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Stichting Bewonersorganisatie Boswijk e.o.

Wijkkrant Boswijk
Geachte bewoners van Boswijk e.o.,
Aandacht gevraagd
voor:
 Boswijkfeest op 30 juni a.s.
 Senioren activiteiten in St.
Jozef zijn er op 25 juni, 24
september en 5 november.
Oa. Presentatie foto’s door
Taede Smedes, Groninger
muziek en een piratenkoor
 De bewonersorganisatie gaat
bezig met aanpassingen van
de speeltuinen. Bij grotere
aanpassingen komen we bij
u langs. Ideeën zijn welkom

Boswijk houden
we met elkaar
leefbaar

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

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.

Boswijk feest
Op 30 juni aanstaande word door
SBO Boswijk een feest
georganiseerd voor alle kleine en
grote buurtbewoners. Dit feest zal
plaatsvinden op het grasveld naast de
Theo Thijssenschool tussen de ankersmid en de pekjongen.
Het feest duurt van 15.00 uur tot
22.00 uur en word volledig verzorgt
door SME evenementenservice. Het
middagprogramma voor de kinderen
begint om 15.00 uur waarbij er een
clownshow word gedaan door clown
Bink en er een springkussen en
schminkteam aanwezig zijn.
De popcorn en de ranja is deze
middag gratis voor de kinderen. Om
19.00 uur zal het avondprogramma aanvangen verzorgd door DJ Feike v/d
Berg en ook zal zangeres Tesca komen optreden. Tijdens het feest zijn er
hapjes en drankjes verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief met een
muntsysteem. Wij verwachten dat wij op deze manier met een positief en
vrolijk evenement alle buurtbewoners kunnen verblijden en verbinden.
Kom dus zaterdag 30 juni naar het Wijkfeest van Boswijk om te dansen,
springen, zingen en feest te vieren.

Zangeres Tesca

Waterwerken Vos & Bos.
Op 17, 18 en 19 mei was het dan zover. Fase 2 van Vos & Bos genaamd "Waterwerken" kon
worden gerealiseerd omdat het benodigde aantal boomstammen door de gemeente was aangeleverd. Op 17 en 18 mei werd het grove werk uitgevoerd door de kraanmachinist van Brondijk b.v.
onder de bezielende leiding van de heren van het beleveniscollectief. Op 19 mei hebben we samen met een aantal trouwe vrijwilligers de schep en de hark ter hand genomen om de aangebrachte 20 kub zand te finetunen en de nog overgebleven berg snippers het bos in te rijden. De
vrijwillige brandweer was zo vriendelijk om de grachten te voorzien van water, zodat wij konden
controleren of het water niet te diep of te ondiep zou zijn op sommige plaatsen en of de overloop
naar de sloot zijn werk deed. De kinderen kunnen nu zelf met de aangebrachte grondwaterpomp
met de hand de gracht van water voorzien en zodoende lekker spelen met water en zand.

.

Jongeren Touwslager:
Onlangs zijn twee van de jongeren
van Touwslager, samen met
begeleiding het Vos en Bos
ingegaan. Hier hebben ze rommel
opgeruimd en dit meegenomen naar
de Touwslager.
De bewonersorganisatie is erg blij
met dit initiatief van deze jongeren.

Wijkwethouder en gebiedsregisseur
Met ingang van januari hebben de wethouders van Midden-Groningen niet alleen aandacht voor
hun eigen portefeuille en zijdelings die van andere, maar ook voor bepaalde wijken en dorpen in de
gemeente. Zo is de portefeuille van wethouder Erik Drenth (CDA) gevuld met: financiën, onderwijs (incl. accomodaties), sport en sportaccomodaties en cultuur, maar is hij ook wijkwethouder
voor o.a. Boswijk.
Samen met gebiedsregisseur (vroegere benaming: wijkmanager) Eli de Haas, ook medewerker van
de gemeente, denkt hij zo nodig met ons en jullie mee over de leefbaarheid in Boswijk. We hebben
in het voorjaar kennis met beide heren gemaakt. Daarbij is de gebiedsregisseur het eerste aanspreekpunt en de wethouder het tweede. Regelmatiger hebben we overleg met medewerkers van
groen (beplanting), grijs (alles rondom straatmeubilair en bestrating) en speeltuinen als blijkt dat
we het niet online via een “melding openbare ruimte en afval” kunnen afhandelen.

Mooiman verdwenen
Waar is Mooiman? Het mannetje dat o.a. op de vuilniswagens van de gemeente stond
en op alle communicatie qua afval, groen, bestrating e.d. van voormalige gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Is hij verhuisd? Ten grave gedragen zonder rouwadvertentie? Even Mooiman bellen/mailen of zeggen: “meld het even bij Mooiman” is er niet
meer bij. Mooiman: Kort en krachtig. Je had er een beeld bij. Nu komen we op de
website van Midden-Groningen en zien: Melding openbare ruimte en afval. Met het
onpersoonlijke: “Dit product kunt u direct online aanvragen” waarbij je als vanouds het online
formulier kunt invullen met probleempjes die je hebt ontdekt in de openbare ruimte. Denk aan
verzakte stoeptegels, vernielingen, afvaldump etc. Er is nu trouwens een mogelijkheid voor
toevoeging van evt. meerdere foto’s van een situatie. Echter.. geen spoor meer te bekennen van
Mooiman. Het telefoonnr. 0598-373737 is er voor de spoedgevallen/gevaarlijke situaties.

Haan
Het door de Dekens Groep gerestaureerde kunstwerk “Haan” van Groninger
kunstenaar Klaas van Dijk staat inmiddels op een nieuwe plek met z’n veren
te pronken. Hij is te vinden in de middenberm tegenover Apotheek
Sappemeer. Sinds kort staat er ook informatie bij over het kunstwerk. De
gemeente heeft geholpen met plaatsing van beide en heeft in overleg met ons
gezorgd dat er mooie passende bestrating rond de haan kwam. Op de
cortenstalen informatielessenaar zijn golfjes gemonteerd. Dit verwijst naar
het Winschoterdiep dat hier eerder stroomde. Het informatieplaatje is
gemaakt door de Dekens Groep. Ons project Red de “Haan” is hiermee
succesvol afgerond. We zijn blij met het resultaat en hopen dat we er samen
met vele anderen nog jarenlang van kunnen genieten. We hebben in het
project kunnen samenwerken met de erven van Klaas van Dijk, medewerkers
van de Dekens Groep en de gemeente Midden-Groningen en
adviseurs van Centrum Beeldende Kunst Groningen en de
Gemeente Groningen. Ook hebben we informatie boven water
gekregen dankzij de Groninger Archieven, het eigen gemeentelijke archief, de website dekrantvantoen.nl (waar we op
werden gewezen door de plaatselijke Historische vereniging)
en twee betrokken bewoners die vroeger dia’s en foto’s van de
haan hadden gemaakt. Onze dank voor de inzet van allen.

Herinrichting Winkelstraat Sappemeer
Langere tijd is gewerkt aan de herinrichting van het winkelgebied aan de
Noorderstraat en de parallelweg daarvan. Er zijn stenen in en uit de bestrating gegaan, gekleurde stroken bestrating aangebracht bij oversteekplekken,
parkeerplaatsen verwijderd en/of opnieuw ingericht, er is een extra zebrapad
toegevoegd, er is nieuwe beplanting gekomen en zo zijn meer zaken opgepakt. Langzamerhand zullen de werkzaamheden worden afgerond en heeft
het winkelcentrum, na de groei van beplanting, een groenere en levendiger
uitstraling. De bloeiende bloemen in de potten aan de lantaarnpalen en de
banieren bieden nu al een fleurige aanblik en werken uitnodigend. Nu nog
een huurder voor de stadsklok die bij het bushokje staat. Deze krijgt dan een
andere wijzerplaat en de tijd gaat weer lopen midden in het Sappemeerster
Winkelcentrum. Hoog tijd. Het gebied leeft.

Medisch centrum Sappemeer
In o.a. Dagblad van het Noorden en Regiokrant hebben we het in maart jl. kunnen lezen: Het kantoorgebouw van Visser Vastgoed achter de oude Rijks HBS aan de Noorderstraat wordt naar verwachting medio volgend jaar geopend als Medisch Centrum Sappemeer. Groepspraktijk Sappemeer en Apotheek Sappemeer krijgen er rond die tijd ruimte op de begane grond. Fysiotherapie
Sappemeer komt op de bovenverdieping en psychologenpraktijk Inter-Psy vestigt zich naast het
Medisch Centrum. Op Inter-Psy na, gevestigd tegenover Boswijk aan de ander kant van de Noorderstraat, verhuizen de genoemde zorgverlenende instanties allemaal uit onze wijk. Gelukkig blijven ze goed te bereiken op enkele minuutjes afstand, maar… het wordt wel behoorlijk wennen.

‘Opschoning’ objecten
In Boswijk staan diverse paaltjes, hekjes, verkeersborden etc. In het verleden zijn besluiten genomen om ze te plaatsen. Inmiddels wordt over diverse paaltjes etc. anders gedacht. Samen met de
gemeente zijn we eerder al eens door de wijk gegaan om te inventariseren wat er allemaal in de
wijk staat. Zijn al die elementen nog wel netjes en nuttig? Qua netheid lieten veel hekwerken ernstig te wensen over. Sommige onderdelen waren van andere materialen en hoogtes als andere
(samengestelde hekwerken), van sommige ontbraken delen en verscheidene stonden scheef. De
meeste zijn verwijderd. Uiteraard blijft gelden: Parkeren op de eigen oprit of op parkeerplaatsen
en stapvoets rijden bij speeltuinen. Qua paaltjes zijn sommige verwijderd en andere
deels vervangen door roodwitte metalen exemplaren. Indien blijkt dat bepaalde obstakels toch
echt onmisbaar zijn, dan vindt er weer overleg plaats met de gemeente.

Aanpassingen speeltuinen
De bewonersorganisatie heeft een plan in voorbereiding om de speeltuinen in de wijk aan te
passen. Het is de bedoeling dat er in ieder speeltuintje in de wijk wat nieuws geplaatst wordt.
Soms zijn het kleinere objecten, en soms wat grotere. Dit om wat meer diversietijd aan te
brengen qua objecten en ook wat meer voor verschillende leeftijden. Wel hebben we o.a.
rekening te houden met de nog beschikbare ruimte. Bij speeltuinen waarbij we een idee hebben
voor een grotere aanpassing komen we bij u langs.
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Fladderaars, zoemers en fluiters
Het gaat slecht met de hoeveelheid insecten. Dat is dit voorjaar via de media
duidelijk gemaakt. 75 tot 80% van de planten waar wij van eten schijnt te
worden bestoven door bijv. bijen. Plantengroei wordt ook bevorderd door
sommige insecten, denk bijvoorbeeld aan het lieveheersbeestje dat bladluizen eet. Afname van het aantal insecten zorgt voor teruggang van o.a. het
aantal vogels en vleermuizen die hiervan afhankelijk zijn. Voor een goede
bodemstructuur zijn insecten eveneens belangrijk. Ze ruimen het natuurlijke
afval (blaadjes e.d.) op.
Bij jong en ouder wordt het belang van insecten onder de aandacht gebracht.
Voor kinderen zijn er o.a. lespakketten ontwikkeld en staan er leuke kinderliedjes als: “Red de bij”, “Zoem zoem zegt de honingbij” of Vlinder! lief
kinderliedje op Youtube. Diverse natuurorganisaties geven tips om insecten
te helpen, o.a.: Greenpeace, Natuurmonumenten, Groei en bloei,
www.drachtplanten.nl, Vlinderstichting, Bijenstichting en
www.bijenlandschap.nl. Ze gaan over bijvoorbeeld geschikte planten, gevarieerde tijden van bloei (biodiversiteit), insectenhotels, minder erfverharding
en meer groene erfafscheidingen. Gratis tip voor Midden-Groningen: IVN
geeft cursussen bijenvriendelijk (openbaar) groenbeheer en wil ook her en
der minibossen (Tiny Forests) ter grootte van een tennisveld realiseren. Leuk
voor insecten, vogels, andere dieren en natuurliefhebbers. IVN zoekt hier
geïnteresseerde gemeenten voor. Met voldoende inspanning (ook van
burgers en bedrijven) kan een gemeente te zijner tijd het predikaat
bijvriendelijke gemeente krijgen. Gaan we in Midden-Groningen de uitdaging aan? Mooie en goede PR!
Wat doet Bewonersorganisatie Boswijk zelf voor de insecten in en rond
de wijk?

We hebben in 2016 meegedaan aan de boomplantdag en daarvoor zijn
specifiek planten en boompjes uitgezocht die voor o.a. bijen, vlinders
en deels ook vogels aantrekkelijk zijn. Sinds die tijd pleiten we bij
plant of herplant ook weer voor dergelijke beplanting in Boswijks
openbare ruimte.

In Vos & Bos (de “eigen” onofficiële mini Tiny Forest) laten we
braamstruiken zoveel mogelijk staan.

We hebben bij de gemeente gepleit voor een strook wilde bloemen en
evt. granen voor insecten, vogels en een leuk aanzien. Dankzij de gemeente groeien er over een tijdje akkerbloemen in het bewerkte stuk
grond naast de Croonhoven. Daar is ruimte en het is vlakbij Vos &
Bos. Bloeit het te zijner tijd? Kijken mag, aankomen niet!

Onze jonge koningslindes (Tilia Henryana var. Subglabra) aan Klinker en Mastenmaker geuren en bloeien pas in augustus/september en
zijn juist dan nog belangrijke voedselbronnen.

We denken na over het planten van biologische
voorjaarsbollen.

Er is regelmatig overleg met de gemeente over het
groen in Boswijk.
Het woonplezier neemt vast nog toe als er meer
enthousiaste hommels en bijen, fluitende vogels, kleurige
bloemen en fladderende vlinders zijn. Kijkt u ook wat u
nog voor de vogels en insecten kunt doen om ze te helpen? Samen staan we
sterker.
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Adressen
Regiopolitie District Groningen
Ommelanden-midden
(waaronder Midden Groningen)
Tel. 0900-8844
Gem. Midden Groningen
Gorecht-Oost 157
9603 AE Hoogezand
Tel. 0598-373737 algemeen
Regionaal HALT-bureau
Oude Boteringestraat 62a
Postbus 1489
9701 BL Groningen
Tel. 050-3138165
Meldpunt Overlast
Midden Groningen
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@hoogezandsappemeer.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

Kindcentrum Vosholen
Na maandenlange rust en oorverdovende stilte op de bouwplaats van het kindcentrum in aanbouw is er nu weer beweging
en het nodige lawaai. Er wordt nu deels afgebroken wat eerder
werd opgebouwd. Dit is noodzaak na eerdere rekenfouten en
nieuwe inzichten qua aardbevingsbestendigheid en bouwoppervlak. Over een tijdje wordt opnieuw begonnen met
opbouw. Het is de bedoeling dat het kindcentrum na de
zomervakantie van 2019 in gebruik wordt genomen

Beweegtuin
Dit voorjaar is naast wijkcentrum 't Spinneweb (B. Jonkerenstraat 11a) een beweegtuin gerealiseerd. Steek de Noorderstraat
eens over om er een kijkje te nemen en lekker te bewegen. Op
de fitnessapparaten, in de speeltuin of op woensdagmiddagen
bij de jeu de boulesbaan. Leuk voor jong en ouder.
In 't Spinneweb worden ook regelmatig activiteiten
georganiseerd o.a.: sjoelen, darten, kaarten, dansen, gymen,
klaverjassen en op woensdagochtenden seniorencafé.
Belangstelling? Loop er een keertje binnen voor meer info.

Varkens
Compleet uitgeteld liggen de varkens aan De Vosholen even bij te komen van het spelen,
wroeten, modderen en knabbelen aan berenklauw. Ze hebben een heerlijk leven in de
buitenlucht. Dat zou elk varken wel willen

De bewonersorganisatie wenst u een fijne vakantieperiode toe.

Wist u dat:


SBO Boswijk ook facebook heeft [https://www.facebook.com/
Sboboswijk]

Drukkerij

Comprint

Stichting Bewonersorganisatie Boswijk
e.o.
Secretariaatsadres:
Knipper 41
9611 MB Sappemeer
E-mail: sboboswijk@outlook.com
www: sbo-boswijk.nl
Facebook.com/sboboswijk

Bezoek ons op het web:
www.sbo-boswijk.nl

De Stichting Bewoners Organisatie Boswijk en omstreken is ontstaan tijdens een bijeenkomst 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.

