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Van de redactie:

Voor u ligt de tweede editie van het 
wijkblad “ van Krakeel”. Een blad 
voor en door bewoners en mensen die 
werken in de wijk. In dit wijkblad vindt u 
het nieuws en de activiteiten van onze 
mooie wijk Krakeel. Wilt u daaraan iets 
toevoegen, stuur dan een e-mail aan: 
redactie@wijkcentrumkrakeel.nl

De 2de editie “ van Krakeel”? 
Vol trots hebben we de 2de editie van 
ons wijkblad gemaakt. Deze uitgave 
heeft vier pagina’s meer dan de eerste 
uitgave. Dat belooft wat voor de 
toekomst. 
Uit de reacties die we hebben 
ontvangen trekken wij de conclusie dat 
we u een plezier doen. En dát doen we 
graag. 

In deze 2de editie kunt u kennismaken 
met Henri Petter in de rubriek “In de 
K/Wijker”. Er is ook weer een natuur 
bijdrage en Krakeel schoon heeft haar 
steentje bijgedragen. 
Deze keer hebben we de namen 
van de contactpersonen en hun 
telefoonnummers weggelaten. Die 
vindt u op onze website en op onze 
Facebookpagina. 
Verder vindt u in dit blad een oproep 
voor vrijwilligers, een prachtige 
kinderpagina en een uitnodiging voor 
de kerstmarkt en nog veel meer. 
Op de activiteiten pagina leest u over 
een prachtig aanbod om eens voordelig 
te eten in het wijkcentrum.

Omdat dit blad voor 12 november 
al bij de vormgever op de werktafel 
moest liggen hebben we niet de laatste 
coronamaatregelen kunnen toepassen 
op onze activiteiten. Volg ons daarom 
op Facebook om op de hoogte te zijn 
van eventuele wijzigingen. 

Hartelijke groet,

De redactie.

   

Colofon
Verschijnt 4 x per jaar, 
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Maandag Conditietraining 20:00 – 21:00

Dinsdag Volksdansen 10:00 – 11:00

Brei- en haakcafé 14:00 – 16:00

Woensdag

Kinderclub 14:15 – 15:45

Sjoelen 19:30 – 22:00

Badminton 20:30 – 21:30

Donderdag

Spreekuur wijkteam 11:00 – 12:00

Klaverjassen 19:30 – 22:30

Women’s Defence 19:30 – 20:30

Line dance 20:30 – 21:30

Vrijdag Priklocatie Treant 08:15 – 09:15

Zaterdag Cocaine Anonymous 10:00 – 11:00

DECEMBER 2021

2 donderdag Krijg de kleertjes / speelgoed ruil 18:30 – 21:30

6 maandag Krijg de kleertjes 19:00 – 21:00

11 zaterdag Kerstmarkt 10:00 – 16:00

14 dinsdag Bloemschikken 13:30 

15 woensdag Bloemschikken (als mogelijke extra avond) 19:30 

16 donderdag Oud papier actie 18:00

18 zaterdag Wijkrestaurant 17:00

Helaas heeft COVID 
ons opnieuw in 
haar greep. Een 
definitieve agenda 
kunnen we daarom 
niet geven. We 
delen wel graag 
onze plannen met u. 
Op onze Facebook 
pagina én op de 
website kunt u lezen 
of een activiteit wel 
of niet doorgaat. 
Onze activiteiten 
vinden in en om 
MFC De Magneet 
plaats.
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JANUARI 2022

3 maandag Krijg de kleertjes 19:00 – 21:00

6 donderdag Oud papier actie 18:00

28 vrijdag Wijkrestaurant 12:00 – 14:00

28 vrijdag Kinderdisco (leeftijd groep 1 t/m 4) 19:00 – 20:00

Kinderdisco (leeftijd groep 5 t/m 8) 20:00 – 21:00

29 zaterdag Krakeel schoon 13:00 – 14:30

FEBRUARI 2022

5 zaterdag Muziekavond m.m.v. Senang 20:00 – 22:30

7 maandag Krijg de kleertjes 19:00 – 21:00

12 zaterdag Familiebingo 19:30

17 donderdag Oud papier actie 18:00

24 donderdag Film middag én avond Info Facebook

25 vrijdag Wijkrestaurant 12:00 – 14:00

25 vrijdag Kinderdisco of kinderbingo Info Facebook

26 zaterdag Krakeel schoon 13:00 – 14:30
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Ik ben Henri Petter en werk sinds 
2014 in de mooie wijk Krakeel als 
voorman van de gemeente. In de wijk 
werk ik samen met 6 medewerkers 
van Stark, die ik begeleid in de 
werkzaamheden die voorbijkomen.

Deze mannen van Stark voelen zich 
ook erg verantwoordelijk voor de wijk, 
omdat zij al geruime tijd in Krakeel 
werken.
Wij voeren o.a. de volgende 
werkzaamheden uit:

•	 onderhoud	openbaar	groen	
(loshangende tak verwijderen, 
snoeien, aanplanten, etc.)

•	 onderhoud	grijs	(loszittende	tegels).

Samen met de leerlingen van de scho- 
len in Krakeel doen wij ook projecten.  
Zo hebben wij de boomspiegels aan 
de Orion voorzien van een wild 
bloemenmengsel.
Alles in samenwerking met wijkbe-
heerder Sylvia Kamman en het team 
van buurtbeheer. 

Met bewoners is er een bloemen-
mengsel gezaaid in het grasveld nabij 
het winkelcentrum.
Onze werkzaamheden zijn dus heel 
divers, en ideeën of samenwerking 
met bewoners zijn altijd welkom. Wij 
staan ervoor open om de wijk samen 
nog mooier te maken.
Er zijn veel bewoners actief in de wijk 
voor het ruimen van zwerfvuil. 

IN DE 
K/WIJKER
Henri Petter

Het Sterrenpark wordt door 
vrijwilligers onderhouden en 
regelmatig worden nieuwe dingen 
aangelegd.
Dus wilt u een steentje bijdragen om 
zwerfvuil op te ruimen, wat anders 
te doen in de wijk, of heeft u een 
melding of ideeën? Mail mij via:
h.petter@dewoldenhoogeveen.nl 
of spreek mij aan op straat.

Groet,

Henri Petter.
Voorman buurtbeheer Krakeel
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WIJKRESTAURANT 
In november en december is er een eindejaar actie voor het wijkrestaurant. De 
Wijksmederij betaalt een deel van de bijdrage. Uw voordeel is € 5,- per diner. 
In november is uw eigen bijdrage daarom € 4,- per persoon en in december krijgt 
u een uitgebreid menu voor maar € 7,50. Geef u snel op want vol is vol. 

VOLKSDANSEN 
Op 18 september tijdens de open dag in de Magneet, heeft u kennis kunnen 
maken met de volksdansgroep. De kijker werd aangenaam verrast. Het oubollige 
imago dat volksdansen heeft, werd volledig om zeep geholpen. Nee, dit was wel 
even wat anders. We zagen leuke, vlotte, niet al te moeilijke dansen. De dansers, 
vooral dames, dansen nu op de dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur. Kom 
eens een kijkje nemen of geef u op. Ook zijn heren erg welkom bij deze club. 
Voor informatie kunt u bellen met: Willeke Booij 06-255 629 60.

BLOEMSCHIKKEN 
Op dinsdag 14 december is er gelegenheid om te bloemschikken. 
Bij veel belangstelling komt daar een avond bij en dat is woensdag 15 december. 
Start: dinsdag 13.30 uur en woensdag 19.30 uur 
Kosten: € 3,- voor leden en € 6,- voor niet leden van de wijkvereniging
Wat heb je nodig: 

	een glazen vaas hoogte 25 tot 30 centimeter
	glazen schaaltje voor boven in de vaas voor oase
	grote kerstbal, kleine kerst balletjes
	1 blok oase plus sneeuw, krammen, dennenappels
	kerst groen IJslandmos, verlichting 20 lampjes
	 smal lint om 2 middel grote dennenappels aan te hangen

Voor inlichtingen en/of opgave: Jannie Booiman tel 0582-276782.

LINE DANCE
Elke donderdagavond is er Line dance van 20.30 uur tot 21.30 uur. 
We hebben nog plek voor een aantal dansers. Kom gerust eens 
kijken en doe mee. 

MUZIEKAVOND
Muziekavond 5 februari m.m.v. Senang
De naam van de band is veel zeggend. Diverse stijlen zoals 
country, Indo Rock en Maleise muziek geven de mogelijkheid 
om zowel vanaf de stoel als op de dansvloer volop te 
genieten. Het geluidsniveau geeft de gelegenheid om 
normale gesprekken te kunnen voeren terwijl u geniet van 
de mooie klanken die wij voortbrengen met onze liefde voor 
muziek. Laat u verrassen en kom gezellig aan.

ACTIVITEITEN
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KRAKEEL
SCHOON
6 jaar Krakeel Schoon.
Wanneer onze kleinzoon een nachtje 
komt logeren gaan we steevast even 
in de bloementuin rommelen op 
zoek naar kikkers en ander gespuis 
en vervolgens wat rommel opruimen 
in het park, dat vindt ie leuk. Met een 
serieuze blik wordt elk stukje zwerfafval 
opgepikt. Al babbelend maken we 
zo een klein rondje. “Belangrijk werk”, 
zegt hij steeds. Zo vertel ik hem tijdens 
een van onze rondjes dat mijn vader 
het altijd over bosvarkens had als we 
vroeger op zondag een eindje gingen 
wandelen in het Echtens Paradijs.

En zo kon het zomaar gebeuren dat wij 
op een zaterdagmorgen wat lekkere 
broodjes gingen kopen voor oma. Mijn 
kleinzoon vroeg mij of die meneer 
voor ons misschien ook een bosvarken 
was. Oeps. Eenmaal weer veilig buiten 
met lekkere broodjes in plaats van een 
blauw oog kwamen de bosvarkens 
toch weer ter sprake. Want overal om 
je heen ligt wel rommel. Achteloos 
weggegooid.

Even wat cijfertjes ter afwisseling: De 
werkgroep Krakeel Schoon bestaat nu 
ruim 6 jaar. Als we alleen kijken naar 
blik en plastic dan hebben we in die 
periode 1500 kg plastic opgeruimd en 
1150 kg blik. Dat lijkt niet veel maar dat 
zijn omgerekend 120.000 plastic flesjes 
en 75.000 blikjes. Je zal het maar in je 
tuin hebben liggen. Maar daar zit ook 
meteen het punt denk ik. Het ligt niet in 
onze tuin, het ligt verspreid in de hele 

wijk, een wijk vol met bende. We lopen 
en fietsen er moeiteloos omheen of 
overheen. Toch wel wat vreemd want 
zwerfafval staat redelijk hoog genoteerd 
in de wijk enquête. Je zou dus zeggen 
dat de ergernis hoog is en mensen er 
iets mee gingen doen.

Hoewel het een beetje vechten tegen 
de bierkaai is, zijn er gelukkig toch 
wel mensen in de wijk die de handen 
uit de mouwen steken. Groot respect 
hiervoor. Andermans rommel opruimen 
vergt veel motivatie, erg veel. Als iedere 
bewoner nu eens 1 stukje afval op zou 
pakken tijdens het lopen met de hond, 
op weg naar de winkel of wat dan ook, 
dan zouden we de toekomst ingaan als 
schoonste wijk van Hoogeveen. Voor 
jezelf, voor ons of onze jonge generatie. 

DOEN!
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Op de Algemene Ledenvergadering 
van de Wijkvereniging Krakeel van 
21 september 2021 is besloten om 
de wijkvereniging per 1-1-2022 op te 
heffen. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te 
wijzen zoals:
•	 Teruglopend	ledenaantal;
•	 Terugloop	in	aanbod	activiteiten;
•	 Gebrek	aan	vrijwilligers;
•	 Veranderende	samenleving;

Gelukkig is de Stichting Wijkcentrum 
Krakeel bereid onze activiteiten voort 
te zetten zodat alle activiteiten in en 
om ons wijkcentrum de Magneet door 
de stichting worden gerund.

De Buurt- en Speeltuinvereniging 
Krakeel werd in 1967 opgericht en 
in 2010 werd de naam gewijzigd in 
Wijkvereniging Krakeel. Dat gebeurde 
omdat de naam de lading niet meer 
dekte. In het verleden exploiteerde 
de Buurt- en Speeltuinvereniging 2 
speeltuinen in onze wijk te weten aan 
de Zenithlaan en aan de Helios. Die 
speeltuinen werden opgeheven dus is 
toen besloten de naam te veranderen.
Door de vereniging werden in het  
verleden grote activiteiten georga-
niseerd zoals Koninginnefeesten en 
kermis op een terrein aan de Kroon, 
optochten met versierde fietsen, 
Palmpasenoptochten en niet te 
vergeten de jaarlijkse intocht van 
Sinterklaas. 

Al was de afgelopen 2 jaren 
de intocht al in handen van de 
Stichting Wijkcentrum Krakeel. 
Uiteraard werden ook veel 
wekelijks terugkerende activiteiten 
georganiseerd. 

De langstlopende activiteit was 
toch wel de kinderclub op de 
woensdagmiddagen.
In de 70- en 80-er jaren werden 
straatvolleybal competities gehouden 
waaraan zo’n 16 heren- en 8 
damesteams deelnamen. Hiervoor 
gold de aloude regel meedoen 
is belangrijker dan winnen. De 
wedstrijden liepen vaak uit en dan 
werd het nachtwerk, maar altijd was er 
weer de enorme speelvreugde bij de 
deelnemers.

Na 54 jaar komt er een eind aan 
het bestaan van de Wijkvereniging 
Krakeel. Met enige weemoed kijkt het 
huidig bestuur terug op wat het ons 
allemaal heeft gebracht. 
Uiteraard moeten er nog een aantal 
zaken worden geregeld, zodat u de 
naam van de Wijkvereniging nog wel 
eens ergens kunt tegen komen. 
Tot slot wil het bestuur alle leden 
bedanken die ons door het lid zijn van 
de wijkvereniging hebben gesteund. 

Met vriendelijke groet,
Harry Kok.

AFSCHEID VAN DE 
WIJKVERENIGING
KRAKEEL
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STICHTING 
WIJKCENTRUM
KRAKEEL 
Met ingang van 1 januari 2022 neemt de stichting de lopende activiteiten van 
de wijkvereniging over.
De activiteiten tot de zomervakantie gaan dan op dezelfde voorwaarden door 
zoals de leden van de wijkvereniging gewend zijn. 

Het bestuur van SWCK zal u tijdig informeren over de eventuele wijzigingen 
voor het nieuwe activiteiten seizoen. 
Samen in Krakeel ……. willen we veel activiteiten ontwikkelen voor de 
wijkbewoners (jong en oud).  
We rekenen graag op jou/u.

KRIJG DE KLEERTJES 
/ SPEELGOED RUILEN
Donderdag 2 december is het weer zo ver!
Krijg de kleertjes organiseert een speelgoed ruil.
Huis opruimen of nog op zoek naar cadeaus voor de feestdagen? 
Lever speelgoed in en zoek weer speelgoed uit, geen kosten. 
Inbreng vanaf 18:30 uur.
Ruilen van 19:00 uur t/m 21:00 uur
U bent van harte welkom in de Magneet.



  

  

 

info@voeljefitmetgeralda.nl 

Sportmassage, Cuppingmassage, Dorntherapie, Breussmassage,  
Hersteltraining, Trainingsschema, Medical taping,  

Personal Training en Voedingsadvies 

www.voeljefitmetgeralda.nl 

Neptunus 50, Hoogeveen 
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NATUUR IN 
KRAKEEL

De werkgroep Sterrenpark bestaat 
uit vrijwilligers die als doel hebben 
het park aantrekkelijk te maken en te 
houden voor de bewoners van de wijk.

In 2015 is de groep begonnen met 
het opnieuw inrichten van het park 
omdat er veel groen en uitdaging 
ontbrak bij de oplevering van het 
centrumgebied door de gemeente na 
de grote wijkrenovatie. In samenspel 
met wijkbeheer is er een nieuw ontwerp 
gemaakt gericht op spelen, uitdaging, 
natuurbeleving en recreëren. Binnen 
een jaar is het hele gebied op de schop 
gegaan en speels aangelegd met veel 
groenelementen.

In de loop der jaren heeft de werkgroep 
haar activiteiten uitgebreid naar niet 
alleen onderhoud maar ook uitbreiding 
in de vorm van nieuwe stukjes 
beplanting, vogelhuisjes ophangen, 
plaatsen van bankjes, egelhuisjes 
plaatsen of wilde bloemen inzaaien. 
Indien mogelijk wordt er met de 
scholen samengewerkt.

De werkzaamheden zijn laagdrempelig, 
iedereen kan in zijn of haar 
tempo meewerken of een leuk 
plan voorstellen. Voorwaarde van 
uitvoering: de vrijwilligers moeten 
alles zelf uitvoeren en onderhouden. 
Indien mogelijk kan de werkgroep 
ondersteuning vragen van het team 
van buurtbeheer. Door de goede 
samenwerking zijn hierdoor al 
verscheidene projecten gerealiseerd. 
De zwaluwtil en het hunebed zijn mooie 
voorbeelden hiervan.

Het park is op te splitsen in twee delen. 
Een gedeelte spelen en een gedeelte 
natuurbeleving. De natuurbeleving is 
mogelijk geworden door het opheffen 
van de kinderboerderij. Het weiland is 
nu onderdeel van het park geworden. 
Dit gedeelte kenmerkt zich door een 
grotere natuurwaarde waarbij ingezet 
wordt op het vergroten van diversiteit 
voor bijen, vlinders en andere kleine 
wezens. 

Het dennenbosje dat niet levensvatbaar 
was door de te natte grond, werd met 
de scholen in 2021 opnieuw ingericht 
door het aanplanten van meidoorn 
en vuilboom. Belangrijke struiken 
voor insecten en sluit goed aan op 
de bloementuin. De werkgroep werkt 
hiermee samen met het IVN.

In de toekomst wil de werkgroep ook 
buiten het park samen met buurtbeheer 
kijken naar mogelijkheden om in het 
groenbeheer meer diversiteit te krijgen. 
Te denken valt aan meer wilde bloemen 
in extensief beheerde stukken gazon 
en aanplanten van insectenvriendelijke 
struiken. Alles valt of staat bij de grootte 
van de werkgroep maar ambities 
zijn er genoeg voor een groen en 
natuurvriendelijk Krakeel.

Henk Derks
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DAMES 
DAMMEN

GRAND PRIx

Organisatie
Nicole de Vries, Jasmijn Scholtens & 
Vera Brunink

Twee toernooien 15 januari 2022
1. De Grand Prix voor ervaren 
damsters
2. Instaptoernooi + Clinic voor 
beginnende damsters

Locatie
MFC De Magneet, Grote Beer 20, 
7904 LW Hoogeveen
Inschrijving
Gratis en inclusief een lunch en diner.
Gebruik het invulformulier om je in te 
schrijven.

Aanvang
Grand Prix: 10:00 uur
Instaptoernooi + Clinic: 14:00 uur

We starten op zaterdag 15 januari 
2022 in het noorden van Nederland: 
Hoogeveen. Hoogeveen is niet 
voor niets gekozen. Voorzitster van 
DroomDamsters, Nicole de Vries, 
woont hier en wilde graag de Grand 
Prix met haar team in het actieve 
dambolwerk organiseren. We gaan 
er een gezellig en prachtig event van 
maken met twee toernooien: voor de 
ervaren damsters en de beginners! 

Ben je al lid van DroomDamsters?
We zouden het wel mooi vinden 

als alle speelsters ook lid zijn van 
DroomDamsters. 

Nog geen lid? Leden betalen slechts 
7,50 euro per jaar. 

Voor meer informatie ga naar de 
website:

www.droomdamsters.nl

Let’s play!
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EVEN 
VOORSTELLEN….
Ik ben Galina Stoilova-van Alfen. 
Ik ben getrouwd en we hebben een 
zoon van 8 jaar. Als gezin wonen we in 
de wijk Krakeel.
In mijn geboorteland Bulgarije heb ik 
korte tijd als docent Beeldende Kunst 
en Vormgeving gewerkt. Op een later 
moment ben ik bloembindster gewor- 
den, zo kwam ik in Nederland om 
in een bloemenwinkel te werken. 
Sinds 2007 woon ik permanent in 
Nederland.

Door verschillende chro-
nische aandoeningen ben 
ik arbeidsongeschikt. Een 
van de aandoeningen 
die zichtbaar zijn voor 
de buitenwereld zijn de 
motorische tics van Gilles 
de la Tourette, die mij 
“anders’’ maken.

Ik ben een creatief persoon 
en jarenlang heb ik mijn 
creativiteit in andere vorm- 
en geuit, maar vanaf ok-
tober vorig jaar ben ik 
opnieuw begonnen met 
tekenen en aquarelleren. 
Ik schilder nu elke dag, 
best obsessief. Ik schilder 
dingen uit de natuur of 
uit mijn hoofd, vaak van 
een inspirerende foto. 
Bijvoorbeeld bloemen, 
dieren, portretten, figuren, 
stillevens en landschappen.

De expressieve manier van schilderen 
past goed bij mij. Toch kan ik 
daarnaast ook wel geduldig en in 
detail klassieke werken maken. De 
aquarel techniek is misschien een 
van de moeilijkste technieken, omdat 
je daarin weinig kan corrigeren, 
daarom blijft het een uitdaging voor 
mij. De transparantie fascineert me 
nog steeds, het blijft mijn favoriete 
medium.

Naast mijn creatieve bezigheden ben 
ik actief als vrijwilligster bij het traject 
Samen Op Pad van SWW. Iets doen 
voor de samenleving en ouderen 

geeft mij een voldaan 
gevoel.

In deze moeilijke tijd van 
een pandemie, wanneer 
we veel warmte, liefde, 
bezinning en schoonheid 
nodig hebben wil ik graag 
iets bijdragen met mijn 
kunst. 

U kunt meer van mijn kunst 
bekijken en in contact 
met mij komen via mijn 
Facebook pagina en 
Instagram: 
@vangaliart  en emailadres: 
galina100ilova@yahoo.com

Een aantal van mijn werken 
kunt u bekijken in de 
Magneet.

G. G. Stoilova-van Alfen 



  

Wanneer gaan wij uw                                   
    drukwerk kleur geven?

A.G. Bellstraat 33a  I  7903 AD Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 14 88  I  E-mail: info@printjob.nl

 
 

 
 



VRIJWILLIGERS
Het bericht dat een van onze 
medewerker ons heeft verlaten heeft 
ons diep bedroefd. 

I. Anders was één van de meest 
waardevolle en ijverige medewerkers.
I. Anders laat een lege plek na, die 
moeilijk op te vullen zal zijn.
I. Anders heeft jarenlang veel meer voor 
ons gedaan dan men normaal van een 
mens kan en mag verwachten.

Als er iets gedaan moest worden of 
wanneer er hulp nodig was, hoe dikwijls 
hoor je men dan niet: “laat Iemand 
Anders het maar doen.” Of “Dat kan 
Iemand Anders veel beter dan ik,” of 
“daar heeft Iemand Anders meer tijd 
voor,” of “daar heeft Iemand Anders 
meer verstand van dan ik.”

Iemand Anders is een heel bijzonder 
mens, dikwijls een wondermens! Maar 
één persoon kan niet alles doen en 
men verwachtte veel te veel van Iemand 
Anders. Helaas, nu hij er niet meer 
is, zullen we meer zelf moeten doen, 
allemaal.
Op I. Anders kunnen we niet meer 
rekenen.
Nu doen we een beroep op u:

Géén bestuurders maar handen. 

Wil jij ons helpen bij: kinderdisco, 
zomeractiviteiten, springkussenfestijn, 
podium opbouw, jeugdfilmavond, 
ouderen activiteiten

Belangstelling? Of wil je meer weten? 
Stuur dan een PB via onze Facebook 
pagina of mail naar: activiteiten@
wijkcentrumkrakeel.nl

15

Belangrijke mensen 
die activiteiten mogelijk maken

Belangrijke mensen die 
activiteiten mogelijk maken
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WIJKSMEDERIJ
Ik wil jullie graag bijpraten over een 
aantal onderwerpen.

De korte klap (ideeën voor de wijk) gaat 
wat veranderen. Eerder was er vaak 
een verkiezing in mei en hadden de 
indieners een jaar de tijd om de ideeën 
te realiseren.

Dat jaar blijft, alleen gaan we nu al 
ideeën ophalen die in 2022 uitgevoerd 
moeten worden. We gaan dus werken 
met kalenderjaren. Heb je een idee dat 
de leefbaarheid in de wijk/in je buurt 
verbeterd dien in het dan in. Dat kan 
met het formulier in dit wijkblad.

Een andere verandering is dat we de 
thema’s van de wijk gaan bespreken 
in het Smederijenteam. Hierin zitten 
de medewerkers van verschillende 
organisaties die in de wijk actief zijn. 
In dit team bespreken we niet meer de 
individuele problematiek, maar alleen 
de grotere onderwerpen in de wijk 
(bijvoorbeeld financiën, gezondheid, 
veiligheid maar ook welke kansen er 
zijn). Dit willen we ook graag met jullie 
doen. En dan niet alleen praten, maar 
ook doen.

Heb je hier ideeën over en/of wil je 
meedoen? Mail dan naar mij en dan 
maken we een afspraak.

Ik hoor graag van jullie en jullie horen 
van ons.

Alvast fijne feestdagen en blijf gezond,

Martin Peelen, 
Gebiedsregisseur Smederij Krakeel
m.peelen@dewoldenhoogeveen.nl

TERUGBLIK OP DE GEREALISEERDE 
IDEEËN IN 2021

•	Ook	in	2021	kregen	we	nog	volop	
te maken met de pandemie. Helaas 
gingen daardoor niet alle goedgekeurde 
plannen door. Jammer natuurlijk, maar 
helaas was daar niets aan te doen.

•	Er	gingen	ook	ideeën	wel	door.	Het	
project ‘bloemenpracht’ bijvoorbeeld, 
waarbij bloembollen werden geplant 
waarvan we hopelijk in het voorjaar 2022 
van kunnen genieten. 

•	De	vergroening	van	het	schoolplein	
(langs hekwerk) en het realiseren van 
vergroening en een pergola in de 
buitenruimte van de peuterspeelzaal 
zorgt ook voor verfraaiing van het 
aanzien van het centrumgebied in de 
wijk. Op het moment van schrijven zijn 
de werkzaamheden nog niet klaar.

•	Op	13	november	trad	coverband	
Likewise op in het wijkcentrum. Ook 
de intocht van Sinterklaas ging door, 
al moesten de plannen wel worden 
aangepast vanwege de strengere 
corona-maatregelen. 

•	In	de	zomer	was	het	pierenbadje	
ondanks het niet zo geweldige weer 
toch nog enkele keren gevuld, maar de 
vrijwilligers staken vooral veel tijd in het 
schoonhouden van het pierenbadje en 
de directe omgeving. 

•	Op	18	september	werd	in	De	Magneet	
een Open Huis georganiseerd waar 
veel groepen en organisaties zich 
presenteerden aan de wijk. Het was 
eigenlijk de eerste grotere activiteit in 
ruim een jaar pandemie. 
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•	In	het	Sterrenpark	is	een	bankje	en	
een afvalbak geplaatst. 

•	Nog	een	gerealiseerd	idee	ligt	
nu voor u. Het nieuwe wijkblad ziet 
er prachtig uit en draait geheel op 
vrijwilligers. Voor u ligt de tweede editie 
en het is prachtig om weer een mooi 
wijkblad te hebben voor Krakeel.

•	Zoals	gezegd	gingen	er	ook	dingen	
niet door: geen verkiezingsavond, 
geen kerstmarkt in De Meteoor, geen 
springkussenfestijn. We hopen dat in 
2022 weer meer mogelijk is in de wijk 
als het gaat om activiteiten. 

•	Elders	in	dit	blad	komt	u	de	ideekaart	
tegen. Heeft u een goed idee voor de 
wijk Krakeel? Aarzel dan niet en lever 
uw idee bij ons in. 

NIEUWE IDEEËN INDIENEN VOOR 
KRAKEEL

Vanaf nu is het weer mogelijk om 
ideeën in te dienen voor de wijk 
Krakeel. De ingediende ideeën maken 
kans om te worden gerealiseerd van het 
wijkbudget 2022 van de Wijksmederij 
Krakeel. 

Dit zijn de voorwaarden. 

Een idee of project:

•	draagt	bij	aan	de	algemene	
leefbaarheid van Krakeel;

•	is	voor	iedereen	vrij	toegankelijk,	
rekening houdende met de landelijke 
maatregelen in de strijd tegen het 
corona-virus;

•	kan	niet	meedoen	wanneer	het	gaat	
om achterstallig onderhoud;

•	wordt	in	2022	gerealiseerd	of	
uitgevoerd;

•	krijgt	maximaal	800	euro	toegekend.	
Uw aanvraag mag daarom niet hoger 
zijn; 

•	wordt	zoveel	mogelijk	zelf	uitgevoerd	
of initiatiefnemers en gebruikers 
leveren een tegenprestatie;

Verder:

•	Initiatiefnemers	gaan	zelf	op	zoek	naar	
extra financiering wanneer een idee 
duurder is dan het bedrag dat maximaal 
kan worden aangevraagd.

•	Initiatiefnemer	en	gebruikers	staan	
achter het ingediende idee. Zonodig 
wordt dit nagevraagd in de straat, buurt 
of zelfs de hele wijk;

•	De	initiatiefgroep	beslist	of	een	idee	
voldoet aan de voorwaarden. Het 
wijkteam geeft hierbij advies.

•	Bij	verschil	van	mening,	is	het	besluit	
van de Stuurgroep bindend.

Intakegesprekken

Initiatiefnemers worden zo spoedig 
mogelijk na 13 januari 2022 
uitgenodigd voor een intakegesprek 
om een ingediend idee of project toe 
te lichten, rekening houdende met 
de landelijke maatregelen in de strijd 
tegen het corona-virus.

Gebruik de ideeënkaart in dit 
blad om uw idee in te dienen. 
Lever uw kaart in bij de Magneet 
in de gele bus of mail naar: info@
desmederijenvanhoogeveen.nl
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ALGEMENE INFORMATIE 
Binnen het wijkcentrum zijn veel vrijwilligers actief en zijn er veel mogelijkheden 
om deel te nemen aan activiteiten of gezellige momenten te beleven. Wanneer u 
binnen de wijk actief wilt deelnemen of meer informatie wilt ontvangen, kunt u via 
onderstaande mailadressen contact opnemen.

Voor aanmelden van een activiteit in de wijk: activiteiten@wijkcentrumkrakeel.nl

Om vrijwilliger te worden binnen het horeca gebeuren in de Magneet of vragen heeft 
over het gebruik maken van een ruimte binnen wijkcentrum de Magneet:  
horeca@wijkcentrumkrakeel.nl of via telefoonnummer: 0528-231463

Wilt u voor ons volgende wijkblad kopij aanleveren, een advertentie plaatsen dan kunt 
u mailen naar: redactie@wijkcentrumkrakeel.nl

In alle gevallen zal er iemand van het wijkcentrum contact met u opnemen.

DARTEN
 
In wijkcentrum de Magneet hangen veel dartborden. Graag willen we een dartclub 
gaan beginnen. Heeft u belangstelling neem dan contact op via: activiteiten@
wijkcentrumkrakeel.nl 
Bij veel aanmeldingen gaan we kijken of we een vast dagdeel per week kunnen kiezen 
om een club op te starten. Geef uw voorkeur dagdeel aan in de mail. Zodra er meer 
bekend over is, ontvangt u via de mail bericht. Ook kunt u zich aanmelden bij de bar 
van het horecagedeelte. Geef dan uw naam, telefoonnummer en voorkeur van het 
dagdeel schriftelijk door. 
Wanneer u af en toe een keer wilt komen darten, bent u natuurlijk ook altijd van harte 
welkom!

INLOOPOCHTEND BIJ DE OOSTERKERK
 
Iedere woensdagmorgen is de Oosterkerk van 
10.30 uur – 12.00 uur open.
U kunt vrij binnenlopen voor een praatje en een 
kop koffie/thee. 
Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig. 
U hebt de mogelijkheid om een kaarsje aan te 
steken of gewoon even tot rust te komen.
U bent van harte welkom in de Oosterkerk aan de 
Leeuweriklaan 35, 7905 CA Hoogeveen. 
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten.
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KINDERPAGINA

HERFSTRAADSELTJE

Mijn kleur is roodbruin
En mijn staart lijkt een pluim

Ik hou allerlei nootjes
Vast tussen mijn pootjes.

Iennemienemoorn ik ben een 
…… 

HERFSTRAADSELTJES

Van tak tot tak weef ik een web
Zodat ik wat te eten heb

Innemiene min ik ben een ….. 
spin

Ik ben een heel klein stoeltje: 
je ziet me in het bos

Het staat daar onder de bomen 
of tussen het groene mos

Het heeft de mooiste kleuren en 
vaak is het heel klein

Nou, wat zou dat wezen, wat 
voor stoeltje zou dat zijn?

Ieneminnemoel ik ben een ….. 

DE PRIJSWINNAAR VAN ONZE 
PRIJSPUZZEL UIT WIJKBLAD 
NUMMER 1 IS GEWORDEN:

 J. PADDING - DE GRAVEN

De waardebon van € 10,00 komt zo 
snel mogelijk naar u toe.

GEFELICITEERD!
De oplossing van de prijspuzzel was:

Krakeel, een bloeiende wijk!

paddenstoel

Eekhoorn
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IN HET 
ZONNETJE
Bij deze wil ik onze, nieuwe buurman 
in het zonnetje zetten. Vorig jaar zijn 
Cor en Nel naast ons komen wonen. 
Ze zijn het hele jaar bezig geweest 
met hun woning. Een paar weken 
geleden sprak ik de buurman en zei 
zo, als geintje “Als je klaar bent met 
verven heb ik ook nog wel een klusje 
voor je”. Dan denk je als antwoord te 
krijgen: 

“Nu even niet” of “Als Pasen en 
Pinksteren op één dag vallen” maar 
nee hij zei “Oh ja, wat dan?

Ik liet hem zien wat ik bedoelde. 
Het was een deur, die moest nodig 
geschilderd worden. “Och dat wil ik 
best wel doen hoor en het balkon 
moet ook nodig gedaan worden, die 
doe ik ook wel even”. Dan geef je hem 
een dinerbon als dank en dan vindt hij 
dat eigenlijk te gek, nou ja zeg. Wat 
zijn wij blij met onze nieuwe buren, 
die moeten in het zonnetje gezet 
worden.

Wil en Willeke Booij.

Wij willen onze buurvrouwen Aline 
Hoekman en mevr. van Doorn in het 
zonnetje zetten.

Aline stelde haar huis open om 
zaken met allerlei mensen te kunnen 
regelen toen wij een poosje niet 
in ons huis konden omdat op 2 juli 
er een grote uitslaande brand was 
geweest van onze garage. Ze hield 
ook een oogje in het zeil voor alle 
bedrijven en vertegenwoordigers die 
werkzaamheden moesten verrichten.

Mevrouw van Doorn benaderde Aline 
om iets voor ons te doen in de buurt. 

Samen gingen ze een heleboel 
deuren langs om een bijdrage te 
vragen voor de verloren gegane 
dingen.

Dat was hartverwarmend!!!

De brand heeft een grote indruk 
achtergelaten in de buurt en het 
medeleven van alle omwonenden was 
groot. Die zouden eigenlijk ook in het 
zonnetje gezet moeten worden.

Wij bedanken iedereen.

Met vriendelijke groeten,
Rita Voorend, Dirk Ruijne en Lorenzo.

Stichting wijkcentrum Krakeel wil graag alle 
vrijwilligers die helpen bij verschillende activiteiten 
en horecabemensing bedanken!
Zij zijn iedere dag in touw om voor de bewoners 
van de wijk het wijkcentrum De Magneet mede 
draaiende te houden. Binnenkort kunt u alle 
vrijwilligers herkennen aan hun ‘bedrijf shirt’.  (zie 
foto). Wij zijn erg TROTS op onze vrijwilligers. 

Wilt u ook komen helpen? Meldt u zich dan aan via 
activiteiten@wijkcentrumkrakeel.nl of via horeca@wijkcentrumkrakeel.nl
Wij zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers!
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COCAINE 
ANONYMOUS
Cocaine Anonymous opent haar 
deuren in MFC De Magneet

Vanaf zaterdag 4 december zal er 
iedere zaterdagochtend van 10.00 uur 
tot 11.00 uur een bijeenkomst worden 
gehouden van Cocaine Anonymous in 
ons wijkcentrum.

Cocaine Anonymous is een groep 
mensen die bij elkaar komen om hun 
ervaring, kracht en hoop met elkaar 
te delen en aan de oplossing van 
hun gemeenschappelijke probleem 
te werken en anderen te helpen te 
herstellen van hun verslaving.

De enige voorwaarde voor 
lidmaatschap is het verlangen om te 
stoppen met het gebruik van cocaïne 
en alle andere drugs en alcohol. Er 
zijn geen financiële verplichtingen bij 
CA: de groep vraagt alleen een kleine 
bijdrage voor de huur van deze ruimte 
en de koffie, zodat we onafhankelijk 
kunnen blijven. Een CA-groep mag 
nooit een relatie of initiatief van 
buitenaf ondersteunen, financieren 
of aan de CA-naam verbinden, zodat 
problemen rond geld, eigendom en 
prestige ons niet van ons hoofddoel 
afleiden.

We zijn niet verbonden aan kerken, 
sekten, politieke of hulpverlenende 
instanties. We houden onszelf buiten 
discussies en we geven er geen 
aanleiding toe. Ons hoofddoel is 

om bevrijd van cocaïne en alle geest 
veranderende middelen, te leven en 
om anderen te helpen bij het vinden 
van die vrijheid. We gebruiken het 
12-stappenprogramma, omdat dat 
heeft bewezen dat het werkt.

Hoewel de naam “Cocaine 
Anonymous” kan klinken alsof het 
over één soort drugs gaat, willen 
we je op het hart drukken dat ons 
programma zich niet beperkt tot één 
soort drugs. Waar in de tekst cocaïne 
gebruikt wordt, kan je dat vervangen 
door alcohol, of een andere drug.

Vooraf aanmelden is niet nodig, een 
ieder is vrij om aan te schuiven. 

Voor meer informatie kun je bellen 
op: 06 45802423.



 

 
 
 

 
 

Wij serveren u graag een: 

heerlijk kopje koffie, thee of een (fris)drankje; 

lekker stukje appeltaart; 

broodje of een snelle snack; 

smakelijk buffet.  

Onze accommodatie: 

heeft voldoende ruimte voor het houden van (kinder)feestjes;  

is zeer geschikt voor trainingen en vergaderingen; 

geeft ruimte aan maximaal 250 personen op de beneden verdieping; 

biedt in onze grootste zaal “de Zon" plaats aan 50 personen. 

WIJKCENTRUM DE MAGNEET 

DÉ ONTMOETINGSPLAATS VOOR  

JONG EN OUD 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 

Informeer naar de mogelijkheden: horeca@wijkcentrumkrakeel.nl of kom gezellig langs.  

Stichting Welzijnswerk
0528 278 855
www.swwh.nl

Team Krakeel van SWW, 
Samen Werken aan Welzijn in Krakeel.

Hulp & advies
Maatschappelijk 

werk
Samen leven 

in wijk & buurt Vrijwilliger & 
mantelzorger

Ouderen
Jeugd & 

jongeren
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KERSTMARKT
Zaterdag 
11 december 2021
Van 10:00 uur 
tot 16:00 uur
bent u van harte welkom!

Hoera we kunnen weer naar de 
Kerstmarkt! Tenminste dat hopen we. 
Omdat dit blad voor 12 november 
op de werktafel bij de vormgever 
moet liggen hebben we hier niet 
de laatste ontwikkelingen van de 
coronamaatregelen verwerkt. 
Houd daarom ook onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor de 
actualiteit. 

We nodigen vriend, vriendin, broer, 
zus, oom, tante opa, oma, neven 
en nichten uit om lekker te struinen 
langs de verlichte kraampjes. Kom 
samen genieten van sfeervolle life 
kerstmuziek en de geur van heerlijke 
lekkernijen. 

Het bezoeken van de Kerstmarkt 
is misschien wel een van de meest 
knusse kerstactiviteiten

Fijne
feestdagen

en een
Gelukkig 2022


