
Jaargang 11 nr. 2 

Fontein vijver 

linkertunnel Zoals velen gemerkt hebben is de fontein in de grote vijver tussen de    

Mastenmaker en de Ankersmid tijdens de warme zomer al uitgezet.       

Normaal gebeurt dat rond november, wanneer hij uit het water wordt      

gehaald in verband met de winterperiode en jaarlijks onderhoud. De reden 

dat de fontein nu in augustus al door ons werd uitgeschakeld, is dat het   

apparaat bijna droog kwam te staan door de lage waterstand. Het kon    

daardoor kapot gaan. Ook deelden we de zorg van sommige gemeenten die 

besloten om fonteinen e.d. uit te schakelen in verband met de mogelijke 

kans op legionella door het redelijk  warme water. De legionellabacterie is 

alleen gevaarlijk als deze zich kan vermenig-

vuldigen. Dit kan hij als de watertemperatuur 

tussen 20 en 50 g   raden is en het water lange 

tijd stil staat. Mocht water besmet zijn met legi-

onellabacteriën dan kun je ziek worden door het 

inademen van de waternevel. De waterstand in 

de vijver is inmiddels nog steeds niet weer op 

peil, hoewel de stand wel verbeterd is. In de 

wintertijd gaan we proberen de fontein te    

voorzien van energiezuinige ledlampen.        

Terzijde: Eerder dit jaar is de vijver ook weer 

grotendeels vrij gemaakt van riet. Het water is 

daardoor beter zichtbaar gemaakt en vissers 

kunnen nu makkelijker een hengeltje uitgooien 

bij de steiger. 

December  2018 

 

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: 

 De bewonersorganisatie 
is bezig met aanpassin-
gen van de speeltuinen.  

 22 december komt de 
kerstman s’middags 
weer door Boswijk 

 

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. 

Volière en tuin Sint Jozef 
Afgelopen zomer hebben bewonersorganisatie Boswijk en andere sponso-

ren een financiële bijdrage geleverd aan het creëren van een gezelliger 

achtertuin voor medewerkers en bewoners van Zonnehuis St. Jozef. Er 

was wel al ruime zitgelegenheid met kleurige stoelen en tafels, maar ver-

der was er weinig te beleven. De tuin is nu opgevrolijkt met wat nieuw 

houten meubilair, fraaie gevulde bloembakken, verlichting en een volière 

voor exotische vogels als kanaries, grasparkieten, diamantduifjes etc. Een 

lid van Vogelvereniging Oost-Groningen houdt de gezondheid van de vo-

geltjes in de gaten.  De diertjes brengen met hun vrolijke gekwetter,      

gezang en gekoer reuring in de tuin. 



Seniorenactiviteit 
Sbo Boswijk organiseert 4 keer per jaar een activiteit voor de senioren (vanaf 50 jaar) in de wijk. 

Dit doen we samen met Zonnehuisgroep, locatie St. Jozef en POSO (Plaatselijk Overleg Senioren 

Organisatie). 

De avonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om ongeveer 21.00 uur. De toegang is gratis. 

Wij zorgen voor koffie, thee en koek. De laatste avond is de uitsmijter van het jaar, er zijn dan 

ook hapjes en drankjes. Er treedt dan meestal een piratenkoor of shantykoor op. Deze avond is 

altijd drukbezocht. Dus niet alleen voor bewoners van St. Jozef maar voor iedereen in de wijk die 

van een gezellige avond wil genieten. 

In september hadden we een optreden van K2 (K twaaie) en Eltje Doddema. K2 is bekend van 

Groninger liedjes aangevuld met wetenswaardigheden van onze provincie. Eltje Doddema kent u 

misschien wel van RTV Noord. Hij is arrangeur voor diverse Groninger artiesten. De avond werd 

bezocht door ongeveer 70 mensen. Ze hebben genoten van de muziek en de verhalen. 

We willen ook graag dat (nog) meer senioren uit de wijk deze avonden komen bezoeken. Kent u 

een buurman of buurvrouw die ook graag wil komen, maar die het lastig vindt om te komen. 

Denk hierbij aan vervoer of duisternis. Laat dit weten via ons                 

e-mailadres. sboboswijk@outlook.com  dan gaan wij kijken wat de   

mogelijkheden zijn om deze mensen een leuke avond te bezorgen. Graag 

zien we u op 1 van de avonden in 2019. De data kunt u dan terugvinden 

op onze facebook pagina en in het informatieblad van POSO. 

 

Winkelgebied Sappemeer 
Enkele punten om even te noemen. 1. Het nieuwe groen in het winkelgebied heeft de warme 

zomermaanden overleefd door de regelmatige waterronde van de gemeente. Tot dusver heeft er 

altijd wel iets gebloeid in de verzorgde perken. Sfeerverhogend. 2. Het fietspad langs de Noor-

derstraat is dit najaar aangepakt waardoor je er weer fijner en stabieler over kunt fietsen. 3. Het 

blijft opletten geblazen bij het oversteken van de zebrapaden. Ook fietsers op het fietspad beho-

ren te stoppen voor mensen op het kruisende zebrapad. Automobilisten: geef met je knipperlicht 

altijd tijdig aan wanneer je af wilt slaan, dat geeft veel duidelijkheid voor overige weggebrui-

kers. 4. Algemeen puntje dat overal belangrijk is: Wandel of fiets je in het (schemer)donker? Let 

er dan ook op dat je zelf zichtbaar bent met bijvoorbeeld reflecterende of lichtgevende onderde-

len aan de jas en/of goede verlichting op je fiets. Denk ook aan de zichtbaarheid van buiten lo-

pende huisdieren. Wel zo veilig. 5. Bij het parkeren direct langs/aan de Noorderstraat blijft het 

krap, zo hoorden we. Alert zijn bij het uitstappen. 6. Op de plek naast de groenteboer, op de 

hoek van de Noorderstraat/Kleinemeersterstraat komt te zijner tijd een appartementencomplex. 

Tenminste.. daar is in juni een omgevingsvergunning voor aangevraagd bij de gemeente. Meer 

info zal te zijner tijd wel bekend worden gemaakt via de media. 

Bloemenstrook Croonhoven 
Langs een deel van de Croonhoven is begin juni een strook grond ingezaaid met een biologisch 

inheems wilde bloemenmengsel, speciaal voor o.a. bijen. Dit gebeurde na overleg tussen bewo-

nersorganisatie Boswijk en de gemeente. Ook bewonerscommissie De Vosholen stond achter 

het idee van een fleurige bloemenrand. Tot laat in de nazomer heeft het bloemenmengsel ge-

bloeid. We overleggen over een mogelijk vervolg.  Niet alle bloemen en bloemetjes zijn overi-

gens interessant voor bijen, zweefvliegen, hommels en vlinders. Kijk voor o.a. de top 100 van 

inheemse planten voor bijen op www.drachtplanten.nl. Voor info over vlinders kun je een kijkje 

nemen op bijvoorbeeld www.vlinderstichting.nl. De bijen en andere insecten kunnen elke hulp 

gebruiken, ook die van jou; de aantallen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Insecten zijn van 

levensbelang voor een gezond ecosysteem.  

mailto:sboboswijk@outlook.com
http://www.drachtplanten.nl
http://www.vlinderstichting.nl


Haan 

De smeedijzeren haan van Groninger kunstenaar Klaas van Dijk (1913

-1990). We schreven er al eerder over. Op 18 juli jl. was het zover en 

is de inmiddels fraai gerestaureerde haan officieel onthuld op zijn 

nieuwe plek schuin tegenover Zonnehuis St. Jozef en Apotheek      

Sappemeer. Bewonersorganisatie Boswijk had het initiatief genomen 

om de haan te laten restaureren en zodoende te behouden voor de   

oekomst.  Ze had daarvoor via de media praktische hulp gevraagd en 

die heeft ze gekregen van de Dekens Groep. Zelf hebben we in       

archieven geneusd en diverse mensen, waaronder de kinderen van de 

kunstenaar, geraadpleegd: “Hoe zag de haan er bij onthulling uit?”   

Na een gezellige lunch met de meest betrokken mensen bij de         

restauratie, zijn de haan en de nieuwe bijbehorende informatiestander 

officieel onthuld door de heer en mevrouw Dekens en de zoon en 

dochter van kunstenaar Van Dijk. Dit werd gedaan door het            

verwijderen van de Groninger vlag. Vervolgens werden enkele        

toespraken gehouden en Henk van Dijk droeg het zelfgemaakte gedichtje dat hierbij is afgedrukt, 

voor. De haan kan er weer jaren tegen. We zijn trots op het resultaat van de inspanningen van alle 

betrokkenen. Na het officiële gedeelte werd een korte wandeling door de wijk gemaakt.  

Zie voor meer informatie over het restauratietraject de drie voorgaande wijkkranten. Ze zijn te   

vinden op onze website: www.sbo-boswijk.nl. Voor 

meer info over de kunstenaar www.klaasvandijk.nl.  

 

De Haan van Klaas 

zie hem weer eens staan 

van grauw en grijs 

ontdaan van zijn mooiste veren 

na bijna vijftig jaren weer 

wakend over weg en wijk 

hij straalt als ooit tevoren 

als een feniks uit zijn as herrezen  

Boswijk en de Dekens groep zij     

geprezen  

Sappe de Pachtinner 
Dit jaar, op 29 november jl. is de film Sappe de Pachtinner voor het eerst vertoond. De spannende 

kinderfilm gaat over de sage die de ontstaansgeschiedenis van Sappemeer vertelt. Daarin dragen 

de inwoners van de streek rond het jaar 1600 jaarlijks pacht af aan de boosaardige Sappe, tot-

dat…... De film is gemaakt door Paul Bezuijen, hij won met het filmplan voor deze film de NAM 

publieksprijs Leefbaarheid voor mediaprojecten in 2016.  Er is inspiratie gehaald uit o.a. de serie 

De zevensprong en De Legende van de Bokkenrijders. Diverse inwoners uit Hoogezand en Sappe-

meer spelen mee in de film die zich deels afspeelt in plaatselijke monumenten. Op het moment 

van schrijven is niet bekend waar volgende voorstellingen zullen worden vertoond. Het zal vast 

vermeld worden op de website van de maker van de film www.paulbezuijen.nl, daar vind je ook 

de teaser van Sappe de Pachtinner (via Vimeo). De film is voor 12 jaar en ouder geschikt. Voor 

kinderen van basisschoolleeftijd (ca. 10+) die meer over de sage van de        

ontstaansgeschiedenis van Sappe willen weten is het interessant om het kortdu-

rende filmpje “Sappe de pachtinner” (afkomstig van de Volksverhalen         

Almanak) op youtube te bekijken.   

http://www.sbo-boswijk.nl
http://www.klaasvandijk.nl
http://www.paulbezuijen.nl


Sint en pieten op bezoek in Hoogezand en Sappemeer 

Voor het eerst kwam sinterklaas aan in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Gelukkig raakte 

hij er niet compleet van in de war. Net als vorig jaar meerde zijn pakjesboot weer aan in o.a.     

Foxhol en Martenshoek. Vanuit Martenshoek trokken sinterklaas en zijn gevolg met bussen,      

antieke brandweerwagens en fraaie oldtimer door Hoogezand om de rondrit te beëindigen aan de 

Aletta Jacobsstraat in Sappemeer. Tijdens de route werd veel gezellige muziek gedraaid door     

discopiet en uiteraard werden vele, vele pepernoten uitgedeeld door de andere enthousiaste pieten. 

Sinterklaas had aan het einde van de dag extra warme handen door het handen schudden en een 

schorre keel van het praten. Was dat erg? Nee hoor. Hij had een topdag gehad, met bovendien een 

heerlijk zonnetje erbij. Hij en de pieten voelden zich weer zeer welkom in onze gemeente.            

Ze hebben veel vrolijke verwachtingsvolle gezichtjes gezien en gelukkig geen gemopper gehoord. 

De intocht was een echt feest. Ze bezorgden dan ook maar wat graag cadeautjes in de dagen die 

volgden op hun aankomst.  

De Sint en zijn pieten in Boswijk 
Op woensdag 21 november jl. was het zover, de meeste kinderen konden niet 

wachten om de Sint en zijn Pieten van dichtbij te bekijken. Tijdens het     

Boswijkse Sinterklaasfeest konden de kinderen (tot 8 jaar) gezellig met de DJ 

Piet het Boswijkse Sinterklaasfeest inluiden. Omstreeks 15:00 uur was het 

dan zover. De Sint deed zijn intrede met maar liefst 3 Pieten! Daarna werden 

alle kinderen opgeroepen en mochten zij met de Sint en zijn Pieten op de       

foto. Alle kinderen gingen naar huis met een cadeau en de ouders konden  

tijdens het feest genieten van speculaas, pepernoten met koffie of thee. 

 

Wij blikken 

terug op een 

geslaagd Sinterklaasfeest en  

nodigen jullie alvast uit om  

volgend jaar weer dit gezellige  

kinderfeest met onze bewoners te 

vieren. 

Aanpassingen speeltuinen 

De bewonersorganisatie is nog bezig met het plan 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 diversiteit 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 zijn we inmiddels bij u langsgekomen.  

Er zijn inmiddels ook afspraken met mogelijke leveranciers    

gemaakt.  
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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@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              

 

 

Wateroverlast? Of toch liever niet 
 Eerder dit jaar was er her en der in o.a. Boswijk sprake van wateroverlast 

door overvloedige regenval. Denk bijvoorbeeld aan 13 mei. Over deze dag 

en maatregelen die worden genomen, werd geschreven in de Regiokrant van 

13 juni jl. Er viel op 13 mei in Groningen en Drenthe plaatselijk tot 63 mm 

regen. Meer dan gemiddeld in die hele maand valt. “Zondag 13 mei was 

Sappemeer ook weer 1 van de natste plekken in Nederland”. Meerdere riolen 

konden het niet aan, opritten stonden deels onder water, enkele kelders    

liepen vol, (bijna) zandzakken voor de deur, wc’s die (bijna) overliepen.    

Wethouder Boersma melde in genoemde Regiokrant dat de gemeente,     

bedrijven, maar ook particulieren maatregelen moeten nemen om waterover-

last te voorkomen. De gemeente geeft aan dat de mate van wateroverlast in 

haar gebied wel verschilt aangezien er bijvoorbeeld delen lager liggen dan 

andere en bebouwingsvolume en erfverharding rond straten verschilt.      

Regenwater kan bij extreme buien op meerdere plaatsen niet goed wegtrek-

ken in de bodem maar moet via een langere weg worden afgevoerd naar de 

waterzuivering. Door die afstanden raakt het rioolstelsel overbelast,       

waardoor het water op straat blijft staan. In landelijke delen van de gemeente 

speelt het probleem minder, daar is voldoende onbebouwde en onverharde 

grond die het water opneemt. “Wethouder Boersma acht het zeker dat zware 

buien vaker zullen voorkomen door een veranderend klimaat” zo staat in 

genoemde Regiokrant. Aanzienlijke investeringen in het riool zullen      

noodzakelijk blijven. In 2017 heeft de gemeente op verschillende plekken in 

o.a. Sappemeer speciale putten aangelegd op een aantal plaatsen dichtbij het 

Winschoterdiep, vijvers en brede sloten. In Midden-Groningen zijn er op 

veel plekken, straten en bedrijventerreinen, aparte rioolbuizen voor het    

afvalwater en het regenwater. Diverse straten, waaronder in Boswijk de 

Scheepstimmerman, zijn voorzien van de gescheiden stelsels. In bestaande 

wijken waar het riool aan vervanging toe is, wordt er meestal ook een      

regenwaterriool bij aangelegd. De gemeente legt dan een regenwaterriool 

aan met aftakkingen (huisaansluitingen) tot aan de perceelgrens. De         

perceeleigenaar kan dan zijn dakafvoer hierop aansluiten. Zo ontlast dat het 

gewone riool.  

Wat kunnen bewoners verder zelf doen? Veel mensen hebben hun tuinen 

verhard. Door de verstening kan het water niet wegzakken in de grond, moet 

via het riool weg en die kan het bij extreme regenval niet aan. De laatste  

jaren is de oppervlakte van verharde tuinen sterk toegenomen, ongeveer 30 

procent in zeven jaar tijd. Een tuin zonder verharding, dus met bloemen, 

planten, bomen en/of  gras, helpt tegen wateroverlast. Denk verder eens aan 

een groene, levende erfafscheiding. Minder tuinonderhoud?                      

Ook halfverharding zoals bijvoorbeeld grint, split of grastegels helpen goed 

tegen wateroverlast. Daar kan het water ook tussen wegzakken.  

Veelgeplaagd straatmeubilair 
De hoogtebalken rond de Klinkertunnel worden ondanks de vele waarschu-

wingsborden nog steeds regelmatig aangereden. Ze gaan hierdoor als open-

slaande deuren open staan. De aanrijdingen brengen vaak kosten met zich 

mee voor zowel veroorzaker als gemeente. Gemeente: Bestaan er geen sig-

naalborden die oplichten wanneer er auto’s aan komen en dan bijvoorbeeld 

aangeven “Past u hier wel onderdoor?”. Wat betreft de ruiten langs het trein-

spoor bovenop de Klinkertunnel.. triest dat er steeds weer vandalen zijn die 

ze stuk proberen te gooien!  



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 een fijne jaarwisseling toe. 

Vroeg donker 

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] 

Nu het langer donker is, hebben inbrekers meer tijd om onopvallend rond te sluipen. Nodig ze niet uit 

door raampjes open te laten en geen lichtje(s) te laten schijnen als je niet thuis bent. Gebruik eventueel 

tijdklokken die op verschillende tijden de lampen uit en aan laten gaan.  

Kindcentrum Vosholen 

Het Kindcentrum in de Vosholen is klaar in de herfstvakantie van 2019. Tenminste… zo wordt het nu 

ingeschat op het gemeentehuis. Op het moment wordt weer opgebouwd en zijn de uitbreidingsplannen in 

het ontwerp verwerkt. 

Meedoen? 

Met ingang van 16 januari 2019 kunnen mensen met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum 

terecht in de webshop van het nieuwe Meedoen Fonds van de gemeente Midden-Groningen. Inwoners 

die in aanmerking komen voor deze minimaregeling krijgen een budget dat zij hier kunnen besteden. Op 

moment van schrijven is de gemeente nog op zoek naar meer producten om de webshop te vullen. Ze 

zoeken daarvoor samenwerking met aanbieders: lokale ondernemingen en verenigingen. Voorbeelden 

van producten zijn: bibliotheekpas, contributie, zwemles, sportkleding, deelname aan cursussen.           

De gemeente zal via o.a. de media meer info geven over het fonds. 

Straatnamen van Boswijk 

Enkele bovenbouwgroepen van de St. Antoniusschool hebben na de zomervakantie onderzoek gedaan 

naar de herkomst van de straatnamen in Boswijk. Er werden o.a. foto’s genomen van de straatnamen, er 

werd informatie gevonden op internet en Historische scheepswerf Wolthuis werd bezocht. De kinderen 

waren erg enthousiast over het bezoek aan de scheepswerf. Apparaten werden gedemonstreerd, het 

smidsvuur was aan en er werd geponst en geklonken. De kinderen kijken nu heel anders naar de straatna-

men in de wijk als ze er langs komen. Het project heeft ze veel kennis opgeleverd. 


