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Van de redactie:

Het 5e wijkblad van “ van Krakeel” is 
een feit. We zijn trots dat we u wederom 
een goed gevuld wijkblad mogen 
presenteren.

De vrijwilligers die allerlei verschillende 
activiteiten organiseren voor de bewoners 
van de wijk, staan weer te popelen om 
het nieuwe seizoen te beginnen. Alle 
activiteiten zoals conditietraining, sjoelen, 
kinderclub, klaverjassen en badmintonnen 
gaan weer van start.

De maandelijks terugkerende activiteiten 
zoals het wijkrestaurant, de bingo en de 
activiteiten voor de senioren staan ook 
weer op het programma. Het volledige 
programma kunt u uitgebreid lezen in 
deze editie.

Toneelgroep ‘De Magneet’ staat op 26 
november a.s. na 2 jaar op de planken. 
De kaartverkoop zal starten op 1 oktober. 
U komt toch ook kijken? Het belooft weer 
een mooie klucht te worden.

Onze vaste rubriek ‘Natuur in Krakeel’ 
gaat deze keer over scholeksters. Via deze 
rubriek wordt het duidelijk waarom er 
steeds meer van deze vogels in onze wijk 
te zien zijn. Het is tenslotte een vreemde 
eend in de bijt voor Krakeel. 

In deze editie komt de geschiedenis van 
Krakeel naar voren. Omdat er zoveel te 
vertellen valt, hebben we besloten hier 
de komende tijd een eigen rubriek van te 
maken. 

We wensen u veel leesplezier en 
hopen u te mogen begroeten tijdens 
een van de vele activiteiten en 
ontmoetingsmomenten in de wijk Krakeel.

Volg ons op Facebook en de website om 
op de hoogte te zijn van de actualiteiten.

Hartelijke groet, 
De redactie.
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A WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Maandag
Darten 19:30 – 22:30 

Conditietraining 20:00 – 21:00

Dinsdag
Volksdansen 10:00 – 11:00

Brei- en haakcafé 14:00 – 16:00 

Woensdag

Ouder en kind gym 10:30 – 11:15

Koffie uurtje (huiskamer) 10:30 – 11:30 

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 

Magnetic Line dance 20:30 – 21:30 

Vrijdag
Priklocatie Treant 08:15 – 09:15 

Ontmoeting zelfstandig wonende ouderen 10:00 – 13:00

Zaterdag Cocaine Anonymous 10:00 – 11:00 

SEpTEmbER 2022 

01 Donderdag Digitaal spreekuur 10:00 – 11:00

05 Maandag Krijg de kleertjes 19:00 – 21:00 

15 Donderdag Oud papieractie 18:00 

17 Zaterdag Springkussenfestijn 10.00 – 16.00

23 Vrijdag Kinderbingo 19:00 – 21:00

24 Zaterdag Sterren- wandeltocht 08:00 – 18:00

24 Zaterdag Feestelijke opening tuin Spelerwijs & Prokino 15:00 – 16:00

24 Zaterdag Bingo 19:30 – 22:30

24 Zaterdag Krakeel Schoon 13:00 

28 Woensdag Ouderen activiteit 14:00

30 Vrijdag Wijkrestaurant  17:30 – 19:30 

oKTobER 2022 

03 Maandag Krijg de kleertjes 19:00 – 21:00 

06 Donderdag Digitaal spreekuur 10:00 – 11:00

11 Dinsdag Bloemschikken: Herfststuk 13:30

12 Woensdag Bloemschikken: Herfststuk 19:30

15 Zaterdag Griezelavond 20:00

20 Donderdag Oud papieractie 18:00 

22 Zaterdag Bingo 19:30 – 22:30

26 Woensdag Ouderen activiteit 14:00 

28 Vrijdag Wijkrestaurant 17:30 – 19:30 

28 Vrijdag Kinderbingo 19:00 – 21:00

29 Zaterdag Krakeel schoon 13:00  
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Springkussenfestijn
Zaterdag 17 september is er een springkussen festijn.  Om 10 uur start het feest en 
duurt tot 16.00 uur. Voor de dorstige kinderen zijn er bekertjes ranja. Een heerlijk 
moment om je eens lekker uit te leven. Dit festijn is gratis voor kinderen uit onze wijk 
(mede mogelijk gemaakt door wijksmederij Krakeel).

Familiebingo
Zaterdagavond 24 september is er weer een familiebingo met vele leuke prijsjes.                               
De boekjes voor 6 ronden kosten € 6,00 inclusief een blaadje voor de superronde. Er 
kunnen extra blaadjes voor de superronde gekocht worden voor € 1,00 per stuk. 
De hoofdprijs is een VVV bon van € 35,00. Zaal open vanaf 19.00 uur en we beginnen 
om 19.30 uur. 

bloemschikken herfststuk
Dinsdagmiddag 11 oktober gaan we bloemschikken om 13.30 uur; bij veel 
belangstelling ook op woensdagavond 12 oktober om 19.30 uur. We gaan een 
herfststuk maken. U hebt hiervoor nodig: 
-  Ronde of rechte schaal
-  2 stuks oase
-  Kleine kalebassen, groene appeltjes, boomschors, leuke tak
-  Bloemen in herfstkleuren, Hortensia, takje lampionnetjes en Sedum  

De kosten zijn € 4,00 per persoon. Inlichtingen/aanmelding: Jannie Booiman / tel. 
276782

ACTIVITEITEN UITGELICHT

NoVEmbER 2022 

03 Donderdag Digitaal spreekuur 10:00 – 11:00

07 Maandag Krijg de kleertjes  19:00 – 21:00 

19 Zaterdag Sinterklaas/pietendisco 13:00 – 20:30

19 Zaterdag Bingo 19:30 – 22:30

21 Maandag Krijg de kleertjes (speelgoed/boeken) 19:00 – 21:00

24 Donderdag Oud papieractie 18:00

25 Vrijdag Wijkrestaurant 17:30 – 19:30 

25 Vrijdag Kinderbingo 19:00 – 21:00

26 Zaterdag Toneelvoorstelling 20.00 – 22:30

26 Zaterdag Krakeel schoon 13:00  

30 Woensdag Ouderen activiteit 14:00A
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Toneelvoorstelling ’De erfenis van tante bella’
Op zaterdag 26 november presenteert toneelgroep “de Magneet” zich met de 
voorstelling “De erfenis van tante Bella” (een klucht in drie bedrijven).

Een korte impressie:
De tante, tante Bella, van Berend en Albert is overleden. 
Berend en Albert hebben hier niet zo erg om gerouwd, want 
een band met de tante hadden ze niet. Sterker nog, eigenlijk 
zijn ze zelfs wel blij met haar overlijden, want ze hebben nu 
immers een erfenis!
En de erfenis bestaat uit een iets wat verpauperde 
beautysalon. Berend is er van overtuigd, dat de beautysalon 
met een likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud 
geld te verkopen is. Maar is dit allemaal wel zo’n goed plan? 
Immers tot de verkoop moet de beautysalon natuurlijk wel 
gewoon doordraaien en dan is er wel personeel nodig. En 
dat is niet het enige probleem waar de beide heren mee te kampen hebben, want zo’n 
gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu ook weer niet. Trouwens, zijn de beide 
heren wel de enige erfgenamen?
Al met al problemen genoeg die de meest absurde situaties veroorzaken in deze 
geweldige klucht met een waterval aan grappen waarmee het publiek bedolven wordt.
De kaartverkoop start op 1 oktober (in de Magneet).  We hopen op een grote 
belangstelling.

Kerstmarkt
Als de mooiste tijd van het jaar is weer aangebroken, is het weer tijd voor een 
nostalgische Kerstmarkt. 
Die organiseren we dit jaar op zaterdag 10 december van 10:00 tot en met 16:00 uur 
in de Magneet. 
Wilt u standhouder zijn op deze oergezellige markt? Dat kan, wanneer u uitsluitend 
nieuwe spullen verkoopt. De kosten per kraam zijn € 10,- u heeft dan een kraam van 2 
bij 1 meter. 
Meer kramen nodig? Laat het ons weten. Aanmelden of meer informatie nodig? 
Stuur een e-mail aan: Kerstmarktindemagneet@kpnmail.nl of bel met Jannie 
Booiman 0528-276782

bloemschikken kerststuk
Dinsdagmiddag 13 december gaan we bloemschikken om 13.30 uur. Bij veel 
belangstelling ook op donderdagavond 15 december om 19.00 uur.  We gaan een 
kerststuk maken. U hebt hiervoor nodig:   
-  Glazen vaas (doorsnee ongeveer 18 centimeter, hoogte ongeveer 20 centimeter)
-  Schaaltje die bovenop de vaas past
-  Oase 
-  Verlichting 20 lampjes
-  Kerstgroen, dennenappels, krammetjes, nepsneeuw
-  3 Middelgrote kerstballen 

De kosten zijn € 4,00 per persoon. 
Inlichtingen/aanmelding: Jannie Booiman / tel. 276782
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Mijn naam is Claudia Torn 
en werk sinds 1 mei 2022 als 
mantelzorgconsulent in dienst 
van Stichting welzijnswerk 
in Hoogeveen. Ik werk voor 
het wijkteam Krakeel en ben 
het aanspreekpunt voor de 
mantelzorgers in de wijk. 

Het doel van mijn werk is om 
mantelzorgers te ondersteunen 
door het geven van advies en 
voorlichting, een luisterend 
oor te zijn en te helpen met het 
aanvragen van voorzieningen.

Het geven van mantelzorg is vaak iets 
vanzelfsprekends, er is vaak geen keus. 
Een kind heeft een beperking, een 
vader of moeder gaat dementeren, een 
partner krijgt een hersenbloeding of 
een chronische ziekte. Het kan iedereen 
overkomen. We vinden het vaak heel 
normaal om een handje te helpen en dat 
geeft ook voldoening. Maar wanneer de 
zorg intensief en langdurig is, kan het erg 
zwaar worden.
Hierbij kunnen klachten ontstaan zoals 
stress, oververmoeidheid of lichamelijke 
klachten.

Als mantelzorgconsulent kijk ik mee in 
uw situatie. Wat is er nodig om uw taak 
als mantelzorger vol te blijven houden? 
Daarbij staat uw belang voorop en samen 
kijken we naar passende mogelijkheden 
en doe dit op een laagdrempelige wijze.
Voor mantelzorgers zijn verschillende 
regelingen beschikbaar, vaak zijn 

mANTELzoRG-
CoNSULENTE 
IN DE WIJK

mantelzorgers te druk met zorgen en 
hebben zij geen tijd om zich te verdiepen 
in de mogelijkheden van de regelingen. 
Daar informeer ik over. Als voorbeeld:

Regelingen op het werk, welke 
mogelijkheden zijn er op gebied van 
zorgverlof.

Regelingen vanuit de 
WMO, zorgverzekeraar. 
Woningaanpassingen, Respijt 
en/of logeerzorg.

Buiten het praktische stuk 
is er vaak ook sprake van 
zware emotionele belasting, 
een relatie veranderd door 
mantelzorg. Het praten 
over de verandering of 
omgaan met veranderd 
gedrag is iets waarin wij 
ondersteunen en begeleiden. 
Soms betrek ik hierin 

een collega maatschappelijk 
werk, wijkverpleegkundige of een 
casemanager.

In Hoogeveen wordt gewerkt met 
het programma Mantelzorg Vitaal, 
dit programma is beschikbaar voor 
alle mantelzorgers vanaf 18 jaar. Het 
programma biedt activiteiten die 
gericht zijn op vitaliteit, ontspanning en 
persoonlijke ontwikkeling. De activiteiten 
hebben als doel: het versterken van de 
draagkracht van de mantelzorgers. Voor 
jonge mantelzorgers bieden we aparte 
programma’s en activiteiten aan. Om 
gebruik te maken van het programma 
houden we als richtlijn aan:

Mocht u behoefte hebben om eens 
te praten over uw situatie en de 
mogelijkheden te bespreken, dan ga 
ik graag met u in gesprek. Ik werk in 
MFC de Magneet en ben bereikbaar op 
telefoonnummer (0528) 278 855.



  

  

mEEDoEN oF VRAGEN oVER DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN? 
NEEm CoNTACT op mET:

Badminton Catharina Kobes-Otten 0528-242781

Brei en haakcafé Wietske Strijker Wietsie18@hotmail.com

Conditietraining Jannie Booiman 0528-276782

Darten Jan Hendriks  / Erik Huigen 06-40754900 / 06-14440173

Kinderclub Kees Jacobs 06-30969320

Klaverjassen Hilbert Otten 0528-242781

Line dance Jolanda Bouwmeester 06-24319251

Sjoelen Harja Gosink 06-51702603

Toneelvereniging Bennie Smale 06-83561477

Volksdansen Willeke Booij 06-25562960

CoNTACTpERSoNEN
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De scholekster is een beetje een vreemde 
eend in de bijt als we het over vogels in 
de stad hebben. Deze van oorsprong 
kustvogel is jaren geleden, na een 
enorme afname in aantallen langzaam 
zijn opmars begonnen richting de stad.  
Door de stijgende zeespiegel maar vooral 
de overbevissing in de kokkelvisserij en 
de intensivering van de landbouw heeft 
de scholekster uiteindelijk zijn toevlucht 
elders gezocht. Met zijn lange roze poten, 
oranje snavel en zwart wit verenkleed 
is het een vreemde verschijning op het 
dak van de Helios of Meteoor. Toch weet 
deze steltloper goed te overleven in de 
stad. De platte daken van flats en andere 
hoge gebouwen, vaak met een grinddak 
bieden een goed alternatief voor de kust 
met schelpen waar tussen de scholekster 
zijn nest maakt. 

In februari komen de eerste vogels 
weer richting Hoogeveen. Op het 
scholeksterforum is mooi te volgen hoe 
de trek naar het binnenland verloopt. 
Vanuit de kustgebieden verschijnen de 
eerste vogels na de winter in Friesland 

NATUUR IN 
KRAKEEL 

en Groningen. Voor mij is Assen het 
teken dat ze bijna gearriveerd zijn. Na 
een weekje ofzo verschijnen de eerste 
scholekster aan de Buitenvaart, na een 
aantal dagen is hun aantal toegenomen 
tot rond de 85 vogels. Het kenmerkende 
Tepiet/tepiet, is ‘s nachts duidelijk te 
horen. Sommige paartjes vertrekken 
bij aankomst meteen naar hun “eigen” 
plekje. Anderen blijven gezellig op de 
Buitenvaart rondhangen. Elk jaar tel ik 
daar de scholekstersoos. De naam zegt 
het al, een ontmoetingsplek met veel 
drukte en lawaai. 
Na een paar weken kun je de scholeksters 
op de meest vreemde plekken 
tegenkomen. De paartjes hebben hun 
broedplekken weer ingenomen, veelal 
elk jaar dezelfde plaats. Vanaf de dakrand 
van bijv. de Helios of Rietgans maken de 
mannetjes hun territorium met een boel 
kabaal kenbaar. Best wel een vreemd 
gezicht als je deze Bonte piet vooral kent 
van de Waddeneilanden.  

Rond half mei zijn de eerste jongen, 
pullen genoemd, uit het ei gekropen. 
Een spannende tijd breekt aan. De jonge 
pulletjes worden eerst nog op het dak 
gevoerd, maar uiteindelijk moeten ze 
er vanaf. De sprong van het dak wordt 
veel jongen fataal, maar gelukkig is de 
overleving hoger als op het platteland 
zodat er elk jaar nog jonge scholekstertjes 
te zien zijn op het grasveldje bij de BP.  
Vervolg in de volgende editie…

Henk Derks
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ontstaan Naam Krakeel in het kort:
Zo rond het jaar 1630 kregen de families 
Bentinck en Van Echten onenigheid, het 
ging over de grens van hun landerijen 
hier in onze omgeving, zo is het gekrakeel 
begonnen. Na dat geschil begon men op 
de grens van beide gebieden te graven 
met het Bentincks Opgaande, vaak 
genoemd als het Krakeelsche Opgaande, 
later is dat afgekort tot Krakeel. Een 
deel van dit bovenstaande verhaal is 
ook te lezen in het boekje Krakeel en de 
Sterrenwereld.

Woonwijk Krakeel vroeger en nu:
Heb zo een kleine verzameling bij elkaar 
gesprokkelde zaken/gebeurtenissen op 
papier gezet. Dit over wat er de afgelopen 
jaren zoal speelde in de wijk Krakeel, niet 
meer dan dat. 

Voorheen was het hier in de omgeving 
een normaal landschap met wijken en 
boerderijen.
Zo rond 1965 toen de woonwijk Krakeel 
is opgericht bestond er al een straat/
weg met de naam Krakeel, deze was 
gelegen aan de zuidzijde van het dorp 
Noordscheschut.
In het verlengde daarvan is de huidige 
woonwijk Krakeel opgericht. Er was nog 
een weg waar die naam in voorkomt.  
De Krakeelsedijk, deze was nog weer 
zuidelijker daarvan gelegen, langs de 
A37 vanaf de verkeerslichten bij de 
melkfabriek DOC in oostelijke richting. 

Woningbouw:
Met de bouw van de woonwijk Krakeel is 
men aldus zo rond 1965 begonnen.
Hoogeveen was destijds de snelst 

GESCHIEDENIS
KRAKEEL

groeiende gemeente van Nederland.
Totaal zijn er zo om en nabij 2300 
woningen gebouwd, met zo rond de 6500 
inwoners.
Aan de Zenithlaan zijn ze begonnen met 
het bouwen van de flats Capella, Wega, 
Antares, Perseus, tegenover de laagbouw 
woningen van de Zenithlaan en ook aan 
de Meteorenlaan. 

In de jaren 1975/1976 zijn de grote 
Helios Flats gebouwd, het zijn zo wel 
mooie in het oog springende flats bij het 
binnenkomen van Hoogeveen, geeft dus 
een mooi zicht op Krakeel. Ondertussen 
zijn ook veel andere woningen in Krakeel  
gebouwd, en ook het bungalow park.

Winkelcentrum:
Om aan de behoefte te voldoen om 
hier in de wijk zelf hun boodschappen 
te kunnen halen, zijn er verschillende 
tijdelijke winkels in houten units gevestigd 
aan de Sterrenlaan.
Dus ruim voordat alles al was volgebouwd 
en er nog geen winkelcentrum was.
Later in het nieuwe winkelcentrum de 
Grote Beer waren er zelfs toen al twee 
supermarkten en twee bank filialen 
gevestigd, te weten de Rabobank en de 
SNS bank. Ook was er een bakker en 
een snackbar, een kledingwinkel, kapper, 
bloemenzaak en een drogisterij. 

Lubbert Vaartjes.
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In september starten de meeste activiteiten weer. In ons wijkblad geven we u een 
overzicht van diverse activiteiten. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel activiteiten van 
de gebruikers van de Magneet. U bent natuurlijk van harte welkom in onze horeca. 
We hebben een goede menu- en drankenkaart en sinds kort ook een ijskaart. 
Maandelijks kunt u ook terecht in ons wijkrestaurant. 
Ook voor feestjes en partijen kunt u bij ons terecht (horeca@wijkcentrumkrakeel.nl).

De stichting draait geheel op vrijwilligers. Wilt u/ jij ook weleens meehelpen, bijv. in 
de horeca of bij een activiteit, laat het ons dan even weten of loop even binnen en 
informeer naar de mogelijkheden. 

ACTIVITEITEN WEER VAN START

Darten
Elke maandagavond van 19.30 uur – 
22.30 uur wordt in de Magneet gedart. 
Het deelnamegeld is €10 per persoon per 
maand. 

Conditietraining
Elke maandag van 20.00 uur – 21.00 uur 
kunt u onder deskundige leiding werken 
aan uw conditie in zaal Saturnus. Het 
deelnamegeld voor het gehele seizoen is 
slechts € 60. 

Volksdansen
Elke dinsdag van 10.00 uur – 11.00 uur 
kunt u meedoen aan het volksdansen. Er 
is deskundige leiding aanwezig. Er wordt 
gedanst in zaal Saturnus. U betaalt slechts 
€ 105 voor het gehele seizoen. 

brei- en haakcafé
Gezellig met elkaar haken of breien onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 
Misschien wil je het leren en dan mooie 
dingen maken. Of je neemt een werkje 
mee om het tijdens de bijeenkomst van 
14.00 uur – 16.00 uur in de Magneet af te 
ronden. Neem steeds zelf je eigen spul 
mee. 

Kinderclub 
De kinderen kunnen elke week op 
woensdag van 14.15 uur – 15.45 uur 
gezellig knutselen in de hobbyruimte van 
de Magneet. De deelname is gratis en je 
hoeft je niet vooraf aan te melden. 
De leiding wordt gevormd door Moniek, 
Kees en Elfriede.

badminton
Elke woensdag van 20.30 uur – 21.30 
uur wordt er badminton gespeeld. De 
kosten voor deelname aan deze sport zijn 
€ 60 voor het gehele seizoen. Er wordt 
recreatief gespeeld. 

Sjoelen
Op woensdagavond van 19.30 uur – 
22.00 uur wordt in de Magneet gesjoeld. 
U betaalt voor het gehele seizoen slechts 
€ 30. 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
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Toneelgroep “de magneet”
Op woensdagavond is de toneelgroep 
aan het oefenen voor de jaarlijkse 
uitvoering van een mooi toneelstuk. 
Nieuwe leden zijn welkom. 
De eerstvolgende voorstelling is op 
zaterdag 26 november.

Klaverjassen
Voor klaverjassen kunt u wekelijks terecht 
op elke donderdag van 19.30 uur – 22.30 
uur in de Magneet. U kunt deelnemen in 
competitieverband of gewoon gezellig 
een kaartje komen leggen.
Kosten: € 2 per avond

Line dance
Elke donderdag van 20.30 uur tot 21.30 
uur is er line dance. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. De kosten zijn € 10,00 per 
persoon per maand.

mAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
Wijkrestaurant
Aangepast tijdstip:
Ons wijkrestaurant in de Magneet is elke 
laatste vrijdag van de maand open. U 
kunt dan genieten van een drie gangen 
menu. We zijn open van 17.30 uur – 
19.30 uur. De kosten zijn slechts € 9,00 
per persoon. Graag minimaal 2 dagen 
voor aanvang aanmelden via horeca@
wijkcentrumkrakeel.nl 

Activiteiten senioren
Elke laatste woensdag van de maand is 
er een activiteit speciaal voor senioren. 
Meestal is dit een lezing over een mooi 
onderwerp. De activiteit vindt plaats 
in zaal de Zon van de Magneet. Het 
bijwonen van een lezing is gratis.

Kinderbingo/kinderdisco
Deze activiteiten worden georganiseerd 
door de activiteitencommissie. 
De activiteiten vinden vooral plaats op 
vrijdag. 
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Het schoolplein van de basisscholen en 
de kinderopvang bestond grotendeels 
uit asfalt. Destijds vond men dat een 
goed plan. In de praktijk geeft dit echter 
veel problemen. Daarom hebben wij 
in september 2021 een werkgroep 
opgericht om dit probleem aan te pakken 
voor de kleine tuin bij de opvang.
Omdat het speelplein voornamelijk uit 
asfalt bestond werd het er, als de zon 
scheen, te warm. Als het regende kon 
het water niet goed weg. Dit betekende 
dat de kinderen vaak noodgedwongen 
binnen moesten blijven.

In samenwerking met Spelerwijs en 
Prokino, vrijwilligers uit de wijk, ouders 
van de kinderen, de gemeente, Stichting 
Welzijnswerk en de wijksmederij Krakeel 
hebben we een gezamenlijk plan 
gemaakt.

FEESTELIJKE opENING TUIN 
In maart 2022 hebben we de eerste start 
gemaakt door een groot gedeelte van het 
asfalt te verwijderen. Daarna is er door 
personeel van de opvang en vrijwilligers 
hard gewerkt om een uitdagende tuin te 
creëren voor de kinderen.

We zijn erg blij met het eindresultaat! 
Kinderen uit de buurt zijn van harte 
welkom om bij ons te komen spelen!
En daarom willen wij u van harte 
uitnodigen om samen met ons de tuin 
officieel op zaterdag 24 september van 
15:00 uur - 16:00 uur op een feestelijke 
wijze te openen! 

Spelerwijs
Stichting Prokino Kinderopvang
SWW
Gemeente Hoogeveen
Wijksmederij Krakeel

JoNG KRAKEEL: SUpERCHEFS        
Superchefs is een serie 
van vier wekelijkse 
kookworkshops voor 
kinderen van groep 6 
t/m 8. Ze ontdekken 
hoe gezond, lekker 
en gemakkelijk koken 
kan zijn. De jonge koks 
leren hoe ze zelf een 
gezonde maaltijd kunnen 
klaarmaken en iets voor 
tussendoor. 

Tijdens de laatste kookworkshop gaan ze 
een 3-gangen menu bereiden en deze 
uitserveren aan de wijkbewoners van 
Krakeel.

Eerste blok:
Wie: leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool

Wanneer: maandag 12, 19 en 26 
september van 14.15uur - 16.00uur en 
maandag 3 oktober van 15.00 uur - 
18.00uur.

Waar: Grote Beer 20, 7904 LW 
Hoogeveen

Kosten: € 4 voor 4 kookworkshops

In één schooljaar zijn er 5 Superchefs 
blokken. Maximaal 10 deelnemers 
per blok. Als je je aanmeldt, kom je 
op volgorde van binnenkomst op een 
wachtlijst. Mocht je in het eerste blok 
niet worden uitgenodigd, dan kun je een 
uitnodiging ontvangen voor één van de 
andere blokken (aanmelden: 
www.actiefjonghoogeveen.nl). 



  

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
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Hoewel je als je naar buiten kijkt nog lang niet aan de herfst denkt, deze keer toch al 
een prijzenpuzzel in het thema van de herfst.
De oplossing van de onderstaande woordzoeker over de herfst kan tot uiterlijk 1 
november worden ingestuurd 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 5.
De winnaar wint een waardebon van € 10,00 te besteden bij wijkrestaurant 
De Magneet.

HERFSTpUzzEL

pRIJSpUzzEL WINNAAR
De oplossing van de puzzel van de vorige editie was: pak de zon en straal

De winnaar van de waardebon van De Magneet t.w.v. € 10,00 is gewonnen door:

Coby Verweij  Van ♥e gefeliciteerd!!

Er wordt z.s.m. contact met u opgenomen, zodat u de prijs in ontvangst kunt nemen.



 

 
 
 

 
 

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


