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Oversteekplek Croonhoven 
Zowel de basisscholen in de wijk, onze bewonersorganisatie en wijkcom-
missie De Vossenstreek hebben bij de gemeente aangegeven niet gerust te 
zijn over de veiligheid van de fiets- en voetgangersoversteek over de 
Croonhoven. De gemeente heeft na drie 
metingen geconcludeerd dat er nog        
duidelijker gemaakt kan worden dat het om 
een schoolroute gaat. Er staan inmiddels 
felgele borden bij. We vragen ons af of dat 
voldoende is en hebben Veilig Verkeer 
Nederland om een second opinion         
gevraagd. Daar is nog geen uitslag van.  
We hebben aangegeven dat we verwachten 
dat de route drukker zal worden als de 
twee basisscholen in Boswijk verhuizen 
naar De Vosholen.  

December 2017 

 

S t i c h t i n g  B e w o n e r s o r g a n i s a t i e  B o s w i j k  e . o .  

Wijkkrant Boswijk      
Aandacht gevraagd 
voor: 

 Een gezellige en goede 
jaarwisseling zonder 
vernielingen. 

 

Seniorencafé 
 
Elke woensdagmorgen 
(09.30-11.30 uur) is er in 
het Spinneweb (in het 
Margrietpark) een senio-
rencafé. Kopje koffie 
drinken, kletsen, krantje 
lezen, kortom elkaar ont-
moeten. Een keer per 
maand is er een  thema. 
 

Boswijk houden 
we met elkaar 
leefbaar 

Geachte bewoners van Boswijk e.o., 

Voor u ligt de wijkkrant van Boswijk. In deze uitgave nemen we u ook mee 

in de activiteiten die we voor u verrichten. Als u ideeën heeft voor de wijk, 

b.v. over de groenstroken, speeltoestellen, activiteiten of andere zaken, laat 

het weten. 

 

Voortgang natuurspeelplaats  Vos & Bos. 

Eind september hebben we met het beleveniscollectief besproken wanneer 

we met fase 2 van Vos & bos konden starten en wat we daar voor nodig 

waren. We hebben besloten om in fase 2 de waterspeelplaats, een fiets-

crossbaan en een trimbaan annex  ninja warrior parcours aan te leggen. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat we de beschikking krijgen over plusminus  

veertig boomstammen en die zijn dan ook door ons aangevraagd bij de   

gemeente voordat het kapseizoen begon. Ondanks toezeggingen van de  

afdeling IBOR hebben we tot nu toe helaas nog maar 5 bomen gekregen en 

ook de omgewaaide bomen tijdens de najaarsstormen gingen aan onze neus 

voorbij. Een en ander heeft er toe geleid dat we, zoals gepland, in november 

dus helaas niet verder konden gaan met Vos & Bos. De toegezegde kar met 

snippers is ook niet geleverd zodat we alleen maar een beetje snoeiwerk 

hebben kunnen verrichten. We gaan er van uit dat gedurende de rest van het 

kapseizoen de toegezegde bomen en snippers alsnog worden geleverd zodat 

we in april weer met frisse moed kunnen beginnen aan fase 2 van Vos & 

Bos. Tot dan! 

Met wethouders en raadsleden ter plekke 
gekeken. 



Haan 
De haan van Groninger kunstenaar Klaas van Dijk 
(1913-1990) waarover we in onze vorige wijkkrant 
schreven, is inmiddels liefdevol gerestaureerd bij de 
Dekens Groep.  
 
Mede dankzij haar inzet vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid, gevoel voor kunst en hart voor  
Sappemeer, is het smeedijzeren beeld weer prachtig 
geworden.  
 
Er is gekozen voor verplaatsing uit het drukke  
winkelgebied naar de tussenberm vlakbij Apotheek 
Sappemeer. De haan komt daar beter tot zijn recht 
en kijkt bovendien uit op een soortgenoot hoog  
bovenop de toren van de RK Kerk.  
 
De kunstenaar heeft, behalve onze haan, nog enkele 
hanen gemaakt. Ze zijn o.a. te vinden op de  
bijgaande foto’s  van  gevelversiering "Gezin" aan 
de Jacob van Ruysdaelstraat in Groningen en het 
muurreliëf, met bruine achtergrond, aan de Willem 
Lodewijksschool in Bourtange. Beide hebben qua 
lijnvoering wel wat van onze haan.  
 
Algemene weetjes over het dier haan, o.a.: 2017 - 
het Chinese jaar van de haan, de haan staat voor 
waakzaamheid en de haan hoort als symbool  
van de nieuwe dag binnen de romeinse mythologie 
bij de god Mercurius die zich ontfermde over      
handel, reizigers en winst. “Onze” haan is geplaatst 
na de demping van het Winschoterdiep (1971).  
 
Dit water stroomde eerder nog door hartje Hooge-
zand en Sappemeer. 

Foto: Beeldbank Hoogezand-Sappemeer 

Haan in de 70 er jaren. 



Vroeg donker, laat licht 

Het valt op dat wandelaars en honden vaak niet 
opvallen in het donker. Mensen zijn veelal donker 
gekleed en honden hebben vaak een donkere vacht. 
Dit zorgt ervoor dat automobilisten en fietsers ze 
regelmatig aan de late kant zien, vooral als het ook 
nog regenachtig is en er op straat wordt gewandeld 
omdat er in de wijk nauwelijks trottoirs en  
voetpaden zijn. Zorg, waar je ook bent,  dat je in 
het donker opvalt. Zowel fietsend als  
lopend.  
Gebruik reflectiebanden, reflecterende hesjes of 
iets dergelijks en zorg dat de eventueel  
meewandelende hond een oplichtende halsband en/of riem gebruikt.  
Wel zo veilig. Katten vallen overigens ook meer op met een reflecterend 
halsbandje.  

Stadsklok 

De vrijstaande klok in het centrum van Winkelstraat        
Sappemeer is een heuse “stadsklok”.  
Uitgevoerd met ranke wijzers en niet met knalrode digitale     
verspringende cijfers.  
We hopen dat de klok in januari weer bij de tijd is. De ene 
kant liep in december goed, de andere niet.  
Er is melding van gemaakt. Het zou leuk zijn als er          
uiteindelijk ook eens reclame op de beide zijden van de klok 
komt.  
De tekst “te huur” is ook niet echt leuk om herhaaldelijk te 
lezen.  
 
Welke plaatselijke ondernemers voelen zich aangesproken 
en zorgen dat beide reclamedelen er vrolijker uit gaat zien?  
Vele mensen zien de klok staan omdat hij een mooie centrale 
plek heeft en de tijd altijd interessant is om te weten.  
 
Het uurwerk hoort ook echt in het winkelgebied van        
Sappemeer.   

Inbrekersgilde 
In het Dagblad van het Noorden stond begin december een artikeltje 
over inbrekers.  
In de wintermaanden wordt het vaakst ingebroken. Het dievengilde 
gaat het liefst op avonden en op vrijdagen op pad, het minst op  
zondagen. Als je ’s avonds weg bent, laat dan her en der even een 
lampje branden of gebruik hiervoor een tijdschakelaar.  
Wees alert als je ’s avonds of ’s nachts in de buurt onraad ruikt,  
inbraakgeluiden denkt te horen of mensen op vreemde plekken ziet 
rondspoken. Bel dan evt. 112. 



Sinterklaas 

Op zaterdag 18 november kwam Sinterklaas weer in 

Hoogezand-Sappemeer aan. Ook dit jaar in  gezelschap 

van vele vrolijk uitgedoste pieten. Het hoge bezoek uit 

Spanje bewoog zich voort door de gemeente in o.a. 

brandweerwagens van de plaatselijke musea.              

De rondrit door de gemeente begon bij de aanlegplaats 

van de boot in de haven van Martenshoek en deed daar-

na alle     winkelcentra. Vele kinderen en ook grote 

mensen    hebben genoten van pepernoten, vrolijke no-

ten van de muziekpieten en de gezelligheid eromheen.                                                                                                                 

Op woensdag 22 november kwam Sinterklaas met enkele pieten naar De Tibbe.                           

Dit deden ze op uitnodiging van  Bewonersorganisatie Boswijk. Gelukkig hadden ze ook dit jaar 

ruimte in hun agenda vrijgelaten om de Boswijkse  kinderen persoonlijk te begroeten en een      

gezellige middag te bezorgen. Dit jaar was DJ Jack weer van de partij om de kinderen alvast voor 

te bereiden op de komst van Sinterklaas en met ze 

liedjes te oefenen.  

Er werd al druk gezongen, gesprongen en gedanst 

toen de pieten en Sinterklaas binnen kwamen.       

Aan het eind van de middag konden de kinderen   

allemaal met een cadeautje en wat lekkers naar huis.   

Senioren activiteiten bij Sint Jozef 
SBO Boswijk organiseert samen met Zonnehuisgroep St. Jozef en het POSO (ouderenorganisatie) 
4 keer per jaar een leuke activiteit in St Jozef voor alle 50 plussers uit de buurt. De toegang is gra-
tis en er is koffie, thee en wat lekkers er bij. De activiteiten staan vermeld op onze website en zijn 
te volgen via Facebook. Het begint om 19.00 en we eindigen om 21.00 uur. Hebt u een idee voor 
een leuke activiteit? Meld het aan bij ons. Het liefst via de e-mail sboboswijk@outlook.com  
De laatste activiteit van het jaar was piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts. Het was een druk be-
zochte avond. Er zijn ongeveer 100 mensen op af gekomen. Van de bezoekers waren dat 80 men-
sen uit st. Jozef en de andere buurtbewoners. Er was een leuke sfeer en er werd volop meegezon-
gen door de aanwezigen. Na het schenken van de koffie en thee was het de  tijd voor een hapje en 
een drankje. De aanwezigen lieten zich de frisdrank en alcoholische versnaperingen goed smaken. 
Na het glaasje advocaat met slagroom en de gefrituurde bitterhapjes zat de sfeer er nog meer in. 
Mensen gingen dansen en de polonaise werd ingezet. 
Al met al een hele leuke afsluiting van de senioren activiteiten van 2017. 
We hopen u te zien in 2018! 
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Adressen 

 

Regiopolitie District Groningen 

Ommelanden-midden  

(waaronder Hoogezand-Sappemeer) 

Tel.  0900-8844 

 

Gem. Hoogezand-Sappemeer 

Gorecht-Oost 157 

9603 AE Hoogezand 

Tel.  0598-373737 algemeen 

Tel.  0900-6664626 Mooiman 

 

Regionaal HALT-bureau 

Oude Boteringestraat 62a 

Postbus 1489 

9701 BL Groningen 

Tel.  050-3138165 

 

Meldpunt Overlast 

Hoogezand-Sappemeer 

Tel. 0598-364911 

 

Kwartier Zorg & Welzijn 

Laan van de Sport 2 

9603 HD Hoogezand 

Tel. 0598-364900 

 

Kwartier Zorg & Welzijn 

Sociaal team  Oost (o.a. voor Boswijk) 

Rembrandtlaan 12 

9601 HD  Hoogezand 

0598-729801 

sociaalteamoost@hoogezand- 

sappemeer.nl 

 

Wooncorporatie Lefier 

Beukenlaan 3 

9603 DA Hoogezand 

Tel. 088-2033000 

 

Woningstichting Steelande 

Molendijk 17 

9601 LH Hoogezand 

Tel. 088-1444111 

  

Huurdersraad 

Van der Duyn van Maasdamweg 218 

9602 VT Hoogezand 

Tel  0598-327147 

Geopend van maandag t/m vrijdag 

14.00-16.00 uur              

 

 

Schouw 

De bewonersorganisatie heeft op 20 oktober 
2017 weer een rondje door de wijk gelopen 
om te kijken hoe de wijk erbij ligt.  
 
Over het algemeen valt dit mee, maar er 
zijn wel de nodige aandachtspunten. 
 
Een aantal van deze punten zijn reeds ge-
meld bij de gemeente en de woningbouw-
verenigingen. 
 
We hebben te horen gekregen dat de mel-
dingen voor de gemeente meer via Mooi-
man doorgegeven moeten worden. 

 
Mocht u zelf iets tegenkomen wat verbetering behoeft, kunt u dit melden 
bij Mooi-man, bij de woningbouwcorporaties of bij de bewonersorganisa-
tie. 

Speeltuintjes 
In de wijk zijn een aantal speeltuintjes. Mede dankzij de inzet van de be-
wonersorganisatie zijn deze behouden voor de wijk. 
Op dit moment zijn we aan het kijken of we hier en daar misschien deze 
speeltuintjes wat kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door er een aantal 
nieuwe speelobjecten in te plaatsen. Ook kijken we bijvoorbeeld of er een 
alternatief is voor het zand onder de speeltoestellen. We zijn ons aan het 
oriënteren op mogelijke ideeën en zijn hiervoor bijvoorbeeld in een  
speeltuin in Valthermond wezen kijken. Wij gaan hiermee verder, maar 
als u ideeën heeft, laar het ons weten. 

Verzakte  
putdeksels 

Gras en    
ruimte tussen 
de tegels 

Spelmiddagen (zomerspelen) 

In de afgelopen zomerperiode hebben een aantal ouders voor een grote 
groep kinderen van Boswijk een aantal speelmiddagen georganiseerd.  
Op een aantal woensdagmiddagen in de vakantieperiode hebben deze  
ouders verschillende activiteiten met de kinderen gedaan.  
 
Dit geweldige initiatief 
van  deze ouders is 
financieel ondersteund 
door de bewonersorga-
nisatie. 
 
We hopen dat dit    
initiatief ook volgend 
jaar voortgezet kan 
worden. Mochten ook 
andere bewoners idee-
ën hebben, laat het ons 
weten. 

Broodjes bakken en een speurtocht in Vos & Bos 



De Stichting Bewoners Organisatie Boswijk en omstreken is ontstaan tijdens een bijeen-

komst in mei 2002, over het onderwerp Duurzaam veilig. Tijdens deze bijeenkomst is 

gevraagd of er belangstelling was voor het oprichten van een bewonersorganisatie in 

Boswijk. Hierop hebben een stel fanatieke wijkbewoners gretig op gereageerd en op 19 

september 2002 was dan de oprichting van de Stichting Bewoners Organisatie Boswijk 

een feit door de notariële akte te hebben getekend.  

  

De doelstelling is om het Woon- en Leefklimaat in Boswijk en omstreken kritisch te volgen 

en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

huurders of eigen woning bezitters. Onder het Woon- en Leefklimaat valt alles wat met 

wonen te maken heeft zoals veiligheid, het prettig wonen, openbare groenvoorziening, 

speelgelegenheden voor kinderen enzovoort. 

Stichting Bewonersorganisatie Boswijk 

e.o. 

De bewonersorganisatie wenst u gelukkige en gezellige Kerst en Oud&nieuw toe. 

Parkje tussen Kleinemeersterstraat en Yzerwerker 

Secretariaatsadres: 

Knipper 41 

9611  MB Sappemeer 

 

E-mail: sboboswijk@outlook.com 

www: sbo-boswijk.nl 

Facebook.com/sboboswijk 

  
B e z o e k  o n s  o p  h e t  w e b :  

w w w . s b o - b o s w i j k . n l  

Drukkerij  Comprint 

Wist u dat: 
 SBO Boswijk ook facebook heeft [https://www.facebook.com/

Sboboswijk] 

De gemeente heeft een strook grond van het parkje tussen de Kleinemeersterstraat 
en de Yzerwerker verkocht. De Bewonersorganisatie is hier niet ‘blij’ mee. De 
verkoop van deze strook grond tast het aanzien van het parkje (met een koningin-
neboom) aan. De Bewonersorganisatie heeft de gemeente kritische vragen gesteld 
over de verkoop van deze strook grond.  

Afgelopen 22 november 2017 zijn de verkiezingen gehouden voor onze nieuwe gemeente. In plaats van 
Hoogezand-Sappemeer vormen we vanaf 1 januari 2018 een deel van de gemeente Midden Groningen.  
 
In 1949 was het de laatste keer dat er in deze regio meerdere gemeenten bij betrokken waren: het ging 
toen om Hoogezand en Sappemeer. Wat vooraf ging: De gemeente Sappemeer wees in 1948 het voorstel 
tot samengaan af met 7 tegen 6 stemmen. Hoogezand was voor. De Tweede kamer vond dat handhaving 
van de twee onafhankelijke gemeenten remmend zou werken op de ontwikkeling van beide. Uiteindelijk 
gingen de zgn. tweelingdorpen op 1 april 1949 dus alsnog samen en werd het net als nu ook tijd voor een 
nieuw gemeentewapen, logo, gemeenteraad, verhuizing van ambtenaren etc.  
Nu is de samenvoeging groter van omvang en gaat het om drie gemeenten: Hoogezand-Sappemeer, Men-
terwolde en Slochteren.  
 
De bewonersorganisatie is benieuwd hoe deze samenvoeging uit gaat pakken. We hebben nu bijvoor-
beeld de beschikking over een wijkbudget. Er is aangegeven dat dit in ieder geval volgend jaar nog in 
stand blijft, maar of dit daarna ook nog blijft kan niemand nog zeggen. 

Verkiezingen en nieuwe gemeente 


