de 
Huurdersraad hoe zij er over denken, of het wel 
een goed idee is en of er misschien iets in de 
plannen veranderd moet worden. 

 
 De Huurdersraad bekijkt het altijd vanuit de 
 huurders, zij komen altijd op de eerste plaats. 
 
− Ook overlegt de Huurdersraad  met de 

gemeente (samen met de andere corporatie in 
Midden-Groningen en hun huurders-
organisaties) over het wonen in de gemeente. 
Het gaat dan bv over of er genoeg betaalbare 
woningen zijn en of ze wel beschikbaar zijn 
voor de mensen die daarvoor in aanmerking 
komen.  

− Ook individuele huurders kunnen bij de 
Huurdersraad  terecht voor advies als er 
vragen, problemen of klachten zijn over de 
woning of verhuurder.  

 
Ons adres: Melkweg 1b, 6902 JA Hoogezand 
Ons telefoonnummer is: 06 526 00 665 / 0598 327 
147 
Ons mailadres: info@huurdersraad-hs.nl 
Website: www.huurdersraad-hs.nl 
 
In het volgende nummer van De Woldewieker 
zullen we meer vertellen over ons werk. 

Goed begin van de week 
(Door Maaike Lubbers) 
 
Elke maandagochtend om 10 uur verzamelt zich een 
groep mensen bij het Woldwijckcentrum. Ze gaan 
wandelen. 
 
In mei 2019 startten op initiatief van enkele 
huisartsen en fysiotherapeuten in Hoogezand, 
Slochteren en Kolham groepen voor een wekelijkse 
wandeling. 
 
De gemeente Midden-Groningen voegde een 
wandelcoach toe en vanaf dat moment wordt er 
wekelijks ca 5 kilometer gelopen. Meestal vanaf het 
Woldwijckcentrum, maar we hebben ook wel eens 
vanaf Meerwijk-strand en door het Tripsbos gelopen. 
 
Zelf doe ik daar al vanaf het eerste begin aan mee. 
We lopen ongeveer een uur en dat is prima te doen 
qua tempo. Vaak splitst de groep halverwege op voor 
een kortere en een iets langere route, waarbij we 
elkaar dan bij het Woldwijckcentrum weer 
tegenkomen voor uitblazen en een kop koffie of thee.  
 
Als de weersomstandigheden (of de corona-
maatregelen) al te bar zijn wordt het wandelen een 
enkele keer afgeblazen maar meestal houden we het 
droog. 

Het fijne van deze manier van samen wandelen vind 
ik dat het niet verplicht is. We zien wel wie er om 10 
uur klaar staan, en dat zijn meestal zo’n 15 tot 20 
mensen. Wil je tijdens het wandelen een praatje 
maken – prima. Wil je liever op je zelf blijven – ook 
prima. 
 
Ook het koffiedrinken na afloop is geheel vrijblijvend. 
Kom gerust een keer meelopen. Je kunt je stok, je 
hond of je rollator meenemen. Er zijn behalve voor 
het kopje koffie geen kosten aan verbonden.  
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Mogen wij ons even voorstellen? 
 
Mijn naam is Harriët Kleine Schaars (dame met bril op). Ik werk als casemanager werk en inkomen al 
meerdere jaren namens BWRI in een sociaal team.  
 
En sinds afgelopen jaar in Sociaal Team Zuid aan de Melkweg 145. Met veel plezier overigens! 
 
Het is fijn om mensen een beetje op weg te kunnen helpen met vragen over uitkeringen (van BWRI, UWV of 
SVB) over kwijtscheldingen of financiële regelingen van de gemeente en de overheid. 

 
Als u zich afvraagt of u ergens recht op hebt, 
schroom dan niet om dat te vragen. Soms is er 
meer mogelijk dan u denkt! Maar ook als u 
schulden hebt of financiële zorgen kan ik met u 
meekijken, helpen of doorverwijzen naar de juiste 
instantie. 
 
Tot slot: zou u graag wat meer invulling aan uw 
dag willen geven? Bijvoorbeeld door 
vrijwilligerswerk, een nieuwe hobby of juist door 
een betaalde baan? Ook dan denk ik graag met u 
mee.  
 
Ik sluit hier als collega Casemanager Jeugd graag 
op aan omdat ik met mijn functie ook een 
onderdeel ben van het Sociaal Team Zuid. 
 
Mijn naam is Gerda van der Veen. 
 
Het mooie aan het werken binnen een Sociaal 
Team is o.a. dat ik andere collega’s kan bevragen 
op die dingen waar zij deskundig in zijn.  
 
Zo heb ik Harriët wel eens benaderd met vragen 
wat wel of niet mogelijk is met betrekking tot 
financiën.  
 
Vanuit mijn functie Casemanager Jeugd ben ik 
betrokken bij jeugdigen tot 18 jaar. En omdat zij 
opgroeien in een gezin met ouder(s), ben ik 
tegelijkertijd ook betrokken bij die ouders. 
 
Eigenlijk hebben de vragen die bij ons 

binnenkomen altijd te maken met het welbevinden van de jeugdige. Wat heeft deze nodig om zich goed te 
kunnen ontwikkelen. 
 
Of anders gezegd wat heeft deze jeugdige nodig om in zijn kracht te worden gezet. En hoe zouden ouders 
hierbij kunnen helpen. 
 
Maar ook wie zou vanuit het eigen netwerk ondersteuning kunnen bieden. Hiervan is bekend dat het eigen 
netwerk erg helpend kan zijn om in te zetten als ondersteuning wenselijk of nodig is.  
 
En ook ik sluit af dat wij graag meedenken. U bent van harte welkom op ons kantoor aan de Melkweg! 



Hulp bij modelbouw gevraagd 
 
Hoi, ik ben Davey, 24 jaar en woon in Woldwijck-
West. 
 
Ik ben stapelgek op de kermis. Mijn hobby is dan ook 
het bouwen van echt werkende modelbouw kermis 
attracties van het merk Faller. 

In verband met mijn beperking kan ik het niet zelf. Ik 
zoek iemand die mij hiermee wil helpen, om 
uiteindelijk met alle attracties een leuk geheel te 
maken, zodat ik het makkelijk kan bedienen. Voor het 
elektra werk kan mijn vader mij helpen. De meeste 
attracties zijn al klaar. Het gaat nog om een paar 
modellen. 
 
Ik woon nog bij mijn ouders thuis. 
Lijkt het je leuk om dit samen met mij te doen? Neem 
dan contact op met mijn moeder via dit 
telefoonnummer: 0620180202 
 
Groetjes Davey 

Open inloop, ook voor u! 
 
Elke woensdag van 10 tot 12 uur ontvangen wij 
(wijkplatform) graag buurtbewoners of instellingen die 
ideeën of vragen hebben over allerlei zaken met 
betrekking tot de wijk. 
 
Een paar recente voorbeelden: 
 
− Iemand komt binnen, heeft geen computer, 

maar heeft een schriftelijk verzoek gekregen 
om een vragenlijst in te vullen. Hij wordt daarbij 
verwezen naar een website. (heeft geen 
computer) De man wil daar graag aan mee 
werken. Dan pakken we de laptop erbij en laten 
hem de vragenlijst invullen. 

 
− Afgelopen woensdag (24 november) kwam de 

directeur/bestuurder van Kwartier, Adriana 
Jaarsma even buurten. Ze kwam kennis maken 
en wilde voelen, wat er speelt in de wijk en wie 
zijn de mensen die zich hier vrijwillig inzetten.  
Hoe kunnen wij ons daar met onze 
medewerkers goed in ondersteunen. Wij 
hebben haar onder andere meegegeven het 
belangrijk te vinden een zo langdurig mogelijke 
relatie te hebben met onze ondersteuner. Dat 
hebben we nu gelukkig. 

 
Maar kom ook vooral eens langs bij een activiteit, laat 
even zien dat je als medewerker betrokken bent, ook 
al is dat soms buiten werktijd. 
 
Zoals u ziet rijp en groen komt voorbij. Elke 
woensdagmorgen van 10 tot 12 uur in het 
wijkcentrum. 
 
Kom vooral langs en laat je horen!! 

Het voordeel van elkaar op locatie ontmoeten, is dat 
iedere bezoeker zijn eigen tijd kan indelen. Hoelang, 
hoe laat, met welk onderwerp, de bezoeker maakt 
hierin een eigen keus. 
 
Het ligt in de bedoeling om in 2022 door te gaan met 
elkaar op locatie en in de buitenlucht te ontmoeten.  
 
Mocht u ons echter tussentijds willen ontmoeten, dan 
kan dat op de woensdagochtend van 10 tot 12 uur 
tijdens de open inloop in het Woldwijckcentrum. 
 
Daar zijn dan altijd mensen aanwezig om naar u te 
luisteren en verder te helpen. Komt u met privézaken, 
dan gaan we even een deurtje verder om uw privacy 
te waarborgen.  
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2021, een bewogen jaar 
(Van St. Platform Woldwijck) 
 
Toch heeft het ons ook pluspunten gebracht. 
Bijeenkomsten met bewoners werden voorheen 
gehouden op avonden in het Woldwijckcentrum. 
Vanwege Corona was dat in 2021 niet of moeilijk 
voor elkaar te krijgen. Toch was er veel met elkaar te 
bespreken.  
 
Er is daarom gekozen om elkaar in de buitenlucht op 
locatie te gaan ontmoeten. Ontwikkelingen die vlakbij 
je leefomgeving spelen werden met elkaar 
besproken. Per keer waren er tussen de 50 en 60 
bewoners, die langskwamen met vragen en ideeën. 
Omdat er meestal ook projectleiders, mensen van de 
gemeente, van de bewonerscommissies en het 
platform aanwezig waren, konden veel antwoorden 
meteen worden gegeven. 
 
Tijdens de bijeenkomsten stonden partytenten op de 
locatie en voor een natje en een droogje werd 
uiteraard gezorgd. 



Geert en Anneke ruimen zwerfafval 
 
Geert en Anneke wonen in Woldwijck-Oost. Zij 
ergeren zich mateloos aan het vele onnodige 
zwerfafval in onze wijk. 
 
Eén à tweemaal per week gaan ze op stap om 
zwerfafval op te ruimen in een groenstrook vlakbij 
hun woning en in het aan de overkant gelegen bosje 
aan de Zuiderkroon. Af en toe krijgen ze hulp van de 
buren. Gewapend met prikker, happertje en afvalzak 
trekken ze er op uit. Op deze wijze wordt een 
schonere wijk een beetje van jezelf. 

Beel blikjes, flessen, plastic, maar ook grotere afval 
treffen ze aan. Regelmatig wordt geconstateerd dat 
er sporen zijn van kruiwagens. Hoe gek kun je het 
maken? 
 
Voelt u ook de kriebel om te werken aan een 
schonere wijk door zwerfafval op te ruimen, dan kunt 
u dit laten weten aan uw bewonerscommissie. Zij 
weten de weg en kunnen zorgen voor prikkers, 
happertjes en zakken om de troep in op te ruimen. 

KC Woldwijck past zich aan 
 
Een paar jaar geleden opende Kindcentrum 
Woldwijck aan de Mars haar deuren. Een prachtig 
schoolgebouw met alles erop en eraan. Al snel bleek 
men te maken te krijgen met ruimtegebrek, mede 
door het groeiende aantal leerlingen. Er werden 
plannen gemaakt, wat resulteerde in aanpassingen 
en uitbreidingen in en om het gebouw. 

Voor ’t Vlot worden er 3 nieuwe lokalen en extra wc’s 
gebouwd. De ingang wordt wat groter en er komen 
meer kapstokken. Beide scholen en de kinderopvang  
zijn de afgelopen jaren gegroeid. Binnen in zal er ook 
verbouwd worden om zo optimaal mogelijk gebruik te 
maken van de ruimtes. 
 
Het is de bedoeling dat de lokalen voor ’t Vlot voor de 
kerstvakantie klaar zijn. De hele verbouwing duurt 
waarschijnlijk tot de voorjaarsvakantie. 

Sjoelclub Woldwijckcentrum 
 
Na aanleiding van de oproep in de vorige wijkkrant 
hebben zich een aantal mensen aangemeld om te 
komen sjoelen. Sinds begin november is er weer een 
sjoelclub in het Woldwijckcentrum. 
 
De sjoelers geven aan het erg gezellig te vinden en 
blij zijn dat ze weer aan de (sjoel)bak kunnen. Het is 
nog een klein clubje. U kunt er dus nog prima bij! 
 
Er wordt op woensdagmiddag van 2 uur tot half 5 
gesjoeld. Gewoon even langskomen om de sfeer te 
proeven en kennis te maken is altijd prima. U bent 
welkom. 

Kletshuis, een nieuwe activiteit in het 
Woldwijkcentrum 
 
Er is een bijeenkomst gestart voor anderstaligen 
onder de naam Kletshuis. 
 
Het Kletshuis is elke woensdagmorgen van 10 uur tot 
half 12 open. Desiree en Eric begeleiden de 
bijeenkomsten. 
 
Het doel van deze bijeenkomst is het oefenen van het 
Nederlands voor mensen die niet zijn opgegroeid met 
de Nederlandse taal. Voor hen en ook zelfs voor 
sommige Nederlanders is het Nederlands een 
moeilijke taal. Daar wil het Woldwijkcentrum wat aan 
doen. 
 
Wat is de bedoeling? Aan de hand van gesprekken 
oefenen in conversatie. Dus geen moeilijk gedoe met 
regels en grammatica gewoon proberen een gesprek 
te voeren.  
 
Dat kan gaan over iets in de krant, afspraak met de 
huisarts, winkelen, wat men maar wil. De keuze is 
aan de mensen zelf. 
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Even een kopje koffie halen 
 
Een praatje onder genot van een kopje koffie, weer 
onder de mensen komen. Er zijn veel mensen die hier 
behoefte aan hebben. 
 
Dit kan op maandagmiddag in het Woldwijckcentrum. 
Om 14.00 uur staat de koffie klaar. U bent van harte 
welkom om even een kopje koffie te komen drinken 
aan de stamtafel. 



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 25 februari 2022. 
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 
Diana Kuipers-Wilkens (contactpersoon) 
Tel.: 06 - 30775547 
E-mail: dianakuiperswilkens@gmail.com 
 
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 
Marit Smit 
Tel: 06-52520137 of 
E-mail: m.smit@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 
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Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde, ….. 
 
− dat de meeste lantaarnpalen in onze wijk worden ver-

vangen. 
− dat in verband met de Coronamaatregelen kerststukjes 

maken in het Woldwijckcentrum niet door kon gaan. 
− dat ook de sinterklaasmiddag in het wijkcentrum moest 

worden geannuleerd. 
− dat bij KC Zuiderkroon af en toe sprake is van geluids-

overlast. 
− dat alle partijen zoeken naar een oplossing. 
− dat er op het parkeerterrein aan de Pleiaden in deze tijd 

een oliebollenkraam is te vinden. 
− dat het Sociaal Team Zuid hun pand aan de Melkweg 

gaat verlaten. 
− dat het spionnetje zich afvraagt hoe ze hun band met de 

wijk willen behouden. 
− dat onze wijk in 2023 50 jaar de naam Woldwijck draagt. 
− dat u ideeën kunt aandragen bij St. Platform om dit te 

vieren. 
− dat er in verband met het landelijk vuurwerkverbod geen 

vuurwerkafvalinzamelaktie zal zijn. 
− dat de gemeente niet tijdig informatie over spelregels 

rond oud en nieuw heeft aangeleverd. 
− dat de geleidehond van uw hoofdredacteur binnenkort 

met pensioen gaat. 
− dat het activiteitenterrein aan de Zuiderkroon voor 

steeds meer activiteiten wordt gebruikt. 
− dat in de maand november er een echt circus is neerge-

streken 
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