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Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt, 

Het is herfst. De bladeren vallen van de 

bomen, maar echt koud is het nog niet. 

Zolang het maar niet regent, is het een 

goede temperatuur om in de tuin te 

werken. Doet u dat ook graag? En wat 

doet u dan met alle bladeren die zijn 

gevallen? Ruimt u ze op, zodat de tuin 

netjes is? Of laat u ze liggen omdat dat 

goed is voor de grond? Daarover kun je 

met je buurman of buurvrouw nogal eens 

van mening verschillen. Mensen zijn 

allemaal verschillend, en toch zijn ze 

buren en wonen ze op één wereld. Het is 

de kunst om met elkaar de 

overeenkomsten te zoeken. In deze 

Kolkakkernieuws willen we graag de 

mooie kanten van onze buurt laten zien. 

Veel leesplezier! 

 

 

Buurtbewoner aan het woord 

 

Deze nieuwe rubriek zult u elke maand 

terugvinden in het Kolkakkernieuws. Een 

buurtbewoner aan het woord. Heeft u ook 

een leuk verhaal, wilt u ook een keer in 

deze rubriek? Meld u dan aan bij de 

bewonerscommissie door te mailen naar 

info@kolkakker.nl 

 

Ceciel, 54 jaar, Kolkakkerweg 

Zeventien jaar alweer, woont Ceciel in de 

Kolkakkerbuurt. “Ik kom van een flat, 

zonder tuin en met een klein balkon. Sinds 

ik hier woon heb ik alle ruimte en een 

grote tuin, waar ik erg van geniet.” In haar 

tuin staat een appelboom, die met een 

touw aan de boom van de buurvrouw staat 

vastgebonden. De boom was een keer 

bijna omgevallen, maar doet het nu weer 

goed. Van snoeiafval maakt Ceciel allerlei 

creatieve creaties in de tuin. 

“Creativiteit is 

erg belangrijk 

voor mij. Ik 

maak ook 

graag mooie 

dingen zoals 

tassen. En 

sieraden van 

half-
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edelstenen. Ik kan goed met een 

naaimachine overweg.” En die tassen, die 

zijn echt prachtig. Leren creaties met fijn 

gehaakte randen, metalen versierselen en 

allemaal gevoerd met batik, een typisch 

Indonesische soort stof. Ceciel is werkelijk 

een kunstenaar! Een bijzondere 

kennismaking in de Kolkakkerbuurt. 

 

 

Overleg met Woonstede 

 

In oktober hebben we als bewoners-

commissie overleg gehad met Woonstede.  

De bewonerscommissie staat voor de 

belangen van de huurders. Daarnaast 

heeft Woonstede natuurlijk ook belangen. 

Alleen door in gesprek te blijven, kunnen 

we proberen om meer op één lijn te 

komen. Want dat is tenslotte waar we naar 

toe willen: een  vernieuwing van de wijk, 

waar iedereen zich in kan vinden.  In 

gesprek en goed overleg met Woonstede, 

hopen we er samen uit te komen. En we 

hebben er alle vertrouwen in dat dit op 

termijn gaat lukken.  

 

De bewonerscommissie is er niet van 

overtuigd, dat sloop en nieuwbouw van de 

hele buurt de beste oplossing is. Wij willen 

van Woonstede weten waarom en op 

basis van welke argumenten zij tot dat 

voornemen zijn gekomen. Eind november 

vindt er een bijeenkomst plaats, waarin 

Woonstede en de bouwkundige adviseur 

van Woonstede een toelichting geven op 

de verrichte onderzoeken en de 

besluitvorming. Een adviseur van het 

Woonbond Kennis- en Adviescentrum is 

bij deze bijeenkomst aanwezig om de 

bewonerscommissie hierin te 

ondersteunen. Zodra daar meer 

duidelijkheid over is, gaan we verder 

kijken op welke manier we samen tot een 

oplossing voor de buurt kunnen komen.  

 

 

Buurt-parel 

 

Heeft u de minibieb aan de Klaprooslaan 

al ontdekt? In de tuin bij nummer 17 staat 

een blauw 

kastje met 

boeken erin. 

Een kleine 

biblio-theek. Je 

kunt er een 

boek uithalen om te lezen, en als je hem 

uit hebt, zet je het boek weer terug. Een 

leuke manier om boeken een tweede kans 

te geven. De minibieb staat er, dus maak 

er gebruik van! 

 

 

Voorkom Leegstand 

 

Dit is de naam van het bedrijf dat de 

woningen in de buurt beheert die leeg 

komen te staan. Net als altijd zullen er 

mensen vanuit de buurt verhuizen. 

Woonstede kan de woningen dan niet 

meer onder de normale voorwaarden 



verhuren, omdat de wijkvernieuwing op 

het programma staat. Daarom hebben zij 

een bedrijf gevraagd de woningen voor 

hen te beheren. Voorkom Leegstand 

verhuurt de woningen tijdelijk, de huurders 

hebben ook minder rechten dan gewone 

huurders. Alle bewoners via Voorkom 

Leegstand zijn gewone bewoners, die hun 

tuin netjes moeten houden, de woning er 

bewoonbaar uit moeten laten zien en 

geen overlast mogen veroorzaken. Op 

basis van deze voorwaarden zijn we als 

bewonerscommissie akkoord gegaan met 

de verhuur via Voorkom Leegstand. Als u 

klachten heeft, kunt u dat melden bij de 

bewonerscommissie (info@kolkakker.nl). 

 

 

Tuinset voor een bloemetje 

 

Er is een buurtbewoner die een tuinset 

over heeft. Het gaat om vier stoelen en 

een tafel. Zowel de stoelen als de tafel zijn 

inklapbaar. Het meubilair is van metaal en 

heeft een donkergroene kleur. Het wordt 

nu winter, maar als je vooruit denkt, dan 

kan je daar 

volgende 

zomer groot 

plezier van 

hebben. 

Voor een 

bos bloemen 

kan de tuinset van eigenaar wisselen. Als 

je geïnteresseerd bent, dan graag een 

mailtje naar info@kolkakker.nl Degene die 

het eerst reageert maakt de grootste kans. 

Elkaar helpen is leuk 

 

In het vorige Kolkakkernieuws heeft u 

gelezen dat er iemand hulp zocht bij het 

knippen van 

een heg en 

het 

schoonmake

n van de 

dakgoot. En 

die hulp is 

gekomen! 

De bewoonster is helemaal blij dat de heg 

er weer mooi uitziet en de dakgoot schoon 

is. En de heggenknipster vindt het fijn dat 

ze heeft kunnen helpen. Daar hebben ze 

samen een gezellig kopje koffie op 

gedronken. Zo is elkaar helpen ook erg 

leuk! 

 

Wilt u ook een goed gevoel krijgen door 

iemand te helpen? Dan hebben we hier 

nog twee klussen in de aanbieding:  

[1] Wie wil coniferen toppen in mijn 

achtertuin?  

[2] Wie wil mij helpen mijn voortuin 

onkruidvrij te maken? 

 

Wie biedt zich aan om te helpen? Mail 

naar info@kolkakker.nl of spreek één van 

de leden van de bewonerscommissie aan.  

 

Wilt u ook graag iets doen? Of kunt u hulp 

gebruiken? Neem dan ook contact met 

ons op (info@kolkakker.nl). 
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Buurt-tip 

 

Koffie en sfeer: elke woensdagmorgen is 

het gebouw 'de Rank' aan de Verlengde 

Maanderweg (nr. 33, naast de kerk) open 

voor een kopje koffie. 

 

Iedereen is welkom en kan binnenlopen. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, koffie 

of thee en een koekje zijn gratis.  

 

Er is tijdens de ochtend geen vaste 

planning, samen wordt uitgezocht wat 

gezellig is: praten, spelletjes, muziek, 

creatieve bezigheden. We kiezen samen 

uit wat bij een sfeervolle ontmoeting past. 

Komt u ook? Neem gerust uw buren of 

vrienden mee.  

 

Elke woensdag tussen 10.00 en 11.30 

staat de koffie en thee klaar in 'de Rank' 

(Verlengde Maanderweg 33, 0318-

616293). Er zijn geen kosten aan 

verbonden. Meer informatie: 0318-650489 

 

 

 

 

 

We hopen dat u het Kolkakkernieuws 

weer met plezier gelezen heeft. 

 

Een hartelijke groet van de 

bewonerscommissie.  

 

 

Bewonerscommissie Kolkakker  

 

 

Collin Leijenaar, voorzitter 

Tineke Hoekstra, secretaris 

Marcel Boertien, penningmeester 

Frans Donker 

Rien Janssens  

Nicolet Leder 

Lisan Verboom 

 

 

E-mail:  info@kolkakker.nl 

Website: www.kolkakker.nl  

Facebook: www.facebook.com/kolkakker 

 

 

Heeft u vragen? Of ideeën, tips, informatie 

waarvan het handig is als de 

bewonerscommissie daarvan weet? 

Spreek ons aan, of mail ons op 

info@kolkakker.nl  

U kunt zo ook een afspraak met één van 

ons maken als u graag een persoonlijk 

gesprek wilt.  

 

 

De bewonerscommissie doet het werk niet 

alleen. Zij wordt ondersteund door een 

groep van ongeveer 30 bewoners, die 

meedenken en graag iets willen doen, als 

dat nodig is. Deze groep bewoners brengt 

bijvoorbeeld het Kolkakkernieuws rond 
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