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Van de redactie:

Voor u ligt de vierde 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 4de editie “ van Krakeel”?  

Vol trots hebben we de 4de editie van 
ons wijkblad gemaakt. Deze uitgave 
maakt het eerste jaar compleet. Uit 
de reacties die we telkens ontvangen 
trekken wij de conclusie dat we u een 
plezier doen. En dát doen we graag. 
Het is alleen jammer dat in het zonnetje 
nog niet echt loopt maar wie weet komt 
dat in het aanstaande jaar op gang. 

In deze 4de editie is er weer een natuur 
bijdrage en Krakeel schoon heeft wel 
iets heel bijzonders gepresteerd. 
Op verzoek zijn de namen van 
de contactpersonen en hun 
telefoonnummers weer opgenomen.
Verder vindt u in dit blad een oproep 
voor vrijwilligers, een prachtige 
kinderpagina en een bijdrage van 
de Stichting, de Smederijen, het 
pierenbadje en de voormalige 
wijkvereniging Krakeel. 

Op de activiteiten pagina leest u over 
de zomeractiviteiten die we gaan 
organiseren

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

Hartelijke groet,

De redactie.
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KRaKEEl 
SChoon 
ontVangt 
EEn lIntjE
Elke laatste zaterdag van de maand 
gaan we zwerfvuil opruimen in 
Krakeel. Om 13.00 uur verzamelen 
we bij De Stern, dat is naast de 
voormalige kinderboerderij. Kom 
ook eens langs om gezellig mee te 
doen. Het duurt meestal zo rond één 
tot anderhalf uur. Jongeren mogen 
uiteraard ook meedoen.
Na afloop gaan we 
samen wat drinken 
en bijpraten. Voor 
informatie over het 
hoe en wat kun je 
contact opnemen met 
Sylvia Kamman onze 
wijkbeheerder.

GroenLinks heeft al jaren het goede 
gebruik om rode en groene lintjes 
uit te reiken voor bijzondere inzetten 
binnen de gemeente Hoogeveen. De 
rode lintjes voor inzet op sociaal vlak 
en de groene lintjes voor inzet op 
duurzaamheid, natuur en milieu. 
Een GroenLinks oproep in de 
media heeft er voor gezorgd dat 
de werkgroep Krakeel Schoon was 
genomineerd voor het rode lintje. 
Op 20 april heeft de werkgroep de 
oorkonde en het speldje opgespeld 
gekregen en daar zijn we trots op. 

het juryoordeel:
Elke maand gaat er een groep 
buurtbewoners meestal met hulp 
vanuit bewoners van stichting Van 
Boeijen, NNCZ en/of uit het AZC op 
pad met grijpers en vuilniszakken 
om Krakeel schoner te maken. 
Samenwerking met de eerder 
genoemde organisaties draagt bij 
aan het activeren van de enigszins 
wat kwetsbare groepen die bij 
Van Boeijen en NNCZ wonen. De 
samenwerking met het AZC draagt 
bij aan verrijking en begrip van 
verschillende culturen. Ook draagt het 
ongemerkt bij aan de taalontwikkeling 
van deze mensen met een migratie 
achtergrond. Alle reden om dit te 
stimuleren en te belonen met een 
blijk van waardering door middel van 
het rode lintje.

Lubbert Vaartjes
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a WEKElIjKSE aCtIVItEItEn

Maandag Conditietraining Zomerstop

Dinsdag Volksdansen Zomerstop

Brei- en haakcafé 14:00 – 16:00

Woensdag

Koffie uurtje 10:30 – 11:30

Kinderclub Zomerstop

Sjoelen Zomerstop

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

jUnI 2022

2 donderdag Digitaal spreekuur 10:00 – 11:00

6 maandag 
Krijg de kleertjes (volwassen 

zomerkleding)
19:00 – 21:00 

9 donderdag Oud papier actie 18:00 

24 vrijdag Wijkrestaurant  18:00 

25 zaterdag Krakeel Schoon 13:00 

jUlI 2022

4 maandag Krijg de kleertjes (kinderkleding zomer) 19:00 – 21:00 

7 donderdag Digitaal spreekuur 10:00 – 11:00

14 donderdag Oud papier actie 18:00 

29 vrijdag Wijkrestaurant 12:00 – 14:00 

30 zaterdag Krakeel schoon 13:00  

30 zaterdag Zeskamp 15:00 – 20:00 

aUgUStUS 2022 

1 maandag Krijg de kleertje  (kinderkleding zomer) 19:00 – 21:00 

4 donderdag Digitaal spreekuur 10:00 – 11:00

11 donderdag Oud papier actie 18:00

13 zaterdag Krakeel got talent 19:00

19 vrijdag Sprietlopen 19:00

26 vrijdag Wijkrestaurant 12:00 – 14:00 

27 zaterdag Krakeel schoon 13:00  

MEEDoEn oF VRagEn oVER DE WEKElIjKSE aCtIVItEItEn? 
nEEM ContaCt oP MEt:

Conditietraining Jannie Booiman 0528-276782 

Volksdansen Willeke Booij 06-25562960

Kinderclub
Kees Jacobs  

Elfriede Dekker

06-30969320

06-51010505

Sjoelen Harja Gosink 06-51702603
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Wandelgroep
Iedere week hetzelfde rondje wandelen is niet 
origineel en wordt op een gegeven moment zelfs 
een beetje saai. Dit geldt niet alleen voor het 
wandelen, maar voor alles in het leven. Afwisseling en 
originaliteit zorgen voor meer plezier en voldoening 
in alles wat je doet, ook tijdens het wandelen.
Daarom willen we in de wijk Krakeel een beginners 
wandelclub oprichten.
Een wandelclub kan om verschillende redenen leuk 
zijn. Het is gezellig, je ontmoet andere mensen en het is bovendien ook nog eens 
hartstikke gezond.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op. 

Zeskamp (30 juli 2022)
Zeskamp, wie kent het niet. Deze zomer organiseert de activiteitencommissie een 
zeskamp waarbij het vooral gaat om de fun! De doelgroep is deze keer vanaf de 1ste 
klas voorgezet onderwijs tot ongeveer 20 jaar. 
Een zeskamp is een sportief spel waarbij je in teams tegen elkaar strijdt in zes 
verschillende onderdelen. Denken, kracht meten, behendigheid, sport, snelheid en 
samenwerken zijn de onderdelen. 
Doe jij ook mee? Verzamel dan 5 of 6 vrienden en geef je team op. 

Krakeel got talent (13 augustus 2022)
Bijna iedereen kent het tv programma “Holland 
got talent”. Welk talent je ook hebt dat mag je 
daar laten zien. Wij zijn benieuwd naar het talent 
in onze wijk. Daarom organiseren we in de zomer 
“Krakeel got Talent”. Doe je ook mee? Elke leeftijd 
mag meedoen. Dus zing je, dans je, goochel je, 
jongleer je, of….noem maar op. Dan hopen we dat 
jij meedoet aan de allereerste “Krakeel got Talent”. 

Sprietlopen (19 augustus 2022)
Nog een heus zomer evenement sprietlopen. Een gladde paal van circa 15 meter 
steekt als een vishengel boven het water. Waag jij het om op de paal te balanceren, 
in de hoop dat je het eind bereikt. Helaas de paal haalt net de overzijde van het water 
niet, zodat iedere deelnemer vroeg of laat in het water terechtkomt. Zin om mee te 
doen? Je bent van harte welkom zolang je maar een zwemdiploma hebt. 

opgeven 
Wil je mee doen met een van of misschien wel alle evenementen? Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen aan: activiteiten@wijkcentrumkrakeel.nl
Houd Facebook en de website in de gaten voor de actuele informatie.

aCtIVItEItEn
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Gezien de temperatuur kunnen we nog 
niet echt spreken van een lekker zonnig 
voorjaar, hier heb ik toch iets andere 
gedachten bij.  ‘s Morgens lekker een 
kopje koffie in de tuin is er nog niet echt 
bij. Of je moet je sokken aanhouden. 

Toch denken onze vogeltjes er anders 
over. Uit het verre Afrika komt de één na 
de ander de wijk binnen fladderen. Het 
voorjaar begint meestal met de Tjiftjaf. 
Roept zijn eigen naam met wat fantasie, 
dus goed te horen in de singels. Als dit 
kleine bruin-groengele vogeltje begint te 
zingen wordt het weer spannend vind ik. 
Wie is de volgende? 

Alle kleine trekvogels zijn hoofdzakelijk 
nachttrekkers. Ik vind het nogal wat 
voor zo`n klein ding, maar het is wel 
zo veilig natuurlijk. Geen roofvogels 
bij pad zullen we maar zeggen. Als de 
weersomstandigheden goed zijn kan 
het ‘s morgens zomaar wemelen van de 
zwartkoppen, het lijkt wel of ze in de nacht 
massaal Krakeel gevonden hebben. 
Hun zang lijkt wel wat op een merel die 
teveel energie drank heeft gedronken. 
Voor de goede luisteraars onder jullie 
lezers is ook de Fitis nu te horen. Hierna 
volgen al snel de Braamsluiper en 
de Grasmus. Al dit kleine grut heeft 
inmiddels de nodige kilometers achter 
de vleugeltjes. In hoofdzaak overwinteren 
onze zangvogels in Afrika. De één wat 
noordelijker dan de ander, de een vliegt 
met een boogje via Marokko of Israël, 
maar uiteindelijk is noord of zuid Afrika 
hun hoofdbestemming. 

natUUR In 
KRaKEEl 

Vanaf september begint de vogeltrek naar 
hun overwinteringsgebied weer langzaam 
opgang te komen. Alle geluidjes worden 
weer langzaam minder, het wordt steeds 
stiller en stiller in de bomen en struiken.  

We zullen weer een paar maanden 
moeten wachten.
Tot dan is het genieten mensen, probeer 
eens een momentje hiervoor te vinden. 
Gewoon even blijven staan als de 
Zwartkop langs het fietspad door het park 
zijn uiterste best doet om een vrouwtje 
te lokken met zijn mooie zang. Of de 
Grasmus met zijn vreemde kraakje in zijn 
zang.

Begin mei, kwam zomaar het 
Visdiefje weer voorbij met zijn mooie 
vlindervlucht. In ons park, jawel. Ook geen 
kinderachtige vlieger hoor, komt vanuit 
de westkust Afrika hiernaar toe en broedt 
op het dak bij Reinders caravan. 
Geniet ervan.
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Donatiegelden
Het incasseren van de donatiegelden heeft vertraging opgelopen door een 
technische storing. De incassering zal in de toekomst worden geïncasseerd in 
de maand januari. We hopen op uw begrip voor de ontstane situatie.

Vrijwilligers
We zijn per direct op zoek naar vrijwilligers.

horeca 
Lijkt het je fijn om gastvrouw of gastheer te zijn in ons wijkgebouw, meld u dan 
aan of informeer eens naar de mogelijkheden. We zijn op zoek naar jou!! Stuur 
een berichtje naar horeca@wijkcentrumkrakeel.nl of bel 06-55923683.

activiteiten 
Voor het uitvoeren van diverse activiteiten zijn we op zoek naar meerdere 
handen. Zou jij jouw handen uit de mouwen willen steken voor het meehelpen 
bij de organisatie van een activiteit, neem dan contact met ons op via 
activiteiten@wijkcentrumkrakeel.nl. Ook jongeren zijn natuurlijk van harte 
welkom bij de opzet van activiteiten. Graag zelfs.

Samen kunnen we veel voor elkaar betekenen in de wijk Krakeel.
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In navolging van ‘Buurt helpt de Zorg’ is er op woensdag 20 april 
jl. een koelkast geplaatst bij het Jannes v.d. Sleedehuis in Krakeel. 
Dit is samen met de inwoners van de wijk mogelijk gemaakt 
door het project ‘Buur voor Buur’. Bij alle woonzorgcentra zijn, 
buiten het pand, buurtkoelkasten geplaatst. Deze zijn overdekt 
en voor iedereen te allen tijde toegankelijk. Zowel NNCZ als 
buurtgenoten kunnen overtollige producten in de koelkast 
zetten. Waar anderen die daar behoefte aan hebben weer hun 
voordeel mee kunnen doen. Het voornaamste doel: verspilling 
tegengaan, delen en samen een vangnet zijn voor elkaar. 

Komt u ook onze buurtkoelkast vullen? 

We hopen dat velen er gebruik van zullen maken en dat we op deze manier voor elkaar 
kunnen zorgen.

BUUR VooR BUUR BUURtKoElKaSt 

De voetganger is in het verkeer een volwaardige verkeersdeelnemer. Iedereen, van 
jong tot oud, moet veilig lopend over straat kunnen. De voetganger moet daarbij 
optimaal de stoep / het voetpad kunnen benutten. Daarbij moet de voetganger niet 
worden gehinderd naar beplanting en/of geparkeerde auto’s. Als automobilist vinden 
we het immers ook vervelend wanneer we onze weg niet kunnen vervolgen door een 
obstakel midden op de weg!

Geef elkaar de ruimte!!!!!!!!!!!!!!!

DE VoEtgangER In hEt VERKEER

Het bouwteam van de Oosterkerk, 
geeft onder de noemer “Samen vol 
vertrouwen de kerk verbouwen’ op de 
website een uitgebreide informatie 
over de verbouwing van de Oosterkerk.

De Oosterkerk zal rond de zomer 
van 2022 verbouwd worden. Er 
zal na de verbouwing een kleinere 
Oosterkerk ontstaan, met naastgelegen 
gastenhuizen. De aanloop en rijrichting 
naar de Oosterkerk zal ook worden aangepast. Via bijgaande link kunt u uitgebreide 
informatie lezen over de verbouwing van de Oosterkerk.

 https://oosterkerkhoogeveen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Presentatie-2-Verbouw-
Oosterkerk-13-maart-2022.pdf 

VERBoUWPlannEn ooStERKERK



  

  

 

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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Als het mooie weer een beetje doorzet dan 
horen we vast heel gauw: “Waarom is dat 
pierenbadje nog niet open? 
En dan komt daar meteen de oplossing bij: 
“Hoe moeilijk is het nou? Als de gemeente 
gewoon de kraan even openzet is hij zo vol”. 

Helaas mensen, de gemeente heeft hier 
weinig mee te maken. 
Ons pierenbadje wordt schoongemaakt, 
onderhouden en gevuld door vrijwilligers. 
Buurtbewoners die naast hun werk de tijd investeren om te zorgen dat de kinderen uit 
de wijk Krakeel hier kunnen spelen en genieten van water tijdens het mooie weer. 

Elke dag moet het badje leeggemaakt, schoongemaakt en weer gevuld worden. En 
dat is best een hele klus. We vinden elke dag kapotte flesjes en peuken. Prima dat je 
daar wat drinkt of een sigaretje rookt, maar ruim alsjeblieft je eigen afval op. 

Ook moet het onkruid af en toe weggehaald worden en voor al dit werk kun je nooit 
genoeg vrijwilligers hebben. Ben of ken je iemand die in de avonden zou willen en 
kunnen helpen met het onderhoud. Laat het ons dan weten.
Dat kan heel gemakkelijk, stuur een PB via Facebook “Pierenbadjekrakeel” en er neemt 
heel snel iemand contact met je op.

In de laatste leden vergadering van de wijkvereniging 
Krakeel is voorgesteld en besloten dat een deel van de 
kas wordt terug gegeven aan de wijk. Dit in de vorm van 
een speeltoestel en misschien nog andere zaken. 

Op 11 mei is begonnen met de bouw van het speeltoestel. 
Misschien heeft u het al gezien. We zijn er met recht trots 
op. Een knipoog naar 55 jaar geleden, toen in 1967 de 
Buurt- en Speeltuinvereniging Krakeel werd opgericht. 
We hopen dat kinderen er heel lang van kunnen genieten 
en dat u er met elkaar voor zorgt dat het toestel een lang 
leven is beschoren. 

PIEREnBaDjE KRaKEEl

SPEEltoEStEl CaDEaU
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Vanaf woensdag 2 maart is CGV 
Olympia gestart met Ouder en 
Kind Gym in de wijk Krakeel. Elke 
woensdagochtend van 10.30 uur – 11.15 
uur bent u samen met uw kind welkom 
in het MFC de Magneet. U kunt zich 
aanmelden bij de sportfunctionaris 
via onderstaand telefoonnummer of 
mailadres.
  
Met vriendelijke groet, 
 
Gido Verschuren
Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
06-18527408 | g.verschuren@dewoldenhoogeveen.nl

oUDER En KInD gYM

Veel mensen hebben tegenwoordig een tablet, smartphone en/of e-reader. 
Toch roept het gebruik hiervan nog heel wat vragen op. Speciaal voor die 
mensen organiseert Bibliotheek Hoogeveen, iedere eerste donderdag van de 
maand het spreekuur van 10.00 uur – 11.00 uur in wijkcentrum de Magneet.

Bij het Digitaal Spreekuur kun je zonder afspraak naar binnen lopen met 
vragen over je iPad, Android tablet, smartphone of computer. Ook kan je hier 
terecht voor vragen over Thuiskompas, Digitale Overheid en Donorregistratie.
 
 We helpen je met bijvoorbeeld:
 
- Installeren en gebruiken van apps op een telefoon of tablet
- Aanmelden voor onlinecursussen
- Omgaan met je ov-chipkaart
- Binnenhalen en lezen van e-books/luisterboeken op een tablet, telefoon of                                                                                                                                               
  e-reader
- Thuiskompas
- Digitale overheid
- Donorregistratie
- Veilig het web op

Kosten: gratis

SPREEKUUR DIgItalE VaaRDIghEDEn
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Iedereen laten weten dat de baby is geboren? 
Dat doe je met een originele en levensechte 

geboorte ooievaar. 
 

Huur de ooievaar 
voor € 2,50 per dag  
1 week € 15,- 
2 weken € 25,- 
3 weken € 35,- 
 
Mark Boertien 
De Kroon 190 
 
Kijk op mijn Facebook 
voor meer informatie 
 

 

Iedereen laten weten dat de baby is geboren? 
Dat doe je met een originele en levensechte 

geboorte ooievaar. 
 

Huur de ooievaar 
voor € 2,50 per dag  
1 week € 15,- 
2 weken € 25,- 
3 weken € 35,- 
 
Mark Boertien 
De Kroon 190 
 
Kijk op mijn Facebook 
voor meer informatie 
 

ook voor 2022 hebben de inwoners 
van Krakeel ideeën ingediend. 
helaas was het nog niet mogelijk om 
een verkiezingsavond te organiseren 
waarop iedereen kon stemmen 
op de ingediende ideeën. Daarom 
heeft de initiatiefgroep besloten 
dat alle ideeën die voldoen aan 
de voorwaarden, mogen worden 
gerealiseerd.

Gelukkig maar, want dat betekent dat 
er ook in 2022 weer genoeg valt te 
beleven in Krakeel. Hieronder vindt 
u een overzicht van alle ideeën die in 
2022 zullen worden uitgevoerd, dankzij 
de inzet van vrijwilligers. 

Bindingsactiviteiten Krokkelcomité 
Kerstmarkt in De Meteoor 
Kerstmarkt in wijkcentrum De Magneet 
Intocht Sinterklaas 
Zeskamp voor de jeugd 
Klootschietballen activiteitencommissie 
Springkussenfestijn in wijkcentrum de 
Magneet 
Griezelavond voor de jeugd 
Onderhoudsbudget voor de werkgroep 
Sterrenpark 
Publicatiebord in het sterrenpark 
Inrichten ‘huiskamer’ in wijkcentrum de 
Magneet 
Budget voor het wijkblad voor Krakeel

Wij wensen alle initiatiefnemers heel 
veel plezier en succes bij het realiseren 
van de plannen en hopen u weer te 
kunnen ontmoeten in onze prachtige 
wijk.

Initiatiefgroep Wijksmederij Krakeel



  

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

 
 

 
 



Zoals u misschien wel weet is WVG 
Ontwikkeling BV al jaren eigenaar 
van de braakliggende locatie aan 
de Satellietenlaan waar vroeger de 
Apollo basisschool stond. Op deze 
locatie zijn in het verleden diverse 
plannen ontwikkeld, die helaas nog 
nooit zijn gerealiseerd.  

Op dit moment ligt er een plan 
waarbij rekening is gehouden 
met bij de signalen uit de buurt 
dat er een grote behoefte is aan 
seniorenwoningen en woningen voor 
starters op de woningmarkt. Het plan 
Apollo’22 bestaat dan ook uit twee 
rijen met elk 8 koopwoningen. De 4 
hoekwoningen zijn hierbij ontworpen 
als levensloopbestendige woningen 
en de tussenwoningen zijn smalle en 
compacte woningen die uitermate 
geschikt zijn voor starters.

WVG vindt het belangrijk dat de 
woningen beschikbaar komen voor 
mensen uit de buurt. Om de inwoners 
van Krakeel de kans te geven om 
een van deze woningen te kopen, 
krijgen de inwoners van Krakeel 
voorrang bij het toewijzen van een 
woning. Daarnaast is er ook een 
zelfbewoningplicht, om te voorkomen 
dat de woningen door beleggers of 
speculanten opgekocht gaan worden. 

Zodra de procedures afgerond 
zijn zal zo snel mogelijk gestart 

gaan worden met de bouw van de 
woningen. Het kan zelfs al zo zijn 
dat er al heel snel werkzaamheden 
gaan plaatsvinden op de locatie. Dit 
zijn dan werkzaamheden voor het 
aanbrengen van de verschillende 
nutsvoorzieningen (water, stroom, 
internet e.d.) Deze staan al voor de 
vakantieperiode gepland.

Bent u geïnteresseerd in één van de 
woningen? Dan kunt u zich melden bij 
Hentenaar Makelaardij te Hoogeveen 
(0528 - 27 70 01), zij zullen de 
verkoop behartigen.

Heeft u andere vragen over de 
ontwikkelingen?  Dan kunt u contact 
opnemen met WVG Ontwikkeling via 
info@wvgontwikkeling.nl. 

15

16 nIEUWBoUWWonIngEn 

aan DE SatEllIEtEnlaan
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Het lijkt er op dat Corona minder 
invloed krijgt op onze dagelijkse gang 
van zaken.

Een moeilijke periode waarin contact 
hebben met andere mensen lastig 
was. Nu kan dat gelukkig weer meer.

We willen jullie daarbij helpen en 
nodigen jullie uit om wekelijks naar 
het wijkcentrum De Magneet te 
komen. In het wijkcentrum kun je 
andere mensen ontmoeten en leuke 
activiteiten doen. Door het ontmoeten 
van andere mensen ontstaan er weer 
(nieuwe) contacten zodat u misschien 
ook buiten de wekelijkse activiteiten 
met elkaar kunt afspreken.

We gaan dat op de volgende manier 
doen: 

Regelmatig organiseren we een 
maaltijd. De kinderen van de beide 
basisscholen in de wijk volgen een 
project superchefs. Dit betekent dat 
8 tot 12 kinderen, 4 weken lang leren 
koken met de horeca coördinator 
van het wijkcentrum. Als afsluiting 
zullen zij dan helpen bij de maaltijd 
voor de wijk. Om dit toegankelijk te 
maken voor iedereen bieden we deze 

maaltijd aan tegen een gereduceerd 
tarief van €3,50 per persoon.
Iedere laatste vrijdag van de maand is 
er ook een wijkrestaurant. 
Iedere woensdagmorgen, van 10 
tot 12 uur, organiseren we een 
koffieochtend waarbij mensen uit de 
wijk elkaar ontmoeten en met elkaar 
in contact kunnen komen. Deelname 
is gratis.
Iedere vrijdagmorgen, is er ook een 
koffieochtend, van 10-13 uur, met 
lunch. 
De kosten voor de koffie zijn €2,50 en 
met lunch €4,

We willen ook graag een creatieve 
ochtend of middag organiseren. Wilt 
u meedoen of wilt u wat organiseren? 
Aan de hand van de wensen van de 
mensen uit de wijk kunnen we kijken 
wat er nog meer mogelijk is. Heeft 
u een idee, wilt u meedoen laat het 
ons weten. Loop eens binnen in het 
wijkcentrum of stuur een mail naar 
horeca@wijkcentrumkrakeel.nl
 
Houdt de posters van het wijkcentrum, 
onze facebook en de website in 
de gaten voor de aankondiging en 
deelname van activiteiten.

Martin Peelen,
Gebiedsregisseur

Deze activiteiten zijn mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van het 
Haella fonds.

KRaKEEl 
VooR 
ElKaaR
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KRoKUSSEn BIj onS 
In DE WIjK
Op de hoek Melkweg en de hoek 
Sterrenlaan bij het parkeerterrein 
hebben we machinaal krokussen laten 
planten.

Veel mensen hebben inmiddels vast 
wel kunnen genieten van de volop 
in bloei staande krokussen rondom 
het parkeerterrein in de bermen. Het 
voorjaar in zicht.

Een prachtig mooi gezicht als men zo 
het centrum in kwam rijden of lopen.
Het zou toch geweldig zijn als men op 
meerdere plekken in de bermen en/
of plantsoenen in de wijk zoiets kan 
realiseren.

Bij de verkiezingen, met de door 
inwoners ingediende ideeën bij de 
initiatiefgroep wijksmederij Krakeel, 
hebben we dit kunnen realiseren.
Alleen door samen te werken met de 
werkgroep Zuiderpark hebben we dat 
machinaal kunnen laten planten, men 
is zo rond 100 tot 150 bolletjes per 
m2 nodig. 

Op 11 oktober 2021 hebben we 
dit laten planten. We hebben 2 
soorten bollen, die na elkaar in bloei 
komen, laten planten zodat men 
langer kan genieten van die mooie 
bloemenpracht.

Pas 6 weken na de bloei mag men 
weer gaan maaien. Deze periode 
hebben de krokussen nodig om 
nieuwe bollen te produceren.
 
We hopen dat het volgend jaar weer 
een mooie bloemenpracht in de 
bermen gaat worden.
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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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Hieronder staat een woordzoeker over de zomer 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 
jaargang 2, nummer 2.

De winnaar ontvangt een waardebon van € 10,00 
te besteden bij wijkrestaurant De Magneet.

PRIJSWooRDZoEKER

PRIJSPUZZEl WInnaaR
De oplossing van de puzzel van de vorige editie was: hart van Krakeel
De winnaar van de cadeaubon van De Magneet t.w.v. € 10,00 is 
gewonnen door:

tjitske tolsma-Bakker Van ♥e gefeliciteerd!!

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


