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Voorwoord: 
 
Door gebrek aan kopij is er, om inmiddels bekende redenen, geen  
Woldewieker uitgebracht in maart van dit jaar. Corona is op z’n 
retour, dus begon Woldwijck weer te bruisen en heeft de redactie het 
weer voor elkaar gekregen om u een gevarieerde Woldewieker 

aan te bieden. 
 
Dit voorjaar kregen we van Stichting Meo uit Alkmaar het bericht dat 
elke editie van “De Woldewieker” maar liefst € 300 meer moest 
gaan kosten. Stichting Meo zorgde dat voor “De Woldewieker” 

een drukker werd gezocht, die goed en goedkoop was. Wij hebben 
onze relatie met Stichting Meo beëindigd en inmiddels een nieuwe 
drukker gevonden. Leuk is, dat deze drukkerij uit onze eigen 
gemeente komt. De wijkkrant wordt nu zelfs goedkoper dan de 
afgelopen jaren. Het enige verschil, dat u zult merken, is dat de krant 
in het vervolg voorzien zal zijn van twee nietjes om de zaak bij elkaar 
te houden. 
 
De deadline voor de volgende Woldewieker is 26 augustus. Tot 
deze datum kunt u kopij aanleveren voor de wijkkrant van september. 
 
Inleveradres: H. de Keijser. E-mail: wijkkrant@platform-woldwijck.nl. 
Voor informatie en suggesties kunt u ook contact opnemen met 
Harrie op 06-24675897. Harrie is elke woensdagmorgen van 10 tot 
12 uur ook aanwezig tijdens de open inloop in het Woldwijckcentrum. 
 
De redactie, bestaande uit Jubert en Harrie, wenst u een fijne 
zomertijd. Geniet ervan!  

Dit keer in “De Woldewieker” 

Woldwijck heet de Oekraïners welkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вольдвейк вітає українців 
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Het Ruimteschip en zijn bewoners uit Oekraïne 
 

De huidige bewoners van het Ruimteschip zijn op dit moment vrouwen, tieners, en 2 kleine kinderen. 
Voorlopig zal dat zo blijven. 

 

Wil je iets voor die bewoners doen? Dan kan dat op 4 verschillende manieren. 

Iets aanbieden voor ①②③ kan als 
volgt:  
 
→ NIET DOEN: zonder aanmelden iets gaan 
 brengen.  
→ WEL DOEN: aanmelden wat je aan te bieden 
 hebt.  
 
Aanmelden wat je te geven hebt doe je door een 
email te sturen post@livingtale.nl  
Vermeld in de mail:  
• wat je aanbiedt  

• je naam  

• hoe er contact met je kan worden opgenomen  

• of je Engels spreekt en/of leest  
 
Monique Claessen ontvangt deze mail. Zij vertaalt je 
aanbieding, en zet die op een lijst die aan de 
bewoners van het Ruimteschip wordt gegeven. 
Mocht een van de bewoners interesse hebben in wat 
je aanbiedt, dan wordt er contact met  

❶ spullen aanbieden 
Dat kan van alles zijn, maar realiseer je dat alle 
basisbehoeften door de gemeente verstrekt worden. 

❷ bewoners ontmoeten  
Je kunt ze aanbieden eens bij je te komen eten, of je 
zoon wil wel eens gamen met een van de tieners. 
Praten met elkaar kun je via de website: www.pryv.it 
op je telefoon. 

❸ iets voor ze doen 
Je kunt aanbieden dat je wel oppas wil zijn voor een 
huisdier, of dat je voor een tijdje een buddy wil zijn 
om ze wat wegwijs te maken in ons land. 

❹ op een aanvraag van bewoners reageren  
Daar wordt een lijst van gemaakt en die kun je vinden 
op de website van Stichting Platform Woldwijk: 
www.platform-woldwijck.nl  

Op een aanvraag ④ van bewoners 
reageren kan als volgt:  
 
→ NIET DOEN: zonder contact vooraf naar het 
 Ruimteschip gaan.  
→ WEL DOEN: aanmelden welke wens je wil 
 vervullen  door een email te sturen naar 
 post@livingtale.nl  
 
Vermeld in die mail je naam en het nummer van dat 
wat gevraagd wordt. Geef ook aan of je Engels kunt 
lezen.  
Als het spullen betreft ontvang je een email met 
bericht óf en wanneer je het/ze kunt afleveren bij het 
Ruimteschip, of bericht dat ze al voorzien zijn.  
Als het om ontmoeten of hulp gaat wordt  

Voorbeeld van wat aangeboden of 
gevraagd kan worden 

 

spullen 
bordspel Risk 
fiets 
yoga mat 
elkaar ontmoeten 
Een keer bij ons komen voor een gezellige maaltijd. 
Maximaal 4 volwassenen/kinderen 
Gebruik van naaimachine en naaimateriaal bij mij thuis 
Jongen van 15 zoekt een maatje om te gamen 
Onze dochter van 14 wil wel samen buiten sporten 
diensten 
Ik wil wel oppas zijn voor een huisdier 
Ik kan je naar de kapper/winkel enz. brengen 

http://www.pryv.it
http://www.platform-woldwijck.nl
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Tijdelijke woonvoorziening voor vier 
jongvolwassenen 
 
Met de eerste locatie van project Take-Off 
(Schorpioen 24) krijgen vier jongvolwassenen hulp bij 
het maken van de stap richting zelfstandig wonen. 
 
Ze krijgen begeleiding bij het omgaan met geld, 
(weer) naar werk en/of school gaan, opbouwen van 
een sociaal netwerk met familie/vrienden, het runnen 
van een huishouden en werken aan een goede 
gezondheid. Met als doel: op naar een eigen woning, 
een stabiele situatie en een goede toekomst. 
 
Zodra de jongvolwassene er klaar voor is, stroomt 
deze door naar zelfstandig wonen. Dit betekent dat 
ze gemiddeld een jaar blijven. Dagelijks komt er een 
begeleider langs om de jongvolwassene te 
ondersteunen en actief te werken aan hun toekomst. 
 
Om de plek geschikt te maken voor de nieuwe 
bewoners, is de woning eerst vanbinnen opgeknapt. 
Dit gebeurde samen met de betrokken partijen, zoals 
de woningcorporatie (de verhuurder) en sociale 
teams Midden-Groningen. 
 
De bewoners krijgen hierdoor alle vier een eigen 
kamer en een gezamenlijke woonkamer, sanitair en 
keuken. 

Gina Kok ontving Koninklijke Onderscheiding 
 
 
Op 26 april ontving Gina Kok een dikverdiend lintje. 
De burgermeester spelde haar de versierselen op 
die horen bij Lid in de orde van Oranje-Nassau. 
 
Gina kreeg deze onderscheiding voor haar 
jarenlange inzet voor de EHBO, de 
Kindervakantiespelweek en voor haar werk binnen 
St. Platform-Woldwijck. 
 
Ook Martien vossen werd koninklijk onderscheiden. 
Martien is voorzitter van het bestuur van het 
Woldwijckcentrum en zet zich daarnaast al 
jarenlang in voor Groei en Bloei.  

Repareren is beter dan weggooien 
 
We hebben allemaal veel apparaten en spullen in 
huis. Spullen die kapot zijn of minder goed werken 
kunnen vaak nog wel gerepareerd worden. Je kunt 
iedere maand langskomen en advies vragen en 
samen repareren bij het RepairCafé. 
 
Elektrische apparaten die het plotseling niet meer 
doen hebben vaak een zekering die doorgebrand is 
en relatief eenvoudig vervangen kan worden waarna 
het apparaat weer werkt.  
 
Veel koffieapparaten die niet goed doorlopen kunnen 
makkelijk met water en een kopje azijn ontkalkt 
worden. Spullen die je zelf niet meer nodig hebt maar 
het nog wel doen breng je naar de kringloop of 
weggeefwinkel. 
 
Bij het RepairCafé helpen we om kapotte spullen en 
apparaten te repareren zodat het weer bruikbaar is 
en niet weggegooid hoeft te worden. Door reparatie 
wordt de levensduur van spullen verlengd en bespaar 
je de kosten van een nieuw exemplaar. 
 
Grondstoffen worden schaarser en duurzaam 
(circulair) gebruik betekent dat je bij de aanschaf al 
rekening houd met een lange levensduur van 
apparaten waar onderhoud, reparatie en 
refurbishment (het vervangen van kapotte onderdelen 
voor een nieuw onderdeel) normaal is. We repareren 
samen jouw apparaat of geven advies over 
onderhoud en/of vervanging van onderdelen. 
 
Iedere 2e woensdagochtend van 9:30 tot 12:00 zitten 
vrijwilligers Martin Klaassens en Toine Fennis bij het 
RepairCafé in Woldwijck Centrum. 
 
Naast Woldwijck Centrum is er maandelijks ook een 
RepairCafé in Buurtcentrum Corazon en in 
Wijkcentrum De Kern. 
 
De datums voor 2022 staan op: www.repaircafehs.nl 

http://www.repaircafehs.nl/
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Koor De Woldvinken zoekt nieuwe leden 
 
Beste mensen, 
 
Ons zangkoor De Woldvinken is weer gestart met de repetities. We hebben er heel veel plezier in met elkaar. 
Op dit moment zijn we met 13 leden, dus je begrijpt misschien al, dat er eigenlijk wel wat mensen bij kunnen. 
 
We hebben een dirigent, die super enthousiast is en ons veel leert. Nu zijn we op zoek naar nieuwe leden. 
Dames en zeker ook heren. 
 
Vindt u muziek ook zo gezellig? Sluit je dan bij ons aan! Eerst een avondje kijken en luisteren, is altijd goed. 
We zijn een gezellige en sociale groep mensen die samen zingen. 
 
Onze repetitie is op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Woldwijckcentrum. 
 
Zullen we zeggen tot ziens?? 

Tuindag 2022 
 
Op zaterdag 14 mei werd in Woldwijck weer de jaarlijkse Tuindag gehouden. Meestal leest u, dat de handel 
goed ging, dat de sfeer prima was. Toch was het deze keer anders. 
 
Het voelde als thuiskomen, als opluchting en blijheid om elkaar weer te mogen ontmoeten. De combinatie van 
bedrijven en bewoners, die hun waren 
verkochten of gingen ruilen, werkt uitstekend.  
 
Het viel op, dat er veel jongeren in de 
basisschoolleeftijd waren, die zelf een tuintje 
hadden en erg blij waren met de gratis 
zaadjes en plantjes. 
 
De organisatie was weer helemaal perfect en 
de drankjes en broodjes hamburgers van het 
Woldwijckcentrum waren weer prima. 
 
Dit werd aangevuld met door vrijwilligers 
gemaakte bolletjes en soep. Aan de Wega 
was gelegenheid tot het inleveren van uw 
tuinafval. 
 
Het succes van deze dag was mede te 
danken aan het prachtig weer. 

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 (25 mei) kwam mevrouw Benus even buurten. Zij is ingehuurd door de gemeente 
om te onderzoeken wat voor mogelijkheden er liggen in het Gorechtpark. 

− Een geanimeerd kennismakingsgesprek en het over en weer informeren over elkaars werkzaamheden 
leidde tot de afspraak dat St. Platform Woldwijk mee gaat denken en overleggen over de toekomst van 
het Gorechtpark. Veel van onze inwoners zijn immers ook regelmatig te vinden in het park. 

− De laatste tijd zien we op de open inloop ook regelmatig de groenbeheerder van de gemeente en 
mensen van het Sociaal Team Zuid even aanschuiven. 

 
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!! 
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Ouder en kind cursus in het 
Woldwijckcentrum 
 
Samen tekenen en schilderen is een leuke manier 
om de band met je kind te verstevigen! Je bent in het 
hier en nu en maakt spelenderwijs contact. Je hoeft 
dit niet goed te kunnen, het willen is genoeg. 
 
Tijdens de cursus krijg je oefeningen aangereikt die 
je helpen je kind te begeleiden in zijn dagelijkse 
ontwikkeling. Met als bijkomend voordeel dat je je 
eigen creatieve bron ook weer aanboort! 

De cursus is niet alleen geschikt voor ouders maar 
ook heel geschikt voor opa's, oma's of vaste 
oppassers van kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Creatief werken versterkt het (zelf) vertrouwen en 
maakt trots! Kortom de cursus is een goede 
investering in jezelf en jullie relatie! 
 
Onderwerpen die spelenderwijs geoefend worden 
zijn: 
 
− Geven en nemen 
− In elkaars ruimte komen 
− Leiden en volgen 
− Spreken en luisteren 
− Positief stimuleren 
− Helpen 
− samenwerken 
 
Als afgestudeerd beeldend coach en moeder van 
inmiddels drie volwassen kinderen put ik uit veel 
ervaring die ik liefdevol overbreng. Er zullen drie 
gezamenlijke bijeenkomsten zijn en één zonder het 
kind zodat er nog geëvalueerd kan worden. 
 
Lijkt het je leuk om bij ons deze cursus te doen, geef 
dit alvast aan via info@woldwijckcentrum.nl of 06 
12579881. Bij voldoende deelname kan deze cursus 
doorgaan, verdere informatie over dagen tijdstippen 
en kosten worden bij opgave verstrekt. 

West zoekt vrijwilligers voor onderhoud 
speelplaatsen 
 
Woldwijck-West zoekt bewoners, die mee willen 
helpen om een speelvoorziening in de wijk te 
onderhouden en te zorgen, dat het veilig en schoon is 
voor de kinderen. 
 
Enkele jaren terug wilde de gemeente in verband met 
bezuinigingen, twee derde van alle speel-
voorzieningen ontmantelen in onze wijk. Stichting 
Platform Woldwijck was daar niet gelukkig mee en 
samen met alle bewonerscommissies hebben we 
daartegen dus geprotesteerd. 
 
Na een aantal pittige gesprekken met de gemeente 
werd besloten, dat alle speelvoorzieningen konden 
blijven. Echter wel met de afspraak, dat onderhoud 
gepleegd zou worden door bewoners, die in de buurt 
van de speelvoorzieningen woonden. Dat is allemaal 
uitstekend gelukt. 
 
Na verloop van tijd gingen sommige bewoners de 
wijk verlaten of ze werden minder geïnteresseerd 
omdat hun kinderen de speeltuinleeftijd ontgroeiden.  
 
 
Om de speelvoorzieningen te behouden moeten er 
echter wel bewoners gevonden worden om de 
speelvoorzieningen schoon en netjes te houden. Lukt 
dit niet, dan zullen er speelplaatsen geruimd worden 
door de gemeente.  
 
Per speelvoorziening zijn er 1 of 2 contactpersonen 
nodig, die de zaak, samen het de bewoners-
commissie, gaan trekken. 
 
De Bewonerscommissie Woldwijck-West doet een 
dringend beroep op hun bewoners om zich te 
melden. Met een aantal mensen is het allemaal zo 
voor elkaar en het is nog hartstikke leuk ook. Samen 
iets doen voor de kinderen in de wijk. Het levert 
wellicht nieuwe contacten op, in elk geval een hoop 
gezelligheid. 
 
Doet u mee? Het streven is om in september genoeg 
mensen te hebben. Dat is ook nodig, want het 
achterstallig onderhoud loopt steeds meer op. 
Uiterste aanmelddatum is 17 september. 
 
Aanmelden kan via: Bewonerscommissie Woldwijck-
West. Email bcww@platform-woldwijck.nl of tel.:06-
30775541 

Sjoelen in het Woldwijckcentrum 
 
Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 
 
Kosten € 2,50 (inclusief een kop koffie of thee) 
 
Zin om mee te doen? Opgave is niet nodig. 

mailto:info@woldwijckcentrum.nl
mailto:bcww@platform-woldwijck.nl
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Kwartier verrast jonge mantelzorgers met een 
chocoladereep 
 
Om de jonge mantelzorgers in Midden-Groningen een hart 
onder de riem te steken, kregen zij van Kwartier een 
chocoladereep. Jongerenwerkers van Kwartier en Kaate Volkers van het Steunpunt Mantelzorg, ook van 
Kwartier, overhandigden de repen persoonlijk.  

 
Het leverde vele spontane en mooie gesprekjes op. 
 
Daarnaast wilden maar liefst 9 jongeren meedenken over de invulling van de 
jaarlijkse Fundag voor jonge mantelzorgers.  
 
Deze vond plaats in de Nationale Week van de jonge Mantelzorgers van 1  
t/m 7 juni.  
 
Dat heeft 2 leuke activiteiten opgeleverd. Op 1 juni was er een Waterfundag bij 
jongerencentrum Amovement in Hoogezand. Op 4 juni gingen er maar liefst 32 
jongeren naar Drouwenerzand. 
 
Wil je meer informatie over wat het Steunpunt Mantelzorg, voor zowel jong als 
oud, kan betekenen? 
 
Mail dan naar 
mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl of 
bel naar Kwartier Zorg en Welzijn 0598-
364900 

Liesbeth Zwart is onze nieuwe gebiedsregisseur 
 
De gemeente Midden-Groningen werkt met verschillende gebiedsregisseurs die het 

eerste aanspreekpunt zijn voor (groepen) 
bewoners over de leefbaarheid in hun dorp 
of wijk. Ze onderhouden contacten met 
(vrijwilligers) organisaties en bewoners met 
initiatieven, maar ook met woning-
corporaties, opbouw- en jongerenwerkers, 
politie of scholen indien nodig. 
 
Liesbeth: " Als gebiedsregisseur ben ik de schakel tussen 
groepen bewoners in de wijk Woldwijck (van wijkplatform tot 
buurtinitiatieven), organisaties/instellingen en de gemeente. Ik 
ben het aanspreekpunt voor buurt- en wijkinitiatieven, waarbij de 
wijk zelf verantwoordelijk blijft. Daardoor sta ik met één been in 
de wijk en met één been in de gemeentelijke organisatie.  
 
Door het onderhouden van een uitgebreid netwerk en aan te 
sluiten bij wat er in de wijk leeft doe ik mijn best om te weten wat 
er speelt. Dat begint bij elkaar weten te vinden.  
Door rekening te houden met de wensen van bewoners en door 
samenwerking kunnen we ook de leefomgeving in de buurten in 
wijk verbeteren. Ik hoor graag de ideeën hierover. Daarbij kijken 
we samen of en hoe anderen in uw buurt ook kunnen helpen om 
bv. een initiatief uit te voeren en hoe dit gefinancierd kan worden 
door subsidies.”  
 
Wilt u in contact komen met Liesbeth? Dat kan via 0598-373613 
of liesbeth.zwart@midden-groningen.nl 
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MS-fonds zoekt collectanten 
 
De MS-fonds zoekt collectanten voor de week van 
27 juni tot en met 2 juli! 
 
Steun de strijd tegen de meest invaliderende 
ziekte onder jonge mensen, Word collectant! 
 
Met de opbrengst van de collecte maakt het 
Nationaal MS Fonds onder andere 
wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de 
oorzaak van en de oplossing voor MS. 
 
Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren 
van de kwaliteit van leven van mensen met MS en 
hun zorg.  
 
Kijk voor meer informatie hierover op onze website: 
www.nationaalmsfonds.nl . 

Piano biedt kansen 
 
Sinds 1 juni is het Woldwijckcentrum in het bezit van 
een piano. Dit is gerealiseerd door een gezamenlijke 
inzet van het Woldwijckcentrum en St. Platform 
woldwijck. De piano staat op wieltjes, zodat hij in 
diverse ruimtes van het wijkcentrum gebruikt kan 
worden. 
 
De piano biedt vele nieuwe mogelijkheden. Hij kan 
gebruikt worden als begeleidingsinstrument en er 
zouden activiteiten kunnen worden ontwikkeld, waarbij 
kinderen de kans krijgen om kennis te maken met het 
bespelen van een instrument. Artiesten kunnen er 
gebruik van maken tijdens een optreden. De piano kan 
in de buurt van bar en stamtafel worden gezet en 
bespeeld door iedereen, die het kan en het leuk vindt 
om de zaak wat op te vrolijken. Mogelijkheden zat.  
 
Er is al contact gelegd met de cultuurcoach van de muziekschool. Zij kan ondersteunen met het ontwikkelen 
van nieuwe mogelijkheden. 
 
Heeft uzelf ideeën hoe de piano te gebruiken, neem dan contact op met de beheerder van het 
Woldwijckcentrum, zodat plannen gemaakt en uitgewerkt kunnen worden. 

Inloop gestart bij het Sociaal Team Zuid 
 
De inloop is iedere woensdag-ochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het kantoor aan de 
Melkweg 145. 
 
Tijdens het inloopmoment is er een medewerker van het Sociaal Team aanwezig om u te 
helpen met allerlei vragen. Dit kan van alles zijn; van een aanvraagformulier waar u niet 
uit komt tot vragen over uw persoonlijke situatie. 
 
Denk hierbij aan relatieproblemen, financiën, opvoedvragen, problemen in de buurt, vragen of hulpmiddelen of 
voorzieningen etc. 
 
De inloop is bedoeld voor iedereen die hulp & advies zou kunnen gebruiken. Loop dus gerust eens binnen.  

http://www.nationaalmsfonds.nl
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“Bij-Jeff Woonaccessoires en meer” 
geopend 
 
Op 19 maart opende “Bij-Jeff Woonaccessoires en 
meer” de deuren aan de Pleiaden 15. De winkel is op 
woensdag t/m zaterdag geopend van 10 tot 5 uur.  
“Bij-Jeff Woonaccessoires en meer” is een 
woonwinkel met o.a. geurblokjes, kaarsenhouders, 
kussenhoezen, schapenvachten, bijzettafeltjes en 
lampen, enzovoorts. 

De winkel wordt gerund door Jeffrey van Duinen. Hij 
streeft ernaar om de prijzen van zijn artikelen 
betaalbaar te houden voor iedereen. Tijdens de 
openingsuren ontvangt hij u graag in zijn winkel aan 
de Pleiaden.  

− Een tekening te laten zien hoe een inrichting er 
mogelijk uit zou kunnen zien.  

− De inbreng van wijkbewoners in 2021 was heel 
mooi, divers en zeer waardevol. Alle informatie 
en ideeën zullen waar mogelijk worden gebruikt 
bij verdere besprekingen met alle betrokken 
partijen. Helaas stagneren de ontwikkelingen 
enigszins. Platform en commissies blijven 
ijveren om de vaart erin te houden. 

 
Bent u nieuwsgierig. Kom dan langs, bekijk en 
bespreek deze onderwerpen met ons. Het 
Wijkplatform neemt uw inbreng mee naar de 
overlegtafels. 
 
Onderwerpen, die hier niet zijn genoemd, maar die u 
graag wilt bespreken, kunt u ook op onderstaande 
data kenbaar maken. 
 
Kunt u niet langskomen op een van de genoemde 
data, dan kunt u ook langskomen op 
woensdagmorgen van 10 tot 12 uur in het 
Woldwijckcentrum tijdens de inloop van het Platform. 
U bent welkom! 
 
Naast vertegenwoordigers van het Wijkplatform en de 
daarbij behorende bewonerscommissies zijn ook 
Kwartier Zorg en Welzijn, diverse professionals van 
de Gemeente en het Sociaal team aanwezig op: 
 
− Zaterdag 2 juli van 11 t/m 16.00 uur voetbalkooi 

Jupiter/Nico Bulderschool Woldwijck Oost 
− Zaterdag 10 september 11 t/m 16.00 uur Aan 

de Mars in Woldwijck Oost 
− Zaterdag 17 september 11 t/m 16.00 uur Bij de 

Bult in Woldwijck West 
 
Bewonerscommissie Woldwijck-Midden heeft laten 
weten niet mee te werken aan een bijeenkomst in 
Midden. 

Interculturele Markt 
 
De Interculturele Markt zal dit jaar worden gehouden 
op zaterdag 3 september van 10 tot 16 uur. U kunt de 
Interculturele Markt vinden op de parkeerplaats van 
de Pleiaden. De voorbereidingen zijn in volle gang.  
Onze wijkbewoners komen uit alle windstreken van 
de wereld. Er zijn dus veel culturen vertegenwoordigd 
in Woldwijck.  
 
Wilt u ons kennis laten maken met uw cultuur? Dat 
kan op culinair gebied, maar ook zang en dans is 
welkom. 
 
U kunt zich melden bij Cisca Matulessy  
ciscamatu@gmail.com of per telefoon 0649856406. 
Cisca is bijna iedere maandagochtend aanwezig in 
het Woldwijckcentrum. Zij kan u alle informatie geven 
en vertellen aan welke culturen behoefte is. 
 
Zodat we een ruime vertegenwoordiging krijgen en 
voorkomen dat het te eenzijdig wordt. 

Kijk op de wijk. 
 
Vanuit Stichting Platform Woldwijck en de Bewoners-
commissies gaan bestuursleden 3 zaterdagen op pad 
met als doel om met wijkbewoners in contact te 
komen. De locaties zijn herkenbaar aan de kleurige 
partytenten. 
 
Het doel is: 
− De uitkomsten en voortgang van de 

opgehaalde vragen van vorig jaar 
terugkoppelen. 

mailto:ciscamatu@gmail.com
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Gestoofd rundvlees met 
kruidkoek  
 
Het gebruik van kruidkoek in onze 
keuken is al heel oud en dateert uit 
de late middeleeuwen. De 
kruidkoek werd gebruikt om vooral 
stoofgerechten op smaak te brengen. Het was ook 
een ideaal bindmiddel voor sauzen.  
 
Hoofdgerecht voor 4 personen:  
500 gram runderriblappen; 4 grote uien, ca. 500 
gram; 4 sneetjes kruidkoek; 50 gram boter; zout; 
zwarte peper uit de molen; 3 kruidnagels; 3 kleine 
laurierblaadjes; 5 dl runderbouillon, eventueel van 
tablet; 2 theelepels allesbinder.  
 
Maak het vlees droog met keukenpapier. Snijd de 
lappen in dobbelstenen. Snipper de uien en snijd de 
kruidkoek in minuscule blokjes. Verhit een stoof of 
braadpan en laat de boter smelten. Wacht tot het 
schuim van de boter begint weg te trekken. Laat het 
vlees, onder regelmatig omscheppen, aan alle kanten 
lichtbruin bakken. 
 
Neem het vlees daarna uit de pan, strooi er wat zout 
en peper over en houd het apart. Laat de uien in de 
resterende bakboter 3 minuten zachtjes fruiten. Voeg 
kruidnagels en laurierblaadjes toe en schenk de 
bouillon er bij. Strooi de kruidkoek er over en breng 
alles, onder voortdurend roeren tot aan het kookpunt. 
Leg het vlees weer in de pan. Laat alles, boven een 
vrij laag afgestelde warmtebron 2-3 uur zachtjes, met 
het deksel schuin op de pan, stoven. Voeg eventueel 
nog wat zout en peper toe. Strooi er daarna 
allesbinder over en roer het gerecht krachtig door.  
Presentatie:  
 
Dien het gerecht in een voorverwarmde schaal op. 
Geef er droog gekookte rijst en een 
komkommersalade bij.  
 
Tip:  
Het gerecht wordt een echte Friese hachee wanneer 
u 1 deciliter bouillon vervangt door de zelfde 
hoeveelheid (Friese) Beerenburg. U maakt er een 
Brabantse hachee van wanneer u de kruidkoek 
vervangt door met mosterd bestreken sneetjes 
volkorenbrood (zonder korsten) en 2 deciliter bouillon 
vervangt door dezelfde hoeveelheid pilsner bier. 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Sandra Woortman, 32 jaar. Ik woon 
samen met mijn gezin in Bedum. 

 
Sinds 2020 werk ik met veel plezier als casemanager 
jeugd in het Sociaal team. Het leukste aan mijn werk 
vind ik om samen met een gezin te gaan 
onderzoeken wat er nodig is om verder te kunnen 
groeien. Daarna te volgen hoe dit verloopt en dan af 
te kunnen sluiten met vertrouwen in de toekomst. 
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om er op uit te gaan. 
Gezellige dagjes uit met vrienden of familie. Maar ik 
kan er ook van genieten om thuis te zijn en niks te 
hoeven doen. Een serie kijken of in de tuin een 
tijdschrift of een boek te lezen. 
 
Wie weet treffen we elkaar bij het Sociaal team Zuid. 

Le Roy-gebieden 
 
In de Groninger wijk Lewenborg liggen Le Roy 
gebieden. Dit zijn gebieden waar op een andere 
manier met natuur wordt omgegaan als standaard. 
 
Lijkt het u wat om met een groep mensen naar 
Lewenborg te gaan om zelf te zien hoe men dat daar 
heeft aangepakt? Er zal een rondleiding worden 
gegeven door bewoners, die actief bezig zijn met de 
Le Roy-gebieden. 

Geïnteresseerde wijkbewoners kunnen zich 
aansluiten bij vertegenwoordigers van Platform en 
Bewonerscommissies. Ook mensen van de 
gemeente, die beroepshalve met het groen in onze 
wijk te maken hebben, gaan mee. Het vervoer wordt 
geregeld.  
 
Lijkt het u leuk en wilt u mee?  
 
Opgave voor 2 juli bij Gina Kok ginakok@home.nl of 
per telefoon 0644581509 
 
U kunt zich tevens opgeven bij de inloopdag op 2 juli 
bij de Nico Bulderschool/voetbalkooi Jupiter om mee 
te gaan. 

mailto:ginakok@home.nl
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Het Woldwijckcentrum zoekt nieuwe 
vrijwilligers 
 
U kunt het zien op de foto, de vrijwilligers van het 
Woldwijck Centrum staan weer klaar om u te 
ontvangen! 

Gelukkig zijn er al weer veel activiteiten gestart en 
begint het inmiddels ouderwets gezellig druk te 
worden in het centrum. Het vrijwilligersteam is erg 
actief bij diverse activiteiten, variërend van het 
draaien van bardiensten tot het verzorgen van 
heerlijke maaltijden. 
 
En….vergeet de leuke activiteiten niet. Volgens een 
van de vrijwilligers al met al best veel werk. Een extra 
handje (vrijwilliger) is altijd welkom. U wordt 
uitgenodigd om zelf te ervaren hoe leuk 
vrijwilligerswerk kan zijn. Meewerken in de keuken, 
een bardienst draaien, huurders voorzien van koffie 
en thee en assisteren bij activiteiten. 
 
Kom gerust langs en laat je informeren door een van 
de vrijwilligers. Er is vast iets bij, dat bij je past. 
 
Tot ziens in het Woldwijckcentrum.  

De eetkamer van het Woldwijckcentrum 
 
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. De koks zijn 
vrijwilligers, die het fijn vinden om voor u te koken. 
 
We gaan aan tafel op: 
− Maandagmiddag om 12.30 uur 
− Woensdagmiddag om 12.30 uur  
 
Opgave ‘s morgens voor 10 uur aan de bar of via 
telefoonnummer 0598-323574. 

Contact met cultuurcoach van de muziekschool: 
Nu er een piano staat in het Woldwijckcentrum 
is er ook contact met de cultuurcoach om 
activiteiten te ontplooien op het gebied van 
zang en muziek. 
 

Speeltuintjes: 
Platform overlegt en steunt de 
bewonerscommissies bij zaken, die met 
onderhoud en behoud van de 
speelvoorzieningen te maken hebben. 
 

Fietscrossbaantje aan de Zuiderkroon: 
De gemeente heeft een foute deklaag 
aangebracht, zodat de jonge crossers met hun 
smalle bandjes wegzakken in een te zachte 
ondergrond. Platform ijvert ervoor om dit 
probleem op te lossen. 
 

Partytentbijeenkomsten: 
Platform organiseert, samen met 
bewonerscommissies, partytentbijeenkomsten 
op wisselende locaties, om met bewoners te 
praten over zaken die hen in hun directe 
leefomgeving bezighouden. 
 

Sportvoorzieningen Zuiderkroon: 
Platform steunt met raad en daad initiatieven op 
het gebied van sport en bewegen.  
 

Gemeenteraad: 
Leden van het Platform zijn regelmatig te 
vinden op de publieke tribune van de 
gemeenteraad. Indien nodig wordt er gebruik 
gemaakt van het recht om in te spreken. 
 

Overlegsituaties: 
Het Platform zit periodiek aan tafel met de 
Huurdersraad, het wijkcentrum, sportadviseurs, 
gemeente, eigen achterban, bewoners met 
vragen en initiatieven, etc. 
 

Inloop: 
Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur is er 
in het wijkcentrum een inloop voor iedereen, die 
iets wil vragen, met een plan komt of gewoon 
eens gezellig een kop koffie komt drinken. Het 
dagelijks bestuur van het Platform is dan 
aanwezig. 

Platform kort 
 
Veel bewoners weten soms niet waar St. Platform 
Woldwijck (wijkplatform) zo dagelijks mee bezig is. 
Een aantal onderwerpen worden toegelicht in “De 

Woldewieker”. 
 
Maar achter de schermen gebeurt vaak veel meer. 
Naast de artikelen in dit blad willen we proberen ook 
die zaken te benoemen, die op de achtergrond 
absoluut de aandacht van ons Platform heeft. 
 
Verkeerssituatie bij Kindcentrum Zuiderkroon: 

Er zijn regelmatig contacten met school, 
gemeente, bewonerscommissies en Veilig 
Verkeer Nederland met het doel de situatie te 
verbeteren. 
 

Contact met cultuurcoach van de muziekschool: 
Nu er een piano staat in het Woldwijckcentrum 
is er ook contact met de cultuurcoach om 
activiteiten te ontplooien op het gebied van 
zang en muziek. 



“De Woldewieker” 11 

Agenda juni 2022 – september 2022 
 
Door omstandigheden zijn de activiteiten in het Woldwijckcentrum niet tijdig aangeleverd bij de redactie. Acti-
viteiten zullen wel worden vermeld op de sites van het Platform en van het Woldwijckcentrum. 
 

• Inloop voor bewoners: 2 juli van 11 t/m 16 uur voetbalkooi Jupiter/Nico Bulderschool.  

• Kindervakantiespelweek: 22 t/m 26 augustus.  

• Interculturele Markt: 3 september van 10 tot 16 uur aan de Pleiaden. 

• Inloop voor bewoners: 10 september van 11 t/m 16 uur. Mars. 

• Inloop voor bewoners: 17 september van 11 tot 16 uur. Bij de bult in West. 

• Het RepairCafé in Woldwijck Centrum: Iedere 2e woensdagochtend van 9:30 tot 12:00. 

• De sluitingsdatum voor kopij voor de volgende uitgave van “De Woldewieker” is 26 augustus 2022. 
 
Kijk voor actuele informatie en activiteiten op www.platform-woldwijck.nl of www.woldwijckcentrum.nl  

Kindervakantiespelweek 
 
In de zomervakantie wordt er van 22 t/m 26 augustus weer als vanouds een volledige spelweek 
georganiseerd!! Thema is “Fantasie”. Alles wordt overgelaten aan de fantasie van de kinderen en van de 
vrijwilligers van de organisatie. 
 
Onderdelen zijn Fantasie-Fair, openlucht-disco aan de Zuiderkroon, een spooktocht, een spelletjes-dag, een 
fantasie-speurtocht, een playbackshow, waarbij kinderen hun fantasie kunnen gebruiken om iedereen hun 
acts te laten zien en uiteraard is er een fantasierijke luchtkussendag!! De spelweek is in en rond het 
Woldwijckcentrum en aan de Zuiderkroon. 
 
Het definitieve programma zal voor de vakantie verspreid worden via de basisscholen. Uiteraard is het ook te 
vinden op de facebookpagina: Spelweek-woldwijck en op de website van Stichting Platform Woldwijck: 
www.platform-woldwijck.nl. 

https://www.facebook.com/groups/woldwijck/


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 augustus 

2022. 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 
Diana Kuipers-Wilkens (contactpersoon) 
Tel.: 06 - 30775541 
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 
“De Woldewieker” 

Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde, ….. 
 
− dat Rik, de geleidehond van Harrie, op 4 februari is overleden. 
− dat er op de Tuindag bloemetjes werden gescoord, die in de 

grond werden gezet rond de klok op de hoek Andromeda/
Noorderkroon. 

− dat er aan de Noorderkroon verscheidene uitstaptegels zijn 
geplaatst. 

− dat er van de oude locatie aan de Mars van Rem4 De Sterren 
niets meer over is. 

− dat het nog steeds niet duidelijk is, wat de bestemming zal zijn 
van deze locatie. 

−  dat deze onduidelijkheid frustraties oplevert bij Platform en 
bewonerscommissies. 

− dat velen “De Woldewieker” van maart hebben gemist. 
− dat er door gebrek aan kopij i.v.m. Corona geen maart-editie 

kon worden uitgebracht. 
− dat fysiotherapeute Marieke Gelling van Fysiotherapie Hooge-

zand een andere baan heeft gevonden in Delfzijl. 
− dat zij 14 jaar heeft gewerkt bij Fysiotherapie Hoogezand. 
− dat de bewonerscommissie van Woldwijck-West er een paar 

nieuwe leden bij heeft. 
− dat twee inwoners van West met het idee kwamen om een 

Calisthenicsbaan te realiseren. 
− dat dit idee door het Wijkplatform wordt toegejuicht. 
− dat de eerste subsidie hiervoor al binnen is, maar dat het nog 

niet genoeg is om de plannen te realiseren. 
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Project Samen aan de Bak 
 
Sinds 2019 is de gemeente Midden-Groningen 
gestart met het project “Samen aan de Bak”. 
 
Het project is opgezet om een schonere 
leefomgeving te creëren in samenwerking 
tussen o.a. inwoners en de gemeente Midden-
Groningen. 
 
Naast de samenwerking met inwoners verzorgt de gemeente Midden-
Groningen educatie op scholen en werken we samen met een aantal 
stichtingen, winkels en bedrijven. 
 
Wilt u ook bijdragen aan een schonere leefomgeving? Dat kan, de 
gemeente werkt inmiddels samen met meer dan 350 vrijwilligers. 
 
De gemeente voorziet vrijwilligers van materialen zoals ringen, 
vuilniszakken en prikkers om het afval op te ruimen. De volle zakken 
met zwerfvuil worden door de gemeente opgehaald. 
 
Voelt u zich groepen om ook bij te dragen aan een schonere 
leefomgeving kunt u zich opgeven op het volgende e-mailadres: 
samenaandebak@midden-groningen.nl  

mailto:m.smit@kwartierzorgenwelzijn.nl

