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Voorwoord: 
 
“De Woldewieker” waarin u nu zit te lezen, had eigenlijk medio 
september al bij u in de bus moeten komen. Door het warme weer en 
de vakanties van velen, lukte dat niet. Ook een tekort aan kopij was 
er debet aan. 
 
Deze wijkkrant is gelukkig weer gevarieerd en vol informatie. De 
redactie wenst u veel leesplezier.  
 
De deadline voor de volgende Woldewieker is 25 november. Tot 
deze datum kunt u kopij aanleveren voor de wijkkrant van december. 
 
Inleveradres: H. de Keijser. E-mail: wijkkrant@platform-woldwijck.nl.  
 
Voor informatie en suggesties kunt u ook contact opnemen met 
Harrie op 06-24675897. Reacties op deze Woldewieker zijn 
uiteraard ook van harte welkom. 
 
Harrie is, samen met het dagelijks bestuur van Platform Woldwijck, 
elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur ook aanwezig tijdens de 
open inloop in het Woldwijckcentrum. 

Dit keer in “De Woldewieker” 

Kerst Inn  
 
Het Leger des Heils en het Woldwijckcentrum 
organiseren op zaterdag 17 december een Kerst Inn 
in het Woldwijckcentrum. Er zijn 100 plaatsen 
beschikbaar Wie het eerst een kaart haalt, het eerst 
maalt!  
 
Het programma wordt nog even geheimgehouden. De Kerst Inn staat 
onder leiding van Majoor Richard de Vree. Tijdens de Kerst Inn zal u 
worden getrakteerd op een uitgebreide broodmaaltijd en soep. 
 
De Kerst Inn begint om 16.00 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur. 
De deuren zijn vanaf 15.30 uur geopend. Na afloop ontvangt u nog 
een leuke attentie. 
 
Er zijn 100 gratis kaarten beschikbaar. Deze kaarten kunt u vanaf 28 
november ophalen bij het Woldwijckcentrum en bij het 
Dienstencentrum van het Leger des Heils aan de Talmastraat 45. 
 
Op = op. 
 
Bij veranderingen door een gewijzigde situatie zult u geïnformeerd 
worden door de regionale kranten. 



2 
“De Woldewieker” 

Wat vinden de Oekraïense vluchtelingen van hun verblijf in Nederland 
 
Ik ben Anna en we wonen nu vier maanden in het Ruimteschip en zijn erg tevreden over de organisatie, de 
informatievoorziening voor vluchtelingen uit Oekraïne en het werk van de vrijwilligers.  
 
Nederland heeft veel indruk op ons gemaakt met zijn prachtige natuur, goed weer en gastvrije Nederlanders. 
Het land heeft een bijzondere natuur, met zijn bossen, meren, rivieren en parken, en de lucht is er ook erg fris. 
Dus alle bewoners genieten hier van de zomer. 
 
Er zijn activiteiten, zoals zwemmen, naar de bioscoop gaan en enkele open markten enz. En niet op de laatste 
plaats: de internetverbinding is behoorlijk goed. We hebben daarmee toegang tot het nieuws en blijven in 
contact met thuis. 
 
De spullen, die we van buurtbewoners ontvingen, helpen enorm om het verblijf hier comfortabeler te maken. 
Speciale dank aan Henk die mensen meenam naar IKEA, en Natasja, die meubels schonk. We kregen ook 
veel bordspellen, puzzels, wat boeken en veel serviesgoed. 
 
De inwoners van Hoogezand waren erg gul, vriendelijk en zeer betrokken bij de hulp aan de Oekraïense 
bevolking. We zijn erg blij met hun inspanningen. Het was in het begin heel belangrijk om goed met hen te 
communiceren, want toen de opvang nog maar net begonnen was, ontbrak het ons aan verschillende dingen 
en aan mentale steun. 
 
We zijn met ongeveer 40 mensen. De meeste mensen zijn vrouwen (70%, gemiddelde leeftijd 30 jaar) en 
kinderen (bijna alle leeftijden vanaf 2 jaar tot 16-17 jaar). Er zijn ook een aantal kleine honden. Nu krijgen we 
niet veel nieuwe mensen, dus het is nu vrij stabiel. Sommige oudere mensen (60+) zijn al weer naar Oekraïne 
vertrokken. 
 
Niet iedereen heeft een baan hier. In totaal hebben 10-15 mensen werk. Ze werken bij de post, in kassen en 
doen schoonmaakwerk op verschillende locaties. De situatie is onzeker met het werk in het algemeen 
(vanwege de taal). Maar degenen die werken zijn blij mee dat ze iets kunnen doen. Zich op een of andere 
manier te kunnen ontwikkelen is heel positief  
 
Sommige mensen denken erover om naar Duitsland te gaan of om terug te keren naar Oekraïne. Zij hebben 
veel moeite om zich aan te passen, mensen te ontmoeten, te verhuizen om een meer comfortabele woning te 
vinden enz. Daar moeten ze natuurlijk zelf aan werken. Ik krijg nu veel informatie dat er in andere landen veel 
meer steun is voor mensen die geen Engels spreken en niet voorbereid zijn op een verhuizing naar een ander 
land. 
 
De wens om te vertrekken is misschien ontstaan, omdat Hoogezand een dorp is en er duidelijk minder 
mogelijkheden zijn om een bestaan op te bouwen in het algemeen. 
 
Alle grote steden in Nederland waren vanaf het begin van de oorlog vol met vluchtelingen. Dus zelfs voor 
degenen die vroeg aankwamen was er behalve in een dorp al geen plaats meer. 
 
De mensen die werk hebben beschouwen dit ook als een tijdelijke optie. Iedereen wacht tot de oorlog voorbij 
is. Wat mezelf betreft, ik volg mijn eigen weg. Gewoon proberen om alle positieve dingen te benutten terwijl ik 
hier ben en de tijd zal leren wat de volgende stap is. 
 
Anna 
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Onze wijkwethouder stelt zich voor 
 
Voor de komende vier jaar mag ik wijkwethouder zijn van Woldwijck. Mijn naam is Evert 
Offereins en samen met mijn vrouw Daphne woon ik sinds 2012 in Froombosch. Ik ben 
geboren in Haren en heb gestudeerd in Groningen. Ik heb 27 jaren gewerkt in de ICT-
detachering en dienstverlening in het Noorden van het land. Het laatst bij KPN in 

Groningen. Daar heb ik per 1 juli 
ontslag genomen om wethouder 
te kunnen zijn.  
 
De gemeentepolitiek is niet nieuw voor mij. Hiervoor 
heb ik 8 jaar namens de VVD in de gemeenteraad 
gezeten, eerst in Slochteren en na de herindeling in 
Midden-Groningen. Daar mocht ik het woord voeren 
over financiën en alles wat zich in het Sociaal Domein 
afspeelde. 
 
Mijn inhoudelijke portefeuille als wethouder is het 
Sociaal Domein en daarnaast ben ik wijkwethouder 
voor onder andere Woldwijck. In een gemeente waar 

veel sociale problematiek en armoede voorkomt is het belangrijk dat inwoners kunnen terugvallen op hun 
sociale netwerk. Dat netwerk vinden ze met name in hun eigen wijk. Een combinatie van buren, onderwijs, 
verenigingsleven en eerstelijns zorg. Ook de buurtcommissies dragen bij aan de leefbaarheid in de wijk door 
het organiseren van verbindende activiteiten. 
 
Platform Woldwijck is een actieve club bewoners die initiatieven in de verschillende delen van de wijk 
stimuleert en de actieve bewoners daarbij ondersteunt. Ik heb al kennisgemaakt met het bestuur van Platform 
Woldwijck en hoop ze de komende vier jaar regelmatig te spreken. Ze zijn voor mij een aanspreekpunt voor 
wat er leeft in de wijk en voor ontwikkelingen waarin de gemeente een rol heeft. Hierin willen wij vanuit de 
gemeente, waar dat kan, het initiatief zoveel mogelijk bij de bewoners laten, zodat de eigen kracht van de wijk 
de ruimte krijgt. 
 
Ik hoop u ook te spreken wanneer ik op een evenement of bijeenkomst in Woldwijck aanwezig ben. Spreek mij 
dan ook vooral aan over wat u bezighoudt, wat u vindt dat er goed gaat en ook waar het nog beter kan en wat 
daarvoor nodig is. 

Energiemarkt 
 
Op zaterdag 29 oktober zal er van 11.00 tot 16.00 uur een 
energiemarkt worden gehouden in het Woldwijckcentrum. Bij 
deze markt kun je onder andere terecht met vragen over het 
onderwerp energie. Zo worden er tips gedeeld voor 
energiebesparing, om het huis te verduurzamen en meer 
soortgelijke onderwerpen. We verwachten onder andere 
energiecoaches die met je mee kunnen kijken waarop te 
bezuinigen en de voorzieningenwijzer waarmee er gekeken 
kan worden met welke regelingen je kan besparen. We 
rekenen op meerdere partners om ons te helpen deze winter 
warm door te komen. Tijdens de energiemarkt zal er ook een 
energie quiz plaatsvinden met als hoofdprijs een eigen 
bespaarpakket! Zien we jou ook op zaterdag 29 oktober voor 
de energiemarkt? 
 
Alvast wat bespaartips: 
− Zet twee van je favoriete nummers op tijdens het douchen, probeer in deze tijd klaar te zijn. 
− Laad apparaten niet langer op dan nodig en haal de oplader altijd uit het stopcontact 
− Was op een lagere temperatuur en zet ook de afwasmachine op een zo laag mogelijke temperatuur. 
− Zet de oven na gebruik open om zo het huis te verwarmen 
− Zet de verwarming een graadje lager. Leg eventueel dekens op de bank, trek een warmere trui aan en 

draag sloffen in huis. 
 
Heb je alvast een bespaartip, die andere mensen ook zeker zouden kunnen gebruiken, stuur dan de tip naar 
info@woldwijckcentrum.nl 
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Zangkoor De Woldvinken zoekt nieuwe 
leden 
 
Na een zomerstop is het koor weer wekelijks aan het 
oefenen in het Woldwijckcentrum. De repetities zijn 
op de dinsdagavond van half 8 tot half 10.  
 
Onder begeleiding van een dirigent worden nieuwe 
liederen ingestudeerd.  
 
Het is de bedoeling dat er in het volgend jaar een 
voorjaarsconcert wordt gehouden. Voor dit concert 
zullen nieuwe liedjes worden ingestudeerd.  
 
Het koor kan nog prima nieuwe leden gebruiken. 
Zowel vrouwen als mannen zijn van harte welkom. 
 
U bent welkom om op een dinsdagavond eens te 
komen kijken en even meezingen is ook geen enkel 
probleem. 
 
Het is handig om van tevoren even contact op te 
nemen met Geke Dijkstra, telefoonnummer 
064008350. 
 
U bent van harte welkom! 

Geluk 
 
Geluk most koestern als n groot bezit 
Geluk is wat voak in klaine dingen zit 
Geluk kin n lach wezen van een lutje kind 
Geluk kinst biezetten nait oetleggen, wat n aander 
doar ook van vindt 
Geluk is n zunnestroaltje, dij schient op dien gezicht 
Geluk is n vrundlek woord of een schier gedicht 
Geluk laacht die ook wel ains tou in dien dreumen 
Geluk hest ook, ast in winter nait huifst te verkleumen 
Geluk is, ast op tied thoes bist veur n buie regen 
Geluk is ook ast nait aalweg op schoale most om te 
wegen 
Geluk is, ast noa n male zaikte toch waist te 
herstellen 
Geluk is ook, ast groot nijs aan dien femilie kinst 
vertellen 
Geluk is, as die haile vervelende dingen worden 
bespoard 
Geluk is, ast de mooie herinnerns op foto hest 
bewoard 
Geluk vaalt die nait zo mor tou, biezetten most der 
wat veur doun 
Geluk is ook ast aine wat kinst biebrengen: wat 
fatsoun 
Geluk is om wat mit aandere lu te dailen 
Geluk is nait om aandermans dingen te vernailen 
Geluk is lach van een lutje kind 
Geluk is ook laifde, dijs’t in n aander vindst 
Geluk is………………. Vul zulf mor verder in 
 
Bron: Jan Prijt  

Communiceren, soms een beetje moeilijk 
 
Drie schoolgebouwen in Woldwijck zijn leeg komen te 
staan. Daarvoor in de plaats kwam er een nieuwe 
Kindcentrum aan de Zuiderkroon. RENN4 aan de 
Mars is al helemaal opgeruimd.  
 
’t Ruimteschip werd in het begin van dit jaar geschikt 
gemaakt voor bewoning door een ingehuurde Anti-
kraakorganisatie. Vluchtelingen uit Oekraïne kwamen 
naar onze gemeente en zouden worden gehuisvest in 
‘t Ruimteschip. Anti-kraakbewoners gingen verhuizen 
naar de Nico Bulderschool. Geen Platform of 
bewonerscommissie, die hiervan door de gemeente 
op de hoogte werd gesteld. Bij toeval hoorden we van 
een van de bewoners van de Nico Bulder, dat ze per 
1 augustus het pand weer moesten verlaten. Een 
reden werd niet gegeven.  

Via de krant hoorden de bewoners en 
bewonerscommissie, dat De Toverboom een plekje 
kreeg in het gebouw. Geruchten, vragen en onvrede 
ontstonden. Geen mens kreeg te horen wat er met 
het gebouw ging gebeuren. Dus trok iedereen aan de 
bel. Wat gebeurt er met de Nico Bulder? Het Platform 
en bewonerscommissie wisten niets, onze 
gebiedsregisseur wist niets en ook de projectleider, 
die over de leeggekomen gebouwen gaat, wist niets. 
Alarm, alarm! 
 
Op het gemeentehuis bleek alles en iedereen langs 
elkaar heen te werken, maar uiteindelijk werd 
medegedeeld, dat waarschijnlijk Maxima met hun 
kleding er intrek zou nemen. Tot het moment van 
schrijven van dit artikel is nog steeds niet bekend wat 
er gaat gebeuren met de beschikbare ruimte in de 
Nico Bulder. 
 
Het woord communicatie wordt vaak gehoord in 
contacten met de gemeente. De conclusie kan 
worden getrokken, dat het wellicht verstandig is dat 
de ambtenaren weer eens een dag de hei op moeten 
om te leren wat de betekenis is van het woord 
communiceren. 
 
Dr. W. Old-Wijck. 
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Restaurant de Burcht niet meer open voor 
wijkbewoners 
 
Tot voor de corona periode konden wijkbewoners 
eten in het restaurant van de Burcht.  
 
Het restaurant ging net als vele andere 
eetgelegenheden dicht in die periode. Niet alleen 
corona gooide roet in het eten. 
 
Als gevolg van bouwwerkzaamheden is nog steeds 
een deel van het restaurant afgesloten, waardoor er 
steeds minder ruimte beschikbaar is.  
 
In de Burcht wordt zorg verleend aan hele kwetsbare 
ouderen. En omdat ouderen steeds langer thuis 
blijven wonen, hebben de mensen die in de Burcht 
binnen komen steeds zwaardere zorg nodig. 
 
Dit betekent dat de druk op de zorgverleners ook 
groter wordt. Zeker omdat dit vooral mensen zijn met 
psychogeriatrische zorg. (bv. mensen met dementie).  
 
Bij openstelling van het restaurant moet het 
personeel continu alert zijn dat cliënten met deze 
ziekte niet de deur uit lopen. 
 
De Burcht heeft aangegeven wel te willen kijken wat 
ze op een andere manier kunnen betekenen voor de 
wijk. 
 
Ze willen daarover graag in overleg met het 
wijkplatform. 

Voormalig terrein RENN4 tijdelijk in 
gebruik door ZINN 
 
Bij de gemeente is een verzoek binnengekomen om 
het terrein van het voormalig terrein van RENN4 aan 
de Mars te mogen gebruiken. Er is inmiddels een 
hekwerk en een bouwkeet geplaatst en ruimte 
gecreëerd voor parkeren (voor bouwplaats 
personeel).  
 
Dit is nodig ten behoeve van werkzaamheden voor 
het herstel van de gevel van zorgcentrum De Burcht.  
 
De periode dat ZINN deze locatie tijdelijk nodig heeft 
is van 22 augustus 2022 tot medio april 2023.  
 
In verband met de mogelijke veiligheidsrisico’s van 
de los zittende gevelplaten, hebben de 
herstelwerkzaamheden haast en daarom werkt de 
gemeente mee om het terrein tijdelijk in te richten met 
bovengenoemde objecten.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
Bouwgroep Dijkstra Draaisma uit Dokkum.  
 
Tot medio april 2023 zullen er dan ook in ieder geval 
geen andere werkzaamheden kunnen gebeuren op 
dit terrein. 

Tot € 1300 ENERGIETOESLAG? 
 
De energieprijzen zijn heel hard gestegen. Daarom 
krijgen alle huishoudens met een laag inkomen een 
eenmalige energietoeslag. 
 
Heb ik recht op energietoeslag? 
Jouw gemeente keert de energietoeslag uit. Wie in 
aanmerking komt en wanneer je hem krijgt verschilt 
per gemeente. Wat we wel weten is: 
 

• Het bedrag is in juli 2022 landelijk verhoogd van 
€ 800 naar € 1300 per huishouden. Heeft u de 
1e energietoeslag van € 800 al ontvangen? 
Dan krijgt u automatisch ook de extra € 500. 

• Als je een bijstandsuitkering hebt, dan hoef je 
niets te doen. Je krijgt het bedrag vanzelf. 

• Heb je een laag inkomen, maar geen uitkering 
van de gemeente? Kijk dan op de website 
https://www.bwri.nl/energietoeslag of je in 
aanmerking komt voor de toeslag. 

 
Wanneer heeft u recht op de energietoeslag? 

• U bent Nederlander of verblijft rechtmatig in 
Nederland. 

• U bent 21 jaar of ouder. 

• U woont en staat ingeschreven in Midden-
Groningen. 

• Uw (gezamenlijke) inkomen is de afgelopen 3 
maanden gelijk aan of lager dan 125% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. 

 
Heeft u nog geen toeslag ontvangen, maar wel een 
laag inkomen? U kunt de toeslag aanvragen door 
aanvraagformulier verhoging energietoeslag in te 
vullen. 
 
Vul alle gegevens in en onderteken het formulier. U 
kunt het ons dan mailen via energietoeslag@bwri.nl, 
per post toesturen of in de brievenbus doen bij: 
 
BWRI Inkomen en Voorzieningen, Haydnlaan 2, 9603 
AS Hoogezand 

Sinterklaasmiddag 
 
Kleurrijk Woldwijck organiseert dit jaar weer een 
sinterklaasmiddag in het Woldwijckcentrum voor de 
groepen 1 t/m 4 van het basisonderwijs. Welke dag 
Sinterklaas komt en hoe laat zal bekend worden 
gemaakt via de scholen en via de sociale media. 
 
Wanneer de intocht van Sinterklaas is, is nog niet 
bekend op het moment dat dit artikel werd 
geschreven. 

https://www.bwri.nl/energietoeslag
mailto:energietoeslag@bwri.nl
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Dennis stelt zich voor 
 
Beste bewoners van Woldwijck, graag wil ik mezelf 
even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Dennis 
Broekema. Ik ben per 1 juni begonnen als Sociaal 
Cultureel Werker bij St. Kwartier Zorg & Welzijn.  
 
Even kort over mijzelf; Ik ben 42 jaar, getrouwd en 
vader van een zoon. Ik ben een gedreven en 
enthousiast sociaal werker, die graag bewoners 
ondersteunt in hun wijk, buurt of dorp met allerhande 
vraagstukken. 
 
Ik woon in de stad Groningen en ik heb daar ook een 
aantal jaren gewerkt als Sociaal Cultureel Werker. Ik 
heb daar altijd gewerkt in wijken en in en rondom 
buurthuizen om samen met bewoners allerlei mooie 
initiatieven te ondersteunen. 
 
En dat is ook eigenlijk precies wat ik ga doen in de gemeente Midden-Groningen. Even wat concrete 
voorbeelden; het organiseren van buurt en/of straatfeesten, het aanleggen of onderhouden van groen/grijs 
plekken (denk aan speeltuinen, moestuinen en andere ideeën in de buitenlucht) en/of het ondersteunen van 
activiteiten en ideeën uit de buurt. Dit kan dus echt van alles zijn waarbij ik kan ondersteunen.  
 
Heb jij een mooi idee voor je buurt, wijk of straat of wil je gewoon eens kennis met mij maken? Neem dan 
gerust contact met mij op. Je kunt mij bellen op: 06-15554509 of stuur een e-mail naar: 
d.broekema@kwartierzorgenwelzijn.nl  
 
Tot in de buurt!  

Piano biedt kansen  
 
Sinds het voorjaar van dit jaar staat er in het Woldwijckcentrum een piano. Door een gezamenlijke inspanning 
van Stichting Platform Woldwijck en het Wijkcentrum is dit gerealiseerd. Een aanvraag voor een subsidie gaf 
echter de doorslag. 
 
En nu? Er kan gespeeld worden en er kunnen ideeën worden ingebracht.  
 
Wat dan? 
 
− De piano kan worden gebruikt als 

begeleidingsinstrument door het koor De 
Woldvinken of artiesten. 

− Er kunnen meezingmomenten worden 
georganiseerd. Denk daarbij bv. aan 
Oudhollandse liedjes. 

− Er kan voor achtergrondmuziek worden gezorgd 
als het gezellig is aan de bar. 

− Er kan worden gemusiceerd met andere mensen. 
− Er kan les worden gegeven. 
− Een artiest kan worden uitgenodigd voor een 

concert. 
− Er kan een kinderkoor worden opgericht. 
 
Het contact met de cultuurcoach van de muziekschool 
is inmiddels gemaakt. Uit die hoek verwachten we ideeën en stimulans om de piano een plek te geven waar 
op wordt gehoopt. 
 
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. 
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Fancy Fair groot succes 
 
Ingezonden door Vanessa Westerbaan namens de vrijwilligers van Speeltuin De Bult. 
 
Zaterdag 3 september was het zover, de Fancy Fair bij speeltuin De Bult in Woldwijck-West. 
Vooraf aan de Fancy Fair werd de speelplaats opgeknapt en werd er hard gewerkt aan de voorbereidingen. 
Het idee ontstond tijdens een dagje klussen in de speeltuin. Hoe leuk zou het zijn om niet alleen het 
broodnodige onderhoud te doen, maar ook de speeltuin te verfraaien, en een stukje uitdagender te maken 
voor alle buurtkinderen. 
 
De opkomst op 3 september was enorm en de sfeer was uitstekend. 
 
Kinderen konden een leuk spelletjesparcours afleggen of zich laten schminken. Anderen scoorden een 
ballonfiguur bij de ballonnenclown. Overal liepen van die mooie geschminkte gezichtjes rond of met een lekker 
ijsje, zak popcorn of gewonnen cadeautjes onder de armen. 
 
Een van de aanwezige bezoekers kocht alle reeds klaargemaakte popcorn en deelde dit uit aan de aanwezige 
kinderen. Een pracht gebaar. De kleine dames onder ons konden hun nageltjes laten lakken, glitter haarspray 
in de haartjes krijgen en als het van papa en mama mocht kregen ze nog een heuse tattoo. 
 
Velen waagden een gokje bij het enveloppenspel. Voor de kinderen was er altijd een prijsje. Ook aan de 
inwendige mens was gedacht: lekkere Surinaamse hapjes, een broodje hamburger, cakepops of suikerspin. 
Genoeg te smullen! Bij het Rad van Fortuin werd menig prijsje gescoord. 
 
Dit alles was niet mogelijk geweest dankzij de vele winkeliers, buurtbewoners en bedrijven, die ons hebben 
gesponsord. Wij danken hen allen van harte. Naast de Fancy Fair werd er ook op andere manieren geld 
ingezameld. Zo kon het winkelend publiek bij de Jumbo Pleiaden en de Jumbo Sappemeer hun statiegeld 
doneren, is er oud ijzer ingezameld, hebben de kinderen zich laten sponsoren voor de sponsorloop en zijn er 
zelfgemaakte dingen verkocht. 
 
Tijdens het opknappen van de speeltuin en de voorbereidingen voor de Fancy Fair werden er steeds meer 
positieve reacties gehoord. De speeltuin werd mooier en mooier. 
 
Wijkbewoners raakten in 
gesprek met elkaar en 
spraken hun waardering uit. 
De dag zelf was een groot 
succes! Een mooie zonnige 
dag, blije mensen, gezellige 
drukte en een fantastische 
opbrengst van ruim € 4000,-- 
 
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de speeltuin. Naast 
de Fancy Fair liepen er nog 
andere zaken om de speeltuin 
op te knappen. 
 
Zo hebben we een donatie 
van het Oranje Fonds 
gekregen welke zal worden 
gebruikt voor De Bult, zo gaat 
het Groninger Huis ons 
verblijden met iets ontzettends 
leuks… 
 
Wat dat is houden we nog eventjes geheim. We zijn nog meer leuke activiteiten aan het voorbereiden. 
Laten we met zijn allen de speeltuin netjes en schoon houden! 
 
Wilt u ons vrijwilligers helpen dan bent u uiteraard van harte welkom.  
 
U kunt ons mailen op speeltuindebult@gmail.com of via de Facebook pagina Vrienden van De Bult. 
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Groencontaineractie  
 
Stichting Platform Woldwijck organiseert op zaterdag 
22 oktober van 9 tot 12 uur weer een 
groencontaineractie. Aan de Wega kunt u gratis uw 
tuinafval inleveren. 
 
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. 

Basiscursus omgaan met telefoon en/of 
tablet 
 
Op donderdagmiddag 20 oktober tussen 1 en 3 uur 
vindt deze cursus plaats in het Woldwijckcentrum.  
 
Heb je moeite met het versturen van foto’s en/of het 
verwijderen/installeren van apps? Of heb je andere 
vragen over het omgaan of gebruiken van je 
smartphone en/of tablet? Doe dan mee met deze 
cursus. Opgave vooraf is noodzakelijk.  
 
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar:  
info@woldwijckcentrum.nl 
of door te bellen met: 06-12579881 
 
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. 

LEIDSE HUTSPOT 
 
De derde oktober 1574 begaf de 
jongeling Schaelk zich buiten de 
wallen om te onderzoeken waarom 
het zo merkwaardig stil was op de 
bezette schans. De Spanjaarden 
bleken gevlucht te zijn! En wel zo haastig dat hij ter 
plekke nog een pot met een niet geheel verorberde 
Spaanse stoofpot met vlees vond. Als herinnering 
aan het einde van dit zware beleg wordt daarom in 
Leiden traditioneel op 3 oktober hutspot en 
wittebrood met haring gegeten. De wittebroden met 
haring werden door de eerste schepen, die na het 
beleg Leiden in voeren, gebracht! De hutspot die wij 
nu maken lijkt niet meer op de originele Spaanse 
stoofpot en aardappelen hebben er zeker niet 
ingezeten, want de aardappel was in die tijd nog niet 
bekend in Europa! 
 
Ingrediënten:  
500 g witte bonen  
Zout, versgemalen zwarte peper 
anderhalf kg winterwortelen 
750 gram pastinaken 
500 gram uien 
500 gram mager spek 
500 gram klapstuk 
 
Week de witte bonen een nacht tevoren in water. 
Breng de witte bonen in het weekwater met wat zout 
aan de kook. Voeg het spek en het klapstuk toe. 
Schrap vervolgens de wortelen en pastinaken en 
snijd ze in blokjes. Snipper de uien. Voeg dit alles bij 
de bonen en het vlees en laat de hutspot nog 45-60 
minuten zachtjes koken. Zie erop toe dat de inhoud 
niet droog kookt en aanbrandt; voeg indien nodig wat 
water toe. Neem de stukken vlees uit de hutspot en 
snijd ze in plakken. Roer de hutspot met een houten 
lepel door elkaar (niet stampen) en kruid de hutspot 
met versgemalen peper. 
 
Serveer hierbij het in plakken gesneden vlees. 

Kindervakantiespelweek 
 
In de laatste week van de basisschoolvakantie werd 
weer een volledige spelweek gehouden met als 
thema “Fantasie”. Het was warm, erg warm. Op de 
donderdag zo warm, dat de “Fantasy-fair” om 12 uur 
werd afgebroken. 
 
In de avonduren, tijdens de spooktocht, bleef het ook 
heerlijk warm. Dat was dan weer een prettige 
bijkomstigheid. Dat de spooktocht erg populair is, 
bleek uit het feit dat er over de 100 personen hebben 
meegelopen. Niet alle deelnemers haalden de finish. 
Er vielen complete groepen uit, omdat ze niet verder 
durfden. Voor de vrijwilligers, die als spoken in het 
bos stonden, een teken dat ze het goed gedaan 
hebben.  

Door het mooie weer vonden de meeste activiteiten 
buiten plaats. Sport, spel, disco en luchtkussens. De 
opkomst was weer goed met veel nieuwe gezichten 
onder de kinderen. Een logeetje bij opa en oma zou 
maar 1 dag komen maar bleef uiteindelijk de hele 
week omdat ze zo graag wilde blijven meedoen aan 
de spelweek.  
 
De kindervakantiespelweek is een week van veel blije 
kinderen, vrijwilligers, ouders en grootouders! 

mailto:info@woldwijckcentrum.nl


“De Woldewieker” 9 

Duizeligheid en BPPD 
 
Duizeligheid is een 
veelvoorkomend probleem. Het kan in verschillende 
vormen voorkomen en in ernst verschillen. 
Duizeligheid kan zeer beperkend zijn voor het 
functioneren in het dagelijks leven. Een veel 
voorkomende oorzaak van duizeligheid is BPPD 
(Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid), beter 
bekend als acute draaiduizeligheid. 
 
Iemand die last heeft van BPPD heeft vaak heftige, 
kortdurende aanvallen van duizeligheid. Dit komt 
onder andere voor bij het gaan liggen, draaien in bed 
en bij omhoog kijken. BPPD wordt in de meeste 
gevallen veroorzaakt door loszittend “gruis” in het 
evenwichtsorgaan. 
 
Duizeligheid in al zijn vormen is met fysiotherapie 
goed te behandelen. De behandeling van 
duizeligheid veroorzaakt door BPPD bestaat uit twee 
delen. Ten eerste helpt de fysiotherapeut de cliënt 
door middel van bevrijdingsmanoeuvres om het 
“gruis” weer op de goede plek in het 
evenwichtsorgaan te krijgen. Daarnaast geeft de 
fysiotherapeut tips om in het dagelijks leven beter om 
te kunnen gaan met duizeligheid. 
 
Duizeligheid kan ook andere oorzaken hebben en 
kan bijvoorbeeld ontstaan door klachten aan nek- en 
kaakgewrichten. In dit geval zal de fysiotherapeut die 
klachten behandelen waardoor de duizeligheid 
ontstaat. Hiermee worden zowel de nek- of 
kaakklachten verholpen, als de duizeligheid. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Fysiotherapie Hoogezand, telefoonnummer: 0598-
324040 of via de mail: info@fysiotherapie-
hoogezand.nl. U kunt met of zonder verwijzing van 
uw (huis)arts contact met de praktijk opnemen voor 
het maken van een afspraak. 
 
Locatie: Fysiotherapie Hoogezand, Wega 4. 

Naaiclub  
 
Op de woensdagavond is er een naaiclub in het 
Woldwijckcentrum. Dit is een club die gewoon 
gezellig wil samen naaien. Geen les, maar elkaar 
helpen, is het devies. 
 
Iedereen die naaien leuk vindt of dit wil leren kan 
meedoen. 
 
De kosten zijn € 30 voor 10 keer. Naaimachines zijn 
beschikbaar. Stof en garen mag u zelf meenemen. 
Wil je liever leren omgaan met je eigen machine, dan 
kun je die natuurlijk ook meenemen. 
 
Voor informatie en/of opgave kunt u zich melden via 
info@woldwijckcentrum.nl of telefoon 06-12579881. 

Koffie of thee 
 
Op maandagmiddag om 2 uur bent u van harte 
welkom in het Woldwijckcentrum om samen met 
anderen aan de stamtafel een kopje thee of koffie te 
drinken. 
 
Een gezellig praatje, een serieus gesprek, het kan 
prima met een kop thee of koffie in de hand. 
 
U bent van harte welkom. 

Disco voor kinderen en kabouters 
 
Binnenkort gaan de disco’s in het wijkcentrum weer 
van start. Het Woldwijckcentrum heeft momenteel te 
weinig mensen, die mee kunnen draaien in het 
beheer. Daarom is een startdatum nog niet bekend. 
Er wordt hard aan gewerkt om de zaken te regelen.  
 
Op de facebookpagina’s DiscoteamWoldwijck en 
Spelweek-woldwijck wordt bekend gemaakt wanneer 
de disco’s weer beginnen. 

Kledingherstel  
 
Vanaf 2017 herstelt Achmad kleding van 
wijkbewoners in het wijkcentrum tegen een kleine 
vergoeding. Hij doet het met veel plezier en veel 
bewoners die bij hem zijn geweest, zijn erg tevreden. 
 
U heeft misschien ook wel een kapotte rits in een 
broek of een jurk die u graag wilt laten innemen of 
korter wilt laten maken. Een nieuw te plaatsen 
ritssluiting kunt u tegelijk met het te repareren 
kledingstuk aanleveren.  
 
De kosten voor verschillende reparaties liggen tussen 
de € 2,00 en € 7,00. Een overzicht van de prijzen 
vindt u op www.woldwijckcentrum.nl. 
 
Meestal is Achmad op woensdagmorgen in het 
wijkcentrum te vinden. Mocht het zijn dat u komt met 
kleding voor reparatie en hij is er niet, dan kunt u uw 
kleding bij de barmedewerker achterlaten en wordt de 
kleding op een ander moment voor u gerepareerd. 

ONE HUNDRED AND EIGHTY!!!! 
 
Beleef jij ook zo veel plezier aan het kijken en spelen 
van darts? Dan heb je geluk, want Woldwijck heeft 
zijn eigen dartvereniging. Dartfans, die zelf ook graag 
een pijltje gooien. 
 
Het groepje is nog wat klein en daarom zijn nieuwe 
(potentiële) leden van harte welkom. Ga eens kijken 
of je het echt leuk vindt. 
 
Op dinsdagavond (behalve de vakanties) vanaf 19.30 
uur wordt er gespeeld in het wijkcentrum. 

mailto:info@woldwijckcentrum.nl
https://www.facebook.com/groups/1549695855317069/
https://www.facebook.com/groups/woldwijck/
http://www.woldwijckcentrum.nl
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Bordjes bij Kindcentrum Noorderlicht 
 
Het plein rondom het Kindcentrum aan de 
Zuiderkroon wordt ook buiten schooltijden druk 
bezocht. 
 
Dit brengt echter overlast met zich mee voor 
buurtbewoners en gaat regelmatig gepaard met 
vandalisme aan eigendommen van de school. 
 
Om dit te voorkomen zijn er sinds de zomervakantie 
bordjes geplaatst met rookvrije zone en 
verbodsborden voor het schoolplein. 
 
Hiermee is het voor handhavers en publiek duidelijk. 
Er kunnen sancties worden opgelegd. Dus PAS OP! 
Men kan een bekeuring krijgen, als men zich 
ongeoorloofd op het terrein van de school begeeft. 

Kijk op de wijk update  
 
Onder de naam “Kijk op de wijk” komen bewonerscommissies en Platform Woldwijck naar de bewoners toe. 
Daarbij zijn meestal ook vertegenwoordigers van externe organisaties aanwezig, zoals projectleiders, onze 
wijkwethouder, de gebiedsregisseur, mensen van Kwartier Zorg en Welzijn, het sociaal team etc. 
 
Bedoeling is om vragen, wensen en suggesties op te halen van bewoners en informatie te verstrekken over de 
ontwikkelingen sinds vorig jaar.  
 
Zaterdag 2 juli was de eerste bijeenkomst van dit jaar bij de Jupiter/Nico Bulderschool in Woldwijck-Oost. Uit 
de gesprekken, die werden gevoerd, werd duidelijk wat er leeft onder de bewoners. De ontwikkelingen sinds 
de bijeenkomst van vorig jaar werden aan de aanwezigen medegedeeld. Voorbeeldtekeningen van de 
mogelijke invulling van het Nico Bulder terrein werden met elkaar bekeken. Alle meningen worden in de 
vervolggesprekken met de gemeente meegenomen. 
 
Bij de aanwezige afvalcoach hebben zich enkele mensen gemeld, 
die willen helpen met het opruimen van zwerfafval. Wie volgt? 
 
Zaterdag 10 september waren dezelfde organisaties aanwezig op 
de Mars. De aanwezige bewoners gaven duidelijk hun meningen en 
wensen te kennen. Twee persoonlijke probleempjes werden 
genoteerd en de week na de bijeenkomst opgelost. 
 
De bewoners van de Mars waren blij met de mogelijkheid hun 
verhaal eens te kunnen uiten. Ook uit andere delen van Woldwijck-
Oost kwamen geïnteresseerden langs. Er melden zich mensen aan 
om ook speelvoorzieningen in hun omgeving te gaan onderhouden. 
Vooral de niet al te duidelijke ontwikkelingen rond het Nico Bulder 
schoolterrein kwam veel ter sprake. 
 
Zaterdag 17 september was de Bult in Woldwijck-West aan de 
beurt. Nadat de tenten waren opgebouwd, gooide het weer roet in 
het eten. Door een plotselinge, zeer harde wind gingen de 
partytenten letterlijk de lucht in. Helaas was het niet verantwoordelijk 
om de bijeenkomst te vervolgen en moest de bijeenkomst worden 
afgeblazen. 
 
Een van de items die aan bod zou komen tijdens de ontmoeting op 
de Bult is het speeltuinbeleid. Om hierover toch met elkaar te kunnen praten, is er een bijeenkomst met 
bewoners van Woldwijck-West gepland op 19 oktober om 20.00 uur in het Woldwijckcentrum.  
 
Bewoners worden dan geïnformeerd over de stand van zaken en er is gelegenheid om zich op te geven om te 
helpen met het onderhoud van de speelvoorzieningen in Woldwijck-West. 
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Agenda oktober 2022 – december 2022 
 

18 oktober  Excursie project Leroy in Lewenborg Groningen. 
20 oktober 13 tot 15 uur Cursus omgaan met smartphone en tablet Woldwijckcentrum. 
22 oktober 09 tot 12 uur Groencontaineractie Wega 
26 oktober 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
29 oktober 11 tot 16 uur Energiemarkt Woldwijckcentrum 
5 november 11 uur Creatieve handen markt Woldwijckcentrum 
6 november 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
6 november 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
9 november 09.30 uur Repaircafé Woldwijckcentrum 
30 november 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
4 december 14.30 uur Koffiebingo Woldwijckcentrum 
4 december 14.00 uur Country Line Dance Woldwijckcentrum 
14 december 09.30 uur Repaircafé Woldwijckcentrum 
17 december 16.00 uur Kerst Inn Leger des Heils Woldwijckcentrum 
21 december 19.30 uur Veur Mekander Woldwijckcentrum 
24 december 19.00 uur Kerst Country Line Dance Woldwijckcentrum 
 

Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur, inloop van Stichting Platform Woldwijck voor iedereen in het Wold-
wijckcentrum 
 

Kijk voor actuele informatie en activiteiten op www.platform-woldwijck.nl of www.woldwijckcentrum.nl  

Woldwijckcentrum is op zoek naar vrijwilligers!! 
 
Een wijkcentrum is een bruisend middelpunt in de wijk waar van alles te beleven is.  
 
Het wijkcentrum draait alleen op vrijwilligers, zij zorgen dat het wijkcentrum schoon is, dat het open is, dat er 
koffie en thee klaar staat,  
 
− dat er activiteiten gehouden kunnen worden, 
− dat mensen er met vragen terecht kunnen, 
− dat er nieuwe activiteiten ontwikkeld worden 
− en ga zo maar door.  
 
Wil jij ook deel uitmaken van een leuk team en zorgen dat wijkbewoners er terecht kunnen? Dan zoeken wij 
jou! 
 
Wij zoeken gastheren/vrouwen, mensen voor achter de bar en in de keuken. Je kunt zelfstandig werken en je 
bent klantvriendelijk. Heb je deze eigenschappen en je wilt iets betekenen voor de wijk?  
 
Neem dan contact op met het Woldwijckcentrum 0598-323574 of via e-mail info@woldwijckcentrum.nl Na een 
inwerkperiode kan je een Bhv-cursus aangeboden krijgen. Vele handen maken licht werk en zorgen dat we er 
voor elkaar kunnen zijn. 

Interculturele Markt 
 
Op zaterdag 3 september werd op de Pleiaden de jaarlijkse Interculturele 
Markt gehouden. Een markt met diverse kramen en veel muziek. 
 
Het was opnieuw gezellig op de Pleiaden gezien de vele mensen die op het 
plein aanwezig waren.  
 
Helaas moest de band, die was gecontracteerd, vanwege Corona afzeggen. 
Het is de organisatie toch gelukt om drie dagen voor de markt nog een 
andere band vast te leggen.  
 
Helaas is het Zomerspektakel opgehouden te bestaan. De groep 
vrijwilligers, die het spektakel organiseerde, is uit elkaar gevallen. 
 
Kleurrijk Woldwijck wil graag de groep heel erg bedanken voor de zeer 
prettige samenwerking van de afgelopen jaren.  
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Het Woldwijckspionnetje zag en hoorde, ….. 
 
− dat wijkbeheerder Niels Kamphuis per 22 juli niet meer werk-

zaam is bij de gemeente. 
− dat hij per 1 september door Evert Loorbach is opgevolgd. 
− dat Ria Nijborg de Bewonerscommissie Woldwijck-West heeft 

verlaten. 
− dat zij is opgevolgd door Simon van Starrenburg. 
− dat er op 3 september een zeer succesvolle Fancy Fair is ge-

houden t.b.v. Speeltuin De Bult. 
− dat zingen ontspanning brengt en energie geeft. 
− dat Tessa van der Veen op 27 augustus in het huwelijk is ge-

treden. 
− dat zij vlak voor Corona stage liep in het Woldwijckcentrum. 
− dat het bloemschikken in september in het Woldwijckcentrum 

weer helemaal volgeboekt was. 
− dat de interculturele markt op 3 september minder groot was 

dan men in Woldwijck is gewend. 
− dat de muziek zo hard was, dat met elkaar communiceren 

amper mogelijk was. 
− dat onze nieuwe wijkwethouder zich elders in deze wijkkrant 

aan u voorstelt. 
− dat er zich langzamerhand een groepje vormt, die zich bezig 

houdt met het plannen van feestelijkheden i.v.m. het feit, dat 
onze wijk onder de naam Woldwijck in 2023 50 jaar bestaat. 

− dat u zelf ook ideeën kunt aandragen of meehelpen voorberei-
den van de feestelijkheden. 

− dat u zich kunt melden bij de redactie van De Woldewieker 
of bij het bestuur van Stichting Platform Woldwijck. (zie colo-
fon). 

− dat medio juli het gebouw van onze nieuwe drukker 
“Comprint” is afgebrand. 

− dat Comprint het toch voor elkaar krijgt om onze Woldewie-

ker te (laten) drukken. 
− dat de bewonersbijeenkomst op De Bult in Woldwijck-West 

voortijdig moest worden afgeblazen, omdat een rukwind de 
partytenten de lucht in deed vliegen. 

− dat een medewerker van de gemeente een paal tegen haar 
hoofd kreeg en daar een bult aan overhield. 

− dat bewonerscommissie Woldwijck-Oost al uit 8 personen be-
staat. 

− dat er tweemaal per week gewandeld kan worden met start en 
aankomst bij het wijkcentrum. 

− dat een groepje op 18 oktober op excursie gaat of is geweest 
naar Lewenborg om inspiratie op te doen over het project Le-
Roy.  

− dat de ideeën die wellicht bruikbaar zijn in Woldwijck binnen 
commissies en Platform zullen worden besproken en in de 
volgende wijkkrant zullen worden gepubliceerd. 
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