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Wanneer kunnen we weer optreden?

Herinrichting buitenterrein torenflat House of Groningen

Door Hans Mulder; Nadat de laat-
ste bouwhekken en keten zijn 
weggehaald, wordt er tijd hard 
gewerkt aan de herinrichting van 

het buitenterrein tussen de toren-
flats “Atlas” en “House of Gronin-
gen” in Paddepoel.
In de zuidelijke hoek wordt een 

De bomen vlak voor ze de grond in gaan

Meer foto's van House of Groningen kunt u bekijken op:
www.paddepoel.info/home/paddepoel-nieuws/3438-buitenterrein-house

Sneeuw- en ijspret op onze vijvers

Foto's: Hans Mulder

Foto: Marchien Brandts Buijs

(Illustratie: Joop Luining)

Van de redactie; Langs een gedeelte 
van de Paddepoelsterweg gaat de 
gemeente een voetpad aanleggen. 
Hiervoor is een omgevingsvergun-
ning aangevraagd. De werkzaam-
heden beginnen waarschijnlijk in 
april. De gemeente legt het wan-
delpad aan, omdat de weg steeds 
drukker bereden wordt door 

fietsers. Er komen dagelijks zo’n 
7000 tot 8000 fietsers langs. De 
wens voor het voetpad komt van 
het Wijkplatform Selwerd. Daar-
naast zijn er initiatieven vanuit de 
wijkvernieuwing Sunny Selwerd 
om het gebied aantrekkelijker te 
maken voor bewoners. Die ontwik-
keling staat los van het voetpad.

Aanleg voetpad langs Paddepoelsterweg

Van de redactie; Met zoveel sneeuw 
is het volop winterpret deze dagen. 
Leuk voor iedereen die naar bui-
ten kan gaan en sneeuwpoppen 
kan maken. Maar er zijn ook men-
sen die door verschillende omstan-
digheden niet van de winterpret 
kunnen genieten. Dat is sneu, maar 
we zien ook mooie en leuke dingen 
gedurende deze dagen in onze wij-
ken Paddepoel en Selwerd. We zien 
dat studenten, jongeren en volwas-
senen de senioren helpen met het 
dragen van boodschappentassen 
wanneer ze willen oversteken. Ook 
zijn er buren die elkaar helpen bij 
het halen van boodschappen. Dit 
omdat niet iedereen naar buiten 
kan met zoveel sneeuw om ons 
heen.  Columniste Ingrid Werle-

man zag dit laatst een paar keer 
gebeuren. Hierdoor kwam ze met 
het initiatief om volgende maand 
een bloemetje te geven aan een 
inwoner van onze wijken die wel 
een attentie verdient. Maakt niet 
uit of het een groot of klein gebaar 
is wat deze inwoner gedaan heeft. 
Het gaat om het gebaar, vindt ze. 
Alle inwoners van onze wijken 
Paddepoel en Selwerd kunnen 
meedoen aan deze actie. 
Ze kunnen hun kandidaat via een 
mail naar: redactienr1@gmail.com 
doorgeven en het lot bepaalt wie 
de gelukkige winnaar wordt. Plaat-
sing van een foto van de winnaar 
in Nummer 1 gebeurt altijd in 
overleg met de inzender en de 
winnaar.

Aan wie geeft u een bloemetje?

tuin aangelegd met bankjes en 
jonge bomen. Volgens de boom-
verzorgers gaat het om de soort 
Spaanse Aak. Tussen de bomen 
wordt een lage oeverbeplanting 
aangebracht. Hierdoor komen ook 
de beide kunstwerken die bij de 
flats zijn geplaatst mooi tot hun 
recht. Het is werk van kunstenaar 
Harm van Weerden met de namen 
“Kardinaalsmuts” en “Levend 
Steentje” dat hij in 1976 maakte.
De woontoren “House of Gronin-
gen” is klaar en wordt nu opge-
leverd. De eerste rondleidingen 
aan de nieuwe huurders zijn al 
gegeven. Als we de buitengevel 
van de hoge flat bekijken dan is 
het een mengeling van witte, gele 
en rode bakstenen. De architect 
heeft zich laten inspireren door 
behang uit de jaren zestig. Wie 
echter naar de vensters kijkt, ziet 
mogelijk een gelijkenis met oude 
kruisvensters met daaromheen 
een witte lijn die een lijkt op een 
spekrand van natuursteen. Het 
is samen met de aangelegde tuin 
een bijzonder complex geworden.

Foto: Tjeerd Flokstra



samen met Dierenriemstraat 106, Groningen 
(winkelcentrum Paddepoel)

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 maart organiseren we weer diverse bijeenkomsten en workshops. Vanwege 
de coronamaatregelen organiseren we ze deze maand online. Meedoen kan 
eenvoudig via je laptop, tablet of mobiel. 

Meer weten of direct aanmelden?
Stuur een mail naar deruimte.groningen@sns.nl of bel 050 - 409 45 83.
Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis.

Wanneer Wat

Zaterdag 
13 maart 
In verschillende 
blokken van 
10 tot 16 uur

Sollicitatie carrousel
Een leuke baan vinden is niet altijd makkelijk. Hoe schrijf je een goede 
brief? Wat trek je aan bij je sollicitatiegesprek. En hoe kom je erachter 
of de bedrijfscultuur bij jou past? Deze dag bieden we je verschillende 
workshops die je helpen bij het vinden van die ene toffe baan.

Samen met Karin Vliem (loopbaancoach), Iris Peeks (recruiter) en 
Annelies Dijkstra (stylist van Presence Imaging).

Donderdag 
18 maart
van 19 tot 
21 uur

Hoe houd jij alle ballen hoog?  
In je werk kun je veel stress ervaren, waardoor je uit balans raakt. Ook je 
persoonlijke situatie kan zorgen voor spanningsklachten, bijvoorbeeld 
omdat je ook mantelzorger bent. Natuurlijk wil je voorkomen dat je 
uitvalt. Hoe kom je weer in balans en zorg je goed voor jezelf? 

Coach Anke Luttjeboer, van Krachtig in Werk, geeft deze workshop 
waarin je inzicht krijgt in je persoonlijke situatie. Na de workshop weet je 
hoe je werk en privé beter kunt combineren.

Donderdag 
25 maart
Van 19 tot 20 uur

Op eigen benen
Bijna 18? Dan ben je baas over je eigen geldzaken. In deze workshop 
hoor je wat je allemaal moet regelen en aanvragen als je 18 wordt. 
Samen met WIJS en DUO. 

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

van 18 maart ?
Bel 0595-437777 of 

mail naar kranterij@noordpers.nl  

Huis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en Paddepoel

Nummer 1

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.

Patrick 
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol

Net als wij
We gaan door totdat Patrick en alle andere 
nierpatiënten weer de vrijheid hebben om gewoon te 
kunnen leven. Help mee. Doneer op nierstichting.nl
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Colofon
Nummer 1
jaargang 2021

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 instu-
ren. Wilt u garantie van plaat-
sing, denk dan ook eens aan 
adverteren.

Deadlines kopij 2021
08 maart, 12 apr, 10 mei,
07 jun, 13 sep, 11 okt, 08 nov, 
06 dec.

Druk- en bezorgdata 2021
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 maart.

Algemene vraag of suggestie 
aan de redactie?
U kunt contact opnemen met 
redactievoorzitter Titia Strui-
ving via 06-40026045. Ook 
voor vragen over sponsoring.

Advertentieverkoop en 
opmaak
Neem voor het plaatsen en 
evt. opmaken van adverten-
ties 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.

Druk: Noordpers

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden 
stukken te corrigeren/redi-
geren en/of in te korten. Bij 
ingezonden artikelen wordt 
altijd de naam van de auteur 
vermeld. Teksten uit de wijk-
krant kunnen overgenomen 
worden met exacte bronver-
melding.

Projecten en financiën
Op 1 februari klonk ’s middags de sirene en ’s 
avonds vond dus weer een vergadering plaats van de 
wijkraad. Naast een viertal wijkraadsleden was ook 
Derk den Boer aanwezig om ons bij te praten over 
het UDIHiG-project. Deze afkorting staat voor Urban 
Design for Improving Health in Groningen.

UDIHiG
In de periode dat Derk lid was van de wijkraad raakte hij betrokken bij UDIHiG. Na 
zijn aftreden is besloten dat hij deze taak namens de wijkraad blijft uitvoeren en ons 
regelmatig bijpraat over de ontwikkelingen. Corona zorgde ook hier voor vertraging, 
maar gelukkig kon online veel doorgaan. Interviews met wijkbewoners leverden 
drie knelpunten op in de wijk waarvoor nu een oplossing wordt uitgewerkt door het 
Atelier Stadsbouwmeesters. Zodra de ontwerpen gereed zijn worden ze opnieuw aan 
wijkbewoners voorgelegd. Wilt u meepraten, houdt dan de berichtgeving in deze 
krant en op www.paddepoel.info in de gaten, of stuur een e-mail naar m.koene@rug.
nl.  

OV-verbinding met het Zernike
Ook deze vergadering hebben we gesproken over de mogelijke aanleg van een 
spoorlijn naar Zernike. Hierdoor zal de verkeersdruk op de Eikenlaan en Zonnelaan 
verminderen, en dat is positief zowel voor Paddepoel als Selwerd. Maar aanleg door 
het buitengebied ten noorden van Selwerd steunen we niet. Dit gebied behouden we 
graag als recreatieplek voor bewoners uit het noorden van beide wijken.

Financiën
Een derde belangrijk onderwerp was het overzicht van de financiën van 2020. 
Afgezien van een enkele vraag om toelichting was alles duidelijk en kunnen we het 
afgelopen jaar financieel afronden. Ook kwamen enkele toekomstige uitgaven ter 
sprake waarmee we als wijkraad bewonersactiviteiten willen ondersteunen, zoals een 
Zoomabonnement.

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 
maart vanaf 20.00u.

Meer informatie over de wijkraad, de wijkraadsleden en verslagen van onze vergade-
ringen vindt u op: https://www.paddepoel.info/de-wijkraad

Voor u in de wijkraad: 
Hans Berends
Begin 2021 ben ik lid geworden van 
Wijkraad Paddepoel. Vorig jaar zag ik de 
oproep in deze krant, dat er bestuursleden 
werden gezocht. Daar heb ik op gereageerd 
en sindsdien heb ik een paar online ver-
gaderingen bijgewoond. Tijdens de laatste 
vergadering ben ik tot het bestuur toege-
reden. Fijn dat ik iets voor de wijk kan 
betekenen.

Meer over Hans
Ik ben geboren aan de Beukenlaan in Sel-
werd, maar opgegroeid in Paddepoel en 
tussentijds een tijdje weggeweest. Maar 
omdat ik heel graag terug wilde naar Pad-
depoel ben ik samen met mijn dochter 
sinds 2016 weer terug in de wijk. Ik heb 
eerst een mooi appartement gehuurd aan 
de Planetenlaan. In november 2019 heb ik 
een terraswoning gekocht aan de Voerman-
straat. Daar woon ik met mijn dochter van 
16 jaar. In maart vorig jaar heb ik ook mijn 
bedrijf naar de Voermanstraat verhuisd. Ik 
ben blij (en mijn dochter ook) dat we in 
Paddepoel wonen. We genieten elke dag 
van onze mooie wijk.

En zijn taken
Ik ben eigenaar van Het Raadhuis (make-
laarskantoor) en was op zoek naar wat ik 
voor de wijk kon betekenen. Ik ben voor-
heen voorzitter geweest van een onderne-
mersvereniging maar na mijn verhuizing 
naar Paddepoel ben ik daarmee gestopt. 
Door de oproep in de wijkkrant begon het 
te kriebelen en heb ik mij aangemeld. Ik 
hoop dat ik met mijn kennis van de woning-
markt een bijdrage kan leveren aan de ont-
wikkeling van onze mooie wijk. Binnen het 
bestuur zal ik mij bezig gaan houden met 
bouwen en sociale samenhang.

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 huidi-
ge omstandigheden vergaderen we online. Wilt 
u graag aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmel-
den voor online deelname.

De volgende vergadering is op 1 maart.
Tijd: 20.00u
Plaats: online
Heeft u inbreng, dan horen we het graag via 
secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Van de Wijkraad Paddepoel

’s Ochtends in Assen zet je je fiets in de 
stalling en op het station koop je nog even 
een koffie voor onderweg. Dan zoek je een 
plekje in de trein naar Groningen, op weg 
naar je werk aan de Hanze. Bij Groningen 
Centraal rijdt je trein door en net iets later 
stopt hij bij station De Hoogte. Daar stap 
je over op de monorail en zoef je in enkele 
minuten langs de ring naar het Zernike.’

Klinkt te mooi om waar te zijn? Twee jaar 
geleden werd dit plan opgetekend op initi-
atief van Wijkplatform Selwerd, Wijkraad 
Paddepoel en Wijkvereniging Tuinwijk en 
aan de gemeente overhandigd, met als 
doel om een oplossing te bieden aan de 

toenemende verkeersstroom door onze 
wijken van en naar het Zernike. In decem-
ber berichtte het Dagblad van het Noor-
den dat de provincie opnieuw een spoor-
lijn naar het Zernike onderzoekt en alleen 
een traject ten noorden van begraafplaats 
Selwerd als haalbaar ziet. Wijkraad Padde-
poel is hier niet voor en daarom brengen 
we ons alternatief samen met anderen 
opnieuw onder de aandacht. Op de kaart 
ziet u hoe we hiermee het busverkeer in 
de wijken willen verminderen mét behoud 
van het gebied boven Selwerd. Belangrijk 
om te weten is dat Station Noord naar ons 
idee prima naast het nieuwe station kan 
blijven bestaan. 

In 2025 naar Zernike via
station De Hoogte?

Na de geslaagde groene acties in 2020 
wilden we vanuit Wijkbureau Padde-
poel ook dit jaar weer samen met jullie 
aan de slag. Vanwege corona kunnen 
we momenteel geen acties organiseren 
waarbij mensen samenkomen en daar 
balen we van…

Maar niet getreurd, want we hebben een 
oplossing! We kunnen samen de handen 
uit de mouwen steken, niet op dezelf-
de plaats, maar wel op dezelfde tijd! 
Daarom staan wij op zaterdagochtend 
27 februari klaar, met onze afvalgrijper 
en een afvalzak, voor de eerste digitale 
opruimactie in Paddepoel.
We gaan samen aan de slag, elk op 

onze eigen route of plek in de wijk. Via 
Whatsapp delen we onze inspanningen 
en resultaten, zodat we toch kunnen 
genieten van wat we samen bereiken.

Doe je ook mee? Aanmelden kan via 
info@wijkbureaupaddepoel.nl of een 
bericht via Whatsapp naar 0651614087. 
We beginnen op 27 februari om 10.00u 
met een digitale kick-off en gaan daarna 
allemaal aan de slag. Heb je geen afval-
grijper? Deze kun je aanvragen door 
je aan te melden als Stille Kracht op 
https://gemeente.groningen.nl/gronin-
gen-schoon-dankzij-mij. De grijper mag 
je daarna houden, zodat je daarna ook op 
eigen gelegenheid aan de slag kunt.

Doe je ook mee op 27 februari? Ingezonden
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Zwembad De Parrel: de aanloop tot de bouw

Zwembad De Parrel is één van de 
parels van de wijk Selwerd. Dit 
zwembad wordt dan ook veelvul-
dig bezocht door zowel jong als 
oud. En niet alleen door bewoners 
van Paddepoel en Selwerd. Ontel-
baar zijn de personen die in de 
loop van de afgelopen 35 jaren 
een of meerdere diploma’s heb-
ben gehaald door de zwemlessen 
te volgen in De Parrel. 

In 1975 werd het zwembad voor 
het publiek geopend. Daar ging 
wel het nodige aan besluitvor-
ming aan vooraf. Begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw werd 
het belang van een zwembad voor 
de toen nieuwe wijken door de 
gemeente Groningen al ingezien. 
Maar de financiering en uitvoer 
van de plannen verliep bepaald 
niet soepel.
Zo bleek in de maand februa-
ri 1974 dat de toenmalige leden 
van de Groninger raadscommis-
sie voor sport en recreatie erg 
verbitterd waren over de gang 
van zaken rond de zwembadplan-
nen in Selwerd. Die verbittering 
had betrekking op het feit, dat 
de plannen voortdurend moes-
ten worden herzien, omdat de 
beschikbare gelden bij lange na 
niet voldoende bleken.

In de eerste plannen werd uitge-
gaan van het bouwen en inrichten 
van een zogenaamd combi-bad, 
een zwembad dat zowel over een 
overdekt als openlucht gedeelte 
zou beschikken. Toen dit om finan-
ciële redenen niet te verwezenlij-
ken bleek, maakten de gemeen-
telijke beleidsvoerders een plan 
voor de bouw van enkel en alleen 
een overdekt zwembad. De kos-
ten van dit plan werden begroot 
op ongeveer 6,5 miljoen gulden. 
Hierbij werd aangetekend dat 
de oorspronkelijke opzet, dus het 
plan inclusief een openluchtbad, 
voor de toekomst niet helemaal 
werden uitgesloten. 

De Gemeente diende het plan in 
bij de Provincie Groningen om in 
aanmerking te komen voor een 
zogenaamde ACW-subsidie. Deze 
subsidie werd door de overheid 
beschikbaar gesteld ter bevor-
dering van de werkgelegenheid. 
De Provincie wees de subsidie-
aanvraag echter af, omdat de in 
de plannen opgenomen loonbe-
dragen ‘per manweek’ te hoog 
waren. Hierop stelde het Colle-
ge van B&W een commissie in 
die de opdracht kreeg om een 
goedkoper plan te maken. In de 
opdracht stond dat de totale kos-
ten tot ongeveer 4 miljoen gul-
den beperkt moesten worden. 
Dat betekende onder meer dat de 
mogelijkheid tot het bouwen van 
een onoverdekt bad niet meer in 
de begroting werd opgenomen en 
daarmee dus geheel uit het plan 
verdween.

Het uiteindelijke plan werd in 
februari 1974 voorgelegd aan de 
gemeenteraad van Groningen. In 
de discussie hierover waren enkele 
smakelijke opmerkingen te horen. 
Zo meldde het VVD-lid J.B. Brons: 
“Het plan lijkt wel een citroen, 
die uitgeperst is. Ik vraag me af 
of er wel genoeg geld is om straks 
water in het bad te laten stromen.” 
Namens de Christelijk Historische 
Unie kwam de heer J.J. Mathijsse 
aan het woord. Hij vroeg zich af 
of het wel verantwoord was om 
voor een dergelijk hoog bedrag 
een zwembad neer te gaan zet-
ten. Namens de CPN merkte Jan 
Siemons op dat hij hoge priori-
teit wenste ten voordele van het 
zwembadplan maar hij zich ook 
bewust was van het gegeven dat 
de overheid het geld liever uitgaf 
voor de werkzaamheden aan auto-
wegen. Siemons voegde eraan toe 
dat een instructiebad broodnodig 
was voor de noordelijke wijken 
van de stad Groningen, gezien de 
enorme aanwas aan gezinnen met 
jonge kinderen.

Namens de PvdA sprak raadslid 
W. Hendriks. Hij pleitte ervoor 
het openluchtbad in Hoogkerk een 
grote onderhoudsbeurt te geven 
aangezien de plannen voor een 
openluchtbad in Selwerd aan de 
kant waren geschoven. De jeugd 

van de nieuwe noordelijke wij-
ken konden dan gemakkelijk in de 
zomermaanden een bezoekje aan 
het bad in Hoogkerk brengen.
Uiteindelijk werd het laatste plan 
door het College van B&W, als defi-
nitief plan, aan de gemeenteraad 

als definitief plan voorgelegd. De 
Raad keurde dit plan goed en zo 
kon in het najaar van 1974 worden 
begonnen met de bouwwerkzaam-
heden. In het daaropvolgende jaar, 
1975, werd De Parrel officieel in 
gebruik genomen.

Zwembad 'De Parrel' in aanbouw. Gemaakt door: Persfotobureau D. van der Veen (foto is eigendom Groninger 
Archieven)

En voor wie de smaak van het zwemmen nu te pakken heeft gekregen:
Dit seizoen gaat de Papiermolen een maand eerder open. Vanaf donderdag 1

april kunt u weer zwemmen in dit openluchtbad. Dit op verzoek van de vele sportlief-
hebbers die door de coronamaatregelen en lockdown geen gebruik konden maken van 
de mogelijkheden om te zwemmen in de overdekte gemeentelijk zwembaden. Eén en 

ander is nog wel afhankelijk wat de geldende coronamaatregelen op 1 april zijn. Maar 
een buitenbad kan eerder open dan een binnenbad, omdat buitensporten eerder toege-

staan zijn dan binnensporten.

97 populieren bij begraafplaats 
Selwerderhof moeten weg omdat 
ze gevaarlijk zijn. Deze zomer 
viel er nog een zware tak vlak 
achter een rouwstoet. De 60-jari-
ge bomen hebben hun uiterste 
houdbaarheidsdatum bereikt. Er 
komen 106 nieuwe bomen.
De gemeente is in december 
begonnen met het verwijderen 
van de bomen. Eén veld komt 

later aan de beurt. Daar moet 
eerst een pad worden aangelegd 
voor de machines. De aannemer 
werkt niet tijdens begrafenis- en 
crematiediensten. Dit voorjaar 
plant de gemeente 106 bomen 
terug, zoals esdoorns, beuken, 
tamme kastanjes, noten en eiken, 
samen met 540 verschillende 
heesters.

Bomen bij
Selwerderhof
moeten weg

Het is eind januari en Florian 
komt uit de taxi stappen met een 
grote plastic tas met kleddernat-
te kleren en een vreemde broek 
en schoenen aan. Hij kijkt een 
beetje verlegen naar de grond bij 
binnenkomst en geeft me de zak 
met natte kleren aan.
Ik kijk hem nieuwsgierig aan. 
'Schoenen zonder sokken zitten 
echt niet lekker mam! En je wilt 
zeker weten wat er is gebeurd hè 
mam?' En uiteraard wil ik dat!
Na even nadenken begint hij 
een heel verhaal, hij kan nogal... 
uhm... volledig zijn in zijn verha-
len, dus ik zal me hier beperken 
tot een samenvatting van zijn ver-
haal.
Hij was op het terrein bij zijn 
school aan het spelen in de pauze 
aan de rand van een soort klein 
meertje.
Op dat meertje lag een heel dun 
laagje ijs. En Florian snapte 
prima dat je op 2 mm ijs niet kan 
staan, maar hij was wel nieuws-
gierig naar het ijs en wilde het 
graag van dichterbij bekijken. Op 
het ijs, een metertje uit de kant, 
lag een plankje. Dus hij bedacht 
dat het ijs niet stevig was, maar 
dat plankjes wel stevig zijn. En 
zonder hier verder al te goed over 
na te denken, nam hij een aan-
loopje en sprong op het plankje.
Dat ging natuurlijk niet zo goed 
als hij verwachtte, en toen stond 
hij tot over zijn knieën in het 
water.
Ik schiet vreselijk in de lach en 
hij grinnikt wat mee. Achteraf 
snapt hij ook wel dat het niet zo 

handig was: “maar ik dacht dat 
het plankje misschien ook op de 
bodem lag”. We komen samen tot 
de conclusie dat de meeste plank-
jes geen halve meter dik zijn en 
lachen er samen nog een tijdje 
over door.
Als ik min of meer uitgegrinnikt 
ben, bedenk ik ineens iets. Hoe 

komt een school van zes kinderen, 
die pas dit jaar gestart is eigen-
lijk aan passende reservekleren? 
Vooral schoenen?
Nou, dat bleek eenvoudig, op het 
terrein van zijn school zit ook een 
weggeefwinkel en daar hadden 
ze een broek en schoenen in zijn 
maat. Goed geregeld! 

Moeder in coronatijd

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.

Door Hans Knot:

Illustratie door Angelique Boter
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WIJKVERBETERING
Sunny Selwerd!

Stoep in de Esdoornlaan.

Losse stoeptegels en stoeptegels 
die bijna verticaal staan door 
boomwortels… In Selwerd loop 
je niet overal even veilig over de 
stoep. De wijkvernieuwing gaat 
dat aanpakken door alle straten 
opnieuw in te richten. Sommige 
straten zijn snel aan de beurt, bij 
andere straten kan de herinrich-
ting nog best een paar jaar duren. 
Zolang kan het onderhoud van de 
stoepen niet wachten, vond het 
Wijkplatform. Daarom zijn ze een 
buurtonderzoek gestart en daar 
is uw hulp bij nodig. Slechte stoe-
pen langs de straten en naar de 
pleintjes kunt u tot 1 maart stu-
ren naar wijkplatform@selwerd.
info.
Het resultaat van het onder-
zoek gaat naar stadsbeheer van 
de gemeente. Dat team is ver-
antwoordelijk voor het beheer 
en onderhoud van de openbare 
ruimte. In wijken zoals Selwerd 
onderneemt men alleen actie na 
meldingen. Dat kan altijd en dus 
ook buiten het buurtonderzoek 

om. Bel 14050 en vraag naar het 
gebiedsteam of meld via de app 
Slim melden.

Verbeteren van de stoepen

Het komend halfjaar werken 
we aan een plan voor de nieuwe 
inrichting van een aantal stra-
ten in het westen van de wijk. 
Het gaat om de straten waar de 
hoofdleiding van het warmtenet 
doorheen komt: de hele Malu-
slaan, de hele Duindoornstraat, 
een stukje van de Elzenlaan, een 

stukje van de Esdoornlaan en een 
stukje van de Bottelroosstraat. 
Binnenkort krijgen de bewoners 
van Selwerd-West een uitnodiging 
om mee te denken over de herin-
richting. Houd uw brievenbus dus 
in de gaten! Contact: David Berg-
top, projectleider (david@sunny-
selwerd.nl )

Denk mee over
herinrichting Selwerd-West

Toen Gerda 3 jaar geleden over de 
Buurttaxi hoorde, meldde ze zich 
direct aan als chauffeur.

“Ik zat toen in het Wijkplatform – 
nog steeds trouwens – en dat werd 
daar besproken. Jeanet Huismans 
en ik zeiden: dat gaan we doen! 
We vonden het leuk om te doen 

Op initiatief van het Wijkplat-
form gaat de gemeente een voet-
pad aanleggen langs een stukje 
Paddepoelsterweg. Sinds de bouw 
van de Feringabuilding is deze 
weg tussen viaduct en bruggetje 

en ook leuk om het initiatief op 
gang te helpen. In het begin reed 
ik vaker, tegenwoordig vul ik als 
reservechauffeur de gaten in de 
planning. We hebben heel wat 
vrijwilligers. Veel mensen rijden 
op de Buurttaxi om meer kans 
te maken op de arbeidsmarkt. 
Het is hartstikke leuk werk. Je 

de tijdelijke fietsroute naar Zer-
nike. Voor de lockdown was het 
er zo druk dat het er niet meer 
prettig wandelen was. De Padde-
poelsterweg is onderdeel van het 
Pieterpad.

krijgt heel verschillende mensen 
in je taxi, en de mensen zijn dank-
baar dat ze een keer bij iemand 
op bezoek kunnen gaan of bood-
schappen kunnen doen, of naar 
de huisarts of tandarts, wat nor-
maal heel moeilijk is qua vervoer. 
Het geeft me het gevoel dat ik 
iets nuttigs doe. Ik houd erg van 
autorijden. We rijden nu met een 
elektrische auto, alleen daarom al 
zou je chauffeur bij de Buurttaxi 
willen zijn. Door het rijden op 
de taxi ben ik anders gaan kij-
ken naar de wijk waar ik woon. 
Dat komt natuurlijk ook door het 
werk voor het Wijkplatform. Ik 
heb veel nieuwe mensen leren 
kennen. Niet alleen de klanten 
maar ook de andere chauffeurs. 
We eten een keer met elkaar, je 
vergadert een keer met elkaar en 
er is wel eens een dagje uit van 
het Wijkbedrijf. Nu dus allemaal 
even niet, maar zo gaat het in 
normale tijden. Ik doe er allemaal 
aan mee en zo ontmoet je mensen 
uit de wijk die weer heel andere 
dingen doen. We zijn de wijk met 
de meeste nationaliteiten en de 
wijk met de meeste goedkope 
sociale huurwoningen. Het is de 
kunst om er iets van te maken 
met elkaar en daar werk ik graag 
aan mee.”

“Ik wandel daar heel graag, met 
als veel andere bewoners van 
Selwerd”, zegt een van de leden 
van het Wijkplatform. “Het was 
echt gevaarlijk om daar te lopen 
met die horden fietsers, ook als 
ik tegen de stroom in liep. Bij 
het plannen van die fietsroute 
was ons bewoners en gebruikers 
van de Paddepoelsterweg niets 
gevraagd.” Het bruggetje ligt er 
vooralsnog tijdelijk. Het voetpad 
dat wordt aangelegd, ook. Mocht 
het bruggetje blijven, dan wil het 
Wijkplatform dat er ontmoedi-
gende maatregelen komen voor 
fietsers om deze doorsteek naar 
Zernike te nemen. Tijdens de 
lockdown is het er voorlopig weer 
rustig wandelen, als vanouds. De 
uitvoering van de aanleg van het 
voetpad vindt naar verwachting 
plaats in april.

Gerda rijdt de Buurttaxi

Aanleg voetpad langs Paddepoelsterweg

Ik doe mee!

De Paddepoelsterweg is een populaire wandelroute voor mensen uit de wijk.

Oproep
Veel bewoners hebben aangegeven dat ze 

behoefte hebben aan mooie wandelroutes in 
de nabije omgeving van de wijk.

U ook? Denk dan mee!
Bijvoorbeeld over waar die moeten komen, en 
hoe we die gaan aanleggen. Neem contact op! 

info@sunnyselwerd.nl.

Door Hans Mulder; Op 5 febru-
ari jl. werd in opdracht van de 
Gemeente Groningen, door uit-
voerder Schagen Infra, de kruising 
van het fietspad door het Park 
Selwerd met het fietspad langs de 
noordelijke ringweg, ter hoogte 
van het tunneltje, voorzien van 
het eerste gekleurde beton. Eer-
der waren al enkele vluchtheuvels 

geplaatst die ervoor moeten zor-
gen dat de fietsers op een geleide-
lijke manier de aansluiting op de 
paden kunnen maken. Tijdens het 
storten van het beton, was het erg 
slecht weer. Eerst zware regen en 
daarna werd het werk tijdelijk stil 
gelegd door de vorst en de sneeuw. 
Op de foto werd het eerste deel 
van het beton gestort.

Aansluiting fietspaden in
Park Selwerd deels gereed

Gerda

Bij de verbouwing van de studen-
tenflat aan de Kornoeljestraat in 
Selwerd werd asbest aangetrof-

fen. Op de foto ziet u personeelsle-
den van aannemer Oenema druk 
bezig met het verwijderen van het 

asbest aan de smalle zijkanten 
van de flat. Met een hoogwerker 
en een hijskraan konden de slo-
pers op grote hoogte aan het werk. 
Met een robotarm waaraan een 
sloophamer bevestigd was, werd 
stukje bij beetje de zuidelijke zij-
gevel afgebroken. Tegelijkertijd 
werd met een andere hoogwerker 
de kenmerkende en gekleurde 
dakrand verwijderd. Tijdens de 
vorstperiode lag het werk even 
stil. Medewerkers veegden de 
sneeuw van het terrein. Binnen-
kort zal worden begonnen met het 
uitnemen van de vensters van de 
voormalige studentenkamers.

Asbestverwijderaars
maken zich klaar om naar 
boven te gaan
Foto: Hans Mulder

Asbestverwijdering bij studentenflat
Kornoeljestraat



Meedoen in Sunny Selwerd

SCHOUWER GLASVEZEL
 
werk-leertraject 
Uren per week in overleg 
 
De komende maanden zal er een glasvezelnetwerk worden 
aangelegd in Selwerd. Deze werkzaamheden bieden mogelijkheid 
voor een werk-leer traject tot schouwer. In deze functie ga je langs 
bij bewoners om de technische realisatie rond de aanleg en de 
montage van de glasvezelkabel en modem te bespreken. Daarnaast 
geef je informatie over wat glasvezel is en wat de werkzaamheden 
inhouden voor de bewoner. Het gaat om een werk-leer traject, 
waarin je training en scholing direct combineert met het opdoen 
van werkervaring.  
 
We zoeken gedreven kandidaten die het leuk vinden om zich in dit 
vakgebied verder te ontwikkelen. Ervaring is geen vereiste, want 
het traject is juist gericht om in deze rol te groeien. We zoeken wel 
kandidaten die communicatief en representatief zijn en technisch 
inzicht hebben. 

Wil je reageren of wil je meer weten over deze vacature?
Neem contact op met Karin Brinkhuizen:
Tel: 06 – 40383630
E-mail: karin@wijkwerkbedrijf.nl
 

VERKEERSREGELAAR
 
werk-leertraject
Uren per week in overleg

Als verkeersregelaar leid je het verkeer in goede banen. 
Verkeersregelaars worden over het algemeen ingezet op 
momenten dat er een ongeluk gebeurd is en het verkeer omgeleid 
moet worden, stoplichten niet werken, tijdens wegwerkzaamheden 
of tijdens grote evenementen. Het werk van de verkeersregelaar is 
afwisselend als het om werktijden en werklocaties gaat. De ene keer 
moet je ‘s nachts in de stromende regen werken, de andere keer 
sta je overdag in het zonnetje. In samenwerking met de gemeente 
Groningen en het bedrijfsleven start binnenkort weer een opleiding 
tot verkeersregelaar met baangarantie. Het traject duurt twee 
maanden waarna je in loondienst verder aan de slag gaat. 
We zoeken gemotiveerde kandidaten met een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet fysiek gezond zijn, gezien het 
werk betreft waarbij je veel moet staan en bewegen. Je bent flexibel 
inzetbaar, zowel qua lokatie als qua werktijden. 

Wil je reageren of wil je meer weten over deze vacature?
Neem contact op met Karin Brinkhuizen:
Tel: 06 – 40383630
E-mail: karin@wijkwerkbedrijf.nl
 

FACILITAIRE 
MEDEWERKER
 
Voor ons schoonmaak team in de Vensterschool SPT (Selwerd 
Paddepoel Tuinwijk) zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers als:

Schoonmaker Vensterschool SPT
(Selwerd Paddepoel Tuinwijk) 

Wat je doet
•	 Jouw werkzaamheden dragen bij aan een schone veilige 

school.
•	 Je verricht schoonmaakwerk aan het sanitair en in de kantoren.
•	 Je verricht schoonmaakwerk in de openbare ruimtes van de 

Vensterschool.
•	 Je meldt technische storingen en onrechtmatigheden.

Wat we vragen
•	 Je vindt het leuk om schoon te maken.
•	 Hebt geen moeite met vroeg opstaan(begintijd bij voorkeur 

7.30 uur).
•	 Je bezit goede communicatieve vaardigheden.
•	 Je hebt een actieve werkhouding.
•	 Je bent lichamelijk in staat de werkzaamheden uit te voeren.
•	 Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.

Wat we je bieden
•	 Je vindt bij ons afwisselend werk met enthousiaste collega’s.
•	 Samen met jou bekijken we wat het beste bij je past.
•	 Een gezellige werksfeer.
•	 Er zijn mogelijkheden om door te groeien naar andere 

projecten.
•	 Samen met jou gaan we kijken of er een mogelijkheid is de 

plek in te vullen met een participatiebaan, indicatie of een 
ander traject vanuit de Gemeente/UWV.

•	 Onze werk- en projectbegeleiders zijn zeer ervaren. Samen 
met jou bekijken ze hoeveel en welke begeleiding en 
ondersteuning je nodig hebt. 
 
 

   
DOE MEE MET DE 
BUURTCIRKEL
 
We leven in hectische tijden waarin we niet zo goed weten hoe 
alles gaat lopen. Dan is het fijn dat je mensen in je eigen buurt kent 
die misschien iets voor je kunnen betekenen. 

De Buurtcirkel komt in ieder geval tot 2 maart niet bij elkaar maar 
we houden wel contact met elkaar. Kom ook bij de Buurtcirkel! De 
Buurtcirkel een sociaal netwerk (9-12 personen) uit de wijk Selwerd 
(omliggende wijken mag ook). In de Buurtcirkel ben je er voor 
elkaar. Iedereen is wel ergens goed in en je kunt elkaar helpen met 
dingen die de ander moeilijk vindt. Maar je kunt ook leuke dingen 
met elkaar doen. Bijvoorbeeld samen eten of koffie drinken. 
Deelnemers aan de Buurtcirkel worden ondersteund door mij als 
Buurtcirkelcoach. Mijn taak is om de hulpvragen en talenten van de 
deelnemers te verbinden en hen te ondersteunen bij het meedoen 
in de wijk. 

Vind je het fijner om één op één contact te hebben met iemand 
uit je wijk dan kun je je ook aanmelden voor het Buurtmaatjes 
project. Hierin worden mensen met dezelfde interesses aan elkaar 
verbonden. 

Heb je vragen over de Buurtcirkel of het Buurtmaatjes project 
of ken je mensen die wel willen aansluiten, mail, bel of app me 
gerust.
 
06-51831851 / s.hammenga@cosis.nu
Of volg de Facebook site: Buurtcirkel Selwerd.

Meer informatie
s.effing@werkpro.nl
tel:  06 10863161 
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Dit keer gaat de woordzoeker over 
Clash Royale, een spel dat je op 
je telefoon kunt spelen. Susan is 
er best goed in en ook haar vader 
heeft de smaak inmiddels flink te 
pakken. Als u alle woorden heeft 
weggestreept, kunt u lezen wat 
papa’s favoriete kaart is. Stuur uw 
oplossing naar hj.falkena@gmail.
com en maak kans op een lekkere 
taart!

ARENA
BALLON
BARBARENTON
BEUL
BLIKSEMKIST
BOWLER
CLANOORLOG
DIVISIE
DONEREN
EDELSTENEN
ELIXIR
EMOTES
FEESTJE
GEVECHTSKAARTEN
GIF
GOUD
HEKS
INFERNOTOREN
KERKHOF
KEUZEGEVECHT
KLONEN
KOBOLDENKOOI
KONINGSLEVELS

LEGENDARISCH
MEGARIDDER
MORTIER
OVEN
PASS ROYALE
PEKKA
PRINS
PRINSES
RAKET
RAKKERS
REUS
SEIZOEN
SKELETLEGER
TESLA
TOVENAAR
TROFEEEN
UITDAGINGEN
UPGRADEN
VARKENSRUITER
VONKJE
WOEDE

Woordzoeker januari
Er waren slechts 10 goede inzen-
dingen deze keer. Kronkelwoord-
zoekers blijken best lastig. Boven-
dien wist wellicht niet iedereen 
dat men in het Noorden van de 
Filipijnen Ilokano spreekt (en 
niet ‘Ikano’ zoals in de woorden-
lijst per ongeluk stond vermeld). 
Kim Wastenecker wist het wel 
en heeft een overheerlijke appel-
kruimelvlaai gewonnen. Eet sma-
kelijk!

Prijswoordzoeker

Voor actuele wijkinformatie en de digitale Nummer 1:

WWW.PADDEPOEL.INFO

De oplettende lezer zal gemerkt 
hebben dat het Jaagpad-ver-
haal van vorige maand nog niet 
klaar was. Nu vandaag de zon 
weer schijnt vervolg ik mijn 
wandeling, waar ik vorige keer 
eindigde, bij de Pleiadenbrug. 
Saaie brug, laten we eerlijk 
wezen. Die trekt zo geen toeris-
ten. Dat moet mooier. Hier zou-
den wat beelden kunnen staan 
van de Pleiaden, de zeven scho-
ne nymfomane dochters van 
Atlas, de man die de wereld 
op zijn schouders draagt. Die 
zeven zusters aan de ene kant 
van de brug en aan de andere 
kant de al even nymfomane 
Hyaden (ja, die van het Hya-
denpad), merkwaardig genoeg 
ook zeven zusters, maar ande-
ren, en ook van Atlas. Ja, als 
je de wereld kunt dragen heb 
je wel wat in je mars. Veertien 
mooie meiden, die allemaal 
ook een ster aan de nachtelij-
ke hemel hebben gekregen. De 
brug zou er enorm van opknap-
pen, een mooie entree van Pad-
depoel gaan vormen en hordes 
welvarende Chinezen per rond-
vaartboot hier naar toe kunnen 
trekken.
Vlakbij de Pleiadenbrug is 
aan de kant van Vinkhuizen 
een wijkje verschenen, het 
Ommeland genaamd. De mees-
te huizen zijn maar drie lagen 
hoog geworden en er loopt 
een nieuw openbaar pad langs 
het water zodat anderen uit 
de buurt er kunnen wandelen. 
Het is onder andere het uitzicht 
van de Spicaflat bewoners. Niet 
verkeerd denk ik, zeker niet 
als je het vergelijkt met de 
superhoogbouw, die op andere 
plekken aan de overkant langs 
het water gaat verschijnen. 
Naast de Spicaflat staan drie 

blokken interessante, niet 
bepaald doorsnee, huizen met 
de prachtige naam Sterrenhof. 
Ze hebben een mooie combi-
natie van donkere baksteen, 
hout en vormgeving. Het lijkt 
me gezellig wonen. Helaas zijn 
het geen tijden om mensen 
aan te spreken en er meer over 
te weten te komen.
Echt wel een plek om even 
bij stil te staan is Boa Trieu, 
een sporthalletje waar je aan 
Chinese sport en cultuur kunt 
deelnemen en genieten, maar 
dat stilstaan blijkt niet ver-
standig. Hier staat namelijk 
groot de spreuk: ‘Wees niet 
bevreesd om langzaam vooruit 
te komen, maar wel om stil 
te blijven staan’. Een wijze 
spreuk en als plek een aan-
gename onderbreking in het 
zo strakke Paddepoel. En wel-
licht ook leuk voor de Chinese 
gasten.

Verderop staat de Avonsterflat. 
Hier hebben ze de problemen 
van het uitzicht zien aanko-
men, want de bewoners kij-
ken vanuit hun woonkamer 
niet over het water maar naar 
ons eigen Paddepoel. Toen de 
Avondsterflat gebouwd werd, 
koos men schijnbaar niet voor 
het uitzicht over de melkfa-
briek De Ommelanden. De 
fabriek is nu al meer dan 25 
jaar dicht en verbouwd tot 
kantoren.
Het Jaagpad blijkt al lange tijd 
een fijne verbinding, in prakti-
sche zin voor het fietsverkeer, 
maar ook voor recreatie. Van-
daag wordt er veel gewandeld 
en gejogd, mede door het 
mooie weer. Het is ondanks 
de vele bebouwing een strook-
je aangenaam groen, en het 

wordt echt prachtig daar waar 
het water enkele flauwe boch-
ten maakt richting de ringweg. 
Veel langer geleden was hier 
ergens het Blauwborgje. Een 
eenvoudig boerderijtje op een 
voor schilders romantische en 
prikkelende plek bij het water. 
Verschillende kunstenaars van 
kunstkring De Ploeg hebben 
zich hierdoor laten inspireren, 
in de jaren twintig van de vori-
ge eeuw.

Aan de overkant naast de 
Ommelanden staat een saai 
lelijk bouwwerk, ooit gebouwd 
als bouwmarkt, maar nu een 
kerk, eentje zonder toren en 
andere franje. Afbreken zou ik 
zeggen, maar dit gebouw blijft 
voorlopig staan. Daarnaast ver-
dwijnen wel een garagebedrijf 
en een benzinestation en komt 
er een grootschalig apparte-
mentencomplex die Dykstaete 
gaat heten voor in de plaats. 
Afwachten hoe mooi dat wordt. 
Ik loop het laatste stukje Jaag-
pad langs een trimveldje waar 
een paar jongens fanatiek 
aan hun lichaamsfitheid wer-
ken. Best wel een groot veld, 
met aangrenzend  een bosje 
langs de ringweg waardoor je 
naar de Zonnelaan kunt wan-
delen. Achter de ringweg zie 
ik de nieuwe studentenreus, 
een hele hoge flat, die Nido 
heet. Ik ben benieuwd wan-
neer Nido op een schilderij 
gaat verschijnen en een nieu-
we generatie schilders gaat 
inspireren. De zwaar betonnen 
brug over het Reitdiep ver-
dient geen schoonheidsprijs. 
Er moet, denk ik nog een paar 
dingen gebeuren, voordat we 
hier ook de Chinese toeristen 
naar toe kunnen trekken.

Berrie Kuilman; Man, getrouwd, kat, fiets, 
gitaar, schroefmachine, wijn, vis, Frankrijk

Straatvizier: Jaagpad vervolg
Door Berrie Kuilman
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Door Dick Dijkstra; 
Open kerk op maandag en woens-
dag
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 tentoon-
stelling in de kerk bekijken.

Film in De Fontein
I.v.m. de verscherpte maatrege-
len worden er tijdelijk geen films 
meer vertoond in De Fontein. 
Zodra er meer bekend is kunt u 
een nieuwe datum en voorlopig 
filmprogramma van ons verwach-
ten.

Wat doe jij in deze Coronatijd? 
Maak er een leuke foto van!
We beleven een bijzondere tijd. 
We kunnen niet doen wat we 
gewend zijn. Niet op bezoek of 
bezoek ontvangen. Niet naar the-
ater, bibliotheek, concert of film. 
Ook onze workshop fotografie 
van 29 januari is niet doorgegaan. 

Maar we hebben wel een alter-
natief!
Ieder die zin heeft, roepen wij op 
om een foto te maken van wat je 
in deze tijd doet. Hoe breng jij 
deze tijd door en hoe breng je dat 
in beeld? Veel mensen zijn legpuz-
zels gaan maken, ook doen veel 
mensen mee aan het puzzelkam-
pioenschap van de krant. Weer 
anderen zijn veel aan de wandel 
gegaan. Ook zijn er mensen die 
hun handwerkje weer hebben 
opgepakt.
De uitdaging: maak een detailfoto 
van wat je nu zoal doet.
Als je je foto voor eind februari 
inzendt, dan kunnen we er een 
mooie presentatie van maken. Die 
zetten we dan op de website van 
De Fontein, want exposeren in de 
kerkzaal is nu niet goed mogelijk.
Om je je een beetje inspiratie 
te geven: Leg je regelmatig een 
legpuzzel? Ben je veel aan de 
slag met cryptogrammen? Heb 
je het handwerkje weer opge-
pakt? Wandel je veel? Dan kun 
je natuurlijk een foto maken van 
een mooi laantje, een vogel die je 
gespot hebt of iets bijzonders dat 

je onderweg bent tegengekomen. 
Het kan ook zijn dat je juist in 
deze tijd bent gaan experimente-
ren met je camera.
Ik ben benieuwd wat jullie doen 
en heel nieuwsgierig naar jul-
lie foto’s. Stuur je foto’s voor 28 
februari 2021 naar: aukefaber@
live.nl. Ik wacht in spanning af. 
Auke Faber.

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informa-
tie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website:
www.defontein.info

Nieuws uit De Fontein

Door Hans Mulder; En toen was het echt winter. Witte straten, 
witte daken, tuinen en parken, alles lag onder een laag sneeuw. 
In de week van 8 februari zakte de temperatuur overdag naar 
ongeveer -4 graden en 's nachts zelfs tot -9 of -10 graden. Om 
een beeld te krijgen van hoe het er van bovenaf uitziet in een 
besneeuwde wijk, zocht verslaggever Hans Mulder het hogerop. 
We kijken hier vanaf de 19e verdieping van de Polaris-flat in 
Paddepoel richting het noordwesten. Op de achtergrond Vink-
huizen en beneden ons de Zonnelaan met de hoek Pleiadenlaan. 
Toen de foto’s werden gemaakt, was het ijs nog niet dik genoeg 
om erop te schaatsen. Tijdens de wandeling door de wijken Sel-
werd en Paddepoel werd er wel volop met sneeuw gespeeld en 
werden er ook sneeuwpoppen gemaakt. Voor het verkeer gaf de 
mulle sneeuw toch ook wel overlast.

Winter in
Paddepoel en Selwerd

Tijdens het bezoek aan de Berkenflat was het besneeuwde daken-
landschap van Selwerd mooi te zien.

Hans maakte veel meer mooie winterfoto’s. Bekijk deze op: 
www.paddepoel.info/home/paddepoel-nieuws/3437-winter-
in-paddepoel-foto-s-hans-mulder 

Nieuws van WIJ Selwerd, voor
Selwerd Paddepoel en Tuinwijk
Het COVID-19 virus dat ons leven 
helemaal op z’n kop heeft gezet, 
heeft ons nog steeds in zijn greep. 
Op het eerste gezicht lijken onze 
wijken gewend te zijn aan deze 
nieuwe situatie. Als je beter kijkt 
zie je dat hier en daar de armoede 
toeslaat. Sommige mensen verlie-
zen de moed. Jongeren weten niet 
waar ze met hun energie naar toe 
kunnen. Scholen zijn dicht, open, 
of wacht, toch weer dicht. WIJ 
Selwerd is nog steeds gesloten 
voor bewoners, maar als je ergens 
tegenaan loopt zijn er instanties 
die je kunnen helpen.
Zoek je iemand in de buurt die 
een boodschapje voor je kan 
doen, je hond uitlaten, iemand die 
een maaltje voor je kookt, huis-
werkbegeleiding voor je kind, een 
beetje gezelschap of deelname 
aan een telefooncirkel, dan kan 
je contact opnemen “Groningers 
helpen elkaar”, bel 050 305 19 09 
of mail groningershelpenelkaar@
link050.nl. Heb je hulp nodig 
bij klussen rondom huis en tuin, 
check www.klushulpgroningen.nl. 
Heb je moeilijkheden om rond 
te komen, dan kan je heel goed-
koop aan verse groenten en fruit 

komen. Download de bestellijst op 
www.wijkbedrijfselwerd.nl/groen-
te-en-fruit. Gea’s Weggeefwinkel 
in Vinkhuizen mocht gelukkig 
onlangs weer open. Minima kun-
nen op afspraak langskomen om 
kleding, boeken, of spullen voor 
in huis op te halen, 100% gratis. 
Bel 06 12997073. Het kan zijn dat 
er thuis veel spanning is, en soms 
loopt dit uit op scheldpartijen 
of erger. Maak je ernstig zorgen 
over iemand? Of zit je zelf in deze 
situatie? Je kunt gratis en ano-
niem bellen met Veilig Thuis, voor 
informatie en advies, of gewoon 
een luisterend oor. Bel 0800 2000. 
Soms is chatten gemakkelijker, ga 
dan naar www.veiligthuisgronin-
gen.nl. De chat is open van 9-22 
uur. Ook kan je contact opnemen 
met de wijkagent, over zorgen die 
jezelf hebt of over iemand in je 
omgeving. De wijkagent biedt een 
luisterend oor, denkt met je mee, 
en kan je informatie en advies 
geven hoe met de situatie om te 
gaan. Bel 0900 8844 en doe een 
terugbelverzoek, dan neemt de 
wijkagent contact met je op. Met 
de kindertelefoon kunnen kinde-
ren over ALLES praten, gratis en 

anoniem. Bel 0800 0432, chatten 
kan ook, van 11-21 uur. Bij WIJ 
Selwerd kan je terecht met je 
vragen, er is echter geen inloop. 
Je kunt bellen of mailen met de 
gegevens die hieronder staan. We 
helpen je telefonisch of via de 
mail en indien nodig maken we 
een afspraak met je. Houd moed!
Heb je een vraag over boven-
staande informatie, activiteiten, 
zorg, welzijn, opvoeding, wonen 
of financiën? Bel of mail met WIJ 
Selwerd, 050-367 42 20, wijsel-
werd@wij.groningen.nl.  Tot ziens!

WIJ Groningen doet mee met de 
campagne #nogffvolhouden. Jon-
gerenwerkers in heel Nederland 
en dus ook in Groningen willen 
op deze manier alle jongeren een 
hart onder de riem steken, in deze 
moeilijke coronatijd. 

De jeugdwerkers merken dat veel 
jongeren op een breekpunt zit-
ten; ze zitten lang thuis, zijn niet 
op school en hebben geen werk. 
“We stimuleren jongeren om hun 
gevoelens te delen. Maar ook om 
zich aan de coronaregels te blijven 
houden. Jongerenwerkers roepen 
jongeren op om hun gedachten in 
een filmpje met anderen te delen 
in de campagne #nogffvolhouden. 

Hoe beleef jij de coronatijd? Hoe 
is het om in thuisquarantaine 
te zitten? Of hoe is het om je 
vrienden en feesten te missen? 
Maak een leuk filmpje, plaats 
het op Instagram, tag bvjong en 
vermeld de hashtag #nogffvolhou-
den. Of e-mail je filmpje naar 
bvjong@gmail.com. Dan maak je 
met jouw creatieve uiting kans op 
mooie prijzen! Elke maand zijn 
er namelijk 6 prijzen te winnen: 
€500,- voor een Playstation en 5 
koopbonnen t.w.v. €100,-
De campagne loopt tot 1 mei 
2021. Voor meer informatie kijk 
op www.bvjong/nogffvolhouden 
of ga naar (de socials van) jouw 
jongerenwerker.

WIJ Groningen doet mee 
met #NOGFFVOLHOUDEN

Door Hans Mulder; In opdracht van 
woningcorporatie Lefier wordt 
er sinds het begin van dit jaar 
gewerkt op het terrein van de 
oude ACM tussen de westelijke 
ringweg, de spoorlijn naar Delf-
zijl en Roodeschool, het fietspad 
vanaf het Jaagpad en de Friese-
straatweg. Het oude silocomplex 
was gebouwd voor de Aan- en ver-
koop Coöporatie Meppel (ACM). 
Het was een veevoederfabriek. 
Later zaten hier ook Agrifirm en 
Welkoop.
Na een leegstand van 15 jaar werd 
het in 2016 gesloopt. Na bodemon-
derzoek, waaruit bleek dat het 
terrein in de jaren '40 was opge-
hoogd met puin uit de binnen-
stad, wordt het terrein nu geschikt 
gemaakt voor de nieuwbouw van 
het plan Crossroads. Het maakt 
deel uit van de zogenaamde Reit-
diepzone. In dit totaalplan worden 
289 woningen gerealiseerd. Hier-
van zijn er 270 appartementen en 
19 woningen voor zowel jongeren, 
ouderen en starters op de woning-
markt. Het zullen huurwoningen 
worden voor sociale huur en vrije 
sector. Architect Van Ringen heeft 
het ontwerp gemaakt.

Het complex bestaat uit een 
aantal bouwblokken waarvan de 
hoogte erg varieert. Opvallend is 
de 65 meter hoge woontoren in 
de hoek van het complex. In de 
binnenruimte is plek voor groen 
gemaakt.

Crossroads is vernoemd naar de 
plek, naar de kruising van wegen. 
Voor de wijkkrant zullen we dit 
project gaan volgen. Op de foto 
kijken we vanaf de 14e verdieping 
van de woontoren Marquant in 
Paddepoel op de bouwlocatie.

Oude ACM-lokatie Reitdiep wordt Crossroads

Ingezonden

Ingezonden



Wijkkrant Nummer 1Februari 2021 9

Lezersbrief
Naar aanleiding van een bericht over autisme in het januarinummer ontving de redactie een brief van 
een wijkbewoner. De sterk verkorte versie laten we hier volgen. Voor de volledigheid: de redactie stelt 
zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de adviezen. Wel adviseren we lezers met medische pro-
blemen aan om wel zeker hun huisarts te raadplegen, voordat ze eventueel bepaalde medicijnen aan 
de kant zetten.

Zegt u het maar...

‘Anderhalf jaar geleden las ik me 
summier in [...] in met wat er 
de forumbibliotheek over autisme 
voor de leek op de plank heeft 
staan. Het komt nogal eens voor 
bij hoogbegaafden. Daar heb je er 
in deze wijk, zo dichtbij Zernike 
vast wel flink wat van. De sympto-
men, waaruit de diagnose gesteld 
wordt, komen voor een groot deel 
overeen met bijwerkingen van 
psychofarmaca die de eerstelijns 
zorg voorschrijft als ze het zo gauw 
niet weten en een serieuze diag-
nose te veel tijd zou kosten. […] 
In dit licht was de krant waar ik 
een proefabonnement op heb deze 
week goed bezig: in het weekein-
de bericht dat veel psychiatrische 
diagnoses onjuist zijn en dinsdag 
nog wat in hun wiek geschoten 
specialisten met [al met al nogal 
pover] verweer, dat bovendien 
voorbijging aan de vraag hoeveel 
foute psychiatrische diagnoses 
berusten op het niet tijdig onder-
kennen van de somatische oorzaak 
voor het disfunctioneren van de 
patiënt. Mogelijk een suggestie 
voor een medische rubriek, die 
jullie overwegen [...] in navolging 
van de Groninger Gezinsbode. Op 

die gezondheidspagina las ik twee 
berichten waar voor onze wijk 
misschien wel belang bij te beden-
ken valt. Een gezellig verhaaltje 
over thee maakte geen melding 
van het looizuur in gewone thee 
dat de maagwand kan looien en 
zo de afgifte van de cofactor voor 
de ijzeropname uit het voedsel 
belemmeren. Verstandig is het 
dus om van een half uur voor 
de maaltijd tot twee uur na de 
maaltijd geen thee te drinken. Uit 
bruinbrood halen we traditioneel 
wel ijzer dat we nodig hebben 
om bloedarmoede te voorkomen. 
Dus thee bij de broodmaaltijd 
bij voorkeur zonder looizuur en 
na het eten, als men geen kof-
fie drinkt, bij voorkeur kruiden-
thee. Enigszins verwant hier aan 
komt het bloedend tandvlees ter 
sprake. Daar wordt nogal verschil-
lend over gedacht en gesproken. 
Niet onwaarschijnlijk is het dat 
bloedverdunners het zoal niet in 
de hand werken toch zeker ver-
ergeren. Dus pas op met Ascal 
en vooral HCN. Dat blauwzuur 
zal de particulier niet zo gauw 
in huis halen maar in de buurt 
van water waar ratten in kunnen 

voorkomen wordt er door de over-
heid en/of door de zorg kwistig 
met NaCN gestrooid, dat samen 
met water tot blauwzuur reageert. 
Behalve bloedverdunning levert 
het ook nog ijzertekort op omdat 
het ijzer uit het hemoglobine-mo-
lecuul wordt weggevangen door de 
CN-groep. Regelmatig een eitje bij 
de boterham kan het ijzer op peil 
houden. Het lijkt me ook prima 
voor het humeur van de geboor-
tegolf, daar een eitje bij ontbijt of 
lunch een traktatie was in de wat 
schralere jaren 50. Voor het geval 
jullie een kookrubriek overwegen 
nog een recept voor een kille win-
terdag als vandaag: rijstepap met 
rozijnen en kaneel. Kook een half 
pakje instant zilvervliesrijst in 
ruim een halve liter water tot het 
bijna gaar is. Voeg 3/4 liter melk 
en enige lepels havermout toe en 
een flink royaal handje rozijnen. 
Nog even goed door laten koken, 
bestrooien met gemalen kaneel 
en smullen tot het humeur het 
gewenste niveau bereikt.

Vriendelijke groet,
B. J. Keppler.

Simone Sponselee is 26 jaar en 
woont nu sinds bijna drie jaar in 
het noorden van Paddepoel. Voor 
Nummer 1 interviewde ik haar 
(bij gebrek aan nieuwe intervie-
wers) omdat ze leuke initiatieven 
ontplooit die u als lezer vast zullen 
interesseren. We spreken elkaar 
digitaal; met elk in ons eigen huis 
de laptop opengeklapt op tafel. 
Eén van Simone’s zeer zelfverze-
kerde, gezond ogende katers doet 
leuk mee door een kop koffie om 
te gooien. Altijd goed voor een 
partijtje extra aandacht.

‘Hij wil overal bij zijn’, legt Simo-
ne uit. En als ik zeg dat hij er zo 
goed uit ziet, glimlacht ze veront-
schuldigend. ‘Ja, hij ziet er nu 
goed uit, maar hij was te dik! 
Ik heb te horen gekregen dat ik 
hem minder eten moet geven. Hij 
is nu nog in de groei dus het 
komt wel goed, maar ik verwende 
mijn beide katten te veel. Ik heb 
de voeding aangepast en ik moet 
zeggen, ze zien er nu ook wel 
beter uit!’ En zo komen we dan 
op Simone’s thema: gezondheid 
en bewegen. Tien vragen aan een 
bijzondere wijkbewoonster.

1 Waar ben je geboren?
In Nijmegen. Daar heb ik gewoond 
tot ik acht jaar was. Toen zijn 
mijn ouders verhuisd. De Betu-
welijn zou over ons huis worden 
aangelegd. Mijn ouders zijn toen 
naar het noorden van Groningen 
gegaan. Ik ben dus opgegroeid op 
de boerderij. Met melkkoeien.

2 En je opleiding?
Eerst deed ik versneld de oplei-
ding MBO-bouwkunde bij het 
Alfacollege en daarna versneld 
HBO-bedrijfskunde en tegelijker-
tijd Fitness A&B.

3 Waarom twee studies?
Ik miste in mijn studie bedrijfs-
kunde de uitdaging en sport vond 
ik interessant. Ik doe aan kracht-
training, fitness, fietsen en zwem-
men. Afgelopen januari heb ik 
een halve marathon gelopen (21 
kilometer). Een vriendin is met 
me meegefietst.

4 Was je als kind al zo sportief?
Sport werd niet echt gestimuleerd 
van huis uit. Wel buiten zijn en 
werken. Ik startte mijn sportstu-
die vooral voor mezelf. Maar ik 
studeerde af en deed vervolgens 
een minor ondernemerschap. 
Toen dacht ik: toch wel leuk om 
hier nu ook echt iets mee te gaan 
doen.

5 En zo kwam je tot oprichting 
van je eigen bedrijf in de fitness? 
Ja, ik werk nu parttime als Ener-
gieconsulent voor MKB en grote 
bedrijven en daarnaast startte ik 
in 2020 mijn coachingspraktijk 
voor fitness, circuittraining of 
High Intensity Interval Training 
(HIT). Ik geef buitenles en ik heb 
ook trainers in dienst. Die kan ik 
dan weer mijn ervaring meege-
ven. Wij geven ook hip-hop voor 
beginners.

6 Dus jij startte in 2020 en toen 
kwam Corona?
Ik was net in januari gestart toen 
de eerste lockdown kwam. Toen 
heb ik even pauze genomen. Maar 
ik ben weer verder gaan opbou-
wen en ik heb nu circa 20 klanten. 
Ik ben niet digitaal gegaan, ik 
kies dan liever voor lesgeven in de 
buitenlucht, 1-op-2. Wel Corona-
proof.

7 Wat vind je het leukste van trai-
ningen geven?

Ik ontdekte dat ik iets socialer 
ben ingesteld dan ik zelf dacht. Ik 
vind echt dat iedereen recht heeft 
op training en coaching. Ik werk 
het liefst met beginners of men-
sen die klachten hebben. Juist die 
groepen wil ik graag in beweging 
krijgen en plezier laten ervaren in 
sport. Laatst heb ik iemand met 
een hernia begeleid die maar 2 
uur per dag kon werken. Inmid-
dels werkt die persoon weer vol-
ledig. Mensen onderschatten wat 
sporten met je lichaam kan doen. 
Ook als je psychisch niet lekker in 
je vel zit, helpt sport. Het helpt je 
om doelen te stellen, en je komt 
letterlijk in beweging.

8 Wat bevalt jou aan Paddepoel en 
mis je nog iets?
Het is een fijne rustige wijk. Ik 
ben blij dat er nu een lantaarn-
paal bij de buitenfitness aan het 
Jaagpad staat. Wat ik mis? Men-
sen die bij mij komen sporten! 
Volgens mij zijn die er wel. Ik 
denk aan de studenten, waarvan 
acht op de tien nu depressief zijn. 
Maar ik denk ook aan ouderen die 
behoefte hebben aan wat struc-
tuur en beweging. 

9 Wat voor feedback geven jouw 
cursisten jou over je trainingen?
Ik werk heel persoonlijk, ik pas 
me bij de persoon aan. Als ik een 
groepsles geef, zorg ik ook dat ik 
met iedereen even heb gesproken. 
Ik geef geen standaard lessen, 
ik houd het creatief. Elke les is 
anders.

10 Wat doe jij eigenlijk om uit te 
rusten?
Eh… sporten! En met vriendin-
nen afspreken. Ik ben niet goed 
in stilzitten!

Sport met Simone in Paddepoel
Door Titia Struiving;

Beste buurtgenoten,
Wist je dat er in 2019 maar 5% 
van onze Paddepoelster daken 
met zonnepanelen bedekt waren? 
Weet je dat vooral huiseigenaren 
zonnepanelen nemen? Maar weet 
je dat dat ook kan voor huurders 
en VvE’s? Maar hoe? Hierbij roe-
pen we je op om je bij ons te mel-
den om samen duurzaamheid op 
buurtniveau te onderzoeken en te 
organiseren. Het motto is: Meer 
power voor Paddepoel!
We willen eerst aan de slag met 
meer zon op alle geschikte daken 
in de wijk. En wellicht is er ook 

behoefte aan een elektrische 
deelauto voor Paddepoel. Is er 
genoeg animo, dan gaan we het 
ook organiseren. Zo zijn er tal van 
projecten om onze wijk een stuk-
je mooier, socialer en duurzamer 
te maken.
Wil je mee op onderzoek? Vind 
je het leuk om in mogelijkheden 
te denken en het te organiseren? 
Met, vóór en door buurtgenoten. 
Stuur een mail naar info@wijkbu-
reaupaddepoel.nl voor een online 
uitnodiging in maart. Een duur-
zame groet van Els Struiving en 
Olivier de Greef.

Meer power voor Paddepoel! 
Wie doet met ons mee?

Aanbieding. Voor mensen die nu denken: ‘hm, tsja, bewegen, mis-
schien toch eens proberen… heeft Simone een lezersaanbieding. 
Maak kennis met sporten met Simone en betaal een maand lang 
€ 5,- per keer. De aanbieding loopt tot 21 maart 2021. Meer weten? 
Mail gerust naar innerkick@hotmail.com of bel of app naar 06 11 22 
15 65. Website: www.innerkick.nl

Ingezonden
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Van de redactie; Als ik dan toch 
eten bestel, bestel ik het liefst 
lokaal en ook nog het liefst direct 
bij de zaak waarvan ik mijn eten 
wil hebben.
Als je de lokale ondernemers 
wilt ondersteunen (en  dat wil 
je, zeker in deze tijd) is het toch 
jammer als er een (groot) deel 
van je rekening naar een gigant 
als “Thuisbezorgd” of een derge-
lijk bedrijf gaat. Die hebben, ook 
zeker in deze tijden, al wel inko-
men genoeg.

In dit geval ben ik heerlijk in 
de buurt gebleven en heb pizza's 
besteld bij onze eigen pizzeria 
'Sanaa' aan de Zonnelaan.
Gelukkig kon ik via de eigen 
website rechtstreeks bestellen bij 
“Sanaa”. 

Op woensdag 20 januari sprak 
de gemeenteraad over de omge-
vingswet. De omgevingswet is 
een nieuw stelsel dat veel regels 
voor de inrichting van de fysie-
ke leefomgeving gaat vervangen, 
zoals bestemmingsplannen. Bin-
nen deze wet is participatie een 
belangrijk onderdeel. Daarom is 
er ook een pilot gestart, om alvast 

Ik bestel een Pizza tandoori kip 
en een Pizza del cacciatore (met 
onder andere ossenhaas en gor-
gonzola)
Ik klik op 'zo snel mogelijk 
bezorgd' (van uitzoeken welke 
pizza ik wil, krijg ik namelijk 
ogenblikkelijk trek)
Er wordt aangegeven dat de piz-

met bewoners te praten over hoe 
zij straks in het nieuwe stelsel 
betrokken willen worden.

De pilot is voor Paddepoel, Sel-
werd en Tuinwijk. Hier hebben 
bewoners, raadsleden en ambte-
naren in twee werkgroepen over 
de wensen van bewoners voor hun 
gebied gesproken. De tussentijdse 

za's een half uurtje later bezorgd 
zullen worden. Tot onze aangena-
me verrassing is de pizza er na 20 
minuten al, mét een bonusblikje 
drinken. Wat een service!

De pizza is nog heerlijk warm en 
smaakt ons uitstekend, volgende 
keer bestellen we er drie!

resultaten van de werkgroepen 
zijn door twee bewoners op 20 
januari aan de gemeenteraad toe-
gelicht. De volgende stap is een 
brede ring bewoners uit de wijken 
te betrekken. Woon je in Pad-
depoel, Selwerd of Tuinwijk en 
wil je meepraten? Dat kan! Stuur 
dan een bericht naar floor.olijve@
groningen.nl

Voor u getest; Pizza's van Sanaa

Bewoners Paddepoel, Selwerd en
Tuinwijk praten met gemeenteraad 
over Omgevingswet

vers,
warm en
heerlijk

Rectificatie
Aanpassing buslijnen

door Selwerd en Paddepoel
In onze vorige krant publiceerden wij een artikel over de 
aanpassing van de buslijnen die QBUZZ door heeft gevoerd 
in Selwerd en Paddepoel. Daar was helaas een zetduiveltje in 
geslopen, zoals oplettende lezers ons konden melden. 

Even in de herkansing. QBUZZ heeft de dienstregeling aange-
past. Een grote verandering voor onze wijken is dat lijn 9 geen
‘lus’ meer door de wijken maakt. Wijkbewoners die op lijn 9 
willen opstappen of uitstappen, kunnen dat in alleen nog doen 
op de Zonnelaan. Wie vanuit Selwerd naar het Noorderstation 
of het centrum wil reizen, kan nu gebruik maken van lijn 10 
(opstaphaltes aan de Iepenlaan).

Het zal niemand ontgaan zijn dat 
ondernemers het in deze Corona-
tijd bitter moeilijk kunnen heb-
ben en vaak erg hun best doen 
om het hoofd boven water te 
houden. En omdat niemand blij 
wordt van gesloten winkels straks 
in de lente, doet winkelcentrum 
een dringende oproep aan ons 
om onze aankopen lokaal aan te 
schaffen. Want ook al kunt u niet 
terecht om uitgebreid te gaan 
‘funshoppen’, de meeste winkels 
in het winkelcentrum staan wel 
bestellen en afhalen bij de winkel 
toe. Dat vraagt even wat regelen 
en een wandelingetje winkelcen-
trum, maar dat hoeft niet ver-
keerd te zijn nietwaar?

Het werkt eenvoudig
Algemene regel om rekening mee 
te houden is dat er tussen bestel-
len (telefonisch of via internet) 
en afhalen vier uur tijdsruimte zit 
om grote gelijktijdige drukte te 
voorkomen.

Verzorgd
Ook kappers en schoonheidsspe-

cialisten met een winkelfunctie 
mogen producten verkopen via 
bestellen en afhalen. Misschien 
ook een tip om uw kapper of 
schoonheidsspecialiste de winter 
door te helpen en in tussentijd er 
zelf een beetje acceptabel bij te 
blijven lopen?

Welke winkels zijn er open?
Op het moment dat we dit bericht 
schrijven zijn er meerdere win-
kels die (soms zeer) beperkt 
open zijn. Albert Heijn, Barista, 
De Ruimte, Domino’s, Fleurshop. 
ING, Kremer Juweliers, New
York Pizza, Pets Place, Specsavers, 
Vodafone, Apotheek Paddepoel, 
Bloemen Mozaïek, De Ruimte 
WIJS, Eetcounter De Kroon, Hans 
Anders, Jamin, Kruidvat, Padde-
poel Fietsen, Primera, Subway, 
Bakker Bart, BP Tankstation, De 
Oosterse Markt, Etos, Holland&-
Barrett, Just Phones, Lubbers 
Groente&Fruit, Papa John’s Pizza, 
Schoonenberg Hoorcomfort, Van 
Boxtel Hoorwinkel, Bakkerij van 
Esch, Bruna, DHL Expres, Eye-
wish, Grillhuis Paddepoel, Kebab 

Winkelcentrum Paddepoel gaat weer 
een klein beetje open

Centre, Mitra, Pearl, Slagerij Oos-
terhof en Visspecialist Pasèl.

Check de site
Wij plukten deze gegevens van de 
website van het winkelcentrum 
op 10 februari. Check daarom 
voor de zekerheid altijd even de 
website www.paddepoel.nl. Hier 
vindt u alle namen van de winkels 
die nu open zijn op de speciale 
pagina over covid-19. U kunt daar 
op de naam van de winkel van 
uw keuze klikken om de precieze 
contactgegevens te vinden.

Hallo wijkgenoot!
Lijkt het je leuk om iemand 
op een ongedwongen, corona-
proof, manier te helpen met 
het beter leren spreken van 
de Nederlandse taal? Wij zoe-
ken betrokken Stadjers met 
geduld, een beetje gevoel voor 
taal en een open blik die inter-
nationals willen helpen met 
het verbeteren van hun Neder-
lands.

Wij zijn “My Local Friend: Taal 
Friend” en wij brengen twee 
mensen met overlappende 
interesses samen om gezellig 
in het Nederlands met elkaar 
te kletsen. De passieve taal-
kennis van de international 
wordt zo op een natuurlijke 
manier omgezet in actieve ken-
nis van het Nederlands. Voor 
jou, als Stadjer, kan het tegelij-
kertijd een leuke manier zijn 
om vrijwilligerswerk te doen, 
want je kunt iemand enorm 
helpen door gewoonweg met 
elkaar te praten. Wij hebben 

in ons 3-jarig bestaan al meer 
dan 300 “Taal Friend” matches 
gemaakt!

Wij zijn ons bewust dat we 
momenteel midden in een 
lockdown zitten, door de hui-
dige coronapandemie. Dit is 
echter geen enkel probleem! 
Uit ervaring (van de eerste 
coronagolf) weten wij dat het 
praten heel goed via video-bel-
len, of tijdens een wandeling 
op anderhalf meter afstand, 
mogelijk is.

Wil je vrijwilliger worden bij 
My Local Friend: Taal Friend? 
Meld je dan aan via:mylocalf-
riend.nl/taal-friend/

My Local Friend

foto Marchien Brandts Buijs

Ingezonden

Een grijze dag

We hadden kunnen spelen in het gras
Als dat niet zo nat geregend was

We zouden kunnen dansen in de regen
Maar dansen staat me nu zo tegen

Laat mij hier maar zitten in mijn chagrijn
Eigenlijk vind ik dat wel even fijn

Het komt weer goed maar geef me even
Tot de wolk in mijn hoofd voorbij is gedreven

Henk-Jan Falkena
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Ingezonden bericht: Medewerkers 
van WIJ Groningen zijn tijdens 
de avondklok preventief aanwe-
zig in de Groningse wijken en 
straten. Dit is de uitkomst van 
een overleg tussen WIJ Gronin-
gen, de gemeente Groningen en 
de politie. 

Preventief
De medewerkers van 
WIJ Groningen handha-
ven niet, maar zijn puur 
preventief aanwezig. ‘Dat 
betekent dat wij inwo-
ners wijzen op de avond-
klok, mochten zij na 
21:00 uur nog op straat 
zijn. Wij wijzen hen erop 
wat de consequenties zijn 

als ze na 21:00 uur op straat zijn, 
namelijk een mogelijke boete van 
95 euro, als zij zonder geldige 
reden op straat bivakkeren’.

WIJ Groningen is vanaf 20:30 uur 
tot uiterlijk 21:45 uur actief. ‘De 
praktijk leert dat de meeste men-
sen dan wel thuis zijn. De inwo-

ners van Groningen houden zich 
sowieso erg goed aan de regels
merken wij, op een enkeling na 
die de tijd niet in de gaten heeft’.
Groningen kende geen rellen zoals 
die in vele steden van het land 
zich wel afspeelden. ‘Wij gaan 
er niet vanuit dat dit hier ook 
gebeurt, hoewel je dat natuurlijk 

nooit zeker weet. Mocht dit 
onverhoopt wel het geval 
zijn, dan staat de veiligheid 
van onze mensen voor-
op en is het zaak dat zij 
zich zo snel mogelijk naar 
huis begeven. Onze taak 
is puur preventief, wij zijn 
niet verantwoordelijk voor 
de handhaving. Daar is de 
politie voor’.

WIJ Groningen preventief op
straat tijdens avondklok

Ken je ‘de Ruimte’? Dat is 
een ontmoetingsplek naast de 
SNS Bank in Winkelcentrum 
Paddepoel waar je leert en 
geïnspireerd raakt over aller-
lei onderwerpen die met geld-
zaken en dus met het dagelijks 
leven te maken hebben. Een 
plek waar je binnenwandelt 
voor je bankzaken of voor hulp 
door de studenten van WIJS 
(Wijk Inzet door Jongeren en 
Studenten).

De Ruimte organiseert ook 
workshops en bijeenkom-
sten. Iedereen is welkom. 
Het thema van deze maand: 
wonen. Op donderdag 18 
februari, van 19.30 tot 21.00 
uur, gaat het over ‘blij huren’. 
Wat zijn je rechten en plich-
ten als huurder? Wat kun je 

doen bij overlast en hoe ga je 
om met het verduurzamen van 
je huurhuis? Stel je vragen 
tijdens deze bijeenkomst, bij-
voorbeeld aan een student van 
WIJS of een medewerker van 
de gemeente Groningen.

Tijdens de laatste bijeen-
komst, het webinar ‘hoe veilig 
is jouw huis?’ (donderdag 25 
februari, 19.00 tot 21.00 uur) 
krijg je beveiligingstips van 
ex-inbreker Evert Jansen en 
praktische informatie van een 
inbraakpreventieadviseur van 
de gemeente.

Door corona zijn al deze activi-
teiten online. Meld je aan via 
deruimte.groningen@sns.nl  of 
bel: 050 4094583.

De ‘Ruimte’ houdt online
bijeenkomsten over wonen

Misschien hebt u hem al zien lig-
gen, de stoeptegel aan de Zui-
derkruislaan met de tekst: “Hier 
wordt energie opgewekt. Samen 
maken we de stad duurzaam. 
Samen Making City!” En voor de 
oplettende beschouwer is er ook 
een bordje met hetzelfde logo 
zichtbaar, bevestigd aan de gevel 
van een vrijstaande woning. Bord-
je en tegel verwijzen naar het 
duurzame demohuis in Paddepoel 
waar de eerste stappen worden 
gezet naar een aardgasloze en 
energiepositieve toekomst! De 
bewoners van het huis gaven zich 
in de zomer van 2018 op voor 
deelname aan het EU-project 
MAKING-CITY. In dat project 
werkt de gemeente Groningen 
aan twee PEDs = Positive Energy 

Districts; wijken die lokaal meer 
energie opwekken dan er ver-
bruikt wordt. Groningen, en de 11 
partners in het project, waaronder 
Grunneger Power en de Hanze-
hogeschool, willen daarmee een 
voorbeeld zijn voor andere Euro-
pese steden.

Tevreden met de innovatieve 
warmtepomp
Vooralsnog zijn de bewoners van 
het demohuis aan de Zuiderkrui-
slaan heel content met de aange-
name warmte van hun gloednieu-
we warmte-installatie, bestaande 
uit een zeer efficiënte lucht-wa-
terwarmtepomp in combinatie 
met een warmte-terugwinstalla-
tie. Dat laatstgenoemde systeem 
voert gebruikte lucht af, en blaast 

schone lucht terug in huis. De 
warmte uit de afgevoerde lucht 
wordt gebruikt om de frisse bui-
tenlucht voor te verwarmen via 
een warmtewisselaar. Dat scheelt 
weer stookkosten. De volgende 
stap is het installeren van zonne-
panelen. Gezien de noordligging 
van het schuine dak wordt er nu 
gekeken naar een zonnig plekje 
in de tuin.
Meer weten over duurzame demo-
huizen en MAKING-CITY? Op de 
facebookpagina https://www.face-
book.com/MakingCityDemohuizen-
Paddepoel/ staat een informatief 
filmpje waar het plaatsen van de 
installatie aan de Zuiderkruislaan 
wordt toegelicht en bewoonster 
Marieke enthousiast vertelt waar-
om zij meedoet aan het project.

Eerste Duurzame Demohuis
Paddepoel van start!

Bewoonster Marieke vertelt in het filmpje hoe hun demohuis
aan de Zuiderkruislaan aardgasvrij is gemaakt.

Ingezonden Ingezonden

Ingezonden

Naast droogwaren 
uit verschillende 
keukens zoals:
    Marokkaans
    Turks
    Surinaams
    Indonesisch
    Perzisch
    Indiaas/
        Pakistaans
    Aziatisch
    Balkan
    Russisch
    Iranees
    Afrikaans
vindt u bij ons 
dagelijks:
    Vers brood
    Diverse groenten
    Fruit
    Alle soorten 
        kruiden

Eikenlaan 45, Winkelplein Selwerd

AANBIEDINGEN:
Luxe kalfsschouder/nek met bot.....................................kilo e 5,99
Luxe kalfsvlees zonder bot............................................................................kilo e 8,99
Runderstoofvlees..........................................................................................................kilo e 5,99
Kippenbout vers..........................................................................................................10 kilo e 12,99
Fetakaas in blik................................................................................................................................blik e 2,85

En nog veel meer acties!
Dagelijks verse groenten, fruit, kruiden, turks brood
BEZOEK ONZE WINKEL VOOR MEER AANBIEDINGEN
Breed assortiment producten uit wereldkeukens
OPEN: Maandag t/m vrijdag 09.00-19.00 uur. 

Zaterdag 09.00-18.00 uur.
Deze acties gelden

zolang de voorraad strekt.

HÉT ADRES VOOR EEN COMPLEET WERELDMENU




