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Nieuws van Stichting wijkteam Middelburg-zuid 

 
Samen proberen wij van Zuid een mooie buurt te maken waar het fijn wonen is. 

Beste Lezer, 

Allereerst namens Stichting wijkteam Middelburg-zuid 

de beste wensen voor dit nieuwe jaar. 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u beter op de hoogte 

brengen van wat er in uw wijk gebeurt en de 

bezigheden van Stichting wijkteam Middelburg-zuid.  

Wij zijn niet meer alleen een wijkteam, want sinds 1 

september 2018 zijn wij ook een stichting. Dat betekent 

dat wij naast uw vragen of problemen ook weer 

activiteiten in de wijk mogen en kunnen organiseren. 

Samen proberen wij van Zuid een mooie buurt te maken 

waar het fijn wonen is. 

 

 
Terugblik 2019 

Om te beginnen hangen er in de wijk nu 3 buiten-AED’s. 
twee daarvan zijn er gekomen door het goede initiatief 

van buurtbewoners van de Erasmuswijk en Reijershove 

om een buurtactie te beginnen. De aansluiting van de 

AED’s is door het wijktafelbudget gefinancierd. De derde 

AED hangt bij het SVRZ gebouw aan de Thibautstraat, 

deze is geschonken door de Jumbo.  

Het wijkteam is ook nog bezig om een AED aan de 

buitenkant van het wijkontmoetingscentrum “Palet” te 

realiseren, hopelijk gebeurt dat dit jaar. 

Het onderhoud en energieproject van Woongoed is ons 

ook niet ontgaan. Sommige straten waren onbereikbaar 

en er was hier en daar wel wat ongemak, maar naar wij 
mogen aannemen moet het toch ten goede zijn gekomen 

van de woningen. 

Tegelijkertijd was ook de Gemeente Middelburg bezig met 

het onderhoud aan de rioleringen dus ook weer wat 

ongemak, omdat stoepen en straten open lagen. 

De werkzaamheden van de nieuwe wijk Essenvelt om het 

gebied bouwrijp te maken zijn al even begonnen. 

Zo is er al aan de oppervlakte gezocht naar projectielen 

uit de Tweede Wereldoorlog en mogelijke bodem-

vervuiling. 

In september is het graafwerk gestart voor de water-

partijen rond de te bouwen wijk.  
Het bouwrijp maken van het gebied gaat door tot in 2021. 

Het is misschien even wennen, maar ook PostNL gaat met 

zijn tijd mee en heeft in Middelburg-zuid de allereerste 

pakket- en briefautomaat geplaatst.  

De automaat is bedoeld voor het verzenden en ophalen 

van postpakketten en brieven. 
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Als wijkteam hebben of zijn wij: 

 Betrokken bij de nieuwbouwwijk Essenvelt 

 Betrokken bij de herinrichting van Prinsenhove 

 diverse bewonersvragen beantwoord:  

van dode vissen tot regels voor het terugzetten van  

de afvalcontainer tijdens de vuilophaaldagen. 

 Een gezin geholpen met een dringende vraag om    
hulp van mantelzorg 

 Een leerling van Scalda geholpen aan een 

maatschappelijke stage bij “de kookkoters”. Dat is  

een kookgroep voor kinderen in “Palet”. 

Als Stichting hebben wij: 

 Verschillende workshops vanaf juli in de vakanties 

georganiseerd voor de kinderen. 

 Samen met kinderboerderij “de Klepperhoeve” het 

nieuwe schooljaar geopend met een picknick op het 

meiveld voor alle scholen in de wijk.  

 In december 2 avonden in wijkontmoetingscentrum 

“Palet” georganiseerd waar volwassen een    
kerststukje konden maken. 

 

 

 

 

Nieuwe wijkmanager 

Na 10 jaar de wijkmanager van Middelburg-zuid te zijn 
geweest is Rianne van Iwaarden vanaf 1 januari overgestapt 

naar een andere functie. 

De opvolgster is Esther Verhage. Zij is momenteel 

werkzaam bij de politie als coördinator van de wijkagenten. 

Een aantal jaar geleden was Esther zelf wijkagente, van 

onder andere Middelburg Zuid. In al haar jaren bij de politie 

heeft zij een heel grondige kennis van Middelburg en de 

bewoners opgebouwd.   

Esther begint per 1 februari als de nieuwe wijkmanager  

van Middelburg-zuid. 

Bij de wijktafel in maart kunnen de wijkbewoners 

kennismaken met haar. 

 

 

Voormalig wijkmanager 

Rianne van Iwaarden 
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Winterbbq 

Op zaterdag 7 maart organiseren wij een winter 

barbeque van 17.00-19.00 voor het hele gezin. Het vlees 

wordt voor u bereid door een heuse bbq-specialist.  
Loopt het water u al in de mond? Hoe u zich kunt 

opgeven leest u in de flyer die is meegestuurd met deze 

nieuwsbrief.  

 
Koningsdag 

Het idee voor deze dag is om ’s ochtends vanaf 9.30-

10.30 met de kinderen en hun ouders de fietsen te 

versieren bij kinderboerderij “de Klepperhoeve”. Daarna 

even wat drinken om vervolgens met hun versierde 

fietsen naar het parkeerterrein van de “Meikever” te 

gaan. Daar wacht de fanfare ons op om vervolgens een 

rondje door een gedeelte van de wijk te fietsen/lopen. 

Rond 11.30 is het afgelopen. Er worden geen spelletjes 

gespeeld, omdat de scholen dit ook al doen en in de stad 

zelf is er ’s middags ook voldoende te doen. 
Wij zijn benieuwd of u dit ook een leuk idee vind voor 

deze dag. U kunt uw reactie via mail naar ons toesturen. 
 
Wijkpicknick 

In de eerste week van de zomervakantie is het onze 

bedoeling om een gezellige wijkpicknick te organiseren, 

waarbij u zelf uw eigen eten, drinken en stoel mee mag 
nemen. Uiteraard zullen er ook picknicktafels staan. 

Waarschijnlijk zullen er ook een paar kraampjes staan 

waar u eten of drinken kan kopen. Dit alles met een 

gezellige muzikale sfeer.  

Het is misschien vergelijkbaar met de eerste jaren van 

het voormalige Southpark, maar niet met de bedoeling 

om er een muziekfeest van te maken!  

 

Komende evenementen 

De Stichting is al nu druk bezig om verschillende leuke evenementen en 

activiteiten in te plannen voor dit jaar.  

Wat dacht u van een heerlijke barbecue in winterse sferen? Of ouderwets de 

fietsen versieren bij de kinderboerderij met Koningsdag? En jawel een wijkpicknick 
met gezellige muziek op de achtergrond! 

 

Dat zijn zoal de plannen die wij ten uitvoer willen brengen dit jaar, daarnaast 

zullen er in de vakanties nog de nodige bingo’s en workshops komen voor zowel de 

volwassenen en de kinderen. 

 

Onze activiteiten worden bekend gemaakt via flyers/posters en onze Facebook 

pagina @StWMBZ. 

 

Uiteraard kunnen wij altijd versterking gebruiken om een handje te helpen tijdens  

deze evenementen. Heeft u interesse? Stuur ons dan gerust een mailtje. 
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Activiteiten Maart/April 

Vaste activiteiten Palet 

Contact: 

Postadres:      E-mail: wijkteam-zuid@zeelandnet.nl 

Schoutstraat  20     Facebook: https://www.facebook.com/StWMBZ 
4336 HR Middelburg   Verkeerswerkgroep Zuid: vwg-zuid@zeelandnet.nl 

 

 
 

Open Club 
Magistraatwijk (OCM) 

 
Heeft u niets te doen op 

dinsdagmiddag? 
 
Kom dan eens vrijblijvend 
langs, want er is voor elk wat 
wils van een potje kaarten, 
koersballen, biljarten, 
verschillende 
gezelschapspelletjes tot het 
maken van kaarten.  
  

  

 
7 maart Winter barbeque 

 
14 maart Volwassen bingo 

 
Wijktafel (datum nog niet bekend) 

 
27 april Koningsdag 
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