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Koningsbomen en rode beuk 
Inmiddels is Boswijk in het bezit van twee koningsbo-
men. De eerste, geplant in april 2014, kreeg om      
onduidelijke redenen een dode top. Vorig voorjaar is 
die er uitgesnoeid om de boom te motiveren een   
nieuwe te maken. Gezien de boom op zichtlocatie 
staat, de nodige aandacht trekt en de vorm er voor dat 
moment even uit was, hebben we een nieuwe         
gevraagd bij Boomkwekerij Ebben. De mooie volle 
lindeboom (Tilia henryana var. subglabra) is op 21 
april jl. tussen het hekwerk naast de Klinker geplant. 
De koningsboom die er stond is verplaatst naar de 

Mastenmaker. Ze maakt inmiddels een nieuwe 
top en krijgt van ons de kans om weer een mooie 
vorm te krijgen. Het grasperk aan de vijver 
wordt  door haar frisgroene bladkleur opge-
fleurd. Inmiddels is voor de monumentale rode 
beuk die aan de Mastenmaker/Pekjongen stond 
en noodzakelijkerwijs moest worden gekapt een 
piepjonge fraaie rode beuk terug geplaatst. 
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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: 

 19 september en            
7 november: ouderenactivi-
teit in Sint Jozef, i.s.m. 
Bewonersorganisatie   
Boswijk. 

 30 november komt de Sint 
weer in de Tibbe 

 

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. 

 

 De Zijlen 
De Zijlen verleent diensten, zorg 
en ondersteuning aan mensen met 
een verstandelijke beperking. Na 
een interne verbouwing heeft de 
Zijlen inmiddels de locatie van de 
NOVO aan Touwslager 30 tijde-
lijk in    gebruik genomen. De 
bewoners, kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 18 jaar, en hun begeleiders, zijn er op 12 mei ingetrokken. Op 11 
juni 2016 waren de direct betrokken buurtbewoners uitgenodigd om het 
resultaat van de verbouwing te zien en kennis te maken met de bewoners. 
De eerste geluiden zijn dat het gebouw en de   omgeving de kinderen en 
hun begeleiders goed bevalt. Wel is het eerst wennen en waren er ook wat 
aandachtspunten. Mochten buurtbewoners op welke manier dan ook over-
last ervaren; loopt binnen bij de begeleiders. 



Wat een troep! 

Op drie plekken in de wijk wordt regelmatig (groen)afval ge-
dumpt. Aan Scheepstimmerman nabij de visplek tussen Breeuwer 
en Knipper, nabij de brug (aan de kant van de Mastenmaker) en 
tussen Pekjongen en Kees de Haanstraat. Als bewonersorganisatie 
hebben de plekken onze aandacht . Ook van bewoners horen we  
berichten dat ze er van balen dat het aanzien van de wijk door en-
kele mensen wordt verpest. Mensen zijn lekker bezig in de tuin 
(super!) of met de grote schoonmaak, opruimactie of opknapbeurt 
in huis (goed bezig!) en dan…. Welke keus wordt gemaakt voor 
het afval? In gelukkig naar schatting 98% van de gevallen komt 
het overtollige materiaal op de goede plek terecht.   
 Groen op het composteerterrein (Vosholen 101a). Grof vuil, schoon puin, overig bouw- en 

sloopafval, huishoudelijke apparaten e.d. op het terrein van het AfvalAanbrengPunt (Van 
Neckstraat 13).  

 Het meeste afval uit de wijk wordt op de data op de afvalkalender keurig vlak bij huis afge-
haald. Alleen de bak of zak moet even bij de weg worden gezet. Duurt het je te lang voordat  
glas en papier weer wordt gehaald? Rijd dan even naar een glas of oud papierbak. 

 Twee keer per jaar wordt de takkenroute verreden. Vooraf hoeveelheid en adres melden bij 
Mooiman en de takken worden in de ophaalweek gratis opgehaald. 

 Bruikbare spullen kunnen in het kader van duurzaam denken naar kledingbakken, kringloop 
De Graanschuur (Sluiskade 23) die met de opbrengsten verschillende projecten in Oost-
Europa steunt, kringloop BWR (Hoofdstraat 219), speelgoedbank Amalia, kledingbank 
Maxima. Zelf verkopen is natuurlijk ook een mogelijkheid.  

 Recyclebare materialen als  lege batterijen kunnen naar inzamelpunten bij bouwmarkten, 
cartridges en oude mobieltjes naar inzamelpunten van bijvoorbeeld Stichting AAP of Clini-
clowns. Oude brillen kunnen in veel gevallen bij de brillenzaak ingeleverd worden voor her-
gebruik in arme landen, metalen bij schroothandel Blijham Recycling (Foxham 19)of Sim-
meren (Winschoterweg 1a). Dit laatste levert ook nog geld op.  

 Bij aflevering van bijvoorbeeld nieuwe matrassen en huishoudelijke apparaten, tv’s e.d. wor-
den de oude, voor zover we weten, kosteloos meegenomen door de bezorgdienst.    

 Misschien heeft iemand anders nog belang bij overtollige goede materialen of planten? 
Vraag eens rond. 

Zie je dat iemand, ondanks alle genoemde mogelijkheden, afval dumpt? Tip dan Mooiman en 
geef een adres door. Samen houden we de wijk netjes. Bovendien…het opruimen van ge-
dumpt afval wordt indirect betaald uit de portemonnee van de burgers. 

Op zaterdag 28 mei hebben we een zwerfvuilactie in de wijk gehouden. We 
hebben deze keer geprobeerd bewoners te bereiken via onze facebookpagi-
na. Ondanks dat we rond de tweehonderd volgers hebben kwamen er 
slechts een handjevol mensen opdagen op het aangegeven tijdstip. Gewel-
dig dat zij er tenminste nog waren anders was de actie afgeblazen. De kinderen vonden het net 
schat zoeken. De ouders vonden het opvoedkundig een goede zaak en keken met verbazing wat er 
nu eigenlijk allemaal voor zwerfvuil te vinden is als je de ogen laag richt. De berg vuilniszakken 

toont de inzet van alle deelnemers. De zakken werden door de gemeente op-
gehaald. Ze waardeerde de inzet van de wijkbewoners en heeft de actie on-
dersteund met de uitleen van vuilgrijpertjes en vuilniszakken.  De deelne-
mers, echte helden, zaten nog even gezellig na en gingen daarna het zonnetje 
weer in. Een goed bestede ochtend!  

Zwerfafval bestaat overigens veelal uit blikjes, papier, glas en plastic. Materiaal dat kosteloos door 
de gemeente bij je huis wordt opgehaald volgens de data op de afvalkalender. Pak het dus gerust 
eens op en geef het met je afval mee. Peuken worden ook veel gezien op straat.   

Zwerfvuilactie 



Buitenspeeldag 

Bewonersorganisatie Boswijk en Wijkcommissie De Vossenstreek (Vosholen) hebben op woens-
dag 8 juni 2016 weer een gezellige buitenspeelmiddag aan de Klinker in Sappemeer georganiseerd. 
Landelijk werd op die dag aandacht geschonken aan het belang van buitenspelen en bewegen voor 
kinderen. Zo ook in Sappemeer. Vanaf afslag Middenweg tot afslag Ankersmid werd de Klinker 
geheel in gebruik genomen door spelende kinderen en diverse speelmaterialen. Auto’s delfden deze 
ene middag het onderspit.  
Omdat het de tiende keer was dat de buitenspeelmiddag in Sappe-
meer werd georganiseerd, was er extra te beleven voor de kin-
deren en volwassen bezoekers. Om 13.30 uur sprak wijkmanager 
Rob Hermans het welkomstwoord uit en bracht muziekschool De 
Notenboom het buitenspeellied ten gehore. Ook haar leerlingen 
kregen ’s middags een kans op te treden. Eerst werd echter een 
wedstrijd pionnenroof uitgespeeld tussen de diverse teams van 
Theo Thijssenschool (Vosholen en Boswijk) en de St. Antonius-

school. De wed-
strijd eindigde in het voordeel van de St. Antonius-
school. Zij ontving dit jaar dan ook de wisselbeker.  
De Klinker was verder grotendeels gevuld met een 
pannakooi en springkussens met of zonder inge-
bouwde hindernis- of waterbaan. Hier werd en-
thousiast gebruik van gemaakt. Diverse kinderen 
maakten ook een ritje op een pony op het gras. 
Voor drink- en eetmomenten was er een kraam in-
gericht met broodjes knakworst, verzorgd door 
wijkmanagers Jordy Hovingh en Rob Hermans, 
zakjes chips en drinken.  

Diverse ouders maakten  gebruik van het tijdelijke terras om even gezellig 
bij te praten.  
Naast de kraam was een ballonnenclown actief. Zij maakte  de hele mid-
dag voor veel enthousiaste kinderen kunstig gevormde dier- en bloemfigu-
ren. Ook werd er volop gebruik gemaakt van skippyballen, stoepkrijt, hen-
gels om badeendjes te vangen en stapstenen.  
De EHBO heeft het, op de verzorging van enkele schaafwondjes na, de 

hele middag rustig gehad. De organisatie en haar actieve vrijwilligers, 

waaronder ook enkele leden van vv HSC, hebben naar schatting iets meer 

dan 500 kinderen en ook vele volwassenen, een leuke gezellige middag 

kunnen bezorgen.  Deze tiende buitenspeelmiddag op de Klinker werd 

rond 16.00 uur beëindigd. Veel kinderen wilden nog wel iets langer door, 

maar om ca. 16.30 uur waren toch echt de auto’s weer aan de beurt en 

moest de weg weer vrij zijn. We kijken terug op een geslaagd middag en 

hebben hier met plezier een deel van ons wijkbudget aan besteed. Onze 

hartelijk dank gaat uit naar alle mensen die hebben meegeholpen om er 

een leuke middag van te maken. 



Boswijk groenrijker 

Op woensdag 16 maart werd in heel Nederland de Boomfeestdag gevierd. Zo ook in Boswijk. 
Wijkbewoners aan Koker en Spantenzetter wilden graag weer hoger groen in de gemeentelijke  
perken nabij hun huis in plaats van gras. Na overleg tussen bewonersorganisatie Boswijk, betrok-
ken wijkbewoners, hovenier in de wijk en gemeente konden op de Boomfeestdag uiteindelijk de 
scheppen de grond in. 
 
Wethouder Marco Metscher gaf het startsein. Eerst onthulde hij de speciale Boomfeestpaal aan de 
Koker en vervolgens plantte hij samen met een leerling de eerste hulststruik aan de Spantenzetter. 
Vierentwintig kinderen van groep 5/6 van de St. Antoniusschool hebben daarna, onder begeleiding, 
in anderhalf uur tijd meer dan 300 planten in de grond gezet. Er is bewust gekozen voor zoveel  
mogelijk bij-, vogel-, en vlindervriendelijke beplanting waaronder meidoorn, vlinderstruik,       
sleedoorn, krentenboom, spierstruik en ooievaarsbek. Ook werd natuurlijk aan onderhoudsvriende-
lijkheid gedacht.  

Aan het eind van de succesvolle en zonnige 
plantactie werden de kinderen door de          
bewonersorganisatie verrast met een           
plantschepje voor gebruik in eigen (moes)tuin. 
Wijkbewoners die zich inzetten voor het onder-
houd van de beplante perken kregen bij- en 
vlindervriendelijke bollen, goedgekeurd door 
de bij- en vlinderstichting.  Zij zijn regelmatig 
met de schoffel aan het werk om onkruid te 
verwijderen. De gemeente maait alleen het 
overgebleven gras. De inmiddels fleurige en 
kleurige plantperken zijn ook te zien vanaf het 
Roomslaantje, fiets/wandelpad tussen R.K. St. 
Willibrorduskerk en de St. Antoniusschool.  

 
Meer hoger groen in Boswijk? Help en denk mee! 
We zien, samen met veel wijkbewoners, graag een fleuriger en groenere wijk. Buren aan Spanten-

zetter en Koker geven een mooi voorbeeld. Het heeft even geduurd, maar zij hebben nu al een 

mooier uitzicht. Als de beplanting dichter groeit en hoger wordt is er bovendien minder onderhoud, 

zijn er meer bloemen en hebben dieren er meer plezier van. Vraag eens rond, misschien is er bij 

jouw buren ook belangstelling om zoiets op te starten. Laat het ons voor 1 augustus a.s. weten via 

sboboswijk@outlook.com. Kijk ook eens in de eigen tuin of die nog opgefleurd kan worden. Is de 

schutting bijvoorbeeld aan vervanging toe? Denk dan bijvoorbeeld eens aan een levende groene 

afscheiding. Een klimop aan draadgaas hoeft bijvoorbeeld ook niet breed te worden en blijft in de 

winter groen.  
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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              

 

 

Kort nieuws 

We hebben in juni badmintonsetjes geschonken aan de Theo Thijs-
senschool (Boswijk), de St. Antoniusschool en de kinderen van De Zijlen 
aan de Touwslager. Het biedt een nieuwe mogelijkheid voor lekker buiten-
spelen. Met 20 setjes per locatie gaat dat zeker lukken. 
 
De letters van de Klinkertunnel zullen, als u dit leest, waarschijnlijk 
weer compleet zijn aan Boswijkzijde. Vanaf eind oktober lag de laatste L 
er af en was de poot van een K gebroken door vandalen. Door onvoorziene 
omstandigheden heeft het helaas erg lang geduurd voordat de letters er 
weer naar behoren opzaten. 
 
De spoorvernieuwing van 18/19 juni zorgde 
voor extra drukte op de Middenstraat en 
Klinker. Meerdere spoorwegovergangen  
waren niet toegankelijk voor verkeer. De 
Klinkertunnel bood velen een goede oplos-
sing om van A naar B te komen. Toch weer 
een imponerend gezicht om de meters lange 
werktrein en het overige zware rollende ma-
terieel aan het werk te zien. Onder andere 
spoorwegovergang Kleinemeersterstraat 
werd opnieuw geasfalteerd.  
 
We zijn sinds dit voorjaar met de 
wijk Vosholen en de gemeente in 
overleg over het realiseren van 
een natuurlijke speelplek in de 
Vosholen, vlakbij de Klinker -
tunnel. Vorig najaar hebben we 
het daar groeiende bos echt op het 
nippertje kunnen redden van de 
ondergang. We willen het nu be-
trekken in de plannen. Na 2019 is 
het voortbestaan van het bosje, en dus ook het te ontwikkelen speelterrein, 
echter niet meer gegarandeerd. Er staan uiteindelijk toch nog steeds      
woningen gepland. Het duurt gelukkig nog wel een tijdje voor het eerste 
deel van de Vosholen volgebouwd is en met plandeel 2 wordt begonnen. 
Tot die tijd kan er veel plezier beleefd worden aan speelplek en bosje. Het 
trapveldje dat bij de aanleg van Croonhoven en zijstraten sneuvelde, komt 
terug op het grasveld hoek Vaartwijk/Croonhoven.  
 
Begin maart bleek dat de Theo Thijssenschool (locatie Boswijk), net als de 
St. Antoniusschool, te zijner tijd ook gaat verhuizen naar de Vosholen. 
Volgens het laatste nieuws zou het Kindcentrum in de Vosholen in het 
schooljaar 2017/2018 klaar moeten zijn.  
 
Begin maart kreeg de speeltuin van de Breeuwer een nieuwe glijbaan ter 
vervanging van de oudere. De speeltuinen in Boswijk kunnen er qua   
speeltoestellen nu weer jaren tegen. In juni zijn de drie Boswijkse       
zandbakken voorzien van nieuw zand.  
 
De bankjes in Boswijk krijgen, of hebben inmiddels, nieuwe planken op 

het onderstel. We hebben besloten dit te regelen aangezien de meeste  

planken in een slechte staat van onderhoud verkeren/verkeerden: bekrast, 

afbladderende verf, niet uitnodigend om op te gaan zitten.   

 
 



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 vakantieperiode toe. 

Stichting Speelgoedbank Amalia 

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] 

Sinds 22 maart 2014 is Speelgoedbank Amalia aan de Thorbeckelaan 54 (Centrum de 
Badde) van start gegaan. Tijdens de openingstijden kunnen kinderen tussen 0 en 12 jaar, 
uit gezinnen die van een minimum moeten rondkomen, speelgoed uitzoeken. 
Mensen kunnen zich inschrijven door het overhandigen van kopieën van een geldige legitimatie en de 
laatste uitkeringsspecificatie of met een doorverwijzing van Kledingbank Maxima, het GKB, NOVO of 
Humanitas. 
Steeds meer gezinnen weten hun weg naar ons te vinden, maar wij merken ook dat veel mensen niet op 
de hoogte zijn van ons bestaan. 
Valt uw gezin binnen onze doelgoep? Kom dan eens bij ons binnenlopen 
op de 1e zaterdag of 3e woensdag van de maand tussen 13.00u en 16.00u. 
En ontdek ons brede aanbod in speelgoed en spelletjes! Tijdens de zomer-
vakantie zijn wij gesloten. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.speelgoedbank-amalia.nl of 
op Facebook. 

Wijkservicepunten 
Er worden eerst vanuit de huidige accommodaties ’t Spinnenweb en de Kern servicepunten opgezet. En 
als deze van de grond komen volgt in een latere fase een servicepunt in Boswijk.  

 

 Bewonersorganisaties in gebied Oost 

 (ten oosten van de Kerkstraat in Hoogezand-Sappemeer), zoeken 
 

 Enthousiaste vrijwilligers voor wijkservicepunten 

 

In de wijken Margrietpark en Noorderpark worden wijkservicepunten opgezet. Bij een wijkservicepunt 
kunnen wijkbewoners terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg en financiën, vrijwilligerswerk en  
voor vrijwilligershulp. 
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen de wijkservicepunten te ontwikkelen en te  
bemensen. 
Ga voor meer informatie en reactie naar  www.vrijwilligersgroningen.nl, gemeente H-S, informatie- en 
advieswerk of neem contact op met Peter Boers, Kwartier Zorg & Welzijn, 06 19665300, 
p.boers@kwartierzorgenwelzijn.nl 

http://www.speelgoedbank-amalia.nl

