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Winkelcentrum Paddepoel 
viert 50-jarig bestaan
Op 18 december 1968 sloeg de 
toenmalige burgemeester van 
Groningen, de heer J.J.A. Berger, 
de eerste paal voor het Winkelcen-
trum Paddepoel en op 17 maart 
1971 opende dezelfde burgemees-
ter officieel het Winkelcentrum. 
Precies 50 jaar later, was het de 
bedoeling dat onze huidige burge-
meester, de heer Koen Schuiling, 
de aftrap zou gaan verrichten voor 
het feest Paddepoel 50 jaar. Alles 
was al georganiseerd en geregeld 
maar helaas moest het door coro-
na worden uitgesteld. Schuiling 
zou woensdag 17 maart het Win-
kelcentrum bezoeken. Het was de 
bedoeling om hem in een fees-
telijk treintje een ronde te laten 
maken door het Winkelcentrum. 
Daarna zou hij het nieuwe kinder-
speelplein openen. 

Aangezien veel winkels nu dicht 
zijn en het veel minder druk is op 
het Winkelcentrum is besloten om 
het kinderspeelplein in het najaar 
alsnog symbolisch te laten openen 
door de burgemeester. Meer over 
50 jaar winkelcentrum Paddepoel 
op pagina 7.

Paddepoel in wintersfeer

Het februarinummer van onze krant stond vol met fraaie winterfoto’s. 
Helaas ging er iets niet helemaal goed in het drukproces waardoor ze 
allemaal erg flets werden afgedrukt. Zonde natuurlijk!
Daarom plaatsen we ze nogmaals, zie hiervoor pagina 13.
En dan nog ééntje extra.
We kregen deze mooie foto van lezer Arjan Hensens. Een mooi winters 
tafereel met op de achtergrond de nieuwe skyline van Paddepoel.

Foto: Arjan Hensens

Heeft u ook een mooie foto gemaakt die leuk is voor de krant.
Of ziet u iets dat interessant kan zijn voor de wijkkrant.

Stuur het op naar redactienr1@gmail.com. 

Gina verdient een bloemetje voor haar 
mooie werk voor Paddepoel
Door Ingrid Werleman
Gina is een dame die ik heb leren 
kennen bij de opening van het 
vernieuwde speeltuintje in de 

Noorderkroonstraat. Ik zag haar 
vaak bij deze speeltuin bezig met 
de kinderen. Later hoorde ik dat 
ze ook de initiatiefnemer was 

geweest van de uitbreiding van 
het toentertijd heel kleine speel-
tuintje. Ook hoorde ik van mijn 
kleinkinderen dat ze bij de speel-
tuin een feest met heel veel pizza 
en hapjes georganiseerd heeft 
voor de buurt. Dat was vorig jaar. 
Al pratende met een paar kinde-
ren kwam het idee naar voren om 
Gina te nomineren om het eerste 
bloemetje van de maand als waar-
dering voor haar goede werk in 
de wijk.

De uitreiking van het bloemetje 
moest natuurlijk wel met de ver-
eiste veilige afstand. Maar dank-
zij de medewerking van Bloe-
men-Mozaïek in Winkelcentrum 
Paddepoel kreeg Gina zelfs twee 
bloemenkadootjes van René, de 
eigenaar van Bloemen-Mozaïek. 
Hiermee voegt René de daad bij 
zijn nieuwjaarswens voor onze 
wijken, namelijk:‘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.’ Dank 
je wel René en Bloemen-Mozaïek. 
En Gina gefeliciteerd met je bloe-
menkadootjes en bedankt voor de 
inzet voor de wijk.
En als u als lezer ook iemand 
kent die een bloemetje voor een 
goede daad verdient, geef uw 
kandidaat op via een email naar 
redactienr1@gmail.com.

Het maakt niet uit of het een 
groot of klein gebaar is wat deze 
inwoner gedaan heeft. Het gaat 
om het gebaar. Alle inwoners van 
Paddepoel en Selwerd kunnen 
meedoen aan deze actie. Plaat-
sing van een foto van de winnaar 
in Nummer 1 gebeurt altijd in 
overleg met de inzender en de 
winnaar.

Fietspad Selwerd voorzien van 
gekleurd beton
Tussen Park Selwerd en de Iepen-
laan ligt sinds kort een nieuw 
fietspad dat parallel ligt aan de 
noordelijke ringweg. Uitvoerder 
Schagen Infra heeft eerst het deel 
tussen de Elzenlaan en het Park 
Selwerd aangelegd. Dat gebeur-
de deels handmatig. Een beton-
machine bracht langs het talud 
een grijze betonnen goot aan 
voor de afwatering. Daarna werd 
het tweede deel gelegd tussen 
de Ranonkelstraat en de Iepen-

laan. Dat gebeurde met behulp 
van een omgebouwde asfalteer-
machine. Er ligt nu een drie en 
een halve meter breed pad op 
een gemiddelde dikte van twintig 
centimeter beton. In de Ranonkel-
straat zijn langs het nieuwe fiets-
pad tevens nieuwe parkeervakken 
aangebracht met kleine straatste-
nen. Voor de omwonenden gaven 
de werkzaamheden overlast in de 
vorm van zwaar verkeer door de 
straat.

Het beton wordt gestort ter hoogte van studentenflat Acero aan de Esdoornlaan

Hans Mulder



Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

van 22 april ?
Bel 0595-437777 of 

mail naar kranterij@noordpers.nl  
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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.

Noorderbinnensingel 2
9712 XA  Groningen

050 - 364 2083
info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl
www.fysiotherapie-ebbingepoort.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.

Redactie
Titia Struiving (voorzitter)
Dick Dijkstra (secretaris)
Hans Mulder
(algemeen redactielid)
Marchien Brandts Buijs
(eindredactie)
Tjeerd Flokstra
(eindredactie)

Postadres redactie
Redactie wijkkrant Nummer 1
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
12 apr, 10 mei, 07 jun, 13 sep, 
11 okt, 08 nov, 06 dec.

Druk- en bezorgdata 2021
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 12 april.

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.

Op 1 maart was het weer de eerste maandag van 
de maand, dus werd de sirene getest en kwam de 
wijkraad ’s avonds bijeen. Met slechts enkele inge-
komen stukken konden we ons deze avond richten 
op verschillende andere zaken die momenteel van 
belang zijn voor Paddepoel. Ook trad aan het einde 
van de vergadering Rick Valk als zesde lid toe tot de 
wijkraad. Daarmee zitten we weer op een mooi aantal 
wijkraadsleden!

Kloppend Hart Paddepoel
Door omstandigheden liggen de plannen met betrekking tot het winkelcentrum 
momenteel stil. Maar twee projecten rondom het winkelcentrum gaan wel door. Dit 
zijn de bruggetjes over het water naar de sportvelden en de Bekenkampschool en de 
aanpak van het groen tussen de Caspomorflats. Ook de plannen voor de herinrichting 
van de Zonnelaan kunnen desondanks doorgang vinden.

Stadsdeeloverleg
Meerdere zaken die onze wijk raken kwamen aan de orde tijdens de bespreking van 
het laatste stadsdeeloverleg. Bij deze bijeenkomst met andere wijkorganen uit Stads-
deel West werden de volgende zaken besproken: werkzaamheden stadsbeheer, uitrol 
betaald parkeren, spoorlijn Zernike, hoogbouw Reitdiepzone en aanleg warmtenet. 
De overige wijkraadsleden werden hierover door de voorzitter en de penningmeester 
bijgepraat.

Omgevingsplan
Aspirant wijkraadslid Rick Valk lichtte ons in over de stand van zaken omtrent de 
pilot omgevingsplan. Elders op deze pagina vindt u hierover meer informatie. Als 
wijkraad zien we het belang van dit plan en daarom zullen de komende tijd meerdere 
wijkraadsleden zich aanmelden om deel te nemen. Ook roepen we geïnteresseerde 
burgers van harte op om mee te doen. 

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 
29 maart vanaf 20.00 uur.

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

Een week eerder vanwege Pasen
Normaliter vergadert de wijkraad op de eerste maandag van de maand,

als de sirene gaat. Maar vanwege Pasen is onze volgende vergadering
een week eerder. Door de huidige omstandigheden vergaderen we online.

Wilt u graag aanwezig zijn,
dan kunt u zich aanmelden voor online deelname.

De volgende vergadering is op 29 maart.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: online

Heeft u inbreng, dan horen we het graag via
secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Van de Wijkraad Paddepoel
Meepraten over de omgevingswet?
Meld u dan nu aan!
In augustus 2020 begon de pilot omgevingsplan SPT. 
Binnen deze pilot werken bewoners, raadsleden en 
ambtenaren samen aan de omgevingswet. Dit is een 
belangrijke eerste stap voor hoe inwoners straks 
invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun 
leefomgeving. De wet wordt per 1 januari 2022 inge-
voerd. Hij zal dan het huidige stelsel van regels en 
bestemmingsplannen vervangen.
Vanuit de wijkraad doen inmiddels twee leden mee 
aan de pilot, Rick Valk en Reinder Gooijaarts. Op ter-
mijn schuift Hans Berends als derde aan. Ook u als 
wijkbewoners raden we aan deel te nemen. Voor de 
verschillende werkgroepen wordt nog druk gezocht 
naar bewoners uit Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk 
om mee te denken en mee vorm te geven aan het 
omgevingsplan voor deze drie wijken.

Wat is het omgevingsplan?
In het omgevingsplan komen de regels te staan voor 
ingrepen in de fysieke leefomgeving. Denk hier-
bij aan bijvoorbeeld speeltuinen, flats, een nieuwe 
school of een winkelcentrum. Als het plan straks 
in gebruik wordt genomen, moet het een duidelijk 
beeld geven van de inrichting van de omgeving.
Tijdens de pilot kijken we samen naar de regels, die 
in het plan moeten komen, bijvoorbeeld voor open-
bare ruimtes, bouwvoorschriften, groen, participatie 
van bewoners, en de visie die hierbij hoort. Dit doen 
we in drie verschillende werkgroepen: regels, visie 
en participatie.
Inmiddels hebben wij als deelnemers samen twee 
pamfletten opgesteld en deze zijn in januari gepre-
senteerd aan de gemeenteraad. De input uit de 
pilot zou een plek krijgen in het omgevingsplan. 
Ondertussen blijven we doorwerken aan de regels 
voor in het omgevingsplan. Deze zullen op termijn 
van belang zijn voor de leefkwaliteit in onze wijken. 
Ook maken we een plan voor hoe wijkbewoners 
op de juiste manier betrokken kunnen worden. In 
de nieuwe omgevingswet wordt het betrekken van 
omwonenden een taak van de initiatiefnemer zelf. 
Hoe dat hoort te gebeuren, zegt de wet niet. Daarom 
denken wij hier in de pilot ook over na. 

Interesse?
Bent u enthousiast geworden om mee te praten en 
uw input te geven? U kunt op twee manieren deel-
nemen aan de pilotgroep: in de kerngroep, die 1 à 
2 keer per maand vergadert en aan een collectieve 
visie werkt. Deze visie zou ongeveer eind april (2021) 
aan de gemeenteraad worden overhandigd. Of in de 
bredere ring, een grotere groep mensen die minder 
vaak vergadert en meedenkt met de kerngroep. Wilt 
u meedoen met een van beide, dan kunt u contact 
opnemen met Frans Soeterbroek (frans@deruimte-
maker.nl). Hij begeleidt de samenwerking tussen de 
gemeente en de bewoners. Geef in deze e-mail ook 
aan voor welke groep u zich wilt aanmelden. Twijfelt 
u nog of heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact 
op met Rick Valk (rickvalk@outlook.com). 

Rondom de kern van onze wijk

Hommelkoningin
kondigt het voorjaar aan
Door Hans Mulder. Tijdens mijn 
wandelingen door de wijk zie ik 
steeds meer struiken met de eer-
ste bloesem opkomen. Soms al 
dikke knoppen. De sneeuwklok-
jes en krokussen staan fier te 
pronken met hun mooie kleuren. 
De vele bloemen trekken nu al de 
eerste insecten aan. Op de appel-
boom met maretak in de kinder-
werktuinen in Paddepoel trof ik 
zowaar een hommelkoningin aan. 
Nu het voorjaar aanbreekt, breekt 
ook het hommelseizoen aan. In 
steeds meer tuinen en parken 
klinkt hun zachte gezoem. Hele 
nuttige insecten omdat ze allerlei 
bloemen bestuiven.
Hommels leven in een kolonie 
die uit enkele tientallen tot wel 
honderden hommels bestaat. Zo’n 
kolonie wordt door een konin-
gin gesticht. Dit is een bevrucht 
vrouwtje en zij is de enige die 
overwintert. Aan haar de taak om 
in het nieuwe seizoen voor nage-
slacht te zorgen. Meestal verlaat 
de koningin in maart haar over-
winteringsplek. Ze warmt zich op 
in de lentezon en zoekt daarna 
vroegbloeiende planten op om op 
krachten te komen. Daarna zoekt 

ze een geschikte nestplek. Vaak is 
dat een oud muizenholletje onder 
de grond, maar het kan ook een 
bovengrondse plek zijn als daar 
isolatiemateriaal is, bijvoorbeeld 
in een spouwmuur of in een oud 
vogelnestje.(Bron Natuurmonu-
menten) Verzwakte hommelko-
ninginnen kun je overigens red-
den met een lepeltje suikerwater. 
https://bijenstichting.nl/hoe-help-
je-een-verzwakte-uitgeputte-hom-
mel-in-het-vroege-voorjaar/

Hans Mulder

Paddepoel weer een stukje schoner 
na digitale opruimactie

De oogst van
een zaterdagochtend

zwerfvuil rapen

Een prachtig resultaat: op zater-
dag 27 februari stroopten een vijf-
tiental Stadjers de mouwen op om 
in én buiten Paddepoel de stad 
een stukje schoner te maken. 
De wijkgenoten sloten zich aan na 
een oproep in deze krant om mee 
te doen aan een opruimactie in 
coronastijl: Samen de handen uit 
de mouwen steken, niet op dezelf-
de plaats, maar wel op dezelfde 
tijd! Iedereen ging dus zelf op 
pad, maar via onze appgroep deel-
den we vondsten en resultaten: 
blikjes, mondkapjes en peuken 
verdwenen massaal in de vuilnis-
zakken, en ook servies, fietsen 
en oude kastdelen ruimden we 
op. Een gevonden iPhone werd 
teruggegeven aan de blije eige-
naar, een sleutelbos – gevonden 
Bessemoerpark, aan de bos hangt 
ook een lampje en een zakmes, 

zie de foto op Facebook - is helaas 
nog steeds op zoek. 
Bedankt allemaal voor jullie tijd 
en inspanning! Kovvie en kouk 
zat er helaas niet in. Daar zorgen 
we een volgende keer weer voor! 
Vaker meedoen met onze acties? 
Kijk dan op www.wijkbureaupad-
depoel.nl of facebook https://www.
facebook.com/WijkbureauPadde-
poel en meld je aan en we houden 
je op de hoogte.



Wilt u ook zo graag een mooie groene tuin of galerij? Dan is dit uw kans! Nijestee  
helpt u graag om uw woning en omgeving te vergroenen. Jaarlijks voeren we 15  
groene ideeën van huurders uit. Denk aan een groen dak of uw hek laten vervangen  
door een heg. Interesse? Kijk voor meer info op onze website:

www.nijestee.nl/meergroen

Meer groen? Gewoon doen!

GENIET VAN HET VOORJAAR!

Victoria 125 E
- Bosch Active Plus  
  middenmotor
- 500 Wh accu

€ 2250.-

MET GRATIS FIETSTAS!

“Das E-bike Original“
- Duits topmerk
- 4 jaar accugarantie
- 30 jaar frame garantie

VANAF

€ 2499.-

Victoria E-bikes
VANAF

€ 1999.-

JUBILEUMFIETS
125 JAAR VICTORIA FIETSEN

Zolang de voorraad 
strekt:
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Eén jaar corona in Paddepoel
Tijdens het begin van de eerste 
lockdown maakte de Nummer 1 
een rondgang door de wijk. Wat 
toen opviel was de enorme angst 
en onzekerheid die corona met 
zich meebracht maar tegelijk 
ook de vele blijken van steun en 
saamhorigheid overal in de wijk. 
Inmiddels is het virus al een jaar 
onder ons. Sommige verschijn-
selen, zoals de eenzaamheid en 
onzekerheid, zijn er nog steeds, 
maar er is ook veel veranderd. 
Tijd voor een nieuwe ronde. We 
hebben dezelfde mensen die we 
vorig jaar gesproken hebben 
gevraagd wat één jaar corona 
betekend heeft voor henzelf en 
voor de organisaties in Paddepoel 
waarvoor ze werkzaam zijn.

Niet coronavrij gebleven
Een jaar geleden stonden Bernlef 
en ‘t Blauwbörgje, zoals alle ver-
zorgings- en verpleeghuizen, volop 
in de schijnwerpers en werden 
(terecht!) overstelpt met applaus 
en attenties. Tegelijk stond het 
personeel onder hoogspanning 
om in alle hectiek het werk in 
goede banen te leiden. Anita 
Koops van ‘t Blauwbörgje geeft 
aan dat die spanning nu veel min-
der is: “We hebben nu meer rou-
tine. We weten hoe we met alles 
om moeten gaan en dat geeft veel 
rust en zekerheid.” Het is echter 
helaas niet gelukt om corona een 
jaar lang buiten de deur te hou-
den. Koops: “In December hebben 
we een uitbraak gehad. Gelukkig 
hebben we het tot één afdeling 
beperkt kunnen houden maar er 

zijn helaas wel een aantal men-
sen overleden. Zoiets is natuurlijk 
vreselijk en dat raakt ons alle-
maal enorm.” Ook het afstand 
houden valt zwaar. “We missen 
ontzettend het echte warme con-
tact met onze bewoners. En ook 
het als personeel onderling. We 
missen het samen een bakje kof-
fie drinken en de tijd hebben om 
even echt bij te praten. Dat is best 
afzien!”

In de loop van het jaar zwak-
te de aandacht van bewoners en 
ondernemers uit de buurt wel iets 
af, maar toch bleven er blijken 
van waardering komen. Zo ook bij 
Bernlef, geeft Marijke Santema 
aan. “En uiteraard wordt dit nog 
steeds enorm gewaardeerd door 
zowel de bewoners als het perso-
neel!” In ‘t Blauwbörgje werden 
eind februari de eerste bewoners 
ingeënt en bij Bernlef gebeurt dat 
naar verwachting nog in maart. 
Santema en Koops hopen dan ook 
dat de maatregelen snel versoe-
peld kunnen worden en er weer 
meer contact mogelijk is. San-
tema: “Wat mij afgelopen jaar 
het meest ontroerd heeft was de 
dag dat na de eerste lockdown 
de deur weer open ging en er 
mondjesmaat weer bezoek mocht 
komen. Ik had de eer de familie 
bij de voordeur te ontvangen en 
ze welkom te heten. Dit was zo bij-
zonder, eindelijk konden de bewo-
ners hun dierbaren weer zien.”

Zaakjes goed voor elkaar
Ook bij de Bisschop Bekkers-

school moest er vorig jaar keihard 
gewerkt worden om alle verande-
ringen in goede banen te leiden. 
Een jaar later worden daar nu 
de vruchten van geplukt. “Vorig 
jaar moesten we een hele nieu-
we structuur en werkwijze vin-
den en daardoor was het best wel 
eens chaotisch. Maar dit school-
jaar hebben we alles heel goed 
voor elkaar. We hebben duidelijke 
afspraken en een goede IT-omge-
ving met goede apparatuur voor 
alle kinderen. Daar hebben we 
als team hard voor gewerkt en het 
geeft ontzettend veel voldoening 
dat het nu zo goed gaat.” aldus 
directrice Wally van der Vlugt die 
aangeeft dat dit door kinderen 
en ouders ook erg gewaardeerd 
wordt.

Toch hoopt ze dat de online lessen 
snel weer tot het verleden zullen 
behoren. “We missen het om de 
kinderen op school te hebben en 
zij missen elkaar ook heel erg. 
Het liefst hebben we ze natuurlijk 
gewoon hier bij ons in de klas.” 
Ook de voortdurende dreiging 
van een mogelijke besmetting zou 
ze graag zien verdwijnen: “Als er 
besmettingen zijn, moeten klas-
sen in quarantaine en leraren ook. 
En dan valt er wel heel veel weg. 
Gelukkig is het telkens allemaal 
net goed gegaan en hebben we op 
school geen uitbraak gehad.”

Zware tijden voor ondernemers
Voor Winkelcentrum Paddepoel is 
het een zwaar jaar geweest geeft 
centrummanager Harold Lub-
berts aan. “De sfeer, gezelligheid 
en beleving is weg. Het is stil en 
leeg in het winkelcentrum.

Daarnaast heeft deze crisis ook 
een enorme persoonlijke impact 
op veel ondernemers en hun 
medewerkers. Overal hoor je 
welke andere problemen er nu 
ook om de hoek komen kijken 
zoals bezorgdheid, depressies, 
financiële problemen, sociaal iso-
lement, enzovoort.” Qua faillisse-
menten staat de teller nog slechts 
op één. Lubberts: “We moeten 
positief blijven, zeker nu, maar 
ik durf hieruit nog geen conclu-
sies te trekken. Duidelijk is dat 
veel van ons het zwaar voor de 
kiezen krijgen en volgens econo-
men zullen veel effecten pas later 
duidelijk worden. De toekomst zal 
het ons leren.” Heel positief is hij 
over de steun van de bezoekers 
die blijven komen en die onder-
nemers ook vaak persoonlijk een 
hart onder de riem steken. “In 
de vorige Nummer 1 hebben we 
daarom ook een advertentie laten 
plaatsen om iedereen hiervoor te 
bedanken. Geweldig!“

Coronamoeheid
In huisartsenpraktijk De Capella 
zijn er veel besmettingen geweest 
volgens huisarts Maureen Tirtota-
roeno. “Gelukkig is van onze pati-
enten niemand overleden maar 
we horen wel van veel mensen dat 
ze lang aanhoudende vermoeid-
heidsklachten hebben.” Ten tijde 
van ons interview moeten alle 
assistenten verplicht thuis zitten 
omdat bij één van hen in de thuis-
situatie corona is vastgesteld.
“Corona geeft wel heel veel gedoe. 
We moeten veel meer regelen en 
bellen en we moeten ook heel 
streng handhaven dat iedereen 
die langskomt zich aan de voor-

schriften houdt. Ik mis ontzettend 
het gewoon gezellig kletsen met 
zo nu en dan een knuffel erbij. We 
proberen het uiteraard positief 
te houden maar iedereen is er 
flink flauw van.” Momenteel zijn 
er heel veel vragen rondom de 
inentingen. “Iedereen wil weten 
wanneer hij of zij aan de beurt 
is maar dat weten wij ook niet. 
Wat we wel kunnen zeggen is dat 
de inentingsrondes telkens in het 
zuiden beginnen en dat de men-
sen hier dus vaak een paar weken 
later aan de beurt zijn.”

Dat mensen flauw zijn van corona 
merkt ook Willeke Kasje van psy-
chologenpraktijk Piece Of Mind. 
“Nog steeds gaan heel veel van 
de gesprekken die ik heb over 
corona. Angst voor corona is er 
nog steeds al wordt het wel min-
der. Er is nu veel meer irritatie 
en ook moedeloosheid. Mensen 
snakken naar versoepelingen.” 
Kasje merkt ook dat er bij veel 
patiënten minder of zelfs geen 
vooruitgang is. “Bij een depres-
sie bijvoorbeeld wil je mensen 
activeren en weer leuke dingen 
laten doen. Dat is veel moeilijker 
in deze tijd. In veel gevallen is het 
niet erger laten worden van de 
klachten het maximaal haalbare.” 
Haar advies aan iedereen: “Focus 
niet op alle maatregelen en op 
alles wat er niet kan, maar kijk 
naar wat je wel kunt doen. Ook 
al lijkt het niet veel, doe dan iets 
kleins. Ga bijvoorbeeld wel bij die 
vriend langs, ook als je vanwege 
de avondklok na een uur al weer 
weg moet. En drink dan toch één 
biertje samen.”

Door Henk Jan Falkena

Jairo uit groep 8 
mocht op

9 februari
eindelijk weer

naar school.

Optreden
bij Bernlef
tijdens
Koningsdag

Eindelijk weer spelen op het Sterrenplein en dan ook nog in de sneeuw!



Zonnepanelen
We gaan weer richting voorjaar en dat 
betekent ook meer zonuren. Een goed 
moment om eens na te denken over het 
aanschaffen van zonnepanelen op uw 
dak. Paddepoel Energiek kan u hierbij 
helpen. Wij zorgen ervoor dat u, via een 
bezoek bij u thuis, een goed beeld van 
de mogelijkheden voor zonne-energie 
krijgt. 
We kijken naar uw energiebehoefte 
(elektriciteit), de stand en grootte van 
uw dak en hoeveel u aan zonnepanelen 
zou willen besteden. Wanneer de 
mogelijkheden voor zonne-energie 
op uw dag veelbelovend zijn,  krijgt u 
een of twee offertes van aanbieders. 
Paddepoel Energiek werkt samen 
met een aantal aanbieders van 
zonnepanelen en wij ondersteunen het 
gehele traject tot en met plaatsing van 
de panelen. 
Ik kunt contact met ons opnemen via: 
info@paddepoelenergiek.nl.

Energiespreekuur
Vanwege Corona-beperkingen kunnen 
we momenteel niet terecht op onze 
vaste stek bij SNS/De Ruimte om u 
te ontvangen voor energieadvies. 
Hopelijk kan dat binnenkort weer wel. 
Tegelijkertijd krijgen we ook vragen van 
bewoners voor online-advies via een 
online spreekuur. 
We bieden dit u graag aan, voorlopig 
op donderdagavond tussen 19.00 en 
21.00. Een consult kan eventueel ook 
op afspraak op een ander tijdstip. Piet, 

ook bekend van de foto in de etalage bij 
SNS/De Ruimte in het winkelcentrum, 
zal ook online graag uw vragen 
beantwoorden. 

Deelname aan het online spreekuur is 
gemakkelijk:
1. U gaat naar het webadres: https://

meet.jit.si/Spreekuur
2. U vult uw naam in, geef 

toestemming voor gebruik van 
camera en microfoon en u kunt 
deelnemen.

Zelf energiecoach worden?
Paddepoel Energiek heeft 
energiecoaches die bij u langs komen, 
op afspraak, om u te helpen bij het 
nemen van verstandige beslissingen 
over energie. 
Mocht u interesse hebben om zelf 
energiecoach te willen zijn, dan kunt 
u contact met ons zoeken via info@
paddepoelenergiek.nl of door direct 
contact op te nemen met een van onze 
energiecoaches Henk (tel. 06 27 53 22 
26) of Simon (tel. 06 37 42 18 16).

Duurzaam de lente in met Paddepoel Energiek
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Ditmaal geen woord-
zoeker maar een let-
tersudoku. Net als bij 
een gewone sudoku 
mag elke letter slechts 
éénmaal voorkomen in 
elke rij, in elke kolom 
en in elk vierkantje 
van 9 vakjes. Als u alle 
letters heeft ingevuld, 
leest u in de tweede rij 
van boven een woord. 
U maakt kans op een 
mooie prijs als u deze 
oplossing instuurt naar 
hj.falkena@gmail.com. 
Veel succes!

Woordzoeker februari
Maar liefst 28 inzen-
dingen waren er naar 
aanleiding van de Clash 
Royal-puzzel. Vrijwel 
iedereen had de goede 
oplossing gevonden, 
namelijk de babydraak! 
De prijs, een chocolade-
taart, is gegaan naar 
Marlies van Kruining. 
Naar wij hebben verno-
men is deze bijzonder 
goed in de smaak geval-
len.

PRI JSPUZZEL

Door Hans Mulder.
Op 17 maart van dit jaar is het 
precies vijftig jaar geleden dat het 
Winkelcentrum Paddepoel fees-
telijk werd geopend. We zijn de 
archieven ingedoken om terug te 
blikken op de dag van de ope-
ning en de eerste jaren van haar 
bestaan. 

De officiële opening werd door 
veel bewoners van de toen nog 
jonge wijk Paddepoel bijgewoond. 
Zij verzamelden zich op het mid-
denterrein van het winkelcentrum 
waar burgemeester J.J.A. Berger, 
onder begeleiding van feestelijke 
muziek, door een grote poort reed. 
Op de motorkap van zijn Citro-
en 2CV (iedereen noemde zo’n 
auto destijds overigens ‘lelijke 
eend’) lag een grote sleutel. Die 
was speciaal voor deze gelegen-
heid gemaakt en hiermee werd 
het nieuwe winkelcentrum offici-
eel geopend. 

De wijkbewoners konden kennis 
maken met de eerste winkels. De 
grotere zaken als HEMA en de 
VenDet bleven echter voor het win-
kelpubliek (veelal huisvrouwen en 
kinderen)nog even gesloten. Deze 
winkels openden de deuren op 18 
maart. Wie op die dag een bezoek 
bracht aan de nieuwe HEMA kreeg 
iets lekkers mee en een uitnodi-
ging voor een latere rondleiding. 

Sleutelactie
De VenDet had als openingsactie 
een grote speurtocht naar sleu-
tels in de wijk uitgezet. Iedereen 
die een sleutel behorende bij het 
feest vond, kreeg een prijs. Eén 
van de duurste sleutelprijzen, een 
reis naar Londen, werd echter 
niet gevonden of ingeleverd. Het 
was een grote drukte. Juist op de 
woensdagmiddag immers waren de 
kinderen vrij van school. Tal van 
stoeptegels werden gelicht op zoek 
naar een feestsleutel.

In de loop van vijftig jaar is er 
toch veel veranderd.
We lezen op de lange luifels van 
het toen nog niet overdekte winkel-
centrum namen als HEMA, VenD-
et, Eetcounter De Kroon, Bata 
schoenen, wijnhandel Jos Beeres, 
Rijwielzaak Van der Meulen, Chi-
nees Indisch restaurant China 
Garden, Sloch luxe huishoudelijke 
artikelen, Scholten textiel, Blok-
ker, Schaafsma schoenen, Kantoor-

boekhandel Ottevangers, fotozaak 
Merema, 't Rokertje, Boekholt opti-
cien, vishandel Pasèl en de super-
markten SuperCo-Op en Edah. De 
VenDet was een supermarktfor-
mule van Vendex Internationaal; 
eigenlijk een klein V&D-waren-
huis. En dit is slechts een korte 
opsomming van de vele winkels. 
De lijst is zeker niet compleet. 

Modderlaarzen
In de jaren zeventig van de 20e 
eeuw werd het voor de toenmalige 
huisvrouwen gemakkelijk gemaakt 
door een nieuw verkoopsysteem in 
de vorm van zogenaamde afreken-
eilanden in de winkels te plaatsen. 
In de begintijd liepen de jonge 
moeders meestal nog op laarzen 
door het toen nog deels modderige 

winkelcentrum. De wijk was nog in 
aanbouw en zeker nog niet volge-
bouwd. Als kind liep ik vaak onder 
de luifels door. Telkens hoorde ik 
dan een flard van de muziek die uit 
de ingebouwde luidsprekers kwam.
In 1992 werd het winkelcentrum 
flink uitgebreid door een deel van 
het parkeerterrein te bebouwen 

met nieuwe winkelpanden. Toen 
werd het ook overdekt, zodat het 
nog aantrekkelijker was en is om 
er te winkelen. Het winkelcentrum 
Paddepoel moest een “wijkoverstij-
gend” winkelcentrum worden door 
een breder aanbod van winkels dan 
in de andere centra. En hoe het nu 
is… kunt u zelf bekijken.

Winkelcentrum Paddepoel bestaat 50 jaar

De opening van Winkelcentrum Paddepoel werd verricht door de griepe-
rige burgemeester Berger

Het gloednieuwe winkelcentrum bekeken vanuit BernlefHet huidige winkelcentrum, aanzicht vanuit Upsilon

Foto: Beeldbank Groningen

Foto: Beeldbank GroningenFoto: Hans Mulder

Lezersbrief
Naar aanleiding van het artikel ‘Herinrichting buitenterrein toren-
flat House of Groningen’ in het februari-nummer, kreeg Nummer 1 
een telefonisch bericht van een lezer die waarschuwt dat het geen 
goed idee is om Spaanse Aak te planten bij House of Groningen. 
‘Doe dit niet daar komt alleen ellende van.’ De vruchten van de 
boom zullen een hoop viezigheid en glibberigheid veroorzaken 
voorspelt hij. Helaas is het planten inmiddels een feit. De tijd zal 
het leren - we bedanken deze lezer hartelijk voor zijn meedenken. 
Hij weet waar hij over spreekt ook, want hij heeft zelf in de Spaanse 
Aakstraat gewoond.

Zegt u het maar...

Grafschrift van een CEO
Hij genoot als hij ze in ontzag zag kijken
“Dat is een harde, die gaat over lijken”

Toen kwam de dag dat hij er zelf aan moest geloven
Straks schuiven ze hem in de hete oven

En al staan er honderden rondom zijn kist
Ik heb niet het idee dat hij écht zal worden gemist

Henk-Jan Falkena
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WIJKVERBETERING
Sunny Selwerd!

Hebt u een wens
voor de wijk of een idee?
daan@sunnyselwerd.nl

De Sunny Selwerd Werkplaats2.0 
gaat van start. Hierin gaan bewo-
ners en mensen van de gemeen-
te, woningcorporaties, WIJ Sel-
werd en andere organisaties 
samenwerken om dingen in de 
wijk te verbeteren. Is dat bij-
zonder? Ja! Want dat doen ze op 
basis van gelijkwaardigheid en 
zónder plan vooraf. Bewoners en 
instanties kunnen onderwerpen 
aandragen. De eerste vraag voor 
de Werkplaats ligt al klaar: een 
speel- en chill-plekkenplan voor 
de wijk. Doet u mee?

Voor iedereen die in Selwerd 
woont, moet ruimte zijn om fijn 
te kunnen spelen, te chillen, te 
bewegen en elkaar te ontmoe-

ten. Welke plekken zijn geschikt 
voor welke soort activiteiten? 
En wie zullen daar gebruik van 
maken? Dat gaan bewoners en 
deskundigen samen uitzoeken. 
Ze gaan hun ideeën voorleggen 
aan alle bewoners. Daaruit zal 
naar voren komen wat de beste 
ideeën zijn. Die komen in een 
voorstel dat de ontwerpers van 
de gemeente gaat helpen om de 
openbare ruimte zó in te rich-
ten dat de leefbaarheid en het 
woonplezier voor alle bewoners 
verbetert.

De aanleiding
Tijdens de online bijeenkom-
sten over de herinrichting van de 
groene recreatiezone bij de Mis-

pellaan kwam het thema over-
last aan de orde. Maar óók dat 
er voor iedereen plek moet zijn 
in de openbare ruimte. Samen 
besloten we om op een later 
moment wijkbreed met elkaar 
in gesprek te aan over goede 
locaties om te spelen, locaties 
voor jongeren, voor gezinnen en 
voor ouderen. En dat gaan we nu 
dus doen. In de Werkplaats.

Gelijkwaardig met elkaar 
samenwerken
Meedenken, meepraten en mee-
doen kan op veel manieren. Vaak 
hebben deskundigen een idee of 
voorstel, waar bewoners dan hun 
mening over kunnen geven. Of 
bezwaar tegen kunnen maken. 
Daardoor hebben bewoners niet 
altijd het gevoel dat er ruimte is 
voor hun ideeën.

In de Werkplaats 2.0 gaan des-
kundigen en bewoners met 
elkaar vanaf het allereerste 
begin met elkaar aan de slag. 
Dus zonder vooraf uitgewerk-
te ideeën. Op 11 februari 2020 
probeerde het Wijkplatform 
deze aanpak uit. Iedereen was 
enthousiast.

Werkplaats 2.0?
De Werkplaats bestaat al lan-
ger. In de ‘oude’ werkplaats kon-
den bewoners plannen maken 
voor hun eigen buurtje, straat of 
pleintje. In Werkplaats 2.0 kan 
dat nog steeds, maar gaan we 
ook aan de slag met thema’s die 
spelen in de hele wijk.

Gelijkwaardig samenwerken in Werkplaats2.0

Voor iedereen moeten er fijne plekken zijn om te spelen, te bewegen 
en elkaar te ontmoeten. In de Werkplaats2.0 gaan we daar een plan 
voor maken.

Op donderdagavond 11 februari 
zat Daan achter zijn laptop om 
de werkwijze van de Sunny Sel-
werd Werkplaats 2.0 te testen, 
samen met een aantal andere 
leden van het Wijkplatform. Hij 
is het jongste lid, opgegroeid 
in De Larix en woont met twee 
huisgenoten in de Populieren-
laan.

“Daan, de buurtregisseur die 
de Werkplaats heeft bedacht, 
vroeg me of ik wilde helpen. 
Nou, dat doe ik graag. Hij wilde 
de aanpak uitproberen, maar 
het onderwerp dat we bespra-
ken was best reëel: aan wat voor 
type woningen er behoefte is in 
de wijk. Goed om te beseffen 
wat voor woningen er nu zijn 
in Selwerd en om te ontdekken 
wat er voor mogelijkheden zijn, 
vond ik. We zijn twee uur bezig 
geweest, online. Het ging heel 
ontspannen, iedereen kwam 
goed aan bod en de stappen die 
we moesten doorlopen waren 
duidelijk. Ik ben er wel enthou-
siast over eigenlijk, en de ande-
re mensen die meededen ook. 
Leuk om gelijkwaardig samen 
te werken met deskundigen. Ik 
zeg niet altijd zoveel tijdens 
zo’n bijeenkomst. Ik kijk graag 

Je kan heel wat geld besparen 
als je groente en fruit direct bij 
de boer koopt. Daarom haalt het 
Wijkbedrijf iedere donderdag 
verse groente en fruit bij boer 
Henk Landwehr uit Roodeschool 
voor bewoners van Selwerd. Wat 
hij zelf niet op zijn land heeft 
staan, haalt hij bij boeren uit 
de buurt. Eieren heeft hij ook. 
Duur is het niet. Bijvoorbeeld, 
voor 5 kilo aardappelen betaalt 
u momenteel 2,50 euro.
Wilt u gezond eten voor wei-
nig geld? Vul dan een bestellijst 
in. Die vindt u op wijkbedrijf-

eerst de kat uit de boom, maar 
ondertussen denk ik mee. Voor 
mij werkt het dus prettig als 
de voorzitter iedereen om de 
beurt zijn mening en ideeën 
laat geven, en zo ging het tij-
dens de test. Het is leuk om wat 
voor de wijk te kunnen beteke-
nen en om mee te bepalen hoe 
de wijk wordt. Dat kan in het 
Wijkplatform, maar nu ook in 
de Werkplaats!”

selwerd.nl/groente-en-fruit of u 
haalt hem op bij Bottelroosstraat 
3. Als uw bestelling op woensdag 
voor 12 uur bij het Wijkbedrijf 
is, kunt u de volgende middag 

uw groente en fruit ophalen en 
afrekenen. Vers van het land!
Voor meer informatie mail naar 
info@wijkbedrijfselwerd.nl of 
bel 06-52790447

Daan test de Werkplaats

Daan.

Niet duur: groente en fruit van de boer

Start werkzaamheden Mispellaan
Begin april starten de werk-
zaamheden voor de aanleg van 
het warmtenet en de herin-
richting van de Mispellaan. De 
werkzaamheden duren naar 
verwachting tot de zomervakan-
tie en beginnen bij de kruising 
met de Berkenlaan.
Vanaf daar gaan de werkzaam-

heden richting de Elzenlaan. 
Dat gebeurt in een aantal stap-
pen.
De aannemer, Avitec infra & 
milieu NV uit Nieuw-Buinen, 
informeert de bewoners over 
onder andere de gevolgen voor 
het parkeren en de bereikbaar-
heid van hun woning.



Meedoen in Sunny Selwerd

MEDEWERKER GROEN
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 
 
 
 
 

ASSISTENT-BEHEERDER 
WIJKBEDRIJF SELWERD
 
(participatie-baan of als vrijwilliger)
 
Binnen het Wijkbedrijf Selwerd zijn we op zoek naar een 
assistent-beheerder die de beheerder kan helpen bij
zijn dagelijkse werkzaamheden. De beheerder is 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in en om het
gebouw en is een van de mensen waar bezoekers het vaakst 
mee te maken hebben. 

Taken waarbij je ondersteuning gaat bieden:
– mensen ontvangen en rondleiden in het pand;
– sleutels beheren;
– telefoon aannemen, mail beantwoorden en doorverwijzen;
– terrein en gebouw beheer;
– schoonmaak;
– planning van de ruimtes.
 
We zoeken mensen die de volgende eigenschappen hebben 
of willen ontwikkelen:
– sociaal;
– geduldig;
– grenzen kunnen aangeven en mensen daarop durven 
aanspreken;
– mensen helpen en te woord staan;
– aanpakkersmentaliteit;
– kunnen plannen en overzicht houden.
Je krijgt begeleiding van de beheerder en op termijn zou je 
hem ook kunnen vervangen.
 
Als je meer wilt weten of wil solliciteren, dan kan dat via  
 
meike@wijkbedrijfselwerd.nl  
of 06-3654038

 
 

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/ 
 
 
 
 
 

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 is een sociaal netwerk (9-12 personen). Er 
is een Buurtcirkel in Paddepoel  en een in Selwerd. 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 een 
Buurtcirkelcoach. Onze taak is om de hulpvragen en talenten 
van de deelnemers te verbinden en hen te ondersteunen bij 
het meedoen in de wijk.
 
Heb je vragen over de Buurtcirkel of ken je mensen die wel 
willen aansluiten, mail, bel of app gerust.
 
Paddepoel: Marieke Pijper 
06-10858116 
m.pijper@werkpro.nl 
 
Selwerd : Stieneke Hammenga  
06-51831851  
s.hammenga@cosis.nu
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Ingezonden

Het wordt langzamerhand behoor-
lijk eentonig.
Ga ik nog iets doen vandaag? 
Neuj, huishouden, misschien een 
boodschap, naast Leander zitten 
terwijl ik op mijn laptop nuttige 
dingen doe en hij op zijn laptop 
de les volgt.
Vanaf deze week mag hij weer 
twee dagen in de week naar 
school, ik zie er naar uit. En Maar-
ten heeft morgen een vergade-
ring, dan ben ik dus letterlijk 
voor het eerst in een jaar alleen 
thuis! Ik zou er bijna een stukje 
taart voor halen (of een fles cham-
pagne).
Maar buiten dat is er nu wel erg 
weinig te doen.

Dus wat doe ik dan? Dan loop ik 
een rondje door de wijk. We zijn 
inmiddels één jaar en hónderden 
ommetjes verder en ik heb de 
wijk wel een beetje gezien en de 
wijk mij ook vermoedelijk.
Als ik wat meer tijd heb, loop ik 
de stad uit, de Paddepoelsterweg 
op, soms over de Walfridusbrug, 
maar meestal ben ik sneller dan 
dat thuis weer nodig. Dus sjok ik, 
enigszins gefrustreerd en chagrij-
nig, maar weer een blokje om.
Het enige waar dit wel goed voor 
is, is mijn conditie, nog nooit heb 
ik zo vaak achter elkaar mijn stap-
pendoel op een dag behaald! 

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.

Moeder in coronatijd

Tekening door Angélique Boter

Sloop van gevels en aanbrengen fundering 
studentenflat Kornoeljestraat
De studentenflat aan de Kornoel-
jestraat in Selwerd wordt flink 
aangepakt. Op dit moment wor-
den de vensters en gevels weg-
gebroken en zijn 59 palen tot 
negen en een halve meter diepte 
de grond in geslagen. Deze palen 
gaan de fundering vormen voor 
de uitbouw van de flat. 
Aan de kant van de oprit naar de 
noordelijke ringweg is een aan-
tal zeecontainers geplaatst. Deze 
containers moeten voorkomen 
dat het puin bij het wegbreken 
van de noordelijke zijgevel op het 
fietspad of de ringweg valt. Het 
fietspad richting De Hoogte zal 
tijdelijk te bereiken zijn door een 
doorgang onder de zeecontainers.

Hans Mulder

Scouting in coronatijd
Met het sluiten van de scholen 
vlak voor de kerstvakantie ging 
ook de deur van het clubhuis van 
Scoutinggroep de Havik (aan het 
Jaagpad, even buiten Paddepoel) 
weer op slot.
Waar het normaal op vrijdag en 
zaterdag een drukte van belang is 
werd het ongekend stil. Een zware 
teleurstelling voor iedereen maar 
dat betekende niet dat de scouts 
het erbij hebben laten zitten. Ze 
gingen, net als in de eerste lock-
down, weer online.

De ongeveer 130 leden van de 
verschillende speltakken hiel-
den hun opkomsten via Zoom en 
Whatsapp.
Bijvoorbeeld de allerjong-
ste groep, de ‘bevers’. Normaal 
gesproken spelen zij met elkaar 
in en om het gebouw. In tijden van 
corona zaten ze allemaal klaar 
voor de computer om bijvoor-
beeld met z’n allen te gaan knut-

selen. Van wc-rollen en wat papier 
werden de mooiste raketten in 
elkaar gezet. 
De ‘welpen’ (7-11 jaar) kregen via 
Whatsapp verschillende opdrach-
ten om thuis uit te voeren. Varië-
rend van knutselopdrachten tot 
het maken van een eigen verzon-
nen bordspel en het schrijven van 
creatieve verhaaltjes.
De ‘scouts’(11-15 jaar) gingen in 
twee- of drietallen bij elkaar thuis 
voor de computer tegelijkertijd 
koekjes bakken. Het leverde een 
heleboel gezelligheid en een flin-
ke stapel zandkoekjes op.

De ‘explorers’, de oudste jeugd-
leden zijn online op ‘expeditie 
over de hele wereld’ geweest door 
Wikipedia uit te pluizen. En zijn 
daar een stuk wijzer door gewor-
den.

Gelukkig mochten begin februari 
de jongste leden van De Havik 

weer naar het clubhuis komen. De 
jeugd onder 18 kan weer rennen 
en spelen op en rond het terrein 
aan het Jaagpad. De leden van 
18 jaar en ouder zullen helaas 
nog even moeten volhouden en 
hun bijeenkomsten online moe-
ten houden.

We zijn nu al ongeveer een jaar 
met z’n allen in ‘lockdown’ en nog 
steeds kunnen we de deuren niet 
helemaal openen….
Achter de schermen gebeurt er 
bij WIJ Selwerd wel van alles. Zo 
zijn de muren van onze ruimtes 
in de Vensterschool geschilderd 
en zijn de vloeren geboend, zodat 
we u daar straks weer in een fris-
se en opgeruimde omgeving kun-
nen ontmoeten. Ook wordt er aan 
plannen en projecten gewerkt die 
ten goede zullen komen aan u als 
wijkbewoner. We brengen u daar-
van op de hoogte zo gauw dat kan.

Mondjesmaat en op afspraak wor-
den er al wel mensen ontvangen. 

Hebt u een vraag aan ons over 
zorg, welzijn, opvoeding, wonen 
of financiën dan kunnen we u ook 
altijd telefonisch of per mail te 
woord staan (050-367 42 20, wijsel-
werd@wij.groningen.nl).
Overleggen doen we veel met 
beeldbellen. Wie had dat een jaar 
geleden gedacht? Dat dat zo’n 
vlucht zou nemen? Wel prettig om 
elkaar in elk geval zo te kunnen 
zien.

En deels gaat het ‘gewone leven’ 
ook gewoon door. Zo zijn er colle-
ga’s die afscheid nemen vanwege 
een andere baan en worden er 
nieuwe collega’s verwelkomd in 
ons team. In sommige gevallen 
betekent dat dus voor u als wijk-
bewoner een wisseling van con-
tactpersoon.

En is het u ook opgevallen dat 
we op straat rondlopen? De bij-
gaande foto’s getuigen daarvan. 
Spreek ons gerust aan als u een 
vraag hebt of iets anders om te 
delen.

Graag tot ziens, namens alle mede-
werkers van WIJ SELWERD! 
Ellen Engberts

Nieuws van WIJ Selwerd, voor 
Selwerd Paddepoel en Tuinwijk

Ingezonden
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Stel de koning komt naar Padde-
poel. Waar komt hij onze wijk dan 
binnen? Via de Pleiadenbrug, nee 
toch? Zul je net zien dat er een 
boot aan komt. Of hij komt via 
ring noord, zodat hij kan tanken 
bij de koninklijke Shell? Lijkt 
me niet. De koning gaat logischer-
wijze eerst naar de Oranjewijk 
om vrouw en kinderen wat oude 
familienamen te laten ontdekken. 
Zelf gaat hij dan van koningin en 
prinsessen weg via de Prinsessen-
weg en komt daar ons Paddepoel 
binnen over onze Laan van de 
Zon. De Zon is nog een trapje 
hoger dan een koning, daar mag 
je dus wel wat van verwachten. 
De Zon heeft meer dan 99% van 
alle massa in ons zonnestelsel. 
De spooronderdoorgang is, in de 
huidige puur functionele staat, 
dan ook niet de monumentale 
welkomstpoort die ik voor ons, de 
koning noch de Zon in gedachten 
heb. Het moet megasuper zicht-
baar zijn dat je hier de Laan 
van de Zon en daarmee het Uni-
versum Paddepoel binnentreedt. 
En je moet dan niet aan de slag 
met alleen even een verfje of een 
bosje zonnebloemen. Je moet er 
een echte zinnenprikkelende Zon-
nepoort van maken, eentje om 
over naar huis te schrijven.

Ik begin de Zonnelaan aan de 
kant van verpleeghuis ‘t Blauw-
börgje, links voor de lezer. Hier 
heb je sinds kort als eerste afslag 
het Sterrenpad, een mooie roman-
tische naam voor een fiets- en wan-
delpad. Een jaartje geleden was 
dit nog een modderig sluippaadje 
voor hondenuitlaters en andere 
avonturiers. Verderop kom ik bij 
een paadje met een bordje dat 
verwijst naar Zonnelaan 6, 8 en 
10. Nummer 2 en 4 bestaan ken-

nelijk niet meer? Ik ben namelijk 
nog geen huis of gebouw met dat 
nummer tegen gekomen. Ik goog-
le op de telefoon voor Zonnelaan 
2. De Burgerfabriek, wordt aan-
gegeven door Google maps, een 
hamburgerrestaurant. Ik zie en 
ruik echter niks. Gebakken lucht 
van Google maps? Zonnelaan 1 en 
3 aan de overkant zijn ook van het 
wijktoneel verdwenen. Vroeger 
stond er een school en een gym-
lokaal, heb ik mij laten vertellen. 

De flat met de oranje balkons 
staat aan de Kleine Beer, niet aan 
de Zonnelaan. Het is nog steeds 
een plek voor de jeugd, maar nu 
om te wonen. Tussen die nieuw-
bouw en het spoor loopt tegen-
woordig trouwens een verrassend 
spannend wandelpaadje.

De grote gele jongerenflat om de 
hoek bij de Grote Beerstraat heeft 
helemaal de goede kleur voor 
de Zonnelaan. Aan de overkant 
om de hoek staat een gebouw 
van merkwaardige niet te begrij-
pen architectuur. In het gebouw 
bevindt onder andere Residen-
tie Buitenzorg voor Indische en 
Molukse ouderen. Daar kon je in 
pre-corona tijden zo nu en dan 
een Indisch hapje mee-eten. Een 
heel mooi initiatief, gezellig en 
lekker. Het gebouw heet Callisto 
en dat is geen Indische naam, 
maar een maan van Jupiter. Ik 
steek de Grote Beerstraat over en 
kom langs een goed gevuld Orion-
park. Bij de voetbalkooi en de ska-
tebaan is het behoorlijk druk met 
jongeren. Happen hiphop muziek 
komen me tegemoet. De behoefte 
aan parken is nog nooit zo groot 
geweest als in deze coronatijd. 
Groen en ruimte voor activiteit in 
de wijk is meer dan ooit actueel. 

Zou het niet leuk zijn om een 
waterfietsverhuurbedrijfje in de 
Zonne- of de Orionvijver te heb-
ben? De rare roze fietspadkleur 
op het water zou dan misschien 
wel verdwijnen.
Tegenover het park en de vijver 
staan de bekende galerijflats. Voor 
de portieken zijn later nieuwe 
trappenhuizen met lift gebouwd. 
Deze hebben de ronde vorm van 
kasteeltorens. Een mooi contrast 
met de vierkante blokkendoos die 
de flats zelf zijn. Of een vlag op 
een modderschip? Ik ben er nog 
niet helemaal uit. Als ik bij de 
verkeerslichten om de hoek met 
de Pleiadenlaan over wil steken 

richting de nieuwe Polarisflat, 
om daar het kunstwerk in de vij-
ver nog eens goed te bekijken, 
moet ik wel erg lang wachten 
bij het voetgangerslicht. Zeker 
een minuut of drie. Acht minuten 
doet het zonnelicht erover om bij 
de aarde te komen denk ik bij 
mezelf. Nu ben ik daar natuurlijk 
wel bij de enige rotonde in de 
wereld waar een winkelcentrum 
op staat. De oliebollenkraam is 
weer verdwenen, jammer, niet dat 

ik van oliebollen hou, maar ik hou 
wel van de kraam en zijn gezelli-
ge nostalgische uitstraling. Zoiets 
kunnen we goed gebruiken in ons 
wat steriele Paddepoel. De koning 
kan wat dat betreft het beste rond 
de jaarwisseling komen. Door 
de bouw en erfaankleding van 
de Polarisflat komt het naamlo-
ze kunstwerk veel beter tot zijn 
recht, en sinds ik er ruimteschroot 
in zie, ook heel passend voor ons 
Paddepoel.

Straatvizier: Zonnelaan (1)
Door Berrie Kuilman

ZIN IN GESPREK?
Verlangt u er ook zo naar ande-
ren te ontmoeten en met hen 
van gedachten te wisselen? Dan 
is dit misschien iets voor u: een 
“coronaproof denkrondje om de 
kerk”.
Twee aan twee maken de deelne-
mers een korte wandeling door 
Park Selwerd en gaan ze samen in 
gesprek aan de hand van één of 
meer vragen. De vragen nodigen 
uit tot nadenken over “zinvolle” 
thema’s als: vriendschap, geluk, 
macht, vrijheid, werk, kunst, toe-
komstverwachting, gezondheid, 
rijk en arm, geloof en spiritua-
liteit. Ieder tweetal ontvangt in 
De Fontein een handreiking met 
gespreksthema en vragen, spel-
regels voor het gesprek en een 
wandelsuggestie.
Start- en eindpunt: De Fontein, 
Eikenlaan 255.
Vertrektijd: 10.00 uur. Data: don-
derdag 8 april, 22 april en 6 mei. 
Duur van wandeling en gesprek: 
ca.1 uur.
U kunt zich tot 1 april voor een 
of meer wandelingen opgeven 
bij Marga Baas (E: marga.baas@
home.nl. of T: 0620977769).
Wanneer u zich individueel 
opgeeft, worden na aanmelding 
koppels gevormd. Hebt u al een 
gesprekspartner op het oog? Dan 
kunt u zich gezamenlijk opgeven.

Nieuws uit De Fontein.
TWINTIG JAAR “KUNST IN DE 
FONTEIN”
Dit jaar, 2021, bestaat de kunst-
commissie van De Fontein twintig 
jaar. Al die jaren heeft de com-
missie gezorgd voor een veelheid 
aan tentoonstellingen in ruimtes 
van de kerk. Verschillende kunst-
vormen waren er te bewonde-
ren: schilderingen in olieverf en 
aquarel, foto’s, keramiek en werk 
in textiel tot en met werk van 
kinderen. Kerkgangers en ande-
re bezoekers konden genieten 
van een grote variatie aan kunst 
van verscheidene kunstenaars. 
Sommige van u herinneren zich 
vast nog wel de start in 2001 met 

een immens grote ark van brons, 
een schepping van beeldhouwer 
Harro Nikkels. De ark stond opge-
steld in de hal en oefende op jong 
en oud grote aantrekkingskracht 
uit. De dieren moeten zelfs door 
kinderen zijn geteld: ze kwamen 
uit op meer dan 160. Om even stil 
te staan bij dit jubileum is er voor 
alle bezoekers van De Fontein een 
mooie afbeelding beschikbaar van 
deze ark. De foto’s liggen klaar op 
de tafel in de hal. De kunstcom-
missie wil u zo gauw het weer kan 
blij maken met het laten zien van 
nieuwe tentoonstellingen in De 
Fontein. Zij hoopt dat nog lang te 
mogen en kunnen doen.

Stadsbeheer presenteert
programma van aanpak 2021
Jaarlijks maakt de afdeling Stadsbeheer van de Gemeen-
te een overzicht van wat ze in welke wijk gaan oppakken. 
Voor Paddepoel staan dit jaar de volgende projecten op 
het programma:
1) De herinrichting van de Plutolaan wordt (na de werk-
zaamheden rond Warmtestad) afgerond door o.a. de over-
last gevende perenbomen te kappen en te vervangen voor 
duurzame exemplaren (25 - 30 stuks). Zowel de keuze van 
de boomsoorten als het regelen van het parkeren wordt 
met de bewoners besproken.
2) In de Lierstraat en Weegschaalstraat wordt na de 
stormschade van een paar jaar geleden de boomstructuur 
vervangen: kappen en herbeplanten. Dit wordt gecombi-
neerd met aanpak van straat, stoep, parkeren, lichtmasten 
en straatkolken. De aanpak zal gaan op de wijze waarop 
dit een aantal jaren geleden is gegaan in de Uranusstraat 
en de Jupiterstraat. 
3)Iets vergelijkbaars gaat er gebeuren in de Wegalaan. 
Dat wordt dit jaar voorbereid, en misschien ook uitvoeren. 
Anders wordt het 2022.
4)En verder wordt er een speelplek vervangen en worden 
drie groenvakken aangepakt.
Ook in Selwerd vindt er groot onderhoud plaats. De werk-
zaamheden in deze wijk (drie speelplekken en wegen) 
worden afgestemd met de projectleiders wijkvernieuwing.

Steunpunt Mantelzorg van Huma-
nitas Groningen organiseert elke 
maandagmiddag een online vra-
genuurtje voor mantelzorgers. 
Heb je vragen, loop je ergens 
tegenaan of ben je nieuwsgierig 
hoe andere mantelzorgers met 
zorg omgaan? Geef je dan op via 
de mail mip.groningen@humani-
tas.nl of bel 050 - 312 60 00. Voor 
meer informatie  ga naar: www.

humanitas.nl/groningen/vragen-
uurtje. Kijk ook op onze website 
voor onze andere (online) activi-
teiten!

Online vragenuurtje
steunpunt mantelzorg

Ingezonden



Wijkkrant Nummer 1Maart 2021 12

Peuterspeelzaal is goedkoper dan je denkt!

Stel je voor, je kind wordt straks 
vier en hij gaat voor het eerst 
naar school. Hoe gaat dat dan 
met veters strikken, broodjes sme-
ren en vriendschappen sluiten? 
Hoe krijgt je kind zijn plek in de 
groep? Je kind moet straks zijn 
eigen weg vinden, en daarom is 
het superbelangrijk dat je hem 
daar op voorbereidt. En dat doet 
je kind op de peuterspeelzaal.

Spelenderwijs leren en ontdek-
ken bij SKSG Melkweg en SKSG 
Regenboog
Samen op ontdekkingstocht. Spe-
len, kletsen en alles onderzoe-
ken. Je kind maakt een heleboel 
vriendjes, kijkt naar wat zij doen 
en doet het na. Op de peuterspeel-
zaal wordt je kind uitgedaagd om 
allerlei nieuwe dingen te probe-
ren. Zo ontwikkelen ze zich in rap 
tempo. Je zult verbaasd zijn over 
wat ze allemaal zelf al kunnen na 
een paar maanden!

Hoe ziet de dag er uit op de peu-
terspeelzaal
Op de peuterspeelzaal maakt je 
kind kennis met zingen, voorle-
zen, bewegen en knutselen met 
materialen als verf, klei, potloden, 
water en zand. Daarnaast is elke 
dag een mooie dag om buiten 
te spelen. Bij het buiten spelen 
liggen de uitdagingen voor het 
oprapen, het inspireert tot fanta-
siespel, tot grote dingen onderne-
men en dingen met je handen cre-
eren. Kortom, goed voor de ont-
wikkeling! Kinderen ontmoeten 

elkaar in het spel. Op deze manier 
leren zij spelenderwijs met elkaar 
omgaan, waardoor de overstap 
naar de basisschool straks een 
stuk makkelijker wordt.

Peuterspeelzaal voor sommigen 
bijna gratis
Álle kinderen van 2 tot 4 jaar 
kunnen twee dagdelen per week 
naar de peuterspeelzaal. De peu-
terspeelzaal is enorm belangrijk 
voor de ontwikkeling van je kind. 
De overheid betaalt een groot 
deel voor jou. Wat je zelf moet 
betalen is afhankelijk van je inko-
men. In het algemeen geldt: hoe 
lager je inkomen, hoe minder je 
hoeft te betalen.

Kinderopvangtoeslag of gemeen-
telijke subsidie?
Werken of studeren jij en je part-
ner beide, dan heb je recht op 

kinderopvangtoeslag. Heb je geen 
baan, dan heb je recht op gemeen-
telijke subsidie voor de peuter-
speelzaal. Die dekt het grootste 
deel van de kosten, soms zelfs 
bijna alles. Wil je weten wat het 
in jouw situatie kost, bel dan 050-
3171390 of mail klantadvies@sksg.
nl. Wij rekenen het graag voor je 
uit!

Rekenvoorbeeld
Vader werkt, moeder is thuis en 
zorgt voor haar zoontje van 2 
jaar, die 2 ochtenden per week 
naar de peuterspeelzaal gaat. Het 
maandinkomen van de vader is € 
1.685,-. In de gemeente Gronin-
gen is de eigen bijdrage voor de 
peuterspeelzaal dan € 8,53 per 
maand. Mocht je dit niet kunnen 
betalen, kan de gemeente deze 
kosten overnemen. Wij helpen je 
natuurlijk met de aanvraag.

De wijktaxi’s van de stichting Wel-
Mobiel bieden vervoer aan voor 
bewoners die gevaccineerd moe-
ten worden. Dit gebeurt 
in overleg met de 
gemeente Groningen 
en de GGD. Deze dienst 
is beschikbaar voor alle 
wijken waar WelMobiel 
actief is, waaronder 
Paddepoel. Helaas is de 
Wel Mobiel niet actief 
in Selwerd.
Er wordt gereden onder de naam: 
Vinkmobiel.
Hoe gaat dit in zijn werk: U kun-
nen een rit reserveren via telefoon-
nummer 085-7920377, waarbij u 
doorgeeft wanneer en hoe laat u 
bij de priklocatie dient te zijn. De 

chauffeur zal u thuis ophalen en 
u naar de priklocatie brengen. De 
chauffeur wacht tot u klaar bent. 

Na afloop wordt u weer 
thuis gebracht. Uiteraard 
draagt u en de chauffeur 
een mondkapje tijdens 
de gehele reis. De kosten 
zijn € 5,00 per persoon 
per rit. Maximaal 2 perso-
nen (huisgenoten).

Selwerd
Woont u in Selwerd. Dan kunt u 
naar de priklocatie met de buurt-
taxi Selwerd.
www.buurttaxiselwerd.nl of
06 - 1934 9573

Bewoners Paddepoel kunnen met 
wijktaxi naar de priklocatie

De Gemeente gaat weer contro-
leren op langdurig parkeren van 
fietsen in het centrum en de wij-
ken eromheen. Deze fietsen worden 
gelabeld om te kijken of de fiets 
niet meer wordt gebruikt. Na vier 
weken kijken we of de labels nog 
intact zijn. Is de fiets nog steeds niet 
gebruikt, dan krijgt de fiets een stic-
ker en gaat na twee weken naar het 
fietsdepot aan de Travertijnstraat. 

Eventueel kan de eigenaar na het 
maken van een afspraak de fiets 
daar gratis terugkrijgen.

Controle op langdurig parkeren van fietsen

Ingezonden

Ingezonden

Ingezonden

Fysiotherapie Ebbingepoort is 
een fysiotherapiepraktijk geves-
tigd in woonzorgcentrum de 
Ebbingepoort. Wij zijn er niet 
alleen voor de bewoners van het 
woonzorgcentrum, maar ook voor 
mensen van buitenaf. Van nek-
pijn of rugklachten door het thuis-
werken tot een tenniselleboog of 
enkelklachten door het sporten 
en conditieverlies vanwege de 
lockdown of bewegingsgerelateer-
de problemen in het dagelijks 
leven door een chronische aan-
doening of ouderdomsziekte, u 
kunt ervoor bij ons terecht! En 
bent u niet in staat om bij ons te 
komen, dan komen wij graag bij u 
aan huis! Daarvoor willen wij ons 
graag even aan u voorstellen.

Janny Visser (1)
Als eigenaresse van de 
praktijk is Janny al meer 
dan 30 jaar werkzaam in 
de Ebbingepoort. Zij is 
gespecialiseerd in onco-
logische- en oedeemfy-
siotherapie en behandelt 
patiënten met long en 
hartaandoeningen. Daar-
voor is zij aangesloten bij 
het Chronisch Zorgnet, wat 
betekent dat zij regelmatig 
bij- en nascholingen volgt 
om de kennis up-to-date te 
houden. Ook is Janny aange-
sloten bij het ParkinsonNet en 
het ReumaNetNL, waardoor zij 
ervaring heeft met het behande-
len van patiënten met de ziekte 
van Parkinson en reumapatiën-
ten. Ook kunt u bij Janny terecht 
voor het aanmeten van steunkou-
sen, waarvoor zij ook bij u aan 

huis kan komen! Recent heeft 
zij de cursus Corona-revalidatie 
gevolgd, u kunt dus ook bij haar 
terecht voor fysiotherapie na een 
besmetting met het Corona-virus.

Carlijn Hak (2)
Carlijn is na haar stage bij Fysio-
therapie Ebbingepoort 
gebleven. Zij is nu 
ruim 2 jaar 
w e r k -
zaam 
bij 

ons. Carlijn heeft recent de spe-
cialisatie in fysiotherapie bij de 
longziekte COPD gevolgd, daarvoor 
kunt u dus bij Carlijn terecht. Ook 
werkt zij veel met ouderen en kunt 
u bij haar terecht voor bijvoorbeeld 
artroseklachten of de revalidatie na 
het krijgen van een nieuwe heup of 
knie. Daarvoor komt zij ook graag 
bij u aan huis in de eerste fase na 

de ziekenhuisop-
name.

Else de Vries (3)
Else is inmiddels alweer 15 jaar 
als fysiotherapeut werkzaam bij 
Fysiotherapie Ebbingepoort. Zij 
heeft veel ervaring met de behan-
deling van ouderen, waarvoor zij 
ook is aangesloten bij het Geri-
atrienetwerk Groningen. Ook zit 
Else in het ClaudicatioNet, wat 
betekent dat zij patiënten met 
etalagebenen behandelt. U kunt 
ook bij haar terecht met hoofd-
pijn- en duizeligheidklachten en 
zij is aangesloten bij het Dystonie-
Net. Recent heeft Else scholingen 
op het gebied van centraal-neuro-

logische aandoeningen gevolgd 
en is zij aangesloten bij het 

CVA Netwerk. Voor fysio-
therapie bij een neurolo-
gische aandoening bent 
u bij Else aan het juiste 
adres. Daarvoor komt 
zij ook graag bij u aan 
huis.

Lisa Rooks (4)
Als laatste is Lisa 
ons team komen 

versterken. Zij is nu ruim een 
jaar werkzaam bij Fysiotherapie 
Ebbingepoort. Zij is vorig jaar 
gestart met de masteropleiding 
tot geriatriefysiotherapeut, wat 
betekent dat zij zich aan het spe-
cialiseren is in de behandeling 
van ouderen. Dat zijn de men-
sen met een natuurlijk veroude-
ringsproces, maar ook met ouder-
domsziekten, zoals: Parkinson, 
Alzheimer, neurologische aandoe-
ningen, artrose en hartfalen. Ook 
valpreventie, inventariseren van 
het valrisico en het optimaliseren 
van het functioneren in uw eigen 
omgeving staan daarbij centraal. 
Daarvoor kan zij ook bij u aan 
huis komen.

Als de sportscholen straks weer 
open mogen, dan kunt u ook bij 
ons terecht voor fitness (55+) onder 
begeleiding van één van onze 
fysiotherapeuten. Bent u nieuws-
gierig geworden, wilt u graag een 
afspraak maken of wilt u meer 
weten over de mogelijkheden met 
betrekking tot fysiotherapie of fit-
ness? Neem vooral contact met ons 
op! Dit kan telefonisch, via de mail 
óf kijk op onze website.

Fysiotherapie Ebbingepoort – altijd in beweging! 

1.
2.

4.

3.

www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl
050-3642083   info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl

A D V E R T O R I A L
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Sneeuw- en ijspret op onze vijvers
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In de maand januari 1968 werd 
een aanvang gemaakt met de 
afbouw van het zogenaamde ver-
snellersinstituut van de Rijks-
universiteit. Dit gebeurde op het 
universiteitscomplex van het uni-
versitaire plan Paddepoel, later 
genoemd naar de Groninger 
Nobelprijswinnaar Frits Zernike. 
Middels de opbouw van het toen-
maals grootste isochrone cyclotron 
in Nederland, dat in opdracht van 
de Rijksuniversiteit te Groningen 
door de N.V. Philips Gloeilam-
penfabrieken te Eindhoven was 
ontworpen en gebouwd, kwam het 
destijds in de publiciteit.

Elektromagneet van 650 ton
Een imposant onderdeel van dit 
cyclotron werd gevormd door 
een enorme elektromagneet 
van liefst 650 ton. Het juk en de 
polen voor deze magneet werden 
trouwens door de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij N.V., uit 

Rotterdam, vervaardigd, waarbij 
met grote nauwkeurigheid en de 
goede homogeniteit van het staal 
essentieel waren. De magneet was 
samengesteld uit losse delen met 
elk een gewicht van ongeveer 50 
ton.

Energie projectielen is regelbaar
Een woordvoerder van de Rijks-
universiteit stelde destijds: “Met 
dit cyclotron kunnen zowel de 
lichtste als ook de zwaardere 
atoomkernen worden versneld. 
De energie van deze nucleaire 
projectielen is regelbaar tussen 
wijde grenzen. Voor protonen of 
waterstofkernen tussen 10 en 70 
miljoen electronvolt, voor deute-
ronen (kernen van zware water-
stof) tussen 20 en 60 miljoen elec-
tronvolt en voor alpha-deeltjes, 
de zogenaamde heliurn-kernen, 
tussen 40 en 120 miljoen elec-
tronvolt. De bundel van versnel-
dedeeltjes kan buiten de versnel-

lingsmachine worden gebracht en 
worden gericht op een trefplaat, 
dat de te onderzoeken atoomker-
nen bevat. Voor de bekrachtiging 
van de magneet en de talrijke 
hulpspoelen is een vermogen 
nodig van ongeveer 600 kWatt.’
Het complete cyclotron werd 
opgesteld in een bunker in het 
toenmalige nieuwe Kernfysisch 
Versneller Instituut in Paddepoel 
te Groningen. De muren van de 
cyclotron waren gemaakt van 2.5 
meter dik beton. De Rijksuniver-
siteit sprak, via een woordvoerder 
in januari 1968, de hoop uit dat 
het kernfysisch onderzoek onder 
leiding van prof. dr. H. Brinkman 
met dit cyclotron binnen twee 
jaren een aanvang kon, nemen.

Professor Brinkman
Professor Brinkman was een 
begaafd natuurkundige. Hij pro-
moveerde cum laude in 1937 aan 
de universiteit te Utrecht op een 

proefschrift getiteld 'Optische stu-
die van de elektrische lichtboog'. 
Bovendien was hij een dynamisch 
persoon die zich heel bewust was 
van de achterstand die het natuur-
kundig onderzoek in Nederland 
tengevolge van de Tweede Wereld-
oorlog had opgelopen. Dankzij 
zijn energieke aanpak werd al 
spoedig na zijn aanstelling het 
Natuurkundig Laboratorium aan 
de Westersingel gemoderniseerd 
en uitgebreid en werden nieuwe 
hoogleraren en medewerkers aan-
gesteld.

Wubbo Ockels
Het complex van het Kernfysisch 
Versnellersinstituut, geheel ach-
terin het Zernike Complex bijna 
gelegen aan de oever van het Van 
Starkenborghkanaal, had nog een 
heel bijzondere bewoner. Het was 
Nederlands eerste ruimtevaarder, 
Wubbo Ockels die er zijn promo-
tieonderzoek deed. Ockels heeft 

natuurkunde gestudeerd en zijn 
promotie onderzoek uitgevoerd 
tussen 1973 en 1978 aan het 
Kernfysisch Versneller Instituut 
bij prof. dr. R.H. Siemssen onder 
leiding van dr. M.J.A. de Voigt. Tij-
dens zijn promotie met het KVI 
cyclotron heeft hij door het meten 
van het gamma verval het gedrag 
van extreem snel roterende ker-
nen onderzocht.

Voor zijn onderzoek heeft hij 
onder meer detector- en data-ac-
quisitie systemen ontwikkeld. 
Reeds als student was Wubbo 
door zijn grote inventiviteit, zijn 
creativiteit en zijn grenzeloze 
enthousiasme opgevallen. Hij was 
een typische leider, die op zijn 
best was wanneer hij zich zelf-
standig kon ontplooien. Na zijn 
promotie werd Wubbo opgeleid 
tot astronaut. In 1985 maakte hij 
als eerste Nederlander een ruim-
tevlucht.

Komst kernfysische versneller naar 
Universiteitscomplex Paddepoel
Door Hans Knot.

Kinderwerktuinen
Paddepoel starten
langzaam op
Door Hans Mulder. 
Op het terrein van de kinderwerk-
tuinen aan de Coronastraat in Pad-
depoel wordt al druk gewerkt om 
alles klaar te maken voor de komst 
van de schoolkinderen. In april 
komen de eerste scholen. Nu wor-
den de perken en percelen gereed 
gemaakt voor het nieuwe groeisei-

zoen en voorzien van onder ande-
re bloemen. De komende tijd zul-
len er ook aardappels, aardbeien, 
pompoenen, tuinbonen en meer 
worden geplant. Het tuincomplex 
wordt onderhouden door vrijwil-
ligers. Beheerder Linda Liewes 
helpt mee in de tuinen en geeft 
daarnaast les.

Welke inwoner van Selwerd of Paddepoel verdient wel een attentie. Kent u zo’n iemand, maakt niet uit of 
het een groot of klein gebaar is wat deze inwoner gedaan heeft. Kan iemand zijn die iets voor de wijk heeft 
gedaan, maar het mag ook iemand zijn die boodschappen of andere klusjes doet voor zijn of haar buren. 
Jong of oud, maakt ook niet uit. Geef uw kandidaat aan ons door via een mail naar: redactienr1@gmail.com.

Wie mogen wij in de bloemetjes zetten?




