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Van de redactie:

Voor u ligt de 3e editie van het wijkblad 
“ van Krakeel”. Het wijkblad waarmee 
we verbinding tussen de bewoners 
willen vergroten. In de wijk vinden veel 
activiteiten plaats die u allemaal terug 
kunt vinden in de agenda. 

Deze keer kunt u lezen over 
wijkrestaurant De Magneet, de lunch 
van SWW en gezellige koffie/thee 
momenten met de bewoners en 
begeleiding van Philadelphia. Allemaal 
leuke ontmoetingsmomenten, die voor 
de beoogde verbinding gaan zorgen. 

Ook kunt u lezen over de andere 
activiteiten binnen de wijk. Denk maar 
eens aan bloemschikken, kinderclub, 
krijg de kleertjes of een wandeltocht 
in Krakeel. In dit nummer leest u 
over de nieuwbouwplannen aan 
de Satellietenlaan, de ingediende 
ideeën van Wijksmederij Krakeel en 
de bezuinigingen van de gemeente 
Hoogveen die betrekking hebben op 
alle buurthuizen.

In dit nummer maakt u, via onze vaste 
rubriek ‘In de K/Wijker’, kennis met 
Jasper Laaning. Hij is jongerenwerker 
via SWW en heeft veel contact met de 
jeugd en jongvolwassenen binnen de 
wijk. Hij staat hen bij in hun ontwikkeling 
naar volwassenheid en volwaardig 
burgerschap.

Binnenkort ontvangt u vanuit de 
wijkvereniging een memory spel van 
de wijk Krakeel. In dit memoryspel zult 
u veel herkenbare punten binnen onze 
mooie wijk ontdekken. Meer hierover 
leest u op pagina 22.

Wensen wij u voor nu heel veel 
leesplezier met dit mooie nieuwe 
wijkblad.

Hartelijke groet, 
De redactie.
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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

Koffie uurtje bij Philadelphia (m.i.v. 2 maart) 10:30 – 11:30

Kinderclub 14:15 – 15:45

Sjoelen 19:30 – 22:00

Badminton 20:30 – 21:30

Donderdag

Spreekuur wijkteam 11:00

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

MAART 2022

7 maandag Krijg de kleertjes (zie de planning) 19:00 – 21:00

24 donderdag Oud papier actie 18:00

25 vrijdag Wijkrestaurant 18:00

26 zaterdag Krakeel Schoon 13:00

Helaas zorgt COVID 
nog steeds voor 
beperkingen. Een 
definitieve agenda 
kunnen we daarom 
niet geven. 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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APRIL 2022

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

12 dinsdag Bloemschikken 13:30

13 woensdag Bloemschikken 19:30

16 zaterdag Familie Bingo 12:00 – 14:00

18 maandag Paasbrunch 11:00 – 13:00

28 donderdag Oud papier actie 18:00 

29 vrijdag Kinderbingo 19:00 – 21:00

29 vrijdag Wijkrestaurant 12:00 – 14:00

30 zaterdag Krakeel schoon 13:00 

MEI 2022

2 maandag Krijg de kleertje 19:00 – 21:00

27 vrijdag Wijkrestaurant 12:00 – 14:00

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

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

28 zaterdag Krakeel schoon 13:00 
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Mijn naam is Jasper Laaning en ik 
werk nu acht jaar als jongerenwerker 
bij de SWW in de wijk Krakeel. Het is 
een erg gevarieerde baan waar ik veel 
van de jeugd en het reilen en zeilen in 
Krakeel mee krijg. Mijn aandacht gaat 
voornamelijk uit naar de jongeren in de 
leeftijd van 10 jaar t/m 23 jaar. 

Het hoofddoel van mijn werk is om 
jongeren bij te staan in hun ontwikkeling 
naar volwassenheid en volwaardig 
burgerschap. Dit doe ik door mij 
voornamelijk te richten op vier pijlers.

Ik werk op de plekken waar jongeren 
te vinden zijn. Je moet hierbij denken 
aan de buurt, school, wijkcentrum en 
de onlinewereld. Vanuit het contact 
wat hieruit ontstaat kan blijken dat 
jongeren behoefte hebben aan hulp of 
ondersteuning. Dan kan ik de jongeren 
ondersteunen bij de zaken waar zij hulp 
bij nodig hebben. Dit kan op allerlei 
gebieden zijn maar het gaat voornamelijk 
over de thuissituatie, vrienden, school, 
werk, financiën, justitie, relaties, 
wonen of instanties. Dit doe ik op een 
laagdrempelige en persoonlijke manier. 
Wij ondersteunen en begeleiden wel, 
maar zijn geen hulpverleners. 

Daarnaast geef ik trainingen en 
workshops op scholen en in de buurt. 
De trainingen zijn vooral gericht op 
sociale, (omgangsvormen) en emotionele 
vaardigheden. Ook in klassen waar 
bijvoorbeeld gepest wordt of onveiligheid 
wordt ervaren kan ik trainingen of 
groepsgesprekken faciliteren. We gaan 
dan met elkaar in gesprek en kijken wat 
dit nu werkelijk met de kinderen/jongeren 
doet en wat we eventueel anders 
kunnen doen. Daarnaast kunnen wij ook 
themalessen aanbieden die bijvoorbeeld 
gericht zijn op social media, wapens, 
sexting en financiën. Eigenlijk alles waar 
jongeren in hun leven mee te maken 
kunnen hebben. 

IN DE 
K/WIJKER
Jasper Laaning 

Als vierde pijler richten wij ons ook op 
activiteiten. Af en toe organiseren wij zelf 
als jongerenwerkers activiteiten maar wij 
zijn vooral gericht op het ondersteunen 
van vrijwilligers die activiteiten 
organiseren. Het zijn vaak jongeren die 
dit doen omdat zij iets voor de kinderen/
jongeren en de wijk willen betekenen. 
Dit is een leuk onderdeel van mijn werk 
en ik heb het geluk dat er altijd jongeren 
(ook ouderen) zijn die activiteiten willen 
organiseren. Je ziet hoe de deelnemers 
genieten maar ook hoe degene die het 
organiseert er blij van wordt en groeit als 
mens. 

Mocht je eens een praatje willen maken 
dan kan je binnenlopen bij het MFC de 
Magneet in Krakeel. 
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Sterrenwandeling Krakeel
Een leuke bezigheid in onze wijk is de Sterrenwandeling. Deze route is ongeveer 
5 kilometer en start en eindigt bij MFC de Magneet. Voor de kinderen zijn er onderweg 
15 vragen. De antwoorden op deze vragen kunnen worden ingeleverd bij de Magneet 
of je mailt ze aan: activiteiten@wijkcentrumkrakeel.nl 
Kinderen ontvangen een cadeautje als ze de antwoorden inleveren. Vermeld daarvoor 
je naam, adres en leeftijd op het formulier, dan weten wij waar we het cadeautje 
moeten bezorgen.
U kunt de route vinden op onze website www.wijkkrakeel.nl/sterrenwandeling-krakeel.
Of haal een formulier op in ons wijkcentrum.

Toneelgroep “De Magneet” 
De toneelgroep bestaat momenteel uit 11 personen. Afgelopen najaar heeft de groep 
een mooi toneelstuk uitgezocht om op te voeren. Dat optreden stond gepland op 
26 maart 2022. Maar door Corona was het oefenen van het stuk niet of nauwelijks 
mogelijk. Daarom heeft de groep besloten om de voorstelling te verplaatsen naar 
oktober. 
De toneelspelers willen kwaliteit leveren voor een volle zaal. 

Bloemschikken:
Op dinsdagmiddag 12 april is er gelegenheid om te gaan bloemschikken, We 
beginnen om 13.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen is er ook op woensdagavond 
13 april mogelijkheid om te gaan bloemschikken. We beginnen dan om 19.30 uur.
Het thema is deze keer: Pasen.

Wat breng jezelf mee: 
• 1 langwerpige schaal ± 40/45 cm lang,                   
• 1 blok oase en oase prikkers,
• krul hazelaar tak, 
• 2 aspidistra bladen, 
• eitjes en vogeltjes,
• groen zoals buxus,
• bloemen bv. fresia’s, rozen, kleine gerbera, 
• grote krammen

De prijs om deel te nemen is € 4,-. Het is wenselijk  dat u zich vooraf opgeeft. 
Voor inlichtingen of opgave kunt u bellen met Jannie Booiman (0528-276782).

The Passion,
Dit jaar is opnieuw gestart met de 
voorbereidingen van The Passion Krakeel. 
In de hoop dat er voldoende mogelijkheid 
zou zijn om uit te voeren. Helaas heeft de 
organisatie besloten om de uitvoering te 
verplaatsen naar volgend jaar. 
Op het moment dat het besluit is genomen waren er te veel onzekere factoren. 
De spelers willen graag een volwaardige uitvoering kunnen spelen voor een volle zaal.

ACTIVITEITEN
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NATUUR IN 
KRAKEEL
Door de relatief zachte temperaturen 
loop je soms tegen vreemde 
verrassingen aan. Struikjes die in 
de volle bloei staan, Forsythia die in 
maart vol op in bloei staat laat nu al 
bloemen zien of zit vol in de knop. 
Hier en daar brabbelt een merel in 
de vroege ochtenduren of laat de 
heggemus, zij het bescheiden zijn 
riedeltje horen. 

Een beestje dat wel gevoelig is 
voor wat hogere temperaturen 
is de Hedgehog. De naam doet 
haast denken aan een monster uit 
diepe stinkende moerassen maar 
het tegendeel is waar. Het is ons 
eigen grappige egeltje. Bij een 
echte Hollandsche winter is de 
egel in winterslaap. Onder takken, 
hopen bladeren of struiken heeft 
de egel zijn winternestje gemaakt 
en verlaat dit pas in het voorjaar. 
Bij de huidige temperaturen kan 
het zo maar gebeuren dat de egel 
wakker wordt en opzoek gaat naar 
eten.  Bij voldoende vetreserve is de 
egel fit genoeg om nog wat eten te 
vinden, slakken en wormen zijn op 
een grasveldje wel te vinden. Maar 
door gebrek aan eten gaan veel 
egels slecht de winterslaap in.  In 
onze tuinen is ook niet zo veel meer 
te vinden. Het blad is grotendeels 
weggeharkt of stenen maken een 
groot deel uit van de tuin. Gevolg is 
dat er weinig insecten te vinden zijn 

in de rommelhoekjes. En daar moet 
onze egel het nu net van hebben.
 
Een aantal tips om ons 
stekelvarkentje een handje te 
helpen: 
-Maak een egelhuisje en schuif dat 
onder de struiken in je tuin. 

-Geef de egel nooit melk maar 
gewoon water. Een egel verdraagt 
geen melk en wordt hier letterlijk 
doodziek van.

-Als je een egel wilt voeren geef dan 
kattenbrokjes voor kittens.  Geef ze 
vooral geen egelvoer uit de winkel, 
hoe vreemd het ook mag klinken, een 
egel wordt hier erg ziek van. Een egel 
eet namelijk geen pinda`s, havermout 
of meelwormen.  Door het gebrek 
of onbalans van fosfor en calcium 
ontstaat ernstige botafwijkingen. 

-Wil je een voederplek maken zet 
dan een plastic opberg box op zijn 
kop en maak hier een opening in van 
14x14cm. Leg er wat zwaars op zodat 
de box niet wegwaait en zet er een 
bakje met kittenbrokjes in. Zo blijft het 
goed droog.
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Beste buurtbewoners van Krakeel,

Het gebouw de Magneet en ook 
de wijk Krakeel voelen voor ons 
inmiddels als een tweede thuis. 
Gelukkig waren er de afgelopen 
tijd weer wat activiteiten mogelijk. 
Zo hebben we met heel veel plezier 
meegeholpen met het wijkrestaurant. 
De tafels mooi dekken, eten 
en drinken uitserveren en even 
gezellig een praatje maken met de 
wijkbewoners die kwamen eten. 

We zijn dit jaar van start gegaan met 
prachtige bedrijfskleding. Een grijze 
polo met het logo van Philadelphia 
gedrukt op de borst en het logo 
van SWW Krakeel op de bovenarm 
geborduurd. Met deze mooie shirts 
staan we met veel plezier achter de 
bar en halen we de vuile kopjes van 
de tafels en helpen we mee in de 
keuken. We kijken er naar uit als het 
terras straks weer open kan en we ‘s 
morgens de tafels en stoelen buiten 
kunnen zetten en we u daar een koffie 
of een lekkere cappuccino kunnen 
serveren!

We hebben afgelopen december 
meegeholpen met de kerstmarkt. Op 
de karren in de hal van de Magneet 
staan onze spullen die we verkopen. 
Dus loopt u gerust eens binnen om 
dat te bekijken en te kopen. Wij zijn 
elke werkdag in de Magneet.

Iedere vrijdagochtend organiseert 
SWW een gezellige ochtend voor 
buurtbewoners. Medewerkers vanuit 
Philadelphia schuiven gezellig aan 
bij de koffietafel of dansen mee als er 
een DJ is die leuke plaatjes draait. Wij 
helpen mee met het maken van de 
lunch en serveren de koffie en thee. 

Kortom, wij hebben onze plek 
gevonden in de Magneet en hopen 
dat we het contact met de buurt 
steeds verder kunnen uitbreiden en 
uitbouwen. We hebben ideeën voor 
een soort klussendienst voor de buurt, 
Dit idee moet nog verder uitgewerkt 
worden. Mocht u hieraan mee willen 
denken dan horen wij dat graag. 
We hebben er zin in om er weer wat 
moois van te maken met elkaar het 
komende jaar.

Hartelijke groet,

Petra Koek, Carlijn te Kamp en 
Cathrien Oldenhuis 

Mede namens al onze medewerkers 
van Philadelphia Werk & Begeleiding.

BERICHT 
PHILADELPHIA
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GEZELLIGE OCHTEND BIJ PHILADELPHIA
Voor iedereen die zin heeft gezellig een kop koffie of thee 
te drinken bij ons. Heel erg welkom!
Wij zijn cliënten en medewerkers van Philadelphia en werken in 
de Magneet. We vinden het gezellig om met bewoners uit de wijk 
gezellig een praatje te maken aan de mooie stamtafel in de hal van 
de Magneet. Wij schenken koffie en thee, met iets lekkers erbij en 
maken gezellig een praatje. We kunnen ook een spelletje doen, 
rummikub, memory, ofzo.

We starten met deze wekelijkse koffie uurtjes vanaf woensdag 
2 maart. Van 10.30 uur tot 11.30 uur. En hopen u te zien! 
Aanmelden is niet nodig, u kunt zo binnenlopen.

Vriendelijke groet,
Team Werk & Begeleiding Philadelphia Hoogeveen.

WIJKRESTAURANT DE MAGNEET
Iedere laatste vrijdag van de maand kunt u voor € 9,00 
een heerlijk drie gangen menu eten in het wijkrestaurant 
van de Magneet. Het restaurant gaat elke laatste vrijdag 
van de maand open van 12.00 uur – 14.00 uur. 

Er zal gewerkt worden met verschillende thema’s zoals 
Frans, Chinees/Indisch, Italiaans of Hollands. Bij dit menu 
ontvangt u ook een drankje. Het restaurant biedt plaats aan 30 personen. Reservering 
is gewenst, dit kan tot uiterlijk 2 dagen van tevoren via tel.: 06-55923683.

PAASBRUNCH
Maandag 18 april, 2e paasdag, staat er een paasbrunch op het 
programma. U bent van 11.00 uur tot 13.00 uur van harte welkom in 
ons wijkrestaurant.

De kosten voor deze heerlijke uitgebreide lunch bedraagt € 7,50 
per persoon incl. verschillende dranken. U gaat genieten van 
groenten- of tomatensoep. Diverse soorten brood, vleeswaren, kaas 
en zoet beleg. Tevens kunt u genieten van verschillende salades en 
eiergerechten. Dit zal aangevuld worden met warme gerechten. Ter 
afsluiting zijn er diverse soorten fruit. 

U kunt zich aanmelden via het telefoonnummer van het wijkrestaurant 06-55923683.



  

  

 

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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KINDERCLUB
Vind jij handenarbeid ook het 
allerleukste op school? En zou je wel 
vaker creatief bezig willen zijn? 
Kom dan naar de kinderclub.

Wekelijks, behalve in de 
schoolvakanties, is er iedere 
woensdagmiddag van 14:15 tot 15:45 
uur een kinderclub. 

Een hele middag lekker knutselen. 
Doen wat je leuk vindt en nieuwe 
dingen leren als houtbewerken en 
figuurzagen. Je kunt een leuk cadeau 
maken voor papa, mama, oma of opa. 
Er wordt niet met wekelijkse thema’s 
gewerkt. Je mag knutselen waar 
je zin in hebt. Daar is slechts een 
voorwaarde aan. 

De begeleidende mensen en dat zijn 
Moniek, Kees en Elfriede, moeten het 
zelf wel kunnen. Anders kunnen ze het 
je immers niet leren. 
Alles wat je maakt mag mee naar huis. 

Van de ouders wordt verwacht dat ze 
de kinderen halen en brengen. Net 
zoals dat op school gaat of bij je sport. 
We willen de ruimte graag gebruiken 
voor de kinderen. 

De kinderclub is er voor 
basisschoolkinderen vanaf 6 jaar. Je 
hoeft je niet aan te melden, je kunt 
gewoon naar binnen lopen. 
De toegang is helemaal gratis. 

Kom gerust een keer kijken. 



12

DAMES 
DAMMEN

GRAND PRIx

Organisatie
Nicole de Vries, Jasmijn Scholtens & 
Vera Brunink

Twee toernooien 14 mei 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 14 
mei 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! Let’s play!

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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FIT IN 
KRAKEEL
Woon je in de wijk Krakeel? En zet jij 
samen met andere wijkbewoners de 
stap naar een betere gezondheid? 
Meld je dan nu aan voor het project 
‘FitInKrakeel’.
 
FitInKrakeel! gaat je helpen naar 
een gezonde(re) leefstijl. Want, 
waar begin je? En wat hoort er 
allemaal bij een gezonde leefstijl? 
Gewichtsconsulent Natasja de Weerd 
en Sportfunctionaris Gido Verschuren 
geven antwoord op deze vragen. 
Samen werk je stap voor stap aan een 
gezonde(re) leefstijl die bij jou past. 
En dat lekker bij jou in de wijk Krakeel 
samen met andere wijkbewoners.

 Wat houdt het in?
• Duur 4 weken;
• Kennismakingsgesprek;
• Elke dinsdag 1 uur wandelen en  
 coachgesprek tijdens het 
 wandelen;
• Wekelijkse opdrachten over 
 gedrag, voeding, bewegen, 
 ontspanning en slaap;
• Elke donderdag 1 uur een 
 sportieve activiteit zoals bootcamp, 
 circuittraining, balsporten, enz.;
• Eindgesprek.
 

Wat levert het op?
• Je stelt samen met de   
 gewichtsconsulent doelen die bij 
 jou passen;
• Je krijgt hulp om tot een 
 gezonde(re) leefstijl te komen en 
 deze te behouden;
• Je bevordert je fysieke fitheid;
• Je maakt kennis met de 
 mogelijkheden in jouw buurt om 
 actief te worden;
• Je krijgt individuele aandacht, maar 
 kunt ook ervaring uitwisselen in de
 groep;
• Je maakt kennis met andere   
 wijkbewoners.
 

Meld je aan!
Deelname is gratis 
en je kunt je aanmelden via 
www.actiefjonghoogeveen.nl 
of neem contact op met 
Gido Verschuren, 06-18527408 of 
g.verschuren@dewoldenhoogeveen.nl.  
Het project gaat door bij minimaal 6 
deelnemers.



  

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

 
 

 
 



HERONTWIKKELING 
APOLLOLOCATIE
Nieuwbouw aan de Satellietenlaan
Het is al enige tijd stil omtrent de 
nieuwbouw op het braakliggend 
terrein aan de Satellietenlaan 
(bekend als oude locatie Apollo-
school). Achter de schermen wordt 
er hard gewerkt om de stukken 
gereed te maken voor verkoop. De 
technische naam voor dit project is: 
Herontwikkeling Apollolocatie. 

Wanneer alles volgens plan verloopt, 
zal eind maart/begin april de verkoop 
van de 16 woningen gaan starten. 

Het plan bestaat uit twee blokken 
van 8 woningen, met volop 
ruimte voor groen en voldoende 
parkeerplaatsen op het achter 
terrein. De tussenwoningen zijn 
uitermate geschikt voor starters. De 
4 hoekwoningen worden voorzien 
van een slaapkamer en badkamer op 
de begane grond en zijn daarmee 
levensloopbestendig. 

De woningverkoop komt in handen 
van Hentenaar makelaardij in 
Hoogeveen. Belangstellenden kunnen 
zich hier alvast melden om op de 
hoogte te worden gehouden.
Uiteraard wordt u ook via www.
wijkkrakeel.nl op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen.

15

De afgelopen weken hebben 
wijkbewoners ideeën kunnen 
indienen voor het jaarbudget 2022 
van de Wijksmederij Krakeel. De 
termijn voor het indienen van ideeën 
is inmiddels gesloten.

Op 17 februari heeft de initiatiefgroep 
de intakegesprekken met de indieners 
van nieuwe projecten gehad. Daarna 

wordt zo snel mogelijk bepaald welke 
ideeën kunnen worden uitgevoerd. 
We houden u op de hoogte (o.a. via 
Facebook).

Initiatiefgroep Wijksmederij Krakeel

INGEDIENDE IDEEËN JAARBUDGET 
WIJKSMEDERIJ KRAKEEL
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BEZUINIGINGEN 
WIJK-, BUURT- 
EN DORPSHUIZEN 
IN DE GEMEENTE 
HOOGEVEEN

Bericht vanuit de gemeente:

Tijdens de digitale voorlichtings-
bijeenkomst door wethouder 
Janita Tabak en wethouder Derk 
Renema van 7 juni 2021, zijn we op 
24 december 2021 geïnformeerd 
over het raadsbesluit dat de 
beschikbare subsidie ”bijdrage in 
de beheerskosten”, met 40% wordt 
verminderd.

Dit is echter de eerste stap 
in de eerder aangekondigde 
bezuinigingstaakstelling op de wijk-,
buurt- en dorpshuizen. De totale 
bezuinigingstaakstelling bedraagt 
vanaf 2024 structureel €350.000,- 
(€50.000,- in 2022, €200.000,- in 2023, 
€ 350.000,- in 2024).

Om deze taakstelling te realiseren zal 
de ondersteuning door de gemeente 
Hoogeveen voor een aantal huizen 
moeten worden stopgezet, al vanaf 
2023. Er zullen keuzes worden 
gemaakt. Om te komen tot de keuze 
voor welke huizen dit gaat gelden 
zal er een afwegingskader worden 
opgesteld. In dit afwegingskader gaan 
allerlei zaken meetellen. 

Daarom heeft de gemeente een 
vragenlijst naar alle betrokken 
besturen van de huizen gemaild. 

Op een snelle bijeengeroepen 
bijeenkomst, is besloten om de 
vragenlijst niet in te vullen. 
Er is een gezamenlijke brief naar het 
college en de raad gestuurd.

We willen eerst een duidelijke 
visie van de gemeente op het 
belang van deze huizen. Er wordt 
door vrijwilligers heel veel gedaan 
in het kader van het sociale en 
maatschappelijke karakter. Het 
stichtingsbestuur wil juist veel met 
de vrijwilligers in Krakeel bereiken 
(zie elders de doelstellingen in dit 
wijkblad).  

Binnenkort zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Wellicht goed om in dit kader 
nog eens goed te kijken naar de 
verkiezingsprogramma’s van de 
diverse partijen.

Wij (het bestuur) en de vrijwilligers 
willen ons blijven inzetten voor het 
bevorderen van de sociale verbinding 
in de wijk. 

Samen in Krakeel ……….. 

 
 
 
 

 

 

 

  



17

STICHTING WIJKCENTRUM KRAKEEL
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HOE 
GELDFIT 
BEN JIJ?
GELD, een bijzonder onderwerp. De 
één heeft genoeg (of soms veel) en 
voor een ander is het puzzelen om de 
maand door te komen.
Ik merk dat er in Krakeel best veel 
mensen wonen die af en toe of 
regelmatig moeten puzzelen. Hoe kom 
ik de maand door? Welke rekening 
moet eerst en welke kan nog wel 
wachten?
Dat is een rotgevoel en geeft stress. En 
die stress zorgt weer voor allerlei ander 
gedoe. Je bent sneller geïrriteerd, kunt 
de boodschappen niet doen die je zou 
willen doen of moet misschien zelfs 
naar de voedselbank.
En lang niet altijd kun je er ook wat 
aan doen. Er hoeven maar een aantal 
dingen in je leven te gebeuren of je zit 
in zo’n rotsituatie. Denk bijvoorbeeld 
maar aan je inkomen kwijt raken, 
scheiden, stijgende prijzen (wie kent dat 
niet?) en zo zijn er meer voorbeelden. 
Wat ik bedoel is dat het iedereen kan 
gebeuren en daar staan we niet vaak bij 
stil.

Gelukkig zijn er ook oplossingen, 
maar dat moet je dan wel weten. 
Welke regelingen en toeslagen zijn 
er allemaal en waar heb je recht op? 
Weet je de weg hier naar toe en heb je 
voldoende vertrouwen? Moeilijk, maar 

gelukkig hoef je het niet alleen te doen. 
Er zijn mensen die je kunnen helpen, 
vrijwilligers van het Loket Geldzaken of 
medewerkers van het wijkteam. Klop 
eens bij ze aan! Het wijkteam zit meestal 
boven in de Magneet. Geldloket zit bij 
SWW aan het Haagje.

Door te kijken naar je inkomen en je 
uitgaven kun je vaak al honderden 
euro’s per jaar besparen. We helpen 
je daar graag bij. We weten dat je 
beter vroeg bij ons kunt aankloppen, 
als de problemen nog niet zo groot 
zijn. Vaak zijn de oplossingen dan ook 
eenvoudiger. Kom gerust eens langs. 
Een praatje en koffie is er altijd.

Wil je weten hoe geldfit jij bent? 
Doe dan de test op 
https://geldfit.nl/test/ (dit is anoniem). 
Dit kan ook met deze QR code

We gaan de komende tijd meer 
aandacht aan geld besteden in 
Krakeel. Wil je hierover meepraten of 
meedenken? Wil je wat doen, wil  
je wat kwijt? Mail mij dan via 
info@desmederijenvanhoogeveen.nl

We spreken elkaar. Het ga je goed, 
Martin Peelen
Gebiedsregisseur
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STICHTING PRESENT
‘…We zijn er, voor elkaar…’ 
Dat is stichting Present: samen een klus klaren, samen er 
zijn voor een ander, voor elkaar. Sinds kort werken we in 
Hoogeveen en zodoende ook in Krakeel.

Hoe werkt het?  
Present Hoogeveen verbindt groepen van 2 of meer vrijwilligers aan een 
eenmalig project. De groep kan wensen/mogelijkheden aangeven. Dus niet: 
langere verplichtingen of klussen die je niet liggen. Wel: tijd met je groep, een 
eenmalig project wat past en degene ontmoeten die je helpt.

Welk soort projecten?  
Sommige groepen klussen bij mensen thuis, zoals verven of een tuin 
opknappen. De mensen die geholpen worden hebben geen geld of een 
aflatende gezondheid en 
geen netwerk om de klus te (laten) klaren. Wel hebben ze hard hulp nodig. 
Andere groepen doen sociale activiteiten; een spelletjesmiddag organiseren in 
een woon-zorgcentrum of gaan met bewoners wandelen. 

Welke rol heeft Present? 
Present zoekt uit wat een groep wil en kan. Dan zoekt Present bij 
maatschappelijke organisaties naar een hulpvraag. Present vindt zo mensen 
die anders geen hulp zouden krijgen. Als er een match is, gaat Present samen 
met iemand van de groep op projectbezoek. Ze bekijken wat nodig is voor het 
project en maken kennis met de hulpontvanger en hulpverlener. Op de dag 
van het project helpt Present opstarten en afsluiten. Er wordt aan het einde kort 
besproken hoe het was. 

Meedoen? 
Vrijwilligers via Present zeggen vaak dat zij zelf ook blij zijn geworden. Ze doen 
iets voor een ander en ontmoeten deze persoon, terwijl ze ook tijd met hun 
groep doorbrengen, zonder verdere verplichting. Het mag eenmalig zijn.

Ben jij ook een keer Present? Meld aan met je vrienden, familie, buren, 
sportteam, kerk of andere groep:

    www.presenthoogeveen.nl

      info@presenthoogeveen.nl                                            

        06 1310 6782
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KRIJG DE 
KLEERTJES
Ruil makkelijk kleertjes en speelgoed.
Is je kind weer uit zijn shirtje 
gegroeid?
Struikel je ook over het speelgoed? 
Tijd voor Krijg de Kleertjes! 

Doe ook mee en geef kleding en 
kinderspullen een tweede leven.
Voor ruilen ben je welkom in MFC De 
Magneet, Grote beer 20, 7904 LW 
Hoogeveen.

Met een gezellig team zorgen wij dat 
er minder kleding in de container 
belandt en met z’n allen kunnen we 
andere mensen en het milieu blij 
maken. Hoe mooi is het om onderling 
iets te ruilen wat nog mooi is, het is 
zonde om alles nieuw te kopen. Grote 
of kleine beurs, iedereen is welkom 
en hoe mooi is het dat we dit samen 
kunnen doen.

Openingstijden
Elke eerste maandag van de maand 
vindt van 19:00 uur tot 21:00 uur een 
ruilavond plaats. plaats. GEEN QR, 
WEL IS EEN MONDKAPJE VERPLICHT.

Inbrengen
Graag kleding gewassen en 
gevouwen inbrengen en gesorteerd 
op maat.
In goede staat zonder vlekken of 
gaten.

We nemen niet aan: 
Kleding met vlekken en gaten, 
incompleet of kapot speelgoed, 
knuffels en ondergoed.

Jaarplanning:

Kinderkleding zomer:
4 april, 2 mei, 4 juli, 1 augustus, 
3 oktober
Kinderkleding winter:
7 februari, 7 november
Dames- en herenkleding zomer:
6 juni, 5 september
Dames- en herenkleding winter:
7 maart, 12 december
Speelgoed:
18 november, 2 december

Noteer vast de data.

 

 
De Budovereniging geeft judo les en 
seniorensport in de Magneet. 
 
Judo is leuk en goed voor kinderen, kom en 
doe een keer mee.  
 
Lestijden in de Magneet 
Kinderen: dinsdag 18:00 uur  
(Jong) volwassenen: dinsdag 20:15 
 
Interesse? Je mag 4 keer gratis meedoen! 

 
Bij vragen bel: 0528-274160   

of kijk op onze website: 
 

http://www.budovereniginghoogeveen.nl 
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Woordzoeker Ruimte
S A T E L L I E T D R A C O

N R M E L K W E G T E K A R

O E V H I M K O M E T E N A

I T P E E R E E B E T O R G

R I R T N T O T L E V E N E

O P G T U U M E E A T E D N

V U N U P N S I T O T I A N

S J I A O C U U U E O A E A

R Z R N O Z A S N R M R N G

E E K O L P T A T R R K O A

P N P R S R L S A E U R A C

I I M T T P A U T R D T S I

U T A S E I S S T E D A A P

K H D A R K E E L O L E N S

AARDE
ASTROIDE
ASTRONAUT
ATLAS
DAMPKRING
DRACO
GORDEL
GROTEBEER
ISS
JUPITER
KOMETEN
KUIPERS
MAAN
MELKWEG
METEOOR
METEORIET
NASA

NEPTUNUS
NEVEL
NOVA
ORION
PLANETEN
PLUTO
POOLSTER
RAKET
RUIMTE
SATELLIET
SATURNUS
SPICA
STERREN
TELESCOOP
VENUS
ZENITH
ZON

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

             

PRIJSWOORDZOEKER
Hieronder staat een woordzoeker over de ruimte die je kunt oplossen.
Je oplossing kun je insturen naar: redactie@wijkcentrumkrakeel.nl of op 
papier inleveren in de brievenbus van Stichting Wijkcentrum 
Krakeel, Grote Beer 20 t.a.v. media wijkcentrum Krakeel o.v.v. 
Prijswoordzoeker editie 3.
De winnaar wint een waardebon van € 10,00, te besteden bij 
wijkrestaurant De Magneet.
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DE ONTMOETING KRAKEEL
Iedere vrijdagochtend van 
10.00 uur - 13.00 uur met lunch! 
Bijdrage € 4,00.
U bent van harte welkom! 
Graag aanmelden via SWW. 
Telefoonnummer: 0528 278855.

HUISKAMER VAN DE WIJK
We hebben een idee om in de Magneet een ‘Huiskamer 
van de Wijk’ te maken. 

Een plek waar je kunt komen voor een kop koffie of thee. 
Een plek voor de gezelligheid. 
Een plek waar je elkaar even spreekt over van alles en 
nog wat en misschien over zaken die je bezighouden. 

We zijn benieuwd hoe jullie tegen dit idee aankijken. 
Is er behoefte aan een ‘Huiskamer Van de Wijk’? Wil je 
hier over meedenken? Stuur dan een mailtje naar (één van) ons.

Wim Kroesbergen    Martin Peelen
horeca@wijkcentrumkrakeel.nl m.peelen@dewoldenhoogeveen.nl

MEMORY KRAKEEL

Memory wie kent het niet? Zoek 
2 dezelfde plaatjes bij elkaar en 
verzamel zoveel mogelijk setjes.

Nu is er ook memory Krakeel dat 
op dezelfde manier gespeeld kan 
worden. Er is één groot verschil: het 
gaat nu om foto’s van de wijk Krakeel. 
(Her)kent u de plekken?

Alternatief: Ga naar buiten en zoek de 
plek vanaf waar de fotograaf de foto’s 
heeft gemaakt. 

Binnenkort ontvangt u het spel 
memory Krakeel in uw brievenbus.
Mocht u het spel niet gebruiken, 
zou u dan zo vriendelijk willen zijn 
deze retour in de brievenbus van het 
wijkcentrum te doen?   



 

 
 
 

 
 

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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WEBSITES 
BEZOEKEN 
D.M.V. 
QR-CODES
De stichting wijkcentrum Krakeel en 
de wijk Krakeel hebben beide een 
uitgebreide website waarop u veel 
informatie kunt lezen.

De website van Wijk Krakeel is 
om verbinding te leggen tussen 
wijkbewoners, verenigingen, 
bewonersgroepen, stichtingen, 
winkeliers, scholen en overheid. 
Via deze website kunnen 
bovengenoemde partijen de inzet 
voor de wijk Krakeel kenbaar maken. 

Dit om de slogan “Een bloeiende wijk 
in Hoogeveen’ waar te maken.

U wordt ook op de hoogte gebracht 
van alle activiteiten die in de wijk 
plaatsvinden.

Op de website van ons wijkcentrum 
kunt u lezen over de mogelijkheden 
binnen het wijkcentrum. Het 
wijkcentrum wordt gerund door 
vrijwilligers. Wilt u graag een bijdrage 
leveren aan de voortzetting van het 
wijkcentrum, meldt u zich dan aan. 
Ook wanneer u een zaal wilt huren 
of een activiteit wilt plannen kunt 
u terecht op de website van het 
wijkcentrum.

Er is nu een QR-code ontwikkeld 
waardoor u snel deze websites kunt 
bezoeken.                                     

https://www.wijkkrakeel.nl/           https://www.wijkcentrumkrakeel.nl/ 


