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Insectenhotel aan Sleedoornpad

Van de redactie;
Afgelopen jaar is het Sleedoornpad heringericht. Diverse bomen
zijn weggehaald om mogelijke
takbreuk tegen te gaan en de
daaruit voortvloeiende schade en
letsel te voorkomen. Tussen de
jonge aanplant is een mengsel
van bloemzaden gestrooid dat
insecten zal aantrekken. Aan het
Sleedoornpad is voor deze insecten een bijen- of insectenhotel
geplaatst. Het vormt de afronding
van de herinrichting.
Het hotel ligt aan het drukke
fiets- en voetpad bij de Eikenlaan
en het Kamerlingh Onnes College. Voor iedereen die er langs
komt duidelijk zichtbaar en bang
hoef je niet te zijn: deze bijen
steken je zelden.

Van de redactie; Sloopbedrijf
Oenema is in de Kornoeljestraat
in Selwerd druk bezig met het
verbouwen van studentenflat Selwerd I.
De flat krijgt overigens een
nieuwe naam: 'Corus' Dit is de
Latijnse naam voor Kornoelje.
Aan de buitenzijde is de laagbouw gesloopt. Aan de voorzijde
komt namelijk net als bij de Dragant in de Duindoornstraat en de

Wensen voor 2021
Ook voor het nieuwe jaar ging
columniste Ingrid Werleman
op zoek naar wensen van mensen voor Paddepoel en Selwerd.
Enthousiaste mensen van verschillende leeftijden in Winkelcentrum Paddepoel deden hier
graag aan mee. Soms persoonlijke wensen, soms algemeen,
altijd positief, opbouwend en
verbindend ...

Jaeceline (8)

Acero in de Esdoornlaan, een
nieuwe fietsenstalling. De oude
bar van Selwerd I is om die reden
gesloopt. Op de verdiepingen zijn
voor de leidingen van onder andere de nieuwe douche- en toiletruimtes op iedere kamer al gaten
gemaakt. De vensters en gevels
worden de komende tijd aangepakt. Het eerste resultaat daarvan
is nu al te zien op de onderste
bouwlagen.

Aanpassing buslijnen door
Selwerd en Paddepoel

Dat iedereen een gelukkig
jaar heeft en ‘dit’ snel voorbij zal zijn.
Casper
Dansen in het
winkelcentrum

Voortgang verbouw studentenflat Corus in Selwerd

Een knutselplek

Meer veiligheid en activiteiten voor jongeren in Paddepoel

Marli

Marion

Dat het een jaar mag worden
met veel positiviteit en samenwerking tussen alle lagen van
de bevolking in de wijk. En ook
begrip voor elkaar
Rene

maakt lijn 9 niet meer de ronde
door de Venuslaan, Plutolaan,
Planetenlaan, Avondsterlaan en
Venuslaan. De lijn gaat nu rechtstreeks vanaf Zernike over de
Zonnelaan richting centrum en
het Centraal Station. Voor meer
informatie: www.qbuzz.nl

Dat de bus weer bij het Selwerderhof stopt. Het is ver lopen om
een bloemetje te brengen.
De banken weer terugzetten in
het winkelcentrum Paddepoel
Dina

De redactie van Nummer 1 wenst jullie als lezers ook al deze dingen en een uitstekend jaar
waarin het leven hopelijk weer gezelliger mag worden
dan in de afgelopen periode van afzondering. Houd moed en lees lekker!

Krant in februari 2021:

Van de redactie; Vanaf 3 januari jl. is de dienstverlening van
QBUZZ sterk aangepast. Zeker
voor Selwerd en Paddepoel betekent dit een grote aanpassing. Zo
rijdt lijn 9 niet meer door Paddepoel-Noord en Selwerd. Alle haltes
zijn komen te vervallen. Er rijden
dus geen bussen meer
door de Bottelroosstraat,
Maluslaan en Elzenlaan.
Door Selwerd rijdt nu
lijn 10. Deze gaat via de
Korrewegwijk naar het
centrum en naar Station
Noord. Lijn 10 heeft haltes aan de Iepenlaan, bij
De Es en bij de noordelijke ringweg (voor bezoekers van onder andere
het Selwerderhof).
Lijn 9 rijdt via de Eikenlaan naar Station Noord.
In
Paddepoel-Noord

Wintersport wordt ook niks , we gaan maar weer naar huis'

De volgende Nummer 1 komt uit in week 7 (17-20 februari 2021)
LET OP!!!!! De uiterste aanleverdatum voor kopij is 8 februari 2021

In verband met de corona maatregelen is er voorlopig GEEN
inloopspreekuur op donderdag van 15.30 uur tot 17.30.
U kunt ons wel bellen voor een gratis adviesgesprek.

Groningen ontmoet
elkaar in de Ruimte
De Ruimte van SNS is een ontmoetingsplek waar je leert en
geïnspireerd raakt over allerlei thema’s die met geldzaken en dús
met het dagelijkse leven te maken hebben.
In de Ruimte kun je naast je dagelijkse bankzaken of hulp van de
studenten van WIJS ook workshops en bijeenkomsten bijwonen.
Iedereen is welkom. Als de bijeenkomsten vanwege de coronamaatregelen niet in de Ruimte kunnen plaatsvinden dan houden we
ze online. Meedoen kan eenvoudig via je laptop, tablet of mobiel.

Meer weten of direct aanmelden?

Stuur een mail naar deruimte.groningen@sns.nl
Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis.
Wanneer

Wat

11 februari

Huis kopen?

Van 19.30
tot 21 uur

18 februari
Van 19.30
tot 21 uur

25 februari
Van 19 tot
21 uur

samen met

Met praktische financiële tips ga je goed voorbereid op
woningjacht. Daarnaast praat Makelaar van Santen de Hoog je
bij over de woningmarkt in Groningen.

Blij huren

Wat zijn je rechten en plichten als huurder. Wat kun je doen bij
overlast en hoe ga je om met het verduurzamen van je huurhuis.
Meer weten over onbezorgd huren? Stel je vraag tijdens deze
bijeenkomst. Samen met WIJS en de gemeente Groningen.

Hoe veilig is jouw huis

Informatiebijeenkomst over veilig wonen. Met ‘tips’ van exinbreker Evert Jansen (bekend van het tv-programma De Inbreker)
en praktische info van Johan Corpier, inbraakpreventieadviseur
van de gemeente Groningen.

Dierenriemstraat 106, Groningen
(winkelcentrum Paddepoel)
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Neus om de hoek bij...
Vijf jaar lang interviewde
Doesjka Donker in deze rubriek
‘zomaar’ een wijkbewoner. Vanwege haar afscheid viel de wijkkrantredactie haar lastig met
haar eigen vragen. Doesjka met
de neus in eigen boter!

De Fontein. Marga Baas vroeg
me daarvoor. Ik weet nog niet
wat het precies inhoudt, maar ik
begreep dat men wil gaan werken aan meer samenwerking tussen allerlei clubjes in Paddepoel.
Dat lijkt me wel nuttig.

1. Hoelang woon je hier in Paddepoel?
Nu 18 jaar – eerst aan de Coronastraat en sinds 6 jaar in Paddepoel Zuid. Wat mij in Zuid opvalt
zijn de verschillen. Verschil in
bouw – oud en nieuw, vermoedelijk ook verschil in opleiding
– hoogopgeleid en laagopgeleid.
Als je de Grote Beerstraat door
loopt zie je de verschillen ook
zeer duidelijk. Nieuwe huizen
waar mensen ruim en comfortabel wonen, en anderzijds de
oudbouw waar de mensen in
kierende, tochtige woningen
wonen. Zelf denk ik dat dit verschil mede de oorzaak geweest is
van de vuurwerktoestanden twee
jaar terug. De oude bouw wordt
nu gerenoveerd en dat is ook heel
hard nodig. In vergelijking met
Zuid was Paddepoel Noord een
soort parkwijk - leuke huizen voor 90% goed onderhouden.

4. Is schrijven het belangrijkste
in jouw leven?
Haha. Ja, ik denk… schrijven
staat op gedeelde eerste plaats
met muziek. Ik speel altblokfluit.
Ik zit in een groep van een man
of 20, voornamelijk leerlingen
van dezelfde fluitjuf. Al haar
leerlingen bespelen meerdere
fluiten. Dus alt, tenor, bas en
sopranino. Zo hoort het eigenlijk.
Ik ben te lui geweest om dat allemaal te leren en ik speel alleen
alt, ook als duo met een vriendin. En daarnaast schrijf ik dus.
Vanaf mijn dertiende schrijf ik
dagboeken en reisverslagen. De
pen is eigenlijk een verlengstuk
van mijn rechterhand. Of ik elke
dag schrijf? Nou, soms las ik een
pauze in, omdat het wel eens wat
dwangmatig wordt. Zo van: ‘als ik
het niet beschrijf, is het niet echt
gebeurd!’. Dat heeft iets zieligs,
dat wil ik niet en dan stop ik er
even mee. Ik houd ook een vijfjarenboek bij. Per bladzijde reserveer ik daarin vijf vakjes om een
dag te beschrijven. Elk jaar komt
er dus een alinea bij. Ik zie bij
het schrijven vandaag dus ook
meteen wat ik deed op 11 januari
2017, 2018, 2019 en 2020. Heel
leuk. Ik houd dit heel kort en
concreet. Er zit weinig filosofie
in. Dit in tegenstelling tot mijn
andere dagboeken. Daarin heb ik
het vaak over meer maatschappelijke dingen.

2. Toch is het in Paddepoel Zuid
prettig wonen?
Het is zeker prettig wonen hier
in de Watermanflat. Lekker alles
gelijkvloers en zonder tuin. Ik
ben niet echt een tuinmens. Ik
woon heel aangenaam op een
afgesloten stukje flat, er lopen
geen mensen voor mijn deur
langs. En ik kijk uit over het
Rietdiep.
3. Doe je mee aan activiteiten in
de buurt?
Tot voor kort werkte ik met
veel plezier mee aan de wijkkrant. Verder ben ik voorzitter
van de Buurtvereniging Paddepoel Noordoost (omgeving Coronastraat). Dat is een heel kleine
vereniging van bewoners met 31
leden, waaronder veel gezinnen.
Voor komend jaar hebben we
acht activiteiten staan, waarvan
overigens de vraag is of ze doorgaan. Sinds vijf jaar doe ik vrijwilligerswerk in Maartenshof. Ik
lees mensen voor en ik draai mee
in de bibliotheek. Volgende week
ga ik naar een projectgroep in

5. Wat vind je de twee meest
ergerlijke ontwikkelingen in de
maatschappij van nu?
Het misbruik van sociale media.
Er zijn geen grenzen aan wat
mensen te berde brengen. En
omdat het zo vluchtig is. Met als
grofste voorbeeld de (inmiddels
voormalige, red) president van
de Verenigde Staten. Het tweede
zou zijn: de polarisatie. Er zijn
steeds meer politieke partijen
die niet de samenwerking opzoeken maar de polarisatie. Gisteren
was het ook in een praatprogramma op de televisie te zien. Men

wil maar één ding: aan het woord
zijn. Kort en snel. Je ziet dat met
name in de politiek.
6. Wat vind je de mooiste meest
hoopvolle ontwikkelingen in de
maatschappij?
Hoopvol is dat ‘De Correspondent’ bestaat (internetjournalistiek op basis van crowdfunding, red.). Zeer inhoudelijk en
betekenisvol. Ik ben abonnee. Ze
schrijven zodanig over zaken, dat
je wordt uitgenodigd om zelf na
te denken. Een hoopvol boek heb
ik ook. ‘De meeste mensen deugen’, geschreven door historicus
Rutger Bregman. Hij beschrijft
de geschiedenis van heel lang
geleden tot heden. Vol met politieke omwentelingen en oorlogen
en wat niet al. En hij besluit dan
met tien aanwijzingen waaruit
je zou kunnen concluderen dat
de meeste mensen deugen. Ik
onderschrijf dat van harte. Als je
niet blijft geloven in het goede
van de mens, kun je maar beter
gelijk doodgaan.

tijdens het interview ook wel een
min of meer vriendschappelijke
sfeer. Ik heb wel eens gehad dat
ik dacht: aan dit gesprek komt
wellicht nog wel een vervolg.
Maar dat bleek achteraf dan toch
meestal mijn eigen behoefte te
zijn. De geïnterviewde bleek dan
tevreden met het stukje in de
krant, maar er kwam verder niets
uit. Dat is een fenomeen wat ik
ook wel gekend heb in coaching.
Dan blijkt toch achteraf dat je
‘de functionaris’ bent geweest en
dat mensen weer verder gaan. Zo
is dat dan, kennelijk.
10. Hoe vond je dit gesprek?
Hele leuke vragen en fijn om
uitgenodigd te worden om dingen te ventileren en op een rij te

• Naam: Doesjka Donker
• Geboortedatum:
11 april 1945
• Voormalig beroep:
P&O-adviseur/
loopbaancoach
• Datum van het gesprek:
11- januari 2021
zetten. Wat mij opviel aan jouw
vragen? Zelf gooide ik er bij mijn
interviews vaak wat dingen van
mijzelf tussendoor. Dat heet een
functionele zelfonthulling, omdat
het de ander uitnodigt ook wat
meer te vertellen over zichzelf.
Jij deed dat zelden. Omdat ik
dat niet nodig lijk te hebben, zeg
je? Ja, dat is ook waar. Ik weet
wel wat ik wil zeggen. Dat kan
kloppen. Zelfvertrouwen is mij
niet vreemd.

7. Als je naar een onbewoond
eiland ging wat zou je zeker meenemen?
Ik zou een aantal boeken meenemen. ‘De meeste mensen deugen’, de korte verhalen van Oscar
Wilde en ook ‘Het bloedend hart’
van Marilyn French. Dat heb ik
meermalen in mijn leven gelezen. En pen en papier neem ik
ook mee. Ik moet natuurlijk wel
opschrijven wat er gebeurt op
dat eiland.
8. Wat is jouw favoriete maaltijd?
Hm, tsja. Ik geef niet veel om
eten. Ben ook geen keukenprinses. Maar wat ik heel graag eet
en zeker bestel als het eens verkrijgbaar is in een restaurant,
dat is gebakken lever met uien
en spekjes! Dat maak ik ook zelf
nog wel eens. De slager in winkelcentrum Paddepoel verkoopt
ook verse varkenslever en runderlever.
9. Wat zou je het meeste missen
aan je werk voor Nummer 1?
Als ik iets heel erg zou missen,
zou ik er niet mee ophouden. Wat
ik altijd leuk heb gevonden is
het contact zoeken met mensen.
Bij sommige mensen ontstond

Doesjka Donker.

Voor u getest; Thuisgekookt.nl

Verbouwing studentenflat
Acero in afrondingsfase
Van de redactie; In Selwerd is aannemer Van Wijnen begonnen aan
de afronding en oplevering van
de studentenflat aan de Esdoornlaan. Als alles meezit, is de oplevering in februari. De nieuwe naam
Acero zal dan ook op de pui bij
de ingang zichtbaar zijn. Acero is
de Latijnse naam voor Esdoorn.

Op het parkeerterrein naast de
flat is een tijdelijk ketelhuis van
Warmtestad geplaatst. Binnenin
het complex worden laatste voorzieningen aangebracht en ingericht. Daarna kan de schoonmaak
beginnen. Lefier heeft er dan
weer 321 aardbevingsbestendige
studentenwoningen bij.

Van de redactie; Deze keer een
heel ander concept getest dan
simpelweg online eten bestellen.
Online eten bestellen via thuisgekookt.nl.
Een website die als doel heeft om
mensen met elkaar te verbinden
en de wereld minder eenzaam te
maken met een methode die daar
eigenlijk altijd wel voor werkt:
Eten!
Thuisgekookt.nl koppelt een
thuiskok aan iemand die graag
lekker, vers en gezond wil eten,
zonder zelf te koken. Dat kan
eenmalig, maar ook voor langere
tijd. De thuiskok doet dit tegen
kostprijs.
Iedereen kan in principe bestellen bij thuisgekookt.nl, maar als
je het om één of andere reden
nodig hebt, bijvoorbeeld als je
ziek bent of in een andere onhandige situatie zit, lopen ze wel een
stapje harder voor je. En bijvoorbeeld bij eenzaamheid willen ze
ook best blijven hangen voor een
praatje. Nou val ik wat omstandigheden betreft niet in de doelgroep, maar ik wilde wél graag
een keer het eten testen!

Nadat ik gekoppeld was aan
'mijn' thuiskok Annelies Pieterse,
mailden we wat heen en weer
over eventuele allergieën en over
een moment waarop dit ons allebei handig uit kwam. Dat werd
begin december.
Een paar minuten voor de afgesproken tijd kreeg ik keurig een
berichtje met 'over 10 minuten
kunnen jullie aan tafel, ik kom
er aan!' We waren allemaal erg
nieuwsgierig wat we zouden gaan
eten.
Het bleek een pasta te zijn met
daarnaast een heerlijk uitziende
tomatensaus met kalkoenfilets en
Parmezaanse kaas. En we waren
het er unaniem over eens dat het
heerlijk was! De porties waren
ruim en hoe lekker het ook was,
we kregen het niet op.

Pietje Merijn geniet
van zijn eten

Dus mocht je in een situatie zitten
waarin het fijn is dat er af en toe
iemand voor je kookt, overweeg
eens thuisgekookt.nl. Wij vonden
het echt een aanrader!
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Van de Wijkraad Paddepoel
De aftrap van 2021

Direct in de eerste dagen van het nieuwe jaar, op 4
januari, had de wijkraad weer haar maandelijkse
vergadering. Er waren deze keer minder ingekomen
stukken, maar des te meer onderwerpen die al op de
agenda stonden. Ook hadden we opnieuw bezoek van
een geïnteresseerde wijkbewoner. Rick Valk wilde
graag eens een vergadering meemaken. Tijdens de
vergadering kwamen onder meer onderstaande zaken
aan bod:

Wijkkrant voor Selwerd en
Paddepoel. Oplage 9000
stuks. Verschijnt 10 keer per
jaar elke derde of vierde
week van de maand (niet in
juli en augustus).
Uitgevers
Wijkraad Paddepoel en
Wijkplatform Selwerd.
Postadres redactie
Redactie wijkkrant Nummer 1
T.a.v. T. Struiving
Uranusstraat 68
9742 JZ Groningen
Mailadres redactie
redactienr1@gmail.com.
Bericht plaatsen in de krant?
U kunt uw kopij sturen aan
redactienr1@gmail.com.
Afbeeldingen en teksten
liefst apart van elkaar insturen. Wilt u garantie van plaatsing, denk dan ook eens aan
adverteren.
Deadlines kopij 2021
11 jan, 08 feb, 08 maart,
12 apr, 10 mei, 07 jun, 13 sep,
11 okt, 08 nov, 06 dec.
Druk- en bezorgdata 2021
20 jan, 17 feb, 17 maart, 21
apr, 19 mei, 16 jun, 22 sept, 20
okt, 17 nov, 15 dec. De bezorging start meteen op de middag van de druk en de twee
dagen daarna.
Deadline komend nummer
Stukken aanleveren uiterlijk
op maandag 8 februari.
Algemene vraag of suggestie
aan de redactie?
U kunt contact opnemen met
redactievoorzitter Titia Struiving via 06-40026045. Ook
voor vragen over sponsoring.

Een warmtenet: praat u mee?
Uiterlijk 2035 is Groningen gasloos, dat is het gemeentelijke streven. Voor Paddepoel
wordt een warmtenet gezien als de oplossing. Momenteel werkt Grunneger Power in
het project Buurtwarmte hard aan een warmteplan voor 3.000 woningen in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. In december was er een online informatiebijeenkomst
voor onze wijk. Daar werd het tijdspad bekend gemaakt: op 1 mei wordt een conceptplan opgeleverd en op 1 juni wordt dit besproken door de gemeenteraad. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u uw mening kenbaar maken, dan raadt de wijkraad u
zeer aan om de komende maanden deel te nemen aan het gesprek. Meer informatie
vindt u op www.grunnegerpower.nl/buurtwarmte.
Hoogbouw en een spoorlijn
In en om Paddepoel is men nog lang niet uitgebouwd. Langs de Reitdiepzone wordt
de komende jaren het ene na het andere bouwproject opgeleverd. Daarover leest u
hiernaast meer. Een ander belangrijk project is de mogelijke aanleg van een spoorlijn naar het Zernike. Over vervoer van en naar deze locatie heeft de wijkraad samen
met Selwerd eerder al een memo ingediend bij de gemeente. Deze is nu opnieuw
relevant en wordt weer onder de aandacht gebracht.
Nieuwe wijkraadsleden
Zoals bekend zijn we al enige tijd op zoek naar nieuwe leden. In het najaar gaven
Hans Berends en Wieger Moes aan belangstelling te hebben en sindsdien hebben
ze enkele vergaderingen bijgewoond. Dat beviel vanaf beide kanten goed en daarom zijn Hans en Wieger afgelopen vergadering toegetreden tot de wijkraad. In de
komende kranten zullen zij zich aan u voorstellen.
Heeft u een bericht voor de wijkraad of wilt u een onderwerp aan de orde stellen,
dan horen we het graag. U kunt uw inbreng aan ons doorgeven via secretariaat@
wijkraadpaddepoel.nl. Onze volgende vergadering vindt online plaats op maandag 1
februari vanaf 20.00u.
Meer informatie over de wijkraad, de wijkraadsleden en verslagen van onze vergaderingen vindt u op: https://www.paddepoel.info/de-wijkraad

Een stille schatbewaarder
Na ruim vijf jaar inzet nemen we afscheid
van nog een Derk. Derk Koops was voor
de wijkraad de penningmeester die jarenlang trouw en met volle inzet de financiën
heeft beheerd. Dat trouwe beheren begon
al direct bij zijn aantreden met een ingewikkeld vraagstuk dat al eerder veroorzaakt was. Dat vroeg vanaf het allereerste
moment een ferm optreden om het ontstane probleem resoluut op te lossen.
Zo begon zijn werk als schatbewaarder

Advertentieverkoop en
opmaak
Neem voor het plaatsen en
evt. opmaken van advertenties contact met Jan-Jaap
Bakker van Noordpers via
06-41461317 of
kranterij@noordpers.nl.

Bezorging Nummer 1
De krant gemist? Geef dit
door aan Lenze Boonstra via
06 19812186 of mail lenzebouke@gmail.com.
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met een probleem uit het verleden en in
de loop van de jaren bleek het niet het
laatste probleem.
Derks penningmeesterschap stond bijna
voortdurend in het teken van geconfronteerd worden met oude en recente vraagstukken. Toen hij naast het beheren van
de penningen van de wijkraad gevraagd
werd om ook het penningmeesterschap
van de wijkkrant op zich te nemen, nam
Derk deze taak er als vanzelfsprekend
bij. Al gauw kwam ook hier weer een oud,
lastig en weerbarstig probleem aan het
licht. Dat moest opgelost worden, en daar
zorgde Derk voor. Al die jaren vervulde hij
de functie naast zijn dagelijkse werk.
Eind 2020 was voor Derk het moment
gekomen om afscheid te nemen van de
wijkraad en om het kasbeheer over te
dragen aan zijn opvolger, Berrie Kuilman.
In de laatste maanden daarvoor hadden
ze samen de taken afgehandeld, zodat er
sprake is van een soepele overdracht.
Derk, hierbij danken we jou voor jouw
jaren van inzet voor de wijkraad en voor
de wijk. We hebben genoten van je inspanningen en aanwezigheid.
Berrie, Derk (den Boer), Klaas, Reinder,
René en Tjeerd

Druk: Noordpers

Start nieuwbouw appartementen
Dierenriemstraat

De redactie behoudt zich het
recht voor om ingezonden
stukken te corrigeren/redigeren en/of in te korten. Bij
ingezonden artikelen wordt
altijd de naam van de auteur
vermeld. Teksten uit de wijkkrant kunnen overgenomen
worden met exacte bronvermelding.

Van de redactie; Aan de Dierenriemstraat in Paddepoel is aannemer Nijhuis in opdracht van
woningcorporatie Nijestee gestart
met de bouw van negenentwintig
appartementen. Het geheel komt
op de plek van eerder gesloopte
portieketagewoningen. Voor het
ontwerp heeft Sofa architecten
getekend. Eind 2020 werden de
heipalen in de grond geslagen.
Momenteel wordt de bekisting
voor de fundering gemaakt waarna de eerste vloer gestort kan

worden en de eerste muren worden gezet.
Hoofduitvoerder De Hollander
benadrukte specifiek dat het
terrein tegenover de bouwplaats
slechts tijdelijk is ingericht voor
auto's en materialen voor de
bouw van de appartementen. Na
oplevering zal het geheel weer
worden teruggebracht in de oude
situatie. Deze tijdelijke oplossing
is genomen om parkeeroverlast
elders in de straat te voorkomen.

Bewoners blijven hopen
op aanpassingen door
de politiek en bouwers,
de wijkraad ook.
De hoogte en de omvang van de plannen
voor de bouw van wooncomplexen tussen
de Friesestraatweg en het Reitdiep baart
veel bewoners van Paddepoel grote zorgen.
De te grote bouwwerken hebben gevolgen
voor de hele sfeer aan het Reitdiep en
omgeving. Het verdwijnende uitzicht en
de grote toename aan schaduwen zal het
karakter en de sfeer totaal veranderen,
vrezen ze. De invulling is erg eenzijdig, met
bijvoorbeeld alleen al tegenover de Voermanhaven een complex voor 500 jongeren.
Maar ook ernaast zijn enorme complexen
voor jongeren gepland. Bewoners aan de
andere kant van het water zijn bang voor
geluidsoverlast.
In totaal komen er in de hele Reitdiepzone naar verwachting 3000 wooneenheden,
maar dit kunnen er ook nog meer worden.
Om een idee te geven van de omvang: heel
Selwerd heeft ongeveer 4000 woningen. Op
deze smalle strook komt dus in feite een
hele nieuwe wijk. Is er voldoende ruimte
voor alles wat daarbij hoort? De verkeersafwikkeling van het Friesestraatweggebied is
niet goed doordacht. Er is nu al sprake van
grote problemen bij het Woldringcomplex.
De parkeerdruk en -overlast zal voor de
omliggende straten alleen maar toenemen.
Ook is er weinig of geen aandacht voor
groen.
De bewoners van Paddepoel-Zuidwest hebben het gevoel dat er met hun inspraak en
bezwaren niets gedaan is door de gemeente. Er lijkt alleen gekozen te worden voor
kwantiteit, met als gevolg te weinig woonen leefkwaliteit voor toekomstige bewoners
van de complexen. Voor huidige bewoners
van Vinkhuizen en Paddepoel lijkt de Reitdiepzone op deze manier geen mooie toevoeging te worden, maar een toekomstige
last.

U kunt nog steeds de petitie
met de bezwaren van de bewoners online lezen en ondertekenen. Deze vindt u hier:
https://reitdiepzone.petities.nl
(of zoek op: ‘petitie Reitdiepzone met laagbouw en groen’).

Als de sirene gaat, vergadert de raad
Elke eerste maandag van de maand, als om
12.00u de sirene wordt getest, komt de Wijkraad
Paddepoel ‘s avonds bijeen. Vanwege de huidige omstandigheden vergaderen we online. Wilt
u graag aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden voor online deelname.
De volgende vergadering is op 1 februari.
Tijd: 20.00u
Plaats: online
Heeft u inbreng, dan horen we het graag via
secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl
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Nicolaas en Femke lezen iedere woensdagmiddag. Al twee jaar
lang, lockdown of niet. Zo leert
Nicolaas beter Nederlands en
leert Femke meer mensen kennen in de wijk. Na afloop staat
Nicolaas’ moeder klaar met heerlijk Iraaks eten.
Nicolaas: “Mijn vader en moeder
vinden het belangrijk dat ik goed
Nederlands kan. Soms willen ze
weten of ik echt lees en dan lees
ik een stukje hardop. En dan zeggen ze: heel goed, heel goed!”
Femke: “Ik ben leerkracht in
Assen. Ik weet dat het heel lastig
is om thuis het lezen te oefenen
als je met je ouders een andere
taal spreekt. Want papa en mama
kunnen niet helpen. Het leek me
leuk en waardevol om te kijken
of ik een kind zou kunnen ondersteunen in mijn eigen wijk, in
mijn vrije tijd. Dus meldde ik me
aan bij het voorleesproject van
Humanitas.”
Nicolaas: “Eerst las ik met een
andere mevrouw, maar dat stopte. Het lezen ging achteruit. Toen
Femke kwam, ging het weer veel
beter. Voor de lockdown gingen

Hoe vaak gebeurt het dat een
moeder en haar kinderen tegelijk
een diploma krijgen? Over een
paar weken gaan Sarah en haar
twee zoons het meemaken. Ze
komen oorspronkelijk uit Iran en
wonen in de Populierenlaan.
“In mijn land heb ik op school
gezeten tot ongeveer groep zes. In
die periode mochten meisjes niet
naar school. Ik was dus slecht in
schrijven, lezen, rekenen. Maar
dat is achter de rug. Ik ben hier,
het is veilig, ik heb genoeg te
eten, een huis… Ik wilde niet
depressief thuis zitten en afhankelijk zijn. Dit is Nederland,
dacht ik. Nu krijg ik de kans.
Ik werd vrijwilliger in de zorg
bij De Es. Ik vond het fijn om
voor oude mensen te zorgen, ik
heb geen ouders meer. Hoe zou
ik hier mijn toekomst van kunnen maken? Ik kwam terecht bij
Hanneke van het Wijkgilde, een

WIJKVERBETERING
Sunny Sel werd!

we samen naar de bibliotheek.
Nu neemt ze boeken voor me mee.
We doen ook allerlei spelletjes.”
Femke: “Jullie hebben me een
Arabisch kaartspelletje geleerd,
dat spelen we samen met jouw
moeder. We doen dus veel meer
dan lezen. We gaan naar de bioscoop als die open is, in de kerstvakantie wilden we gaan schaatsen.
Ik hoop dat we nog een keer naar
het theater kunnen. Ik voel me
verbonden met jou en je familie.

We zijn echt vrienden geworden.
En ik ken nu meer mensen in de
wijk, vooral kinderen. Door jou.
De flat waar ik woon wordt waarschijnlijk afgebroken maar ik zou
het echt jammer vinden om straks
uit Selwerd weg te moeten.”
Femke is voorleesvrijwilliger
bij Humanitas. Zoek je ook een
‘Femke’? Of wil je voorleesvrijwilliger worden? mip.groningen@
humanitas.nl

Wij doen mee!

Op het warmtenet van WarmteStad worden flats en woningen
van woningcorporaties aangesloten. Hoe zit het als je eigenaar
van een woning bent? Kun je dan
ook duurzame warmte gebruiken?
Dat gaan we verkennen! Samen
met bewoners maakte Grunneger
Power in Paddepoel Noord plannen
voor een collectief en duurzaam
buurtwarmtenet: Buurtwarmte. Nu
wordt onderzocht of deze plannen
uitgebreid kunnen worden naar een
groter gebied, waaronder ook Selwerd-West. Bewoners kunnen van
begin tot eind meedenken en meepraten. Wilt u betrokken worden?
Laat het ons weten: www.sunnyselwerd.nl/selwerd-west.

Parkeerterrein wordt blauwe zone
Binnenkort wordt het parkeerterrein bij het Winkelplein een
blauwe zone. Dat betekent dat u
de auto hier voor maximaal 2 uur
kunt parkeren. Dit heeft drie voordelen. Ten eerste voorkomt het
‘langparkeerders’ van buiten de
wijk die hier nu geregeld staan.
Twee: wanneer straks betaald parkeren is ingevoerd in de wijk, is
dit de plek waar nog gratis geparkeerd kan worden voor maximaal
2 uur. Drie: ook uw bezoek kan
hier gebruik van kan maken. Op
het dashboard van de auto moet
een parkeerschijf liggen met
daarop het tijdstip van aankomst.
Winkeliers, omwonenden en organisaties in de wijk worden per
brief geïnformeerd. De gemeente
verwacht dat de blauwe zone in
maart is ingevoerd.

Basisbanen in Selwerd
hartstikke lieve vrouw. Waar moet
ik beginnen, vroeg ik. Ze heeft me
geholpen met inschrijven voor de
entree-opleiding in de zorg. Daar
ben ik nu klaar mee en ik wilde
graag solliciteren bij Zinn. Maar
ik heb gezondheidsklachten, mijn
lichaam doet niet wat ik wil. Dus
in de zorg gaat het niet lukken.
We hebben bekeken wat ik wel
kan gaan doen, het wordt MBO
2 voor financieel medewerker. Ik
heb me al ingeschreven. Ik kan
misschien mensen gaan helpen
met hun financiën.
Het maken van huiswerk vond ik
moeilijk, toen ik begon met leren.
Ook corona maakte het moeilijk.
Mijn Nederlands is niet zo heel
goed maar ik doe mijn best. Ik
vroeg hulp aan mijn zoons. Je
moet het zelf doen mama, zeiden
ze. ‘Dan leer je het meest.’ En dat
is ook zo. Als je iets wilt moet je
hard werken, is mijn mening. Ik
wil niet afhankelijk zijn. Maar ik

heb het diploma gehaald, want ik
geef nooit op. Dat is mijn advies
aan anderen: geef niet op. Wordt
actief, blijf niet thuis zitten. Denk
niet dat je oud bent, je kunt iets
van je leven maken, je hebt een
toekomst en hier zijn zoveel kansen.”
Denk je er over om een opleiding
te gaan doen? Praat dan eens met
Hanneke Wierenga bij HO2: 06-33
60 83 14 | hannekewierenga@hotmail.com

Ik doe mee!

Betaalbaar en duurzaam wonen in Selwerd-West
Vanuit Wijkrestaurant de Duindoorn werden bewoners afgelopen
8 december in een live-uitzending meegenomen door de plannen voor 'Duurzaam & Betaalbaar
wonen' in Selwerd-West. Want ook
hier gaat de wijkvernieuwing van
start! Als alles volgens plan gaat,
komt in 2022 het warmtenet van
WarmteStad door Selwerd-West.
De aanleg van dit warmtenet is
een kans om de straten en stoepen opnieuw in te richten.
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Online bijeenkomst, meld u aan!
Op maandag 25 januari om 19.30
uur kunt u meedoen aan een
online verdiepende sessie van
Grunneger Power over belangrijke keuzes die gemaakt worden.
Bijvoorbeeld: welke duurzame
warmtebronnen zijn er mogelijk?

Hoe zit het met de investeringskosten voor particuliere woningen
en VvE's? Wie betaalt deze kosten? Wat betekent een aansluiting
op het warmtenet als je in een
VvE georganiseerd bent? U kunt
zich hiervoor opgeven via: www.
sunnyselwerd.nl/selwerd-west.

Sinds maart zijn er in Selwerd
drie mensen aan het werk in een
basisbaan. De basisbaan is ingesteld door de gemeente, en past
helemaal bij een paar belangrijk
doelen van de wijkverbetering:
meedoen in de samenleving, en
een gezonder en gelukkiger leven.
Sunny Selwerd biedt mensen
veel kansen om actief te zijn en
werkervaring op te doen. Organisaties in de wijk als het Wijkbedrijf, Wijk(Werk)bedrijf en WIJ
Selwerd kunnen daarbij helpen
en ondersteunen. En dankzij de
basisbanen van de gemeente hebben bewoners nu nóg meer mogelijkheden om hun persoonlijke
situatie te verbeteren.
Dit is een basisbaan
Basisbanen zijn bedoeld voor
mensen die dolgraag willen werken, maar die het maar niet lukt
om een werkgever te vinden.
“Met een basisbaan ga je aan
het werk in een wijk of dorp in
de gemeente. De gemeente wil
dat de deelnemers er op inkomen en welzijn op vooruit gaan
en dat de leefbaarheid van de
wijk is toegenomen. Het gaat om
werkzaamheden die zonder de
basisbaan niet zouden gebeuren”,
legt Haaije Koenders uit. Haaije
begeleidt de drie basisbaners van
Selwerd vanuit het Wijkbedrijf.
“Het gaat om werk op basis van
het minimumloon, dus niet met
behoud van uitkering. Financieel
mag je er niet op achteruit gaan.

Het zijn echte banen, in principe hoef je niet door te stromen
naar een andere werkgever. Maar
het is voorlopig nog een tijdelijk
project. Hoelang de basisbanen
blijven, dat beslist de gemeente
over een jaar of drie-vier.”
Leefbaarheid vergroten in de wijk
De drie basisbaners in Selwerd
hebben verschillende taken. Ze
werken allemaal voor meer organisaties in de wijk. “Iemand werkt
bij de BSV en helpt vanuit het
Wijkbedrijf mee met het opruimen van zwerfvuil. Een ander
werkt bij Sonde2000 en meldt de
Milieudienst zaken als losse stoeptegels, kapotte straatlantaarns en
grofvuil dat is gedumpt. Die doen
daar dan wat aan. De derde is
actief bij De Berk en gaat dit jaar
ook bij de Vensterschool aan de
slag. Tsja, nu even niet, door de
lockdown”, vertelt Haaije. “En in
de zomer- en kerstvakantie hielpen ze mee met de kinderactiviteiten die wél doorgingen.”
Een fijner leven
De mannen vinden het ontzettend
leuk om weer aan het werk te zijn,
zegt Haaije. “Ze geven aan zich
fitter en gezonde te voelen. En
dat het fijn is om meer met hun
toekomst bezig te zijn, wat meer
te besteden te hebben en leuke
dingen te doen. Het is ook fijn om
weer collega’s te hebben.”
Meer weten? Kijk op gemeente.
groningen.nl/basisbaan
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Prijswoordzoeker
Dit keer weer eens een ouderwetse kronkelwoordzoeker. Dat
wil zeggen dat de woorden als
een slang door het veld kronkelen
waarbij elk nieuw woord begint
met de laatste letter van het vorige woord. Het thema van deze
keer is opnieuw één van Susan’s
vele bijzondere interesses, in dit
geval vreemde talen. De overgebleven letters vormen samen een
woord. Deze oplossing kunt u sturen naar hj.falkena@gmail.com.
ARABISCH
ARAMEES
AYMARA
GRIEKS
GUARANI
HADZA
HEBREEUWS
HINDI
IBANAG
IERS
IGBO
IKANO
INUKTITUT
ITALIAANS
KHMER
KWAKIUTL
LATIJN
LINGUA

NEDERLANDS
OEIGOERS
OEZBEEKS
OSHIWAMBO
QUECHUA
RETOROMAANS
SAISIYAT
SANSKRIET
SASAK
SCHOTS
SERVISCH
SINDHI
SIRENIK
SPAANS
SWAHILI
SWAZI
SYRISCH
TAGALOG
TAMIL
TULU
UNGALI
URDU
Woordzoeker december
De oplossing van de decemberpuzzel was: “Het paard van Sinterklaas”. Er waren 28 inzendingen
deze keer en bijna iedereen had
het goed. Karel Jacobs heeft de
puzzelprijs gewonnen: een halve
vlaai en een paar oliebollen en
appelflappen.

Voor actuele wijkinformatie en
de digitale Nummer 1:

WWW.PADDEPOEL.INFO

Straatvizier: Jaagpad
Door Berrie Kuilman
De meeste mensen zullen het wel
weten. De naam Jaagpad komt
van het jagen van schepen, dat is
het slepen door mens of dier van
schepen langs een kanaal. Bij ons
in Nederland vooral bekend van
de trekschuit. Personenvervoer
over water was tot de aanleg van
verharde wegen een van de comfortabelste. Je moest wel geduldig
zijn, het ging niet hard. De naam
Jaagpad vindt je overal in Nederland en Vlaanderen.
Ik kijk bij het fietsbruggetje naar
het Woldringcomplex. Ik vind het
ondanks de massale grootte nog
wel iets speels hebben door de
schuin aflopende daken, vooral
van afstand. En ik zie er een W
in. Was dat de opdracht? Aan
de kant van Paddepoel is een
mooie brede groenstrook, wandelen fietspad. Eén van de mooiste
stukjes Paddepoel, ook door de
terraswoningen. Ik loop door een
straat zonder bewoners. Spontane
gesprekken zijn nu sowieso lastig
door de Coronaperikelen. Ik wandel hier niet geheel onbevangen.
De ontwikkelingen staan niet stil
in dit gedeelte van Paddepoel.
Helaas blijft het niet bij één groot
gebouw aan de overkant. Op de
ACM-locatie, dichter bij het spoor
komt een reus van 65 meter met
laagbouw ernaast, aan beide kanten dicht op het stukje fietspad
richting Vinkhuizen. Crossroads
gaat het heten. Verder wordt de
strook vanaf het Woldringgebouw
richting de Pleiadenbrug volgebouwd met hoogbouw voor vooral
jongeren. Op internet is er veel
over te vinden. Het is een flinke inbreuk op de sfeer van het
oude Reitdiep. Het wordt geen
fraaie groene woonstrook aan de
overkant als je de plannen ziet.
Veel bewoners van Zuid-West Paddepoel maken zich, heel begrij-

pelijk, grote zorgen over de te
grootschalige eenzijdige ontwikkelingen. Ook ik word er niet
vrolijk van.
Gelukkig schijnt de zon. Ik loop
over het nostalgische, bijna kitscherige bruggetje bij de Voermanhaven. Jongens zijn er aan
het vissen, het heeft iets tijdloos.
Het is vandaag erg druk met wandelaars en fietsers. Een leuk stukje Paddepoel hier bij
de haven. Wel zou
ik wat palmbomen
planten voor een
echte mediterrane
aanblik. Ik loop langs
het Kinderparadijs,
een speels gebouwtje, dat dienst doet
als kinderopvang. Ik
zou daar best een
klein cafeetje in willen hebben Het heeft
een aantrekkelijk
dakterras met uitzicht over het water.
Maar ik krijg daar
misschien niet alle
bewoners van Paddepoel in mee.
Vanaf daar ga ik verder over het dijkje.
Ook op de strook
tegenover de Watermanflat, waar ze
enige jaren geleden
de balkons op grappige wijze hebben
uitgebreid voor de
bewoners, zal groot
worden gebouwd.
Het scheepswerfje
aan de overkant gaat
verdwijnen en met
haar de laatste sporen van industriële
geschiedenis. Aan de
kant van Paddepoel
is een groen parkje
met een speeltuin.

Dichter bij de brug staan twee
mooie flats, de Noorder en de
Kroon, met grote balkons. Het
uitzicht zal daar ook veranderen.
De overkant is Vinkhuizen, het
Reitdiep is de grens en niet de
ringweg. Wel jammer want ik zou
het mooi hebben gevonden een
bierbrouwerij als Bax in onze wijk
te hebben. Het heeft een echte

stadse sfeer, lekker bier en je
kunt er ook eten. Het is nu natuurlijk gesloten, maar je kunt vast
wel bier bestellen. Over enige tijd
echter gaat daar het leven uit
de brouwerij en zal er een flat
verrijzen.
Het is nu 2021. De tijd staat niet
stil, de trage scheepsjagers kan
ik niet meer vragen wat ze van
de ontwikkelingen vinden. Graag

had ik nog eens in hun tijd gekeken. Misschien zij ook wel in de
onze. Op de Pleiadenbrug kijk ik
terug over het water. Het kanaal
lijkt op te houden waar de enorme brede en hoge noordwand van
het Woldringgebouw is verschenen.

Glasvezel in Groningen
Paddepoel en Selwerd

KPN NetwerkNL is verantwoordelijk
voor de aanleg en het beheer van het
netwerk voor internet, televisie en telefonie in Nederland. Op dit moment vernieuwen ze het netwerk in Groningen
Paddepoel en Selwerd door glasvezel
aan te leggen.
Door de continue groei van mogelijkheden, stellen we steeds hogere eisen aan
de internetverbinding. Glasvezel biedt
de snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit die Nederland in de toekomst nodig
heeft. Om iedereen toegang te geven
tot dit netwerk is KPN NetwerkNL in
Nederland bezig om het netwerk te vernieuwen.
De werkzaamheden in uw buurt
Op dit moment is KPN NetwerkNL druk
met de voorbereidende werkzaamheden
in Groningen Paddepoel en Selwerd.

Wanneer de aanleg van start gaat in
uw buurt, ontvangt u een brief met
een persoonlijke toestemmingscode.
Om de glasvezelkabel vanaf de straat
bij u naar binnen te brengen, zijn er
werkzaamheden nodig in en rondom
uw woning. Daarvoor heeft KPN NetwerkNL toestemming nodig. U kunt met
uw persoonlijke toestemmingscode, toestemming geven op kpnnetwerk.nl/toestemming. Nadat u toestemming hebt
gegeven, komen de glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij u langs
om gezamenlijk de beste plaats van het
glasvezelaansluitpunt in uw woning te
bepalen.
De graafwerkzaamheden in het gebied
starten in de loop van januari in Paddepoel-Zuid. Vervolgens worden de werkzaamheden wijk per wijk ingepland.

Gebruik maken van glasvezel
Het aanleggen van glasvezel en het aansluiten van uw woning zijn kosteloos.
KPN NetwerkNL legt het nieuwe glasvezelnetwerk aan naast de bestaande
kabels. U kunt de glasvezelaansluiting
dus gebruiken, maar dat hoeft niet. De
keuze is aan u. Het netwerk van KPN
NetwerkNL is open. Dat betekent dat
verschillende providers er hun diensten
over aanbieden. Kiest u voor een gratis glasvezelaansluiting? Dan bepaalt u
daarna zelf of u internet via glasvezel
wilt en vanaf wanneer. Als u kiest voor
internet via glasvezel dan kiest u zelf
de provider (aanbieder) die het beste
bij u past.
Digitale informatieavond
Graag nodigt KPN NetwerkNL u uit
voor de digitale informatieavond. Hier
vertellen ze u alles over de aanleg van

het glasvezelnetwerk, het aansluiten van
uw woning en alle mogelijkheden van
glasvezel.
Datum: dinsdag 26 januari
Tijd:
18.00-18.30
Link:
kpnnetwerk.nl/livestream
Het coronavirus en
onze maatregelen
Tijdens de werkzaamheden staat de
gezondheid van u en van onze medewerkers voorop. Daarom hanteren onze
medewerkers een aantal strikte maatregelen. Op kpnnetwerk.nl/corona vindt u
deze maatregelen.
Hebt u nog vragen? Of wilt u meer
weten over glasvezel? Kijk dan op kpnnetwerk.nl/vragen.
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Stilstaan bij de eerste week van februari 1972 Door Hans Knot
In januari 2017, in een van de
eerste afleveringen van de serie
’50 jaar wijken Paddepoel en Selwerd’ stelde ik twee bewoners van
Paddepoel voor, die al sinds maart
1966 woonachtig waren in de Neptunesstraat. Het ging om het echtpaar Martien en Piet Haveman.
Tijdens het bezoek aan beiden,
eind 2016, vertelden ze enthousiast hoe ze het wonen in de eerste jaren van een totaal nieuwe
wijk hebben beleefd. Een wijk die
bij lange na nog niet was volgebouwd. Dus het was zo nu en dan
behelpen om bijvoorbeeld op een
normale manier boodschappen te
kunnen doen. Ook een goede verbinding met het centrum was er
nog niet.
Vele malen per jaar rijd ik met
mijn vrouw op de fiets langs het
prachtig aangelegd fietspad langs
het Reitdiep, dat al begint aan
het einde van de Wilhelminakade
en vele kilometers lang natuur
genot brengt. Vaak is het doel van
onze rit om het gezin van dochter
Irene en haar man in de wijk Reitdiep te bezoeken. We nemen dan
niet de kortste weg, maar fietsen
lekker door tot het einde van de
wijk. Puur om te genieten van het
prachtige fietspad, de natuur en
in bepaalde tijden van het jaar
ook nog eens de schaapskudde.
Een week of zes geleden dacht ik
tijdens zo’n fietsrit terug aan het
gesprek met het echtpaar Haveman. En geloof het of niet, zeer
recentelijk kwam ik de naam van
Piet Haveman ook weer tegen in

de editie van het Nieuwsblad van
het Noorden van 3 februari 1972.
In die tijd was Piet Haveman
namelijk actief als raadslid en
samen met mederaadslid Smits
zocht hij de publiciteit. En dat
ging heel toevallig ook nog eens
over de dijk langs het Reitdiep.
In opdracht van de College van
B&W was er in het zuidelijk deel
van Paddepoel huis aan huis een
brief verspreid waarin bewoners
werd verteld over de deplorabele
staat van de dijk. Tevens werd de
bewoners geadviseerd niet meer
op de dijk te komen en hun kinderen ook uit de buurt te houden. Een eventueel herstel van
de dijk was op korte termijn niet
te verwachten omdat de daarvoor
benodigde 1,1 miljoen gulden niet
beschikbaar was. Er was dus sprake van uitstel van eventuele werkzaamheden.
De voornoemde raadsleden achtten het echter onaanvaardbaar
dat het herstel van de dijk langs
het Reitdiep voor onbepaalde
tijd werd uitgesteld. Ze vonden
dat er een gevaarlijke situatie
was ontstaan, waarvan een toch al
kwetsbare categorie, kinderen, de
dupe dreigde te worden. Ze stelden dat snel ingegrepen diende
te worden. Ook was het tweetal
het totaal niet eens met de aangebrachte borden waarop stond
vermeld: ‘Gevaarlijke dijk, verboden toegang’. Want in het betreffende deel van Paddepoel woonden veel kinderen die helemaal
nog niet konden lezen. Haveman

Zegt u het maar...
Waarom een Jumbo,
waarom geen Dirk?
Ingezonden bericht; Tot mijn
verbazing las ik in het decembernummer van onze wijkkrant
dat de redactie wenst dat er
een Jumbo in Paddepoel moet
komen. Op zich niets mis mee,
maar waarom specifiek een
Jumbo? Er staan al Jumbo’s in
twee naburige wijken.
Liever zou ik een hele andere
winkel zien. Regelmatig rijden
mijn vrouw en ik even over de
“grens” naar Drachten. Daar
staat een hele mooie grote supermarkt van Dirk van den Broek.
Concurrerende prijzen en een

hele eigen opzet. En omdat mijn
zwager toevallig ook Dirk heet,
kopen we, als we er toch zijn,
altijd zo’n mooie grote rode tas
met de letters Dirk er op.
Een Dirk hebben we in heel
Groningen nog niet. Zou het niet
mooi zijn om die in ons winkelcentrum te krijgen? Wat in
Drachten kan, moet in Paddepoel toch ook kunnen?
En dan mag van mij daarnaast
best een ook een Jumbo. En de
Albert Heijn mag om mij ook
blijven.
W. de Vries Lzn

Gea wint de prijsvraag
Op zondag 13 december om 12:28
uur mailde Gea Haanstra het juiste antwoord op de prijsvraag ‘Wie
raadt waar dit stukje paradijs op
aarde is?’. Op de foto zagen we
inderdaad het wandelpad van Wilgenlaan naar Eikenlaan. Parallel
aan Dierenriemstraat. Gea, van
harte gefeliciteerd!
De bonusvraag is helaas niet
beantwoord. De beide personen
op de foto waren Reinder Gooijaarts en Tijmen Hordijk, beide
leden van de Co-Creatie-werkgroep Bouw en Duurzaamheid.
Groen tegenover het winkelcentrum
Het wandelpaadje waar we over
spreken, is momenteel verminderd toegankelijk. Hierin zal verandering gebracht worden door
de aanleg van een brugje over
het water.

Ontwerpen van bruggen
Voor het kiezen van de kleur en
het ontwerpen van de brugleuningen vragen we nog kenners uit
de wijk. Er komt nog een tweede
brugje in de buurt, waarvoor iets
vergelijkbaars geldt. Klinkt dit
u leuk in de oren? Zoek contact
met Co-Creatie Paddepoel en mail
naar mooiwelpaddepoel@ziggo.nl.

en Smits concludeerden daarop
dat het aanbrengen van het waarschuwingsbord was gedaan zodat
het gemeentebestuur zich moreel
en juridisch kon indekken tegen
mogelijke ongelukken ten gevolge van de onbetrouwbaarheid van
het dijklichaam.
Ze vreesden dat het voor de
ouders ook moeilijk zou worden
hun kinderen van de dijk weg te

houden, gezien het grote tekort
aan speelruimte in Paddepoel.
Beide raadsleden waren er van
overtuigd dat er bij de aanleg
van dat deel van de wijk door de
Gemeente fouten waren gemaakt,
want anders hadden ze kunnen
weten dat het dijklichaam in zeer
slechte staat was.
Zo was er in de begroting voor
de bouw van de wijk geen post

opgenomen voor de reconstructie
van het dijklichaam van het Reitdiep. In een brief aan het College
riepen Smits en Haveman op het
herstel van de dijk onmiddellijk
ter hand te nemen. En wat een
vreugde is het, een halve eeuw
later, langs deze prachtige route
te wandelen of te fietsen en af en
toe even met een knipoog richting
Neptunesstraat te kijken.

Nieuws uit De Fontein
Dick Dijkstra
Open kerk op maandag en woensdag
De Fontein is twee ochtenden
per week open: op maandag en
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Beurtelings zijn Ruth Pruis en
Marga Baas voor u beschikbaar
voor een gesprek. U kunt ook
even in de kerkzaal zitten, een
kaarsje aansteken en de tentoonstelling in de kerk bekijken.
Bedankt voor alle kerstwensen!
In de aanloop naar kerst stond er
in onze kerkzaal een kerstboom.
Hierin konden gemeenteleden
en buurtbewoners hun kerstwensen ophangen. Deze zouden wij
dan weer op kerstavond uitdelen
aan onze bezoekers. Dit liep i.v.m.
Corona helaas even anders, maar
maakte onze kerstwensboom niet
minder geslaagd. Enkele dagen
voor Kerst hing deze goed vol met
al jullie wensen voor elkaar, hiervoor onze dank!

filmprogramma van ons verwachten.
Bijbel op donderdag
De geplande bijeenkomst van de
gespreksgroep Bijbel op donderdag op 14 januari 2021 om 14.30
uur gaat vanwege de verscherpte
maatregelen niet door.
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten
verwijzen we u naar onze website:
www.defontein.info.

Film in De Fontein
I.v.m. de verscherpte maatregelen worden er tijdelijk geen films
meer vertoond in De Fontein.
Zodra er meer bekend is kunt u
een nieuwe datum en voorlopig

Spreekuur bevingsschade in
Winkelcentrum Paddepoel
Van de redactie; Vanaf 12 februari
is er in Winkelcentrum Paddepoel
wekelijks een inloopspreekuur
voor vragen over bevingsschade.
Het spreekuur is vrijdag ’s morgens van 10 tot 12 uur in het pand
van Boek & Buurt op de hoek van
de Eikenlaan en de Zonnelaan
(het voormalige ABN-AMRO kantoor).
Zeker in de noordelijke wijken
van de stad hebben veel woningen
bevingsschade. Eigenaren kunnen deze schade vergoed krijgen.
Dat gebeurt echter in veel gevallen niet. Bijvoorbeeld omdat men-

sen zich niet bewust zijn van de
schade aan hun woning of omdat
men niet weet hoe ze de aanvraag
hiervoor in moeten dienen. Het
spreekuur is bedoeld om mensen
te helpen de schadevergoeding te
krijgen waar ze recht op hebben.
Het spreekuur wordt gehouden
door Henk-Jan Falkena, buurtbewoner en ervaringsdeskundige op
gebied van bevingsschade. Het
spreekuur is gratis en iedereen
die vragen heeft over bevingsschade of hulp wil bij het aanvragen van schadevergoeding is
welkom. Bij bevingsschade heeft

men tevens recht op subsidie voor
zonnepanelen of andere energiemaatregelen. Om mensen ook
hierbij te helpen wordt er samengewerkt met Paddepoel Energiek.
De ruimte voor het spreekuur
wordt beschikbaar gesteld door
Co-Creatie Paddepoel.
Het eerste energiespreekuur zal,
als de Corona-beperkingen het
toestaan, plaatsvinden op 12
februari of anders vanaf de eerste
vrijdag waarop de beperkingen
zijn opgeheven.
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Ingebruikname noordelijke ringweg 1979
Door Hans Knot
De laatste tijd staan de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg rond Groningen volop in de
belangstelling en helaas vooral
in negatieve zin. Foute berekeningen, vertragingen, tijdelijke
stopzettingen en bouwplekken
die veel dichter bij een appartementencomplex liggen dan in de
plannen was vastgesteld.
De ringweg rond de stad werden stukje bij beetje in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige

eeuw geopend. In deze terugblik
gaan we naar januari 1979. Het
was toen goed te merken dat er
nog maar één rijbaan van de westelijke ringweg tussen Vinkhuizen
en Paddepoel door het verkeer
werd gebruikt. Vele inwoners van
voornoemde wijken noemden het
overigens de noordelijke ringweg.
Meteen na de opening bleek al dat
de verkeersdoorstroming beter
verliep dan in de jaren ervoor het
geval was. Daarmee werden de
verkeersproblemen opgelost die

zich al geruime tijd voordeden in
Paddepoel. Ook werd één van de
twee fiets- en voetgangerstunnel
onder de ringweg al direct flink
gebruikt.
Dit ondanks het feit nog lang
niet alles was afgewerkt in januari 1979. In een bericht in het
Nieuwsblad van het Noorden was
bijvoorbeeld terug te lezen dat
de bestrating in het tunneltje nog
ontbrak en dat het een modderput was. Maar fietsers en voetgangers maakten er wel al glijdend
en glibberend gebruik van. En

ook het wegdek voor autoverkeer
was nog niet afgewerkt ten tijde
van de ingebruikname. Wel was
er al een bushalte aangelegd.
Vooral scholieren, die buiten de
stad woonden, maakten gebruik
van deze busverbinding. Volgens
de toenmalige projectleider ringwegen, dhr. K. Dikkema van de
gemeente Groningen, was het de
bedoeling dat de westelijke ringweg deel 2 in juni 1979 klaar zou
zijn.
Mevrouw Tinne Sikkema woonde
destijds aan de Planetenlaan en

maakte een aantal foto’s op de
dag van ingebruikname. Over de
nieuwe snelweg reden tijdens de
opening een aantal grote koetsen
van Stalhouderij Kuipers van de
Friesestraatweg in Groningen. In
de koetsen onder andere leden
van het College van Burgemeester
en wethouders, de aannemingsmaatschappij en de projectleider
ringwegen. Op de tweede foto
zie je een aantal bussen, van de
GVB, het Gemeentelijk VervoersBedrijf. In deze bussen werden
de vele mensen die waren uitgenodigd voor de opening vervoerd.

Al sinds 1969 ben ik, Hans Knot, 71 jaar, bezig met research en het schrijven van boeken en artikelen over de mediageschiedenis. Maar ook alle andere vormen van historie en nostalgie
boeien mij. Derhalve schrijf ik, al een flink aantal jaren over de historie van de wijken De Paddepoel en Selwerd.
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Grunneger Power

Ingezonden

Grunneger Power roept méér bewoners uit
Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen op mee
te denken over warmtenet
Voor meer bewoners van Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen is
het vanaf nu mogelijk om mee te denken in het ontwerp voor
een eigen warmtenet. Eind december lieten bewoners zich door
energiecoöperatie Grunneger Power informeren over de plannen
van ‘Buurtwarmte’ via online bewonersavonden. Een warmtenet
kan de huidige gasaansluiting op een duurzame en betaalbare
manier vervangen. Het project ‘Buurtwarmte’ is voor bewoners
van ruim 3.000 eengezinswoningen en portiekflats in Selwerd,
Paddepoel en Vinkhuizen. De komende tijd kunnen bewoners
via online informatiebijeenkomsten, thema-werkgroepen en een
bewonersonderzoek betrokken zijn bij de keuzes die gemaakt
worden. In de loop van 2021 zal duidelijk zijn of het haalbaar is
om voor deze woningen een warmtenet te realiseren.
Buurtwarmte
Grunneger Power maakte eerder samen met bewonersinitiatief
Paddepoel Energiek en wijkbewoners een conceptontwerp voor
een duurzaam warmtenet voor 450 woningen in “de negen stempels” in Paddepoel. Die aanpak heeft geleid tot een goed inzicht
in wat er speelt in de wijk en uiteindelijk ruim 130 steunbetuigingen voor het project. Inmiddels is er een verkenning gestart
naar de mogelijkheid om dit ontwerp uit te breiden naar ruim
3.000 aansluitingen in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen.
Meer bewoners kunnen meedoen
De nieuwe verkenning bevat ook de woningen in Paddepoel-Midden en Paddepoel-Oost. Voor Selwerd-West gaat het om de
woningen ten noorden van de Mispellaan en ten westen van de
Esdoornlaan. Alle opties worden opnieuw onderzocht. In een
parallel project onderzoekt Grunneger Power of eengezinswoningen in Selwerd-Zuid aangesloten kunnen worden op duurzame warmte.
Aanpak
Meedenken en mee-ontwerpen betekent dat bewoners kunnen
aangeven wat zij belangrijk vinden aan een duurzame warmtevoorziening. Dat kan bijvoorbeeld via bredere online informatiebijeenkomsten, ontmoetingsmomenten in de wijk, thema-werkgroepen en een breed bewonersonderzoek. De eerstvolgende
thema-werkgroep is op 25 januari (Selwerd) en op 1 februari
(Paddepoel). Voor meer informatie en de mogelijkheid om aan
te melden voor de thema-werkgroepen: www.grunnegerpower.
nl/buurtwarmte.

Gespreksgroep voor autisme
in De Fontein
Van de redactie; De Nederlandse Vereniging voor Autisme start
binnenkort een lotgenotengespreksgroep voor volwassenen
met een autismespectrumstoornis. Doel van de gespreksgroep is
om als volwassene met autisme
de kans te krijgen met andere
lotgenoten in contact te komen.
Verschillende thema’s die met
autisme te maken hebben zullen
aan de orde komen waarbij het
uitwisselen van persoonlijke ervaringen centraal staat.

De gespreksgroep wordt geleid
door een getrainde gespreksleider met een uitgebreide persoonlijke ervaring op het gebied
van autisme. De gespreksgroep
vindt eenmaal per maand plaats
en wordt gehouden in het kerkgebouw van De Fontein aan de
Eikenlaan. Er is ruimte voor maximaal tien deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
via nva.gron.dren@gmail.com.

Ingezonden

Internationale charismatische samenkomsten
Elke zondag 16.00 uur dienst
Buurtcentrum Plutozaal
Plutolaan 329 Groningen
Contact 06-51687841
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International
charismatic Church
Sunday service 16.00 hours
Plutozaal Groningen
Address: Plutolaan 329

Herinrichting kruising Iepenlaan en
Noordelijke Ringweg
Van de redactie;
In het kader van de aanleg van het fietspad langs de Noordelijke
Ringweg, is de afgelopen periode gewerkt aan de herinrichting van
de kruising bij
de Iepenlaan. Er
zijn vluchtheuvels
gemaakt en speciaal gescheiden
wegdekvlakken
voor fietsers, autoen
busverkeer.
Als het fietspad
gereed is, kunnen de fietsers
veilig de nieuwe
kruising oversteken. De foto is
gemaakt vanuit
de studentenflat
aan de Kornoeljestraat.

Moeder in coronatijd
Jullie verwachten hier misschien
een openingszin als 'en toen...
zaten we weer met z'n allen thuis'
en vervolgens een verhaal over
thuisonderwijs.
Maar ik heb het twijfelachtige
geluk dat Florian en Merijn op
twee verschillende scholen zitten
die beide onder 'zorg' vallen in
plaats van onder 'onderwijs' en
die dus wel doorgaan met lesgeven op locatie.
Dus, de enige die hier bij
mij thuis zitten zijn Maarten(en die zit over het algemeen rustig te werken in
een hoekje) en Leander. Die
krijgt, als brugpiepertje,
een uurtje of 2 à 3 per dag
digitaal onderwijs en moet
verder zelfstandig werken.
Hem moet ik zeker wel begeleiden, maar hij kan ook al
veel zelf. Dus die hele stress
van het afgelopen voorjaar,
van het thuisonderwijs aan
drie totáál verschillende
kinderen geven op verschillende niveaus, is er nu niet.
Dat digitale onderwijs is
overigens grappig om te
volgen, aangezien Leander
naast mij aan de eettafel zit
te werken, vaker niet dan
wel met koptelefoon, zit ik

prachtig op de eerste rang. De
allereerste les begon de docent
met 'jullie weten de regels nog
van de vorige lockdown, iedereen camera aan en microfoon uit
graag' en hij ging er van uit dat de
rest van de regels bekend waren.
Vergetend dat het voor de eersteklassers de eerste lockdown met
digitaal onderwijs op deze manier
was. Het resultaat was op z'n
zachts gezegd komisch. Iemand

zette midden in een uitleg de
microfoon van de docent uit (dat
schijnt niet te mogen, best gek).
Iemand anders riep in de bijbehorende chat 'WOEH! Ik heb level
39 gehaald' waar vervolgens de
halve klas op reageerde. De chat
werd sowieso gebruikt om allerhande gezelligheden uit te wisselen. Er werd gespeeld met verschillende achtergrondjes in de
digitale meeting, iemand liet zijn
cactus zien. Al met al was
het een chaotisch geheel.

Wie is wie? Marchien (36, dat ben ik). Ik ben
meestal goedgemutst en schrijf graag (k)luchtige columns. Getrouwd met; Maarten (39,
maar dat mag ik vast niet in de krant zetten)
Samen hebben we drie zoons, Leander (12),
Florian (10) en Merijn (8). Met z'n vijven in
een rijtjeshuis in Selwerd is het bij ons vaak
een gezellige janboel.

Inmiddels zijn we een flink
stuk verder in de tijd en
zie je het steeds soepeler
gaan. De chat wordt alleen
nog gebruikt voor vragen
aan de docent en relevante opmerkingen, er wordt
minder geklierd en meer
gewerkt. Sommige docenten
zijn zéér oplettend. Zo hoorde ik een docente zeggen
'Leander ik weet niet wat
je aan het doen bent, maar
je kijkt veel te blij voor
Duits'. Een korte blik op zijn
scherm liet me zien dat ze
daar gelijk in had. De leerlingen en docenten passen
zich razendsnel aan. Ik kan
er alleen maar bewondering
voor hebben.

Ingezonden

1000 nieuwe woningen in Groningen
GRONINGEN –Nijestee zorgt voor
1000 nieuwe woningen in Groningen. De Groningse woningcorporatie heeft in 2020 meer dan 600
nieuwbouw woningen opgeleverd.
Daarnaast vernieuwde zij dit jaar
400 bestaande woningen. Nijestee
is erg trots op dit resultaat voor
de stad Groningen en voor haar
inwoners.
1000 woningen
Nijestee bouwde ruim 600 nieuwe
woningen in onder andere de wijken Reitdiep, Paddepoel, Meerstad
en de Hoogte. In 2020 verbeterde
Nijestee bijna 400 woningen in
bijvoorbeeld de Oosterparkwijk,
Paddepoel en Lewenborg. Nijestee investeert in het verduurzamen van bestaande woningen. In
verschillende wijken verspreid
over de stad maakt de corporatie
woningen meer comfortabel, energiezuiniger en betaalbaarder.
Trots
Nijestee is blij met dit goede resultaat. Het is goed voor de stad
Groningen en voor haar inwoners. Directeur vastgoed Jan Jaap
Vogel vindt 1000 nieuwe woningen een geweldige mijlpijl: “Het

was ondanks Corona een heel succesvol jaar. We doen het samen
met onze bewoners, aannemers,
adviseurs en partners. Zonder hun
geduld en flexibiliteit lukte dit
niet.”
Ongedeelde stad
Voor bewoners vindt Nijestee
het belangrijk dat ze zelf kunnen kiezen hoe en waar ze wonen.

Nijestee wil een ongedeelde stad
waar mensen in gemengde wijken goed en betaalbaar kunnen
wonen. Gemengde wijken bestaan
uit koopwoningen, sociale huurwoningen of woningen in de vrije
sector. Nijestee is met 14.000
woningen de grootste corporatie
in de stad Groningen. Ongeveer
22.000 mensen huren een woning
van Nijestee.

De woontoren Atlas in aanbouw

Met één muisklik geld doneren
aan de Vrienden van ZINN;

Ingezonden

voor die glimlach en twinkelende ogen van bewoners en cliënten.
“We willen ons duidelijker profileren”, zegt voorzitter Robert
Berting van de Stichting Vrienden
van ZINN. Het doel van de stichting is bekend: het leven van de
bewoners en cliënten van ZINN
extra glans te geven door (financieel) bij te dragen aan activiteiten.
“Als je mensen warm wilt maken
voor je doelstellingen, dan zul
je zichtbaar moeten zijn. Daarom
hebben we nu een eigen website,
met niet alleen informatie over
onze ambities en projecten, maar
ook een doneerknop waarmee je
direct een donatie kunt doen.”
Neem vooral een kijkje op www.
vriendenvanzinn.nl.
In het langjarige bestaan van de
Stichting Vrienden van ZINN is
de website een mooie mijlpaal
die nieuwe inzichten markeert.
Robert Berting: “Door de crisis
kunnen we op dit moment niet

zoveel doen op het gebied van
concerten, activiteiten en beleving. We moeten onze aandacht
nu meer richten op ‘spullen’. Dat
klinkt misschien wat vreemd, laat
ik het concreet maken. We zien
de grote waarde in van Tovertafels en Qwiek Ups*. Die bezorgen de bewoners veel plezierige momenten, maar kosten erg
veel geld. Daarom zijn we nu aan
het sparen voor drie Tovertafels
en drie Qwiek
Ups. Het gaat
om tienduizenden euro’s. Als
we dit bedrag
bij elkaar hebben gespaard,
kunnen we in
deze tijd op een
andere manier
een glimlach
toveren op de

gezichten van de bewoners en clienten. Dat zou fantastisch zijn,
want dat is waar we het voor doen:
voor die glimlach en twinkelende
ogen van bewoners en cliënten
die genieten van dingen waar wij
aan bijdragen.
*Tovertafels en Qwiek Ups zijn
apparaten waarmee beelden
worden geprojecteerd op tafels,
muren en plafonds.
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Oud bewoonster Selwerd schrijft boek
Historische roman ‘Alles brandt
door mij’ over de abdis Hildegard
von Bingen (1098-1179)

"Veilig pinnen bij Bruna
Paddepoel binnen".

Op 9 januari j.l. verscheen bij
Brave New Books de historische
roman ‘Alles brandt door mij’ van
Gineke Meinders.

Sinds kort heeft de Bruna een geldmaat
staan waar je met alle bankpassen geld kan
opnemen en biljetten kan afstorten.
Gedurende de Lockdown is de winkel
geopend van 10 tot 18 uur.

De roman is het eerste deel van
een trilogie over het leven van de
12e-eeuwse abdis Hildegard von
Bingen.
Op zeer jonge leeftijd afgestaan
aan het klooster ontwikkelt zij
zich dankzij haar ontembare creativiteit tot o.a. genezer, profeet en
musicus, wier faam zelfs nu nog
doorklinkt.
Het fenomeen Hildegard
De Duitse Hildegard von Bingen
zorgt in haar tijd voor veel ophef.
Door haar visioenen wordt zij, een
vrouw notabene, erkend als vertolker van Gods wil. Haar boeken,
muziek en briefwisselingen met
kerkelijke en wereldlijke leiders
zijn grotendeels bewaard gebleven.
Inhoud
Al in haar vroege jeugd merkt de
hoogbegaafde Hildegard dat zij
dingen ziet die niemand anders
kan zien. Ze ontdekt dat deze gave
in haar omgeving als gevaarlijk
wordt beschouwd. Als ze in 1109
aan het klooster wordt afgestaan
probeert ze er over te zwijgen.
Maar haar intellect en creativiteit laten zich niet beteugelen. Zij
ontwikkelt zich van een onzeker
en eenzaam kind tot een geleerde
abdis die dankzij de paus erkenning krijgt voor haar visionaire
talent. Haar snel groeiende faam
en haar eigenzinnig optreden
bezorgen haar echter een aantal
gevaarlijke vijanden.
Hebzucht, opportunisme, erotiek,
wanhoop en jaloezie spelen een
centrale rol in het veelbewogen
leven van Hildegard.
Prof. dr. E. Mulder over de roman:
‘De auteur weet zeer scherpzinnig, met uitstekende stilistische
middelen een 12e-eeuwse ambi-

ance op te roepen. Gineke Meinders heeft zich diepgaand beziggehouden met de mens die Hildegard geweest zou kunnen zijn: het
amalgaam van mystieke geleerdheid, creativiteit en erotiek.
Deze combinatie van exactheid
en creatieve durf brengt een ver
van ons afliggende materie binnen bereik van moderne lezers.'
'Alles brandt door mij' (229 pagina's) is gepubliceerd via Brave New
Books. Het boek is als paperback
(ISBN: 9789464054965, €20,00)
of epub (ISBN: 9789464056464,
€9,00) te koop bij bol.com en de
Nederlandse boekhandels.
Voor meer informatie: www.ginekemeinders.info
Over de auteur
Gineke Meinders (1959) is geboren en getogen aan de Lijsterbeslaan in Selwerd, studeerde
biologie in Groningen. Na haar
studie werkte ze enige tijd als
beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming in Den Haag,
waarna zij zich volledig toelegde
op het schrijven. Ze verhuisde
terug naar Groningen, waar zij
nog steeds woont en werkt.
Haar fascinatie voor Hildegard
von Bingen gaat ver terug. Al in
2002 publiceerde ze onder het
pseudoniem Lucienne Cuperus in
Hollands Maandblad een essay
over mogelijke verklaringen voor
Hildegards visioenen.

Voor actuele
wijkinformatie en
de digitale Nummer 1:

WWW.PADDEPOEL.INFO

Gemeente kapt zeven bomen
op Zernike Campus
Op de Zernike Campus gaat de
gemeente zeven bomen kappen. Het zijn de laatste van 92
bomen waarvoor vorig jaar een
kapvergunning is afgegeven. Deze
bomen staan aan het begin van
de Zernikelaan, ter hoogte van
de Aletta Jacobshal. De bomen
hebben geen goede conditie en
een beperkte levensverwachting. Komend voorjaar gaat de
gemeente ze vervangen door nieuwe bomen.

Deze bomen worden later gekapt
dan andere bomen op de Zernike
Campus, omdat ze een functie
hadden voor de watervleermuizen
in dit gebied. De vijver tussen
de bomen en de Aletta Jacobshal én de vijver ten noorden van
Blauwborgje horen bij het foerageergebied van de vleermuizen.
Dat betekent dat deze zoogdieren
hier regelmatig rondvliegen voor
voedsel.

De Aletta Jacobshal is onlangs
vergroot. Hiervoor is een deel van
de vijver naast deze hal tijdelijk
gedempt geweest. De gemeente heeft ervoor gekozen om de
bomen toen niet te kappen. Dit
omdat de vleermuizen hier dan
veel minder herkenningspunten
zouden hebben. Nu de vijver weer
open is, zijn er volgens experts
genoeg herkenningspunten voor
de vleermuizen en kunnen de
bomen gekapt worden.

Website: www.gmeinders.info

Nieuwe leesclubs
bij ons in de buurt
Lees je graag en wil je wel eens
zien of een leesclub iets voor je is?
Ook in deze tijd is dat mogelijk!
Misschien blijven er nog langere
tijd beperkingen om bij elkaar te
komen.
Daarom introduceert de landelijke leescluborganisatie Senia ook
in onze regio online leesclubs. Als
de beperkingen minder worden
kun je elkaar ‘live’ ontmoeten.
Senia brengt mensen met eenzelfde interesse bij elkaar en
begeleidt de eerste bijeenkomst.
Je kunt kiezen uit literatuur-leesclubs of geschiedenis/biografieën.

Literatuur of geschiedenis
Afhankelijk van de interesse
komt een literatuur-leesclub of
een geschiedenis-leesclub tot
stand.
Je maakt een keuze uit een selectie van mooie romans of toegankelijke geschiedenisboeken. Senia
levert bij elk boek leeswijzers met
gesprekspunten.
Heb je belangstelling en wil je
meer informatie? Kijk dan op
www.senia.nl en meld je aan. Je
kunt voorkeur aangeven voor o.a.
romans, geschiedenis of filosofie.

Machtig en sterk voelt zich de machinist
Tachtig tonnen staal doen precies wat hij beslist
Maar is hij met zijn kleine vrouwtje samen
Dan zegt hij slecht angstig ja en amen
Henk-Jan Falkena

Help sleutels kwijt!
Heeft iemand een sleutelbos gevonden met vier huissleutels, zwart ovalen autosleutel en winkelwagenmuntje? Bel of app redactie Nummer 1 op 06 40 02 60 45. Wij brengen de bos terug bij de
eigenaar. Dank u!

Meedoen in Sunny Selwerd
GLASVEZELMONTEUR

MEDEWERKER GROEN

Werk-leer traject. Uren per week in overleg
Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Selwerd en de
omliggende wijken zoeken we mensen die aan de slag willen in
een werk-leer traject. Je kunt op korte termijn meedraaien met
de aannemer. Je gaat in de wijk bij bewoners aanbellen en hen
informeren over het project. Met bewoners maak je afspraken over
de aanleg van de glasvezel tot in hun woning, zodat het netwerk
gelijk klaar is voor gebruik na aanleg. Daarnaast kijken we samen
met jou naar opleidingsmogelijkheden tot glasvezelmonteur. Met
deze opleiding en ervaring zijn er veel mogelijkheden om te werken
als monteur.
Info: Karin Brinkhuizen. Tel: 06 – 40383630 /
E-mail: karin@wijkwerkbedrijf.nl
of www.wijkwerkbedrijf.nl/vacatures/

Loondienst of werk-leer traject. Uren per week in overleg
Het wijkwerkbedrijf is opzoek naar allround medewerkers groen
of mensen met ‘groene vingers’ die zich willen ontwikkelen in
dit vakgebied. Vanuit het Wijkwerkbedrijf ga je in een team
of zelfstandig aan de slag met diverse klussen, voornamelijk
in en rond de wijk Selwerd. Het betreft werkzaamheden
zoals tuinonderhoud, beheer openbaar groen, bestrating,
onkruidbestrijding, bestratingswerkzaamheden, snoeien en meer.
We zoeken bij voorkeur mensen met een relevante vakopleiding
of relevante ervaring maar het is geen vereiste. Er zijn namelijk
mogelijkheden om het werk te combineren met leren. Wel moet je
affiniteit hebben met groenwerkzaamheden, buiten werken en moet
je fysiek sterk zijn.
Info: Karin Brinkhuizen. Tel: 06 – 40383630 /
E-mail: karin@wijkwerkbedrijf.nl
of www.wijkwerkbedrijf.nl/vacatures/

STEWARD SELWERD
Loondienst of werk-leertraject. Uren per week in overleg
Als steward ben jij een aanspreekpunt voor bewoners en passanten
van Selwerd. Je hebt een belangrijke en klantvriendelijke functie.
Je bent het aanspreekpunt voor bewoners en passanten. Jij
geeft antwoord op vragen omtrent de werkzaamheden over de
plaatselijke bouwwerkzaamheden. Verder draag je er zorg voor dat
de passanten op een veilige manier langs het bouwgebied zich
kunnen verplaatsten. Je beantwoordt allerlei vragen en informeert
en verwijst passanten. Je bent op communicatieve wijze in staat
allerhande (kleine) situaties te signaleren / op te lossen en /of daar
eventueel hulp bij in te schakelen.
Wat bieden wij?
Je maakt onderdeel uit van de organisatie Wijkbedrijf Selwerd.
Naast het feit dat voor deze werkzaamheden een vergoeding
wordt betaald, zorgt het wijkwerkbedrijf ook voor andere zaken als
bijvoorbeeld werkkleding (jas). Start januari 2021.
Info: Karin Brinkhuizen. Tel: 06 – 40383630 /
E-mail: karin@wijkwerkbedrijf.nl
of www.wijkwerkbedrijf.nl/vacatures/

ENERGIECOACH
Participatiebaan – Vrijwilligerswerk. Vanaf 8 uur in de week
Steeds meer mensen gaan aan de slag met het verduurzamen van
hun woning. De grote vraag is: hoe maak je je huis duurzaam en
groen? Vanuit het Wijkbedrijf Selwerd willen we Selwerders helpen
om deze vraag te beantwoorden: energiecoaches adviseren thuis,
aan de keukentafel, over mogelijkheden voor energiebesparing en
eventueel -opwek.
We zijn daarom op zoek naar wijk-energiecoaches. Energiecoaches
in Selwerd bezoeken en adviseren over (structurele)
energiebesparingen, die door de bewoner zelf uitgevoerd kunnen
worden zoals het gebruik van tochtstrips en spaarlampen. Na dit
vrijblijvende keukentafel-advies kunnen we experts inschakelen
die een uitgebreider en diepgaander advies kunnen geven. Op
die manier helpen we woningeigenaren met het stap voor stap
verduurzamen van hun woning.
Wat bieden wij?
Vooraf doe je mee met de basistraining tot wijk-energiecoach. In
de training leer je meer over energiebesparende maatregelen en
andere vaardigheden die je nodig hebt als energiecoach.
Daarnaast bieden we je een mentor en persoonlijke begeleiding.
Info: Hanneke Wierenga (06-33608314) en Karin Brinkhuizen
(06-40383630) of: energiecoaches@wijkbedrijfselwerd.nl.

ALLROUND
KLUSJESMAN/VROUW
Loondienst of werkervaringsplek. Uren per week in overleg
Het wijkwerkbedrijf voert diverse klussen uit in en rond Selwerd.
Door de wijkvernieuwing in Selwerd krijgen we steeds meer
klussen en opdrachten. Daarom zijn we voor ons klusteam op
zoek naar werknemers die op projectbasis aan de slag willen als
allround klusser. Het werk zal bestaan uit: timmer, schoonmaken,
opruimen, sjouwen, schilderen, behangen en meer.
Ben je handig en heb je technisch inzicht dat is dit mogelijk een
leuke functie voor jou. We kijken ook naar mogelijkheden om het
werk te combineren met een opleiding of training. Het is ook een
goede kans als je je in dit vakgebied verder wil ontwikkelen. Heb
je belangstelling? Dan komen we graag met je in contact.
Info: Karin Brinkhuizen. Tel: 06 – 40383630 /
E-mail: karin@wijkwerkbedrijf.nl
of www.wijkwerkbedrijf.nl/vacatures/

CREATIEVE KOK
MET ONDERNEMINGSGEEST
Het betreft een functie van 32-36 uur per week, zo snel mogelijk
Het restaurant biedt goede kansen voor diverse wijkbewoners, zoals
startende ondernemers uit Selwerd (of een van de omringende
wijken), wijkbewoners die op zoek zijn naar betaald werk en
wijkbewoners die een leuke stageplek zoeken. Het is een plek om
je onderneming verder te professionaliseren, weer mee te draaien
in de maatschappij, ervaring en werkritme op te doen en samen te
werken met collega’s.
Functie-eisen
• Ervaring als kok, in bezig van HACCP-certificaat;
• Erkend Leermeesterschap en een certificaat voor sociale hygiëne
zijn een pré;
• Horeca-ervaring: kennis van technische kennis en wetgeving;
• Ervaring met maatschappelijk projecten is een pre;
• MBO+ werk- en denkniveau.
Reageren kan tot 31 januari ter attentie van Meike Vierstra op
e-mailadres meike@wijkbedrijfselwerd.nl / 0652481471
of René Paulissen, bedrijfsleider 0623482462.

