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Voorwoord: 
 

Het jaar is bijna voorbij. Achterom kijken is prima, want het geeft de 
ontwikkeling aan in de richting van het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar 
wordt een jubileumjaar. Elders in uw wijkkrant leest u er over. 
 

De redactie van “De Woldewieker” bestaat al enkele jaren uit 
slechts twee personen. Dat is natuurlijk erg kwetsbaar. Bij ziekte van 
een van de twee komt er heel gewoon geen krant bij u in de bus. 
Gelukkig krijgen we van velen kopij aangeleverd en is een foto van 
een evenement meestal wel te regelen. Bent u geïnteresseerd om de 
redactie te komen versterken, dan kan Harrie u informeren. Neem 
gerust contact met hem op. Voor de contactgegevens zie de colofon. 
 

De deadline voor “De Woldewieker” van maart 2023 is          
24 februari. Kopij kan tot deze datum worden aangeleverd bij Harrie 
de Keijser. E-mail: wijkkrant@platform-woldwijck.nl. 
 

Artikelen ontvangen wij graag in wordformaat (docx). Foto’s bij 
voorkeur in jpg-formaat. De afbeeldingen, zoals foto’s, logo’s e.d. 
ontvangen we graag als bijlage bij de mail.  
 

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. 
 

De redactie, bestaande uit Jubert en Harrie, wenst u fijne feestdagen 
toe en een gezond 2023. 

Dit keer in “De Woldewieker” 

Prijswinnaars Energiequiz                 Lees verder op pagina 2 
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Kersttulband 
 
Ingrediënten: 

• Voor een vorm van 2 l. 
inhoud: 

• 4 eieren, 200 gr. kristalsuiker 

• 2 zakjes vanillesuiker, 200 
gr. bloem 

• Zout, 200 gr. boter of margarine 

• 100 gr. Franse vruchtjes, gesneden 

• 50 gr. ontvelde amandelen, gehakt 

• poedersuiker 

• rood lint 
 
De eieren met de suiker en vanillesuiker schuimig 
kloppen. Afwisselend hierdoorheen de gezeefde 
bloem met wat zout, de gesmolten en weer 
afgekoelde boter of margarine en het vulsel roeren. 
Deze massa in een beboterde tulbandvorm doen en 
in een klein taartvormpje. De beide vormen op het 
bakblik onder in een matig warme oven 150 graden 
schuiven. Baktijd ca. 1 1/4 uur. Het kleine vormpje na 
een 1/2 uur er uithalen. De tulband keren op een 
taartrooster en koud laten worden, het kleine cakeje 
er opzetten en het geheel dik met poedersuiker 
bestrooien. Een rood lint eromheen strikken en een 
hulsttakje er insteken.  
 
Noot van de redactie: 
De Franse vruchtjes en amandelen kunnen ook 
worden vervangen door krenten, rozijnen en/of 
stukjes appel. 

Secretaris gezocht 
 
St. Platform Woldwijck is op zoek naar een 
secretaris. Misschien iets voor u? 
 
De secretaris maakt deel uit van zowel het algemeen 
bestuur als van het dagelijks bestuur. 
 
Taken: 
− Afhandelen van binnenkomende en uitgaande 

post. 
− Plannen en reserveren van vergaderingen.  
− Bijwonen van de vergaderingen van het 

algemeen en het dagelijks bestuur. 
− Aanspreekpunt zijn voor bewoners en relaties, 

zowel telefonisch als digitaal. 
− Meedenken en uitvoeren van het beleid van St. 

Platform Woldwijck. 
  
Wat wordt er van u verwacht? 
 
− Feeling hebben met Woldwijck. 
− De Nederlandse taal redelijk beheersen. 
− Om kunnen gaan met de computer. 
 
Er zal wat tijd nodig zijn om alle ins en outs onder de 
knie te krijgen. De andere leden van het dagelijks 
bestuur zullen u wegwijs maken en u helpen waar dit 
nodig is. 
 
Lijkt het u wat? Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de huidige waarnemend secretaris 
Gina Kok. Haar telefoonnummer is 0598 322873. Per 
mail is Gina Kok te bereiken via ginakok@home.nl. 

Zaterdag 29 oktober is er een Energie informatiemarkt in het Woldwijckcentrum gehouden. Tijdens deze 
energiemarkt konden bezoekers informatie ophalen over besparen op gas en elektriciteit, over het isoleren 
van de woning, over de energietoeslag, bespaartips krijgen en geven en meedoen met een energiequiz.  
 
Met deze quiz konden bezoekers een prijs winnen: De eerste prijs was een energiebespaarbox, de tweede 
prijs een digitaal wekkertje voor onder de douche en de derde prijs was een spelletje kaarten over 
energielabels. 
 
Op de foto staan van links naar rechts dhr. Koster, mw. Spel, dhr. Blok, mw. Gorter en mw. Polman. Op de 
foto ontbreken mw. Reinders en mw. Dijkstra, zij hebben hun prijzen op een ander moment in ontvangst 
genomen. De prijzen zijn uitgereikt onder het genot van een kopje koffie en een gebakje.  
 
Een paar handige bespaartips die te vinden waren op de Energiemarkt zijn: 
− Gebruik, indien mogelijk, een snelkookpan. Dit bespaart veel kooktijd. 
− Gebruik een waterbesparende douchekop. Deze gebruikt 20 % minder water en energie. 
− Gebruik radiatorfolie tussen de radiatoren en de muur. De warmte blijft dan meer binnen. 
− Doe ’s avonds en ’s nachts de gordijnen dicht. 
− Gebruik een brievenbusborstel en een tochtstrip. Je houdt de koude wind buiten. 
− Leg dekens op de bank. Onder een deken heeft u het veel minder snel koud. Zo kunt u de verwarming 

een graadje lager zetten. 
− Zet de cv-ketel op 60 graden. De meeste cv-ketels staan standaard ingesteld op 80 graden, terwijl ze 

efficiënter werken op 60 graden. Door de aanvoertemperatuur van de cv-ketel lager in te stellen, 
bespaart u veel gas. 

− Gooi ‘s ochtends kort de ramen open. Het lijkt misschien gek, maar door de ramen open te gooien 
verdwijnt de vochtige lucht uit huis en komt daar droge lucht voor in de plaats. Doordat droge lucht veel 
sneller opwarmt dan vochtige lucht, bespaart u dus stookkosten. 

− Werk zoveel mogelijk met een laptop of tablet. Laptops of tablets zijn een stuk zuiniger dan een desktop. 

mailto:ginakok@home.nl
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Digicursus Woldwijck 
 
In oktober heeft er in het Woldwijkcentrum een smartphone en tabletcursus plaatsgevonden.  
 
Vanuit Dig050 waren er 2 mensen aanwezig die 
wijkbewoners les gaven in het gebruik van hun 
smartphone en/of tablet. 
 
Er waren 12 deelnemers uit de wijk. Deze 
deelnemers gaven allemaal aan dat ze graag meer 
van dit soort cursussen in het Woldwijckcentrum 
zouden willen. 
 
Daarom komen er binnenkort meer van dit soort 
cursussen. Interesse om hieraan deel te nemen? 
 
Geef je dan op. 
 
Dit kan door een e-mail te sturen naar: 
info@woldwijckcentrum.nl of bellen / appen naar: 
tel: 0598-323574 / 06 12579881 

Nieuw in de wijk: Hapkido-Kids Zelfverdediging 
 
Sinds eind september kunnen kinderen lessen volgen in Hapkido-Kids Zelfverdediging op veld 1 van de 
gymzaal in Kindcentrum Zuiderkroon. 

Even voorstellen:  
 
Wij zijn Sanne Briggeman en Herman Smit; 
instructeurs bij Koguryo-Hapkido 3.0. Al jaren 
verzorgen wij met veel succes Hapkido-lessen voor 
kinderen in Sappemeer. Aangezien Sanne in 
Woldwijck woont, leek ons dit een mooie stap om 
ook hier met Hapkido-Kids Zelfverdediging te 
starten. 
 
Wat is Hapkido- Kids Zelfverdediging? 
 
Hapkido-Kids Zelfverdediging is een modern 
systeem van eenvoudig aan te leren technieken 
gebaseerd op de natuurlijke reactie van het 
lichaam.Op speelse manier leren kinderen de 
valbreektechnieken, de basis en een tiental 
eenvoudig aan te leren zelfverdedigingstechnieken. 

De nadruk bij Hapkido-Kids zelfverdediging ligt op bewegen en het leren kennen en ontwikkelen van de 
mogelijkheden van het eigen lichaam. Door het beoefenen van de technieken verbetert aan de ene kant de 
motoriek en het coördinatievermogen van het kind. Terwijl aan de andere kant zelfvertrouwen wordt versterkt. 
Bij Hapkido-Kids zelfverdediging is iedereen welkom en is iedereen gelijk. Wij kennen geen wedstrijden, dus 
het kind hoeft zich niet te bewijzen. Ook het spelelement wordt niet vergeten: Tijdens iedere les is er spelvorm 
waarin het kind de aangeleerde vaardigheden kan oefenen / verbeteren. Onze slogan is dan ook: “Have Fun “ 
 
Voor wie?  
Vanaf de leeftijd van 6 jaar zijn kinderen welkom bij Hapkido-Kids Zelfverdediging. 
 
Wanneer?  
De kids training is iedere dinsdag van 18.30u - 19.30u in de gymzaal op veld 1 van Kindcentrum Zuiderkroon 
 
Kom gratis een paar keer meedoen om de sfeer te proeven tijdens de Hapkido-Kids Zelfverdediging…. 
 
Oja, oudere kinderen ( vanaf 16 jaar ) en senioren zijn ook welkom vanaf 19.30u  
Voor inlichtingen: S. Briggeman tel: 06 21265338 

mailto:info@woldwijckcentrum.nl
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Groencontaineractie  
 
Op 22 oktober werd aan de Wega de halfjaarlijkse groencontaineractie gehouden. De opbrengst was erg 
matig. Slechts een halve container. Platform en vrijwilligers vragen zich af of de containeractie op deze wijze 
nog wel zin heeft. 
 
Veel groenafval kan immers in de groene kliko bij de straat worden gezet. Van 1 oktober tot 1 april 

tweewekelijks en van 1 april tot 1 oktober elke 
week.  
 
Daarnaast hebben we nog de takkenroute en 
de mogelijkheid om het groenafval zelf weg te 
brengen naar het aanbrengpunt van de 
gemeente. Overwogen zou kunnen worden 
om de actie eenmaal per jaar te houden, bv. 
op de dag dat ook de Tuindag wordt 
georganiseerd. 
 
Al was de opbrengst weinig, sfeer en weer 
waren uitstekend. Met veel lol, hard werken, 
veel koffie en soep, was het best wel weer 
een prachtige actie. Maar het moet wel zin 
hebben. 
 

Platform en meewerkende vrijwilligers zullen zich hierover beraden. Heeft u hierover zelf een mening, die u 
kenbaar wilt maken dan kan dat. U stuurt gewoon een mailtje naar secretariaat@platform-woldwijck.nl. 

Groen- en natuurwerkgroep 
 
Regelmatig krijgt het bestuur van het wijkplatform de vraag waarom er geen werkgroep meer bestaat, die zich 
bezig houdt met groen en natuur in onze wijk. Daarom organiseert Platform Woldwijck een bijeenkomst om 
met elkaar te brainstormen over groen en natuur. Wellicht is het mogelijk om een nieuwe werkgroep te starten. 
Deze werkgroep zou deel kunnen uitmaken van het Platform. 
 
Wie mee wil praten en denken over groen en natuur in Woldwijck is op 9 januari om half 8 ’s avonds van harte 
welkom in het Woldwijckcentrum.  

Workshop Ecotuin in een fles 
 
In het Woldwijckcentrum wordt de workshop 'Ecotuintje in fles' georganiseerd.  
 
Inmiddels zijn ze niet meer weg te denken uit de tuincentra en bloemenzaken: de welbekende 
‘zelfvoorzienende’ planten in een afgesloten fles. Ze hebben geen water of voeding nodig, maar zijn in alles 
voorzien in hun veilige glazen huis.  
 
In deze workshop gaat men aan de slag met het maken van uw 
eigen ecotuin in een fles. Doordat we verschillende lagen opbouwen 
voordat de plantjes worden gepoot, creëer je een ecosysteem 
waarin alles aanwezig is. Zo hoef je nooit meer naar je plantjes om 
te kijken! 
  
Heb je je al eens afgevraagd hoe al die ‘ingrediënten’ in de fles 
worden gestopt? Ervaar het zelf! Na afloop neem je je groene tuintje 
mee naar huis, om heel lang van te kunnen genieten! 
 
Geef je op via Facebookchat of Whatsapp (0617060675). Ook 
mogelijk om mee te doen via het Meedoen Fonds Midden-
Groningen onder Woldwijckcentrum! 
 
Prijs: 39 euro p.p. 
Waar: Woldwijckcentrum 
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur 
Datum: 9 februari. 

mailto:secretariaat@platform-woldwijck.nl
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Excursie naar Lewenborg 
 
Op 18 oktober is een groepje van het wijkplatform, gemeente en medewerkers van Kwartier, op bezoek 
geweest in de wijk Lewenborg in Groningen. 
 
In deze wijk hebben de bewoners jaren geleden met de 
gemeente afgesproken een groot deel van het 
openbare groen terug te geven aan de natuur. 
 
Dit heet het Le-Royprojekt. 
 
Er wordt minimaal onderhoud gepleegd. Bewoners 
mogen zelf ook stukjes van het groen gaan gebruiken. 
Sommige bewoners planten zelf fruitboompjes en 
struiken. De gedachte is de moeite waard, maar op 
sommige plekken vonden de bezoekers het minder 
geslaagd. 
 
Wel een mooi voorbeeld was, dat er groepjes 
bewoners zijn die bijvoorbeeld bijen houden of een 
groente tuintje hebben. 
 
Het zou mooi zijn als er een groepje zou ontstaan dat naar het openbare groen in onze wijk gaat kijken. 
Misschien hier en daar een mooie bloemenweide inzaaien. En wellicht zijn er ook andere mogelijkheden. 
 
Als u dit leuk lijkt meldt u zich dan bij het Platform zodat we het daar eens over kunnen hebben.  

Rommelroute in jubileumjaar Woldwijck 
 
Heb je spulletjes, die je graag kwijt wilt? Wil je op een 
laagdrempelige manier kennis maken met andere 
mensen? Ben je inwoner van Woldwijck of heb je er 
familie, vrienden of kennissen wonen?? Dan kun je deelnemen aan de Rommelroute. 
 
De Rommelroute vind plaats op: 

• 1 April 2023 in Woldwijck-Oost 

• 15 april 2023 in Woldwijck-Midden 

• 22 april 2023 in Woldwijck-West 
De verkoop is elke dag van 11.00 tot 16.00 uur en deelname is gratis. 
 
Wat is een rommelroute? 
Bij een rommelroute kunnen bewoners hun tweedehands spullen vanuit hun tuin, huis of garage verkopen. 
Men kan zich aanmelden als verkoper. Hoe meer mensen er meedoen als verkoper, hoe groter en gezelliger 
de route door de wijk wordt. Uiteraard zijn ook mensen van buiten de wijk van harte welkom.  
 
Hoe werkt het? 
Stichting Platform Woldwijck verzamelt de adressen waar het koopwaar wordt aangeboden. Dit kan bij 
particulieren op de oprit zijn, in de schuur, in de tuin of in de garage. Gebruik van openbaar terrein is taboe. 
Wel kunnen bijvoorbeeld flatbewoners gezamenlijk de spullen aanbieden op een plek, die van te voren met de 
organisatie is besproken. Afspraken en vergunningen kunnen dan met de gemeente worden geregeld. 
 
Inschrijven en deelnemen: 
Iedereen die mee wil doen, wordt gevraagd de adresgegevens, inclusief postcode, deelwijk en een korte 
omschrijving van het handelswaar te mailen naar ginakok@home.nl. Aanmelden kan vanaf 1 maart 2023 tot    
2 dagen voor de verkoopdag.  
 
Deelnemende adressen en de korte omschrijving publiceert Stichting Platform Woldwijck vooraf op internet en 
zijn af te halen bij het Woldwijckcentrum, Pleiaden 21 Hoogezand. 
Belangstellende kopers kunnen vervolgens op zaterdag met de lijst adressen in de hand hun ronde maken. 
Verkopende adressen zijn herkenbaar aan een raamposter en ballonnen bij de ingang van hun verkooppunt, 
die u na inschrijving bij de organisatie kunt ophalen. 
 
In “De Woldewieker” van maart wordt een korte reminder geplaatst over deze activiteit. 

mailto:ginakok@home.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlas Woning ontruiming  
 
Een huis ontruimen is vaak een emotionele gebeurtenis en vraagt om zorgvuldigheid en discretie. Indien 
gewest komen wij in neurale kleding en neutrale bedrijfswagen. Veelal ontruimen wij woningen in geval 
van overlijden. De nabestaanden hebben in deze periode al zoveel te regelen. 
 
Het geeft rust als u het leeghalen van de woning kunt overlaten aan een discrete en professionele partner. 
Uiteraard ontruimen wij ook in geval van verhuizing, hoarding (verzameldrang) of voor verhuurders, 
makelaars.  
 
Michael, Martijn, en Marco zijn onze woning ontruimers. Ze zijn allemaal ervaren en betrokken. Deze 
specialisten ruimen uw woning in 1 dag. (Mocht het meer werk zijn zullen wij dit aangeven.) 
 
Elke situatie is weer anders, elke woningontruiming vraagt om persoonlijke aandacht. Daarom komen wij 
als eerste naar u toe in de desbetreffende woning. In dit gratis en vrijblijvend intakegesprek bespreken 
we al uw wensen en onze mogelijkheden. Zo weet u precies wat u aan ons heeft. Wij denken mee en 
handelen uw zaken netjes af. Daar kunt u op vertrouwen. 
 
U kunt ons via internet vinden op www.atlasfacility.nl 
 
Of via nummer 06-25290689. 

Het jaar is zomaar voorbij 
 
Column van onze wijkwethouder Evert Offereins. 
 
Zo aan het eind van het jaar is een moment om terug te blikken wat je zoal gedaan hebt 
het afgelopen jaar. Waar ben je trots op en waar heb je spijt van? Wat ga je het 
komende jaar anders doen en wat heb je ervoor nodig om dat vol te houden? 
 
Ik begon het jaar 2022 met Dry January, de “Ik pas” campagne. Een maand even dat 
biertje en dat glas wijn laten staan en iets anders drinken, bijvoorbeeld een glas tonic of thee en veel water. Of 
januari daar nu de meest geschikte maand voor was, maar het was goed vol te houden. Veel dingen die je 
lekker vindt en uit gewoonte eet of drinkt heb je eigenlijk niet nodig. 
 
Dit jaar doen we weer mee. Aan het begin van het jaar was ik ook druk met de verkiezingen die in maart 
werden gehouden en had ik bedacht dat als de kans zich voordeed om wethouder te worden, ik mijn baan zou 
opzeggen en die kans zou pakken. Dat heeft ook zo uitgepakt en ik heb daar nog geen moment spijt van 
gehad. Het is best spannend om na 27 jaar afscheid te nemen van je werkgever en je vaste contract om een 
avontuur aan te gaan van vier jaar. Maar net als het af en toe stil staan bij je eet- en drinkgewoontes is het ook 
goed om je af te vragen of je in je werk wel op je plek zit. Als ik dan ergens spijt over heb dan is het wel dit. Ik 
had veel eerder een stap naar een geheel andere werkomgeving moeten maken. 
 
Ik merk dat er heel veel energie aanwezig is bij zowel de inwoners van onze dorpen en wijken als ook bij de 
ambtelijke organisatie om er wat van te maken met elkaar. En natuurlijk gaat niet alles in één keer goed, maar 
daar leren we van en het is goed om daar als inwoner ook kritisch op te blijven. Gemeente en inwoners gaan 
samen bouwen aan een mooier Midden-Groningen. We kunnen het komende jaar aan de slag met plannen 
voor de wijk en de uitvoering daarvan. Daar hebben we jullie ook bij nodig. Alleen kritisch zijn is dan niet 
genoeg, ook zelf aan het werk met plannen en activiteiten. Kom maar door met die ideeën en initiatieven.  
 
Ik wens jullie een mooi, gezond en actief 2023! 
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Kerst in het buitenland 
 
Hoe wordt kerst gevierd in andere landen? 
 
Kerst wordt in heel veel landen gevierd en bijna al die 
landen hebben hun eigen kerstgewoontes. 
 
In Engeland, Frankrijk en Amerika bijvoorbeeld hangt 
men een mistletoe (maretak) op in huis. Als mensen 
elkaar tegenkomen onder de mistletoe mogen ze 
elkaar zoenen. In Italië begint kerst al acht dagen 
eerder en in Rusland viert men kerstmis enkele 
weken later. 
 
In Oost-Europa vasten de mensen voor Kerstmis, 
zodat het kerstdiner extra goed smaakt! In Polen eet 
men Optalek, een plat brood waarin kerstfiguren zijn 
gedrukt. Het brood gaat rond zodat iedereen een 
stukje af kan breken. In Italië eet men Cenone, 
spaghetti met ansjovis, moten verse vis en verse 
groenten of Capitone, een 
vrouwtjespaling. 
 
In Zweden eet men bij het 
kerstontbijt Lucia-
krentenbollen. In Duitsland 
bakt men rond kerst 
Lebkuchen (peperkoek). 
Deze kleurrijk versierde 
koekjes in allerlei vormen 
geeft men aan elkaar rond 
kerst. 
 
Het meest bekend zijn de lebkuch harten waar een 
spreuk of lief berichtje op staat voor de ontvanger. 
Met dit recept voor Duitse kerstkoekjes kunnen uw 
kleintjes ook aan de slag! 

De Woldwijcker Grienders  
 
In oktober werd de energiemarkt in het 
Woldwijckcentrum gehouden. 
 
Een informatieve markt met allerlei stands over het 
thema energie. 
 
Er was onder andere ook een koffietafel waar men 
met elkaar in gesprek ging over de energiecrisis en 
de gevolgen daarvan. 
 
Er is met bezoekers gesproken door de organisatie 
met de vraag of men behoefte heeft om vaker over 
dit thema door te praten. 
 
En die behoefte was er. Op 14 november zijn de 
Woldwijcker Grienders opgestaan. Dit is een 
energiebespaarclub die regelmatig samenkomen om elkaar tips te geven over hoe energie te besparen. 
 
Deze bijeenkomsten zullen af en toe thematisch worden aangekleed op behoefte van de groep. 
 
Krijg je hier energie van? Schuif dan gerust aan. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Dennis Broekema van 
Kwartier Zorg & Welzijn. Aanmelden kan via: d.broekema@kwartierzorgenwelzijn.nl of bellen/appen naar:      
06-1555 4509. Je krijgt dan te horen wanneer de volgende bijeenkomst is. 

Kledingherstel in het Woldwijckcentrum 
 
In deze dure tijden is het fijn als er ergens op 
bespaard kan worden. Besparen op kleding is een 
mogelijkheid, waar vaak niet aan gedacht wordt. Dat 
kan men zelf doen of door een ander laten doen. 
 
Op woensdagmorgen is er een kleermaker aanwezig 
in het Woldwijckcentrum. 
 
Wat betekent dit? 
 
− U kunt op woensdag langs komen om kleding 

te laten herstellen. 
− De kleermaker (Achmad) vermaakt of hersteld 

uw kleding: kapotte rits vervangen, broeken of 
rokken innemen en korter maken, naden 
repareren enz. 

− Tegen een lage prijs wordt uw kleding vermaakt 
of hersteld. 

− Materiaal zoals nieuwe ritsen of knopen neemt 
u zelf mee. 

− Mocht de kleermaker er niet zijn, kunt u uw 
kleding met uw telefoonnummer bij de 
barmedewerker achterlaten en wordt uw 
kleding op een ander moment voor u 
gerepareerd. 

 
Mochten er vragen zijn dan kan er contact 
opgenomen worden met de sociaal beheerder      
Wini Vos via info@woldwijckcentrum.nl of via 06 
12579881 

mailto:d.broekema@kwartierzorgenwelzijn.nl
mailto:info@woldwijckcentrum.nl
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Dag van de mantelzorg 
 
Op 10 november was de Dag van de Mantelzorg.  
 
Vanuit het Steunpunt Mantelzorg van Kwartier, Zorg 
& Welzijn werden in die week een drietal activiteiten 
georganiseerd om alle Mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. 
 
Op maandag 7 november gingen ze van start met 
een heerlijke lunch. De lunch werd verzorgd door 
Eterie WIJkoken in de Houtstek te Slochteren. Het 
was een gezellig samenzijn met 65 mantelzorgers 
en hun naasten. Op de achtergrond zorgden drie 
collega’s voor de muzikale omlijsting. 
 
’s Avonds was er een theater voorstelling in het Kielzog. Ook hier mochten ze een zestigtal mantelzorgers en 
hun naasten ontvangen. Gabriëlle Glasbeek en Robert van der Tol verzorgde de voorstelling 'Laat gaan', een 
cabareteske en muzikale voorstelling over een mooi leven met liefde en ander ongemak. 
 
Op dinsdag 8 november werden bijna 100 mantelzorgers verwelkomd in de Heemtuin in Muntendam. Daar 
werd een fantastische high tea verzorgd door mensen van WerkPro. Het duo Maas & Folgerts zorgden voor 
gezellige, Groningse nummers.  
 
Tot slot ontvingen alle geregistreerde mantelzorgers op de dag zelf vanuit de gemeente Midden-Groningen 
een VVV-bon als blijk van waardering voor al hun inzet. 
 
Bent u of kent u een mantelzorger waarvan de zorgvrager woonachtig is in de Gemeente Midden-Groningen 
en nog niet staat ingeschreven bij het Steunpunt? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg via 
0598-364900. 

Intocht Sinterklaas in Woldwijck 
 
Rond 1 uur in de middag op 12 november kwamen de Sint en zijn Pieterbazen aan op de Pleiaden in 
Woldwijck. er stonde al heel veel kleine sinterklaasjes en pietjes op het plein te wachten op de grote 
kindervriend met zijn Pieten. Het was een enorme drukte op de Pleiaden en de foto is net een zoekplaatje. 
Zoek de echte Sinterklaas.  
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2023 Een jubileumjaar 
 
2023 wordt een jaar vol feest en activiteit in 
Woldwijck. Er valt namelijk nogal wat te vieren. 
 
Onze wijk bestaat volgend jaar 50 jaar onder de 
naam Woldwijck. Het Woldwijckcentrum bestond dit 
jaar al 10 jaar. Ook daar wordt in het volgend jaar 
aandacht aan besteed. 
 
Dan nog De Woldewieker. Uw wijkkrant 
verscheen voor het eerst in de huidige vorm in de 
maand oktober 2003. 20 Jaar elke kwartaal een 
Woldewieker op uw deurmat. Daar zijn we best 
wel enigszins trots op. 
 
Al enige tijd is een groepje wijkbewoners bezig om 
het een en ander te organiseren in het jubileumjaar. 
Soms worden bestaande activiteiten iets uitgebreid, 
maar ook veel eenmalige nieuwe activiteiten zullen, 
verspreid over het hele jaar, worden georganiseerd.  
 
Vanuit het Wijkcentrum krijgen we ook signalen, dat 
daar het nodige op stapel staat.  
 
De Woldewieker er zal zich vooral bezighouden 
met de aankondigingen en verslaglegging om zo alle 
perikelen rond het jubileumjaar onder uw aandacht te 
brengen. 
 
We lichten alvast een tipje van de sluier op. 
 
De activiteiten zullen verspreid worden over het hele 
jaar. Sommige zaken zijn al wel bekend, maar veel is 
nog in een ontwikkelingsstadium. 
 
Een van de activiteiten zal een rommelroute zijn. Zie 
elders het artikel daarover in uw wijkkrant. 
 
Het ligt in de bedoeling een volleybaltoernooi te 
organiseren. In de volgende wijkkrant hier meer over. 
Er wordt nagedacht over een Oudhollandse markt op 
het plein aan de Pleiaden. 
 
Een bingo on tour zal worden georganiseerd door het 
Woldwijckcentrum.  
 
Uiteraard zal de jeugd niet worden vergeten. Zij 
zullen gaan lasergamen en wie weet, wat er nog 
allemaal wordt bedacht. 
 
In de tweede helft van het jaar is er aan de 
Zuiderkroon op het evenemententerrein een 
feestavond met een band en alles wat daarbij hoort. 
Wie, wanneer, hoe en wat, dat moet allemaal nog 
worden geregeld. 
 
In de volgende Woldewiekers kunt u de verdere 
ontwikkelingen en planning lezen over de activiteiten 
in het jubileumjaar. 

Piano biedt kansen  
 
Het onderstaande artikel stond al in De 

Woldewieker van oktober. Hier is geen reactie op 
gekomen. Daarom plaatsen we het nogmaals. Je 
weet maar nooit! 
 
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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Bestuursleden Woldwijckcentrum gezocht  
 
Het Woldwijckcentrum is een gebouw waar alle bewoners van de wijk terecht kunnen met hun vragen en 
wensen op het gebied van sociaal-culturele activiteiten, ontmoeting en vrijwilligerswerk.  
 
Er zijn volop mogelijkheden voor het huren van ruimten voor diverse doeleinden. Ook organiseert het 
Woldwijckcentrum zelf activiteiten voor verschillende doelgroepen. De activiteiten worden veelal geleid door 
vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de sociaal beheerder. 
 
Het bestuur van het Woldwijckcentrum zoekt een penningmeester. 
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel van de organisatie. Zijn 
taken zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen en overzichten. Ook is hij de financieel 
adviseur binnen het bestuur.  
 
Uitvoerende taken worden deels uitgevoerd door de sociaal beheerder zelf of aan te wijzen vrijwilligers, maar 
blijven onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.  
 
De penningmeester dient voldoende financiële kennis te hebben. 
 
Betrokkenheid bij het functioneren van het wijkcentrum en affiniteit met een vrijwilligersorganisatie is van 
belang. 
 
Ook zoekt het bestuur van het Woldwijckcentrum kandidaten voor andere bestuursfuncties. 
 
Voor meer informatie kunnen kandidaten contact opnemen met   
Martien Vossen, voorzitter van het Woldwijckcentrum tel 06 25081369. 
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Wintertied 
 
Winter staait veur deure wordt der meld. 
Dikke jaze is weer oet kaaste hoald en hemd en 
borstrok liggen al weer kloar. 
Schure ligt al vol kolen en törven binnen weer teld. 
Voader lopt langs t hok en zwien kikt wat roar. 
Slagter is besteld en ledder staait al kloar. 
Mor tot haalf november hold zwien zien jaze nog 
even aan is hom verteld. 
Kachelaaske wordt bewoard veur gladde poaden. 
Neie klompen werden besteld en in stevels kwam wat 
stro. 
Mor vandoag de dag gaait dat nait meer zo. 
Wie draaien noe aan een knopke en t hail spultje 
wordt waarm. 
Vrouger mozzen lu geld veur het verwaarmen bie 
mekoar kraben. 
Barre kôlle hebben wie 
mitmoakt, hoezen lagen tot 
aan dak onder snei. 
En op kachel stond ’s 
mörgens een dikke pot mit 
waarme brei. 
 
Bron: Jan Prijt  

Agenda december 2022 – maart 2023 
 
Activiteiten in het Woldwijckcentrum: 
Elke maandag: 
− 12.30 uur Eetkamer 
− 13.30 uur Biljarten recreatief 
− 14.00 uur Koffie inloop 
− 19.30 uur Country Line Dance les 
 
Elke dinsdag: 
− 09.30 uur Schilderclub 
− 19.30 uur Darten 
 
Elke woensdag: 
− 10.00 uur Wijkinloop 
− 12.30 uur Eetkamer 
− 14.00 uur Sjoelen 
− 14.00 uur Gamedungeon 
− 19.00 uur BBB Aerobics 
− 19.30 uur Naaiclub 
 
Elke donderdag: 
− 13.30 uur Biljart competitie 
 
Country Line Dance inloop: 
 zondag 8 jan., 5 feb. en 5 mrt. om 14.00 uur 
Koffiebingo: 
 zondag 8 jan., 5 feb. en 5 mrt. om 14.30 uur 
Repaircafé: 
 woensdag 11 jan., 8 feb. en 8 mrt. om 09.30 
Workshop Ecotuintje: 
 donderdag 9 feb. om 19.30 uur 
 
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het Woldwijckcen-
trum gesloten. 
 
Kijk voor actuele informatie en activiteiten op 
www.platform-woldwijck.nl of 
www.woldwijckcentrum.nl  

Naaiclub op de woensdagavond 
 
Geef je kleding een tweede leven! 
Is de broek een maatje te groot of te klein, is de 
ritssluiting stuk? Wilt u eens iets anders dragen? 
Kleding kan vermaakt, hersteld en vernieuwd worden. 
Dit kan een ander voor u doen, maar zelf met uw 
kleding aan de slag is ook prima mogelijk. 
 
In het Woldwijckcentrum is een naaiclub gestart waar 
men zelf kleding kan maken, ontwerpen, herstellen of 
vernieuwen. Naaimachines zijn aanwezig. Materiaal 
zoals stof en garen moet men zelf meenemen. 
 
Een eigen naaimachine mag ook meegebracht 
worden. Dit is een club die gewoon gezellig wil 
samen naaien zonder docent. Geen les, maar 
natuurlijk is het logisch elkaar wel eens wat te helpen. 
Iedereen die naaien leuk vindt of dit wil leren, kan 
aansluiten. De kosten zijn € 30 voor 10 keer. 
Opgeven kan bij het Woldwijckcentrum. 

Zakcentje verdienen met vuurwerkafval 
 
Er is tegenwoordig veel te doen om milieu, 
zwerfafval, ergernis en kosten rondom oud en nieuw. 
Zowel bij de wijkbewoners van Woldwijck als bij de 
gemeente. Laten we die negatieve gedachte eens 
omdraaien in één van de eerste positieve gedachten 
van 2023. 
 
Stichting Platform Woldwijck heeft een ludieke actie 
bedacht voor jong en oud. 
 
Voor elke volle grijze huisvuilniszak met vuurwerk-
afval die bewoners van Woldwijck, zowel jong als 
oud, inleveren, krijgen ze € 0,50. In de zak mag 
alleen vuurwerk-afval zitten, geen andere afval. Dit 
zal gecontroleerd worden. Zakken met ander afval of 
gemengd met ander afval worden geweigerd en moet 
men weer meenemen!!  
 
We zamelen de vuilniszakken in op 
woensdagmiddag, 4 januari 2023 op de 
parkeerplaats van de Pleiaden van 14.00 t/m 16.00 
uur. 
 
Meld je daar bij 1 van de vrijwilligers. Zij nemen de 
zakken aan en doen een controle. Voor elke 
goedgekeurde, volle, grijze zak wordt er meteen € 
0,50 uitbetaald. 
 
Misschien is Woldwijck dan gelijk de wijk met het 
minste vuurwerkafval Van Midden-Groningen in het 
nieuwe jaar.  



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 24 februari 2023. 
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 
 
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 
Hobbe Hollands 
Tel: 06-55110168 of 
E-mail: h.hollands@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 Kindcentrum Zuiderkroon is gekozen tot de mooiste 

school van Nederland. 
− dat de bibliotheek van Hoogezand is gekozen tot de beste 

bibliotheek van Nederland. 
− dat Diana Kuipers is gestopt bij de bewonerscommissie Wold-

wijck-West. Zij is met pensioen. 
− dat de voorkant van het Woldwijckcentrum waarschijnlijk bin-

nenkort zal worden opgeknapt. 
− dat de partytenten op de bewonersbijeenkomst van              

17 september op De bult in Woldwijck-West door een fikse 
rukwind de lucht zijn ingevlogen. 

− dat een medewerker van de gemeente er een flinke buil aan 
over heeft gehouden. 

− dat in de herkansing deze bewonersbijeenkomst werd gehou-
den op 19 oktober in het Woldwijckcentrum. 
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Bewonersbijeenkomst Woldwijck-West 
 
Op 19 oktober is er in het Woldwijckcentrum een bijeenkomst 
geweest voor de bewoners van Woldwijck-west. 
 
De gemeente had enkele voorbeeld plannen gemaakt voor woningen 
op de plek waar te zijner tijd basisschool het “Ruimteschip” wordt 
gesloopt. De gemeente was benieuwd naar de mening van de 
bewoners van Woldwijck-west. 
 
Het was een redelijk goed bezochte bijeenkomst, waarbij de 
bewoners zich in het algemeen konden vinden in de voorlopige 
woningbouwplannen. De bewoners plaatsten nog wel een behoorlijk 
aantal kanttekeningen, en deden verschillende suggesties zoals: 
voor wie wil je bouwen, wat voor soort woningen (laagbouw of etage 
woningen), maar ook opmerkingen over de woonomgeving. 
 
Omdat je bouwt in een bestaande buurt, vinden de bewoners het 
belangrijk dat voorzieningen zoals; spelen, wandelen, recreëren, 
parkeren, minder steen, meer groen, duurzaamheid en 
experimentele woonvormen ook een plek moeten krijgen in de 
plannen. 
 
De gemeente, de bewonerscommissie West en het platform 
Woldwijck overleggen op welke manier de wensen van de bewoners 
zoveel mogelijk onderdeel gaan worden van de plannen en op welke 
wijze de bewoners hierbij ondersteund kunnen worden. 
 
De bewonerscommissie en het Platform willen graag dat er zoveel 
mogelijk bewoners van Woldwijck-West worden betrokken en hun 
mening kunnen geven over de plannenmakerij. De verwachting is dat 
er op korte termijn duidelijk is hoe het een en ander nu verder gaat.  
 
De bewoners zullen hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. 

mailto:m.smit@kwartierzorgenwelzijn.nl

