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Huis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en Paddepoel

Aanleg voetpad langs Paddepoelsterweg
Langs de Paddepoelsterweg (tussen de Crematoriumlaan en het
Penningsdijkje) is deze maand
hard gewerkt. Er is een voetpad
aangelegd naast de weg. Dit was

hoognodig om ook de voetgangers op een veilige manier van
deze weg gebruik te kunnen
laten maken. Aan de oostzijde
is een smalle strook uit de berm

gehaald, die is vervolgens opgevuld met een gekleurde betonachtige mix. Het nieuw aangelegde
pad is ongeveer 90 centimeter
breed.

april 2021
Jaargang 39

Oplage 9000
verschijnt 10x per jaar
Elke 3de of 4de week v/d maand
(niet in juli en augustus)

Een kijkje van bovenaf op
“De Ommelanden”
De Reitdiepzone wordt in hoog tempo volgebouwd. Veel extreme
hoogbouw, waar niet iedereen even enthousiast over is. Maar
gelukkig is er ook afwisseling. Net over het Reitdiep (de grens
tussen Paddepoel en Vinkhuizen) in de wijk Vinkhuizen staat het
complex “De Ommelanden”. Onze fotograaf staat hier op de galerij van de vijfde verdieping van dit complex. Op de foto kijken we
in de noordelijke richting en zien de daken van de nieuwbouw, in
het midden het Reitdiep en op de achtergrond de Avondsterflat
in Paddepoel. En het mooie is dat de schoorsteenpijp van de
oude melkfabriek hier nog overeind staat. En ook de kleur van
de bakstenen komt overeen met die van de oude melkfabriek. Zo
lijkt het net alsof de fabriek er nog steeds staat en alleen maar
een beetje is uitgebreid.

Foto: Hans Mulder
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Het bloemetje is deze maand voor Claartje
Door Ingrid Werleman.
Claartje Hoekzema krijgt het
lentebloemetje van Bloemen-Mozaïek voor haar prachtige vrijwilligerswerk bij De Pendinghe.
Claartje vertelt: “Ik doe dit vrijwilligerswerk met veel plezier.
Ik ben begonnen als lid van de
OuderRaad (OR) toen mijn oudste, nu inmiddels al 13, in de kleuterklas zat.
Organisatie feestdagen op school
Het OR-werk draait grotendeels
om de feestdagen op school. Met
Sint Maarten zorgen we voor iets
lekkers voor alle klassen als ze tijdens het lichtjesfeest hun lampionnen aan de ouders mogen laten
zien. Met Sinterklaas verzorgen
we cadeautjes en versieringen.
En we begeleiden de goedheiligman en zijn helpers door de

school. Met Kerst pakken we echt
groot uit. Dan versieren we de
hele school met grote guirlandes,
kerstbomen en lichtjes. Tijdens de
knutseldagen voor het kerstfeest
bak ik wafels voor alle kinderen
en tijdens het kerstdiner bakken
we deze wafels voor alle ouders.
Die krijgen altijd een hapje en
een drankje terwijl de kinderen
"dineren" in de klas.
Al snel hielp ik ook met andere
activiteiten buiten de OR. Zo hebben we al enige jaren het schoolbroodproject. Hiervoor worden er
bakken met broodjes gesmeerd

die in de keuken worden neergezet voor kinderen die geen eigen
lunch mee brengen of thuis niet
gewend zijn te ontbijten. Vijf
dagen in de week smeer ik voor
deze kinderen 40 broodjes.

genoemd, een groot compliment.
En je doet zelf ook nog eens mee
aan leuke activiteiten. Zo heb ik
o.a. meerdere voorstellingen in
het Grand Theater gezien, heb ik

Met de bovenbouw naar de
musical in Scheveningen
De bovenbouw gaat elk jaar
met een speciaal project van de
ABN-AMRO naar een musical in
Scheveningen. Dan kunnen ze
niet uren in een bus zitten op
enkel een broodje pindakaas. Dus
voor deze kinderen maak ik dan
grote bakken met hartige hapjes
zoals quiche, wrapjes, maar ook
lekkere chocoladecakejes. Afgelopen zomer heb ik voor het eerst
de lunch tijdens de zomerschool
verzorgd. Vijf dagen in de week
een wisselende, gezonde, maar
ook lekkere lunch bereiden voor
ongeveer 140 kinderen.
Hulptroepen inschakelen
Ik ben ook vaak op school voor
kleinere of meer praktisch
gerichte dingen. Meelopen naar
de schooltuintjes of meefietsen
naar de schaatsbaan, voorlezen
in de klas of het vervoeren van
de tassen bij het eindejaarskamp
van groep 8. Waar ze maar een
beetje hulp nodig hebben, spring
ik graag bij. En ik sleep mijn
hulptroepen graag mee, haha...
Mijn man wordt vaak ingezet
voor de spierkracht, mijn vader is
de Kerstman, mijn moeder helpt
mee met kostuums repareren en
mijn tante en neef verzorgen de
broodbestellingen in hun bakkerij. Vrijwilligerswerk werkt erg
aanstekelijk. Waarom? Omdat het
veel gezelligheid geeft met de
leerkrachten en andere vrijwilligers, maar vooral omdat ik erg
kan genieten van de kinderen die
met grote lach voorbij kunnen
rennen en roepen "dank je wel
juf, de broodjes waren lekker".
Ja, ik word vaak per abuis juf

Krant in mei 2021:

Gaslek aan Maluslaan Selwerd

zelf ook op de schaatsen gestaan
in Kardinge en heb ik mee mogen
klauteren in Nienoord tijdens een
schoolreisje.”
Kent u ook iemand die een bloemetje verdient?
Nummer 1 bedankt allereerst
René van Bloemen-Mozaïek voor
het bloemetje. Wij hopen dat dit
prachtig verhaal van Claartje
andere ouders inspireert om ook
vrijwilliger te worden op scholen
en andere organisaties die hulp
kunnen gebruiken. Kent u ook
iemand 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. Plaatsing van een foto
van de winnaar in Nummer 1
gebeurt altijd in overleg met de
inzender en de winnaar.

Bij werkzaamheden in
de Maluslaan is op 12
april een gaslek ontstaan. De brandweer
keek toe hoe het lek
op een veilige manier
door medewerkers van
Enexis werd gedicht.
Toen de leiding geen
druk meer had, kon de
brandweer vertrekken.

Foto: Hans Mulder
HIJ GROEIT NIET HARD

Joop Luining

De volgende Nummer 1 verschijnt in week 20 (19-22 mei 2021)
LET OP!!!!! De uiterste aanleverdatum voor kopij is 10 mei 2021

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 mei organiseren we diverse, gratis bijeenkomsten. Misschien kunnen we vanwege
de coronamaatregelen niet fysiek bij elkaar komen, maar dan ontmoeten we elkaar
online. Je doet gemakkelijk mee via je laptop, tablet of mobiel.
Meer weten of aanmelden? Mail naar deruimte.groningen@sns.nl of
bel 050 - 409 45 83.

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.

Wanneer

Wat

Dinsdag
4 mei
Van 10.30
tot 12 uur

Zorgen voor later begint nu

Maandag
10 mei
Van 19.30
tot 21 uur

Appeltje voor de dorst

Donderdag
20 mei
Van 19.30
tot 20.30 uur

Rondetafelgesprek Lutje Hoeskes

Misschien denk je nog niet aan een testament, maar toch kan dat
de moeite waard zijn. Want hoe wil jij dat bepaalde zaken geregeld
worden als je er niet meer bent? Tijdens deze bijeenkomst krijg je
ook tips voor wat je vandaag kunt doen als je later je financiën niet
meer zelf kunt regelen. Deze bijeenkomst organiseren we samen met
Hoekstra & Partners Notarissen.
We hebben allemaal dromen voor later. Van een fijn ingerichte
hobbykamer of - durf te dromen - een pied-à-terre in Parijs. Waar
droom jij van en waar betaal je het van? Misschien ben je ZZP-er en
moet je zelf je pensioen regelen? Hiervoor kun je al vroeg starten met
sparen. Maar beleggen kan ook een optie zijn. Onze experts vertellen je
er alles over.

Je diploma halen en werk

Een tiny house kan de oplossing zijn voor de krappe woningmarkt en
het milieu. Ook geeft ‘t financiële vrijheid door lagere woonlasten.
Maar welke voorwaarden stellen de gemeenten Groningen en
Midden-Groningen en waar in de provincie is er al ruimte voor een
tiny house? Hoe zit het met de financiering en waar moet je als
bouwer rekening mee houden?
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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 insturen. Wilt u garantie van plaatsing, denk dan ook eens aan
adverteren.
Deadlines kopij 2021
10 mei, 07 jun, 13 sep, 11 okt,
08 nov, 06 dec.
Druk- en bezorgdata 2021
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.

Van de Wijkraad Paddepoel
Vanwege Pasen was de vergadering van de wijkraad
deze keer een week eerder, en wel op 29 maart. Verschillende ingekomen stukken en belangrijke lopende
zaken, zoals parkeeroverlast en de spoorlijn vulden onze
agenda. Als belangrijke zaken kwam het volgende aan
de orde:

Einde aan parkeeroverlast?

Regelmatig krijgen we als wijkraad berichten over parkeeroverlast in het zuiden
van de wijk. Om dit probleem op te lossen voert de gemeente de komende jaren in
verschillende wijken betaald parkeren in, ook in Paddepoel. Tegelijkertijd met De
Hoogte, Selwerd en Tuinwijk wordt het naar verwachting in het voorjaar van 2022
ook in onze wijk ingevoerd.

Keuze voor een wijktaxi

In Selwerd en Vinkhuizen rijdt al enkele jaren een wijktaxi. Dit laagdrempelige vervoer is gericht op kleine ritten in de wijk of er net buiten, zodat alle wijkbewoners
zich goed kunnen verplaatsen. Eind 2019 en begin 2020 heeft in Paddepoel als pilot
de Paddepoelpendel rondgereden van Stichting WelMobiel. Momenteel overwegen
we als wijkraad welk model we beter vinden passen bij onze wijk. Wat vond u van
de pilot? En heeft u ervaringen met de Vinkmobiel of de wijktaxi van Selwerd? Uw
inbreng op dit onderwerp nemen we graag mee in onze overweging.

Onze Nummer 1

Wat zou Paddepoel zijn zonder de Nummer 1? Als wijkraad zien we de krant als een
waardevol bezit voor de wijk. Daarom ondersteunen we de krant samen met het Wijkplatform Selwerd door de bezorgkosten en andere onkosten te betalen. Momenteel
kijken we samen met de redactie en Selwerd vooruit om dit ook voor de toekomst
zeker te stellen.
Wilt u iets meedelen aan de wijkraad of heeft u een vraag over een onderwerp dat
de wijk raakt, we horen het graag. U kunt uw inbreng aan ons doorgeven via secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl. Onze volgende vergadering vindt online plaats op
maandag 3 mei vanaf 20.00u.
Meer informatie over de wijkraad, de wijkraadsleden en verslagen van onze vergaderingen vindt u op: https://www.paddepoel.info/de-wijkraad

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

In het begin van 2021 ben ik lid geworden van
Wijkraad Paddepoel. In december 2020 las ik dat de
wijkraad op zoek was naar nieuwe leden, voor mij
leek dit een leuke uitdaging. Vanaf dat moment heb
ik mee vergaderd in de maandelijkse vergaderingen.
Dit beviel mij en in februari ben ik met veel plezier
aan de wijkraad toegetreden. Ik ben blij dat ik met
mijn jonge visie de wijk kan helpen.

Meer over Rick
Ik kom oorspronkelijk uit Zwolle, in 2018 ben ik voor
mijn studie naar Groningen verhuisd. Eerst heb ik
een korte periode in Selwerd gewoond, daarna ben
ik verhuisd naar Paddepoel-Noord, dicht bij Zernike
Campus. Ik studeer sinds 2019 Spatial Planning &
Design (planologie) op de Rijksuniversiteit, vandaar
ook mijn interesse voor groepen zoals de wijkraad.
Verder heb ik een tijd mijn eigen bedrijf gehad in
Groningen, en werk ik tegenwoordig als zzp’er bij
verschillende bedrijven. Ik houd van actief zijn en
ben daarom ook altijd bezig met allerlei verschillende dingetjes.

Mijn doel
Mijn ambitie ligt in ruimtelijke ontwikkeling. In de
wijkraad ben ik dus vooral bezig met de ruimtelijke ontwikkeling in en buiten Paddepoel. Wat zou
goed zijn voor Paddepoel, wat voor effecten zullen
nieuwe ontwikkelingsplannen hebben op onze wijk,
wat mist onze wijk, en dat soort zaken. Verder vind
ik participatie erg belangrijk, een fijne en mooie
leefomgeving creëer je samen. Daarom probeer ik
mij ook zoveel mogelijk in te zetten bij bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk en andere initiatieven. Ik ben er
van overtuigd dat ik met mijn kennis van ruimtelijke
ontwikkeling, mijn jonge blik op de wijk, en mijn
goede humeur een waardevolle bijdrage aan Paddepoel kan leveren.

Als de sirene gaat, vergadert de raad
Elke eerste maandag van de maand, als om 12.00u de sirene wordt getest, komt de Wijkraad Paddepoel ‘s avonds bijeen. Vanwege de
huidige omstandigheden vergaderen we online. Wilt u graag aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden voor online deelname.
De volgende vergadering is op 3 mei. Tijd: 20.00 uur. Plaats: online
Heeft u inbreng, dan horen we het graag via secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Rick Valk

Voortgang bouw appartementen
Dierenriemstraat Paddepoel
De afgelopen tijd is het complex
aan de Dierenriemstraat in Paddepoel aardig de hoogte ingegaan.
Aannemer Nijhuis heeft, na de
laatste keer dat we hier keken, de
begane grond en de eerste verdie-

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

Bezorging Nummer 1
De krant gemist? Geef dit
door aan Lenze Boonstra via
06 19812186 of mail
lenzebouke@gmail.com.

Voor u in de wijkraad: Rick Valk

Wat beweegt onze wijk?

Deadline komend nummer
Stukken aanleveren uiterlijk
op maandag 10 mei.

Advertentieverkoop en
opmaak
Neem voor het plaatsen en
evt. opmaken van advertenties contact met Jan-Jaap
Bakker van Noordpers via
06-41461317 of
kranterij@noordpers.nl.
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Wijkkrant Nummer 1

ping aangebracht. De wanden en
vloeren zijn al op maat en voorzien van deur- en vensteropeningen. De bouw gaat daardoor vrij
snel. Zelfs het eerste metselwerk
is al aangebracht.

Foto: Hans Mulder

Nieuwe opruimactie in Paddepoel
De vorige ‘digitale’ opruimactie van Wijkbureau Paddepoel
in februari was een succes: Na
een oproep in deze krant gingen
15 wijkgenoten aan de slag om
de buurt een stukje schoner te
maken. Iedereen ging dus zelf op
pad en via onze appgroep deelden
we vondsten, foto’s en resultaten:
blikjes, mondkapjes en peuken
verdwenen massaal in de vuilniszakken, en ook servies, fietsen en
oude kastdelen ruimden we op.
Een gevonden iPhone werd teruggegeven aan de blije eigenaar.
Vanwege corona kunnen we nog
steeds geen acties organiseren
waarbij mensen samenkomen…
Vandaar deze oproep voor weer
een digitale opruimactie: Samen
de handen uit de mouwen steken,

niet op dezelfde plaats, maar wel
op dezelfde tijd!
Start is zaterdag 24 april om 10
uur. Iedereen gaat zelf op pad,
maar je kan natuurlijk bij de
buren aanbellen en vragen of er
iemand mee wil doen! Na de digitale kick-off om 10 uur gaan we
aan de slag en delen via Whatsapp
onze inspanningen en resultaten,
zodat we toch kunnen genieten
van wat we samen bereiken.
Help jij ook mee? Aanmelden kan
via info@wijkbureaupaddepoel.
nl of een appje naar 0651614087.
Heb je geen afvalgrijper? Deze
kun je aanvragen door je aan te
melden als Stille Kracht op de
website van de gemeente www.
gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij. Graag tot
apps op 24 april om 10 uur!

Beloning
Het verschil tussen een topmanager die heeft gefaald
En een voetballer die van gemiste kansen baalt?
De voetballer is “vergeten zichzelf te belonen”
De manager zal zoiets nooit overkomen.
Henk-Jan Falkena

April 2021
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Nieuws uit De Fontein
Open kerk op maandag en
woensdag
De Fontein is twee ochtenden
per week open: op maandag en
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Beurtelings zijn Ruth Pruis en
Marga Baas voor u beschikbaar
voor een gesprek. U kunt ook
even in de kerkzaal zitten, een
kaarsje aansteken en de tentoonstelling in de kerk bekijken.

Albert Stel (kok) en Marieke Pijper (werkbegeleider/ buurtcirkelcoach) verheugen zich op gasten. Nu al!

De deur is er, nu nog even
wachten tot hij open mag
Eén van de eerste projecten
die onder de noemer Co-Creatie Paddepoel tot stand zijn
gekomen, is onlangs afgerond.
Er is een nieuw voordeur
geplaatst in Bernlef. Dit project heeft voor- en tegenstanders gekend tijdens het hele
traject. Voorstanders van de
voordeur, wilden deze graag
realiseren, omdat Bernlef dan
als buurtrestaurant meer uit
de verf zou kunnen komen.
Immers; een gezellig restaurant met een deur nodigt meer
uit dan een restaurant zonder
voordeur. Tegenstanders waren
vooral bevreesd voor het aantrekken van ongenode gasten
in hun woonomgeving. Aan dit
bezwaar wordt tegemoetgekomen doordat het restaurant
eigen toiletten laat aanleggen
op zo’n manier dat de toiletten
in de Venusflat niet gebruikt
hoeven worden en de tussendeur naar de flat toe dicht
kan blijven. De officiële (her)
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opening van het restaurant zal
op een later tijdstip plaatsvinden. Als corona de deur úit
is! Als er vragen zijn over dit
project, aarzel niet ze te stellen. Dat kan via mij, ik kan ze
zelf beantwoorden of uw vraag
doorzetten aan degene(n) die
er meer van weten.
Titia Struiving, mooiwelpaddepoel@ziggo.nl

Foto: Hans Mulder

Zin in gesprek!
Verlangt u er ook zo naar anderen te ontmoeten en met hen
van gedachten te wisselen? Dan
is dit misschien iets voor u: een
coronaproof rondje om de kerk.
Twee aan twee maken de deelnemers een korte wandeling door
park Selwerd en gaan ze samen in
gesprek aan de hand van een of
meer vragen. De vragen nodigen
uit tot nadenken over ‘’zinvolle’’
thema’s als: vriendschap, geluk,
macht, vrijheid, werk, kunst, toekomstverwachting, gezondheid,
rijk en arm, geloof en spiritualiteit. Ieder tweetal ontvangt in
De Fontein een handreiking met
gespreksthema en vragen, spelregels voor het gesprek en een
wandelsuggestie.
Start- en eindpunt: De Fontein,
Eikenlaan 255
Vertrektijd: 10.00 uur Datum: 6
mei
Duur van wandeling en gesprek:
ca.1 uur
U kunt zich tot en met dinsdag 4
mei opgeven bij Marga Baas
(T: 0620977769 of E: marga.baas@
home.nl).
Wanneer u zich individueel
opgeeft, worden na aanmelding
koppels gevormd. Hebt u al een
gesprekspartner op het oog? Dan
kunt u zich gezamenlijk opgeven.
Dierbare woorden –
zinvolle gesprekken
In 1997 begon de Nederlandse
filosoof Cornelis Verhoeven (19282001) met een reeks columns over
woorden die hem dierbaar waren.
Gewone woorden, plechtige of
verouderde woorden, merkwaardige woorden. Verhoeven vertelt
welk begrip hij erin besloten ziet,
welke grammaticale aspecten ze
hebben en hoe hun betekenis
zich ontwikkelde. Over het woord

‘beleefd’ schrijft hij (2003, 56)
bijvoorbeeld het volgende:
Beleefd – ‘Wanneer je gaat nadenken over een woord als ‘beschaafd’
en over de voorstellingen die
daaraan ten grondslag moeten liggen, krijg je het pijnlijke gevoel
in een werkplaats terecht te zijn
gekomen, waar de laatste hand
wordt gelegd aan een product dat
‘mens’ heet, maar nog lang niet
af is. Als dat product terdege met
de schaaf bijgewerkt is, heet het
‘beschaafd’.
Het zijn relatief eenvoudige teksten, alle uit drie alinea’s bestaande en ter lengte van één bladzij. Ze vormen de basis van de
gesprekken die wij graag, één op
één, met jullie zouden willen voeren. Op afspraak, thuis of in De
Fontein. Mogelijke gesprekspartners zijn:
Doesjka Donker – voorlezer en
gesprekspartner
Marga Baas – predikant van
buurtkerk De Fontein
Ruth Pruis – kerkelijk werker bij
buurtkerk De Fontein
Mocht de betekenis en achtergrond
van woorden ook
uw interesse hebben, dan horen wij
dat graag uiterlijk zondag 9 mei.
Vanaf maandag
10 mei zullen wij
dan individuele
gesprekken van
ongeveer een uur
in gaan plannen.
Data: op afspraak, vanaf maandag
10 mei 2021
Kosten: gratis
Informatie en aanmelding: Ruth
Pruis - r.pruis@defontein.info
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten
verwijzen we u naar onze website:
www.defontein.info.
Kunst in De Fontein.
Beeldend kunstenaar Gerhild van
Rooij exposeert onder de titel
“Licht en ruimte” fotografie in
De Fontein van 31 maart t/m 30
juni 2021. Gerhild van Rooij is

beeldend kunstenaar, auteur en
spreker en werkt zowel in haar
atelier in het pittoreske Friese
dorp Aldtsjerk als op locatie.
Haar beeldend werk bevindt zich
in particuliere, bedrijfs- en overheidscollecties in Europa en in de
VS. Inspiratie voor haar beeldend
werk is onder meer licht in oneindig veel gradaties. Licht bepaalt
hoe de ruimte of een detail of
voorwerp in die ruimte beleefd
wordt. Het haalt iets naar voren
en laat dat oplichten. Gericht licht
vestigt de aandacht op details

waaraan vaak voorbijgegaan
wordt, terwijl oogverblindend
licht iets versluiert en ongrijpbaar
kan laten lijken.
In De Fontein hangen detailfoto’s
die zijn genomen in sacrale ruimtes van een kerk, klooster of kapel.
Ook series die het onderweg of op
reis zijn belichten naast in het atelier gecreëerde beelden. De bijna
abstracte serie “Onderweg” is op
land-,water- of autowegen genomen en op straat of in de natuur.
De foto’s in het atelier zijn abstracte sfeerbeelden van vondsten met
gebruikssporen. Meer informatie
vindt u op www.gerhildvanrooij.nl
en https://defontein.info.

Parrelcafé wordt opgeknapt

De linkerdeur kan open en de tochthal leidt aan weerszijden naar
de zaal.

Ingezonden

Het Parrelcafé bij zwembad de Parrel wordt
al enige jaren gerund door wijkbewoners.
Op dit moment krijgt het Parrelcafé een
flinke opknapbeurt. Het interieur is vernieuwd en van een nieuwe verflaag voorzien. De meubels zitten weer strak in de
lak. De bedoeling is, een gezellige plek
te creëren met zelfgemaakte meubels en
volop zelfgekweekte planten. De bezoekers
aan de Parrel, kunnen na het zwemmen,
nog even nagenieten met een kopje koffie/
thee, een kom soep en/of van zelfgemaakte
baksels. Ook niet zwemmers zijn welkom.
Tot ziens in het vernieuwde Parrelcafé!

April doet wat hij wil!

Het winkelcentrum Paddepoel viert dit jaar haar 50-jarig jubileum.
In de vorige wijkkrant stonden we hier uitvoerig bij stil. Co-Creatie
Paddepoel bood het winkelcentrum, namens de bewoners, een fraaie
banner aan met daarop de felicitaties. Op de foto overhandigt Titia
Struiving (namens de bewoners) de banner aan Harold Lubbers, manager van het winkelcentrum. Later dit jaar, zodra corona het toelaat,
staan er nog een aantal leuke festiviteiten rondom het jubileum op het
programma.

Foto's: Hans Mulder
Wat een contrast tussen de prachtige voorjaarsbloemen op de Pleiadenlaan en Park Selwerd tijdens een flinke hagelbui

Vanaf nu dagelijks van
11.00 - 19.00 uur op de parkeerplaats
van de MAKRO !

Kattegat 1, Groningen, (‘s zondags tot 17.00 u.)

Tegen inlevering van deze bon

€ 1.- KORTING

OP EEN ZAK
OLIEBOLLEN

Tegen inlevering van deze bon

€ 1.- KORTING

OP EEN ZAK
KRENTENBOLLEN
NIEUW! nu ook aardbeien op een stokje met chocolade!
BONNEN GELDIG T/M 1 AUGUSTUS 2021

OLIEBOLLENKRAAM

AKKERMAN

STANDPLAATS MAKRO

Nieuwe appartementen in Paddepoel
Aan de Dierenriemstraat bouwen we een woongebouw met 29 duurzame appartementen met 1 en 2
slaapkamers. Ieder appartement heeft een eigen berging op de begane grond. Er komen 23 appartementen
in de sociale huur en 6 in de middenhuur. Het woongebouw beschikt over een lift, zonnepanelen en er zijn
parkeerplaatsen op het binnenterrein. Als alles volgens planning verloopt is het woongebouw eind 2021
klaar. Meer informatie over het nieuwbouwproject vind je op:

www.nijestee.nl/nieuwbouwprojecten

April 2021
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PRIJSWOORDZOEKER
De verkiezingen in de VS en
in Nederland hebben nogal
wat teweeg gebracht, ook bij
Susan. De woordzoeker gaat
daarom dit keer over wereldleiders. Leiders uit heden en
verleden, stuk voor stuk mannen met een bedenkelijke
reputatie. Als u ze allemaal
weggestreept heeft vormen
de overgebleven letters de
namen van een drietal vergelijkbare types. Stuur deze
op naar hj.falkena@gmail.com
om kans te maken op de puzzelprijs.

AL BASHIR
ALEXANDER
AMIN
ASSAD
ATTILA DE HUN
BERDIMUHAMEDOV
BERLUSCONI
BIYA
BOLSONARO
BOTHA
BOUTERSE
CAESAR
CALIGULA
CASTRO
CEAUSESCU
CLAUDIUS
DUTERTE
DUVALIER
ERDOGAN
FRANCO
GENGHIS KHAN
GERONIMO
HAMMURABI
HIROHITO
HITLER
KIM IL SUNG
MAO ZEDONG
MARCOS
MILOSEVIC
MONTEZUMA
MUGABE
NAPOLEON
NERO
PINOCHET
POETIN
POL POT
SALADIN
SHAKA ZOELOE
STALIN
SULEYMAN
TITO
TRUMP
VIDELA
XERXES

Spreekuur aardbevingsschade nu
echt van start
In Boek & Buurt aan de Eikenlaan 306 kunnen buurtbewoners die
iets willen betekenen voor andere buurtbewoners spreekruimte
gebruiken. Het pand heeft ook een brievenbus en een bel precies
op de hoek van de Eikenlaan en Zonnelaan.
Spreekuur aardbevingsschade op vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur
Henk-Jan Falkena, actieve bewoner van Paddepoel, heeft zijn
vaccinatie gehad en houdt in Boek & Buurt nu zijn spreekuur
aardbevingsschade. Hij weet zelf als ervaringsdeskundige dat er
ook in Paddepoel best veel aardbevingsschade is aan huizen. Je
moet echt goed kijken! En hij wil mensen helpen bij het eventuele
indienen van aanvragen voor schadevergoeding en/of eventuele
subsidies. Het advies van Henk-Jan is gratis. Wie langs wil komen
op het spreekuur en zeker wil zijn van een gesprek, die kan vooraf
een afspraak maken via 06-27323961 of hj.falkena@gmail.com.

Opbouw staalconstructie bij verbouw
studentenflat Kornoeljestraat
Vanaf de Iepenlaan in Selwerd
is goed te zien dat de aannemer
is begonnen met de opbouw van
de staalconstructies met vloerelementen aan de studentenflat aan
de Kornoeljestraat. In de vorige
wijkkrant schreven we over de
fundering voor de uitbouw. Nu
worden staalconstructies op deze
fundering aangebracht. Het is het
begin van de verdere uitbouw en
verbreding van de flat.
Tijdens de hevige storm op 11
maart is een deel van de zuidwesthoek van de tiende verdieping
ingestort. Deze hoek zal worden
hersteld met nieuwe bakstenen.
Aan de noordzijde waren speciale
zeecontainers geplaatst om vallend puin op te kunnen vangen.
Maar de natuur dacht er anders
over en liet de gevel dus juist
aan de ander zijde, de zuidzijde,
vallen.

Woordzoeker maart

De oplossing van de sudoku was ‘schriftje’. Er waren 16 mensen die de
oplossing gevonden hadden. Mirjam Richelle is degene die er dit keer met
de prijs vandoor is gegaan, een overheerlijke chocoladetaart.

Ingezonden

Bouw warmtecentrale WarmteStad officieel gestart
Woensdag 31 maart is officieel
begonnen met de bouw van onze
warmtecentrale.
Wethouder
Broeksma van de gemeente Groningen, directeur Riksta Zwart
van Waterbedrijf Groningen en
directeur Dick Takkebos onthulden hiervoor het gloednieuwe
bouwbord.
De nieuwe centrale zal dit najaar
gereed zijn en is daarmee ook
geschikt voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit
de naastgelegen datacenters QTS
en Bytesnet. Om deze restwarmte
om te zetten naar een hogere temperatuur, maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen
en warmtekrachtkoppeling. Voor
de toekomst wil WarmteStad het
warmtenet zo mogelijk ook gaan
verwarmen met andere bronnen,
zoals zonnewarmte. De warmtecentrale is technisch ook ingericht
op nieuwe technieken.
Binnenkort start uitbreiding
warmtenet in Selwerd
De centrale vormt het startpunt
voor de levering van duurzame
warmte voor 10.000 woningen en

gebouwen in het noordwesten van
de stad Groningen. Het warmtenet van WarmteStad is inmiddels
meer dan vier kilometer lang en
is aangelegd op Zernike, in Padde-

Foto: Hans Mulder

poel en Selwerd. In laatstgenoemde wijk wordt het leidingnetwerk
met heet water binnenkort verder
uitgebreid. Dit gebeurt in combinatie met wijkvernieuwing.

Aanleg glasvezelkabel in
Paddepoel en Selwerd
In opdracht van KPN
wordt in Selwerd
en Paddepoel een
glasvezelnetwerk
aangelegd. De zeer
dunne glasvezelkabels moeten zorgen
voor een sneller en
betrouwbaar internet. Door de kabels
van optisch zeer
helder glas, wordt
een
lichtstroom
gestuurd. Hierdoor
worden de signalen
vervoerd.
Gedurende de werkzaamheden worden
de stoepen tijdelijk
opgebroken.
Dit
geeft enige hinder
en overlast. Een
speciale boor maakt
het mogelijk onder
het wegdek van de
straat door te gaan.
Daarom hoeft de
straat niet te worden opengebroken
en afgesloten. Bewoners worden, als ze
zich hebben aangemeld, aangesloten
op dit netwerk.

Foto: Hans Mulder

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

Nummer 1
Huis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en Paddepoel

van 20 mei ?
Bel 0595-437777 of
mail naar kranterij@noordpers.nl

Meedoen in Sunny Selwerd
WERK IN BOUW
OF TECHNIEK
Wil je aan het werk in de bouw of techniek? Doe dan gratis een
korte, praktische opleiding die je klaarstoomt voor betaald werk.
Er zijn veel mogelijkheden, zoals hout, timmeren, installatietechniek,
voeger, metselaar en stukadoor.

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.

Wil je nog meer informatie, bel of mail :

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.

Roelant.Oude.Brunink@groningen.nl
tel. 06-31041600

Heb je vragen over de Buurtcirkel of ken je mensen die wel willen
aansluiten, mail, bel of app gerust.

Gerda.Rieske@groningen.nl
tel. 06-51851546

Paddepoel: Marieke Pijper
06-10858116
m.pijper@werkpro.nl

Kijk voor meer informatie op de website:
https://kansrijkberoep.nl/opleidingen
Na aanmelding wordt er binnen 5 werkdagen contact met je
opgenomen.

Selwerd : Stieneke Hammenga
06-51831851
s.hammenga@cosis.nu

April 2021
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WIJKVERBETERING
Sunny Sel werd!
Even voorstellen…
Jean Paul Yska, wijkagent
Anderhalf jaar geleden zei de
burgemeester het al tijdens
de bewonersbijeenkomst in de
BSV over veiligheid. Zie je een
onveilige of gevaarlijke situatie: meldt het! Melden, melden,
melden… dat is ook de boodschap van de nieuwe wijkagent
Jean Paul.
“Ik ken Selwerd al langer. Ik
vind het een hele leuke wijk:
veel verschillende nationaliteiten en veel jeugd! De wijkvernieuwing spreekt me erg aan,
omdat het over veel meer gaat
dan nieuwe en betere woningen.
Ook over leefbaarheid, veiligheid, voor mensen die in een
moeilijke situatie zitten, zijn er
kansen om hun leven weer op
de rails te krijgen. In elke wijk
zijn problemen, ook in Selwerd.
Bijvoorbeeld de looddiefstal
onlangs bij de Noorderbegraafplaats. Dat doet wat met de

mensen in de wijk. Ik heb er
via de sociale media aandacht
voor gevraagd. Er zijn tot nu
toe wat tips binnengekomen en
die onderzoek ik allemaal. Ook
corona geeft problemen. De rek
is er een beetje uit, de lontjes
zijn wat kort en dat begrijp ik.
Als wijkagent kan ik niet alles
oplossen, maar ik kan wel meedenken en de weg wijzen naar
hulp. Ik heb korte lijntjes met
bijvoorbeeld het WIJ-team, de
woningcorporaties en het Wijkbedrijf. Ik wil er voor de mensen
zijn. Niemand hoeft het allemaal alleen te doen.
Ik heb al wel gemerkt: om in
contact met bewoners te komen,
moet je aanbellen. En als je
dat doet hoor je vaak een heel
verhaal. Wat moeite doen om
informatie te krijgen, daar houd
ik wel van. Maar het werkt twee
kanten op natuurlijk, wij kunnen optreden als mensen hun

informatie met ons delen en
eventuele gevaarlijke of onveilige situaties melden. Wacht dus
niet alleen tot ik een keer bij u
aanbel maar neem ook gerust
contact met mij op.” Jean Paul
is te bereiken op 0900 8844.

Ik doe mee!
Jean Paul Yska

En Tanja Serier, wijkagent
Jean Paul werkt in Selwerd
samen met Tanja Serier. Ze
werkt al tien jaar als agent minderheden en nu ook als wijkagent. Net als haar collega wil ze
er zijn voor iedereen in Selwerd.
“Dat mensen gemakkelijk op
me afstappen en durven zeggen
‘ik weet het even niet, kun je me
op het juiste spoor zetten’?”
“Ik zie veel sociale problematiek. Er wonen best wat mensen
met een minder stevige basis.
Mensen die in hun leven nare
ervaringen hebben gehad en
gevoeliger zijn voor negatieve
aandacht. De sociale projecten
van de wijkvernieuwing zijn

opgezet om ook hen perspectief te geven. Ik draag er graag
aan bij dat die goed aansluiten
bij waar zij echt behoefte aan
hebben. De herinrichting van
de wijkvernieuwing kan veel
betekenen voor de leefbaarheid
van Selwerd. Maak de pleintjes aantrekkelijk voor klein én
groot. Kijk wat groepen nodig
hebben en sluit niemand buiten.
Natuurlijk moet je soms plekken maken die tegen een stootje
kunnen, dat zal altijd zo blijven.
Ik zou het mooi vinden als we
met elkaar als bewoners, zorgverleners, gemeente en politie
er voor elkaar zijn….Maar zeker
ook bewoners onderling. De

verschillende achtergronden,
daar kun je met elkaar ook van
genieten. Iedere cultuur heeft
waardevolle kanten.” Tanja is
bereikbaar via 0900-8844.

Ik doe mee!
Tanja Serier

Isabella organiseert een pleinfeest
Middenin de coronazomer organiseerde Isabel uit de Lijsterbeslaan
een feest op het pleintje. Het werd een topmiddag voor de kinderen
en ook de volwassenen hadden het enorm naar hun zin. Isabella
broedt alweer op een volgend pleinfeest. Wil je ook zoiets organiseren? En zoek je sponsors? Lees dan dit verhaal!
“We zouden met een paar buren wat voor de kinderen organiseren
en uiteindelijk was het hele pleintje erbij betrokken. Praktisch
iedereen wilde wel wat geld geven en er waren ook mensen die
wilden helpen. Ik overlegde met Julia van WIJ Selwerd, en toen
bleek ook zij hiervoor een potje te hebben. Ze vertelde me van de
kliko’s die we in bruikleen konden krijgen. Toen hadden we een
opblaaszwembad, basketballen, voetballen, van die klossen waar je
op kan lopen, tennisrackets, zo’n hele grote bellenblaas met van die
touwtjes, jeu de boules… echt heel veel. En zelf huurden we een
springkussen. Maar er moest ook eten en drinken zijn. Dus belde
ik Albert Heyn, Domino’s Pizza en New York Pizza: hallo, ik ga een
buurtfeest organiseren, kun je sponsoren?
Op 15 augustus was het zover. Het was gezellig druk, er waren heel
veel mensen. De pizzabezorgers brachten samen 20 pizza’s, gratis.
Die sneden we in punten. Albert Heyn gaf 12 flessen ranja en 60
zakjes chips. Van het geld dat ik
had opgehaald was wat over, daar
kocht ik snoep van. Dat deed ik
in zakjes, samen met de chips. En
ook buren hadden lekkere dingen
meegenomen. De ene buurvrouw
komkommer, de andere bakte
stapels pannenkoeken met haar
man en zoon. We hadden biertafels met bankjes, er was koffie,
thee, cake… En voor de kinderen
was er van alles te doen. Voor zo’n
evenement moet je toestemming
hebben van de politie. Dat regel- Isabella en haar tweeling
de Daan, de buurregisseur.
Op de dag zelf heb ik zo’n beetje de hele tijd politie gespeeld. Die
luisterde niet en die luisterde niet. Dus de les voor de volgende
keer: de eigen ouders moeten erbij zijn. De voorbereiding was veel
werk en ik heb wel eens gedacht: ik wou dat ik er niet aan begonnen
was. Maar ja, dan dacht ik aan de kinderen, hoe leuk het voor ze zou
zijn en ik ging door. En het was ook echt een geweldige dag.
Ik woon hier nu 3 jaar en in het begin wilde ik wel kruipend terug
naar de Oosterpark. Ik kende hier niemand. Maar nu wil ik niet
meer weg. Hier zitten we zomers allemaal buiten, allemaal moeders
met kinderen. Iedereen let op elkaar, op elkaars kinderen. Mijn
kleintjes kunnen hier veilig naar buiten. En door samen met de
buren een feest te organiseren heb ik met een aantal mensen een
beter contact gekregen. Het heeft het buurtje goed gedaan en we
gaan het komende zomer weer doen. Met hopelijk als activiteit
graffity spuiten op de garageboxen.”
Wil je ook een pleinfeest organiseren? julia.vierstra@wijgroningen.
nl; daan@sunnyselwerd.nl

Sloop en nieuwbouw portiekflats
Iepenlaan en Lijsterbeslaan
De Huismeesters heeft besloten om in 2024 51 portieketagewoningen aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan te slopen. Een aantal
bewoners gaf vorig jaar aan last te hebben van schimmel, vocht en
tocht in de woningen. De Huismeesters heeft ondertussen onderzoek gedaan. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om
de woningen te verbeteren. Met het oog op de zeer hoge kosten is
gekozen voor sloop en nieuwbouw.
Sije Holwerda, directeur-bestuurder van De Huismeesters: “De
keus voor sloop is niet zomaar gemaakt. De Huismeesters verbetert en verduurzaamt zoveel mogelijk bestaande woningen naar
label A. Waar dit niet mogelijk is, kijken we naar andere mogelijkheden. Uit onderzoek bleek dat groot onderhoud te veel kost
en nog te weinig comfort oplevert. De woningen zijn nu ook niet
geschikt voor ouderen omdat er geen lift is. We bouwen daarom
moderne en comfortabele woningen die energiezuinig zijn en
klaar zijn voor de toekomst.”
Sociaal plan wijkvernieuwing
Het is helaas niet mogelijk om tijdens deze coronaperiode een
bewonersbijeenkomst te organiseren. Bewoners kunnen zich daarom opgeven voor een van de inloopbijeenkomsten. Daar krijgen
ze uitleg over wat het sociaal plan voor hen betekent. En wat de
verhuismogelijkheden in
en buiten de wijk zijn.
Onderhoud
De Huismeesters is ondertussen ook gestart met
onderhoud van de woningen aan de Iepenlaan. Dit is
nodig, omdat het nog even
duurt voordat de woningen
worden gesloopt. Het is
belangrijk dat bewoners tot
die tijd goed kunnen wonen.

De portiekflats aan de Iepenlaan
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Straatvizier: Zonnelaan (vervolg)
Door Berrie Kuilman
Op een mooie dag rond Pasen
loop ik vanuit Zernike Paddepoel
binnen. Nu er sinds de eerste van
deze maand, een prachtige spreuk
op het viaduct staat om de bezoeker van Paddepoel te verwelkomen, is dat echt een genoegen.
Direct na de viaduct zijn links en
rechts langs de snelweg spannende wandelpaadjes. Maar ik ben
hier voor de Zonnelaan. Ik koop
een Mars bij de Shell en ik ga aan
het grote werk beginnen.

ste winkel die ik tegenkom, een
printshop, valt niet veel te zeggen. Het is een kopie van andere
printshops. Ernaast zit De Spar.
Wist U dat De Spar een afkorting
is van Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig? Daar hebben in 1932 (bij
de oprichting) enige heren samen
en eendrachtig met enige regelmaat over nagedacht, zodat zij

meer zijn ’, maar meer gericht op
de snelle consument van vandaag.
Chinese hapjes uit een Groningse
kleipot
Er is hier een kapper, een kleine
pizzeria en bij La Cafetaria, kun
je vooral lekkere Chinese hapjes
krijgen onder andere bereid in
een kleipot, dat moet ons Groningers toch aanspreken. Ik koop een

in het Chinees is
trouwens Yánggung dàdào. Weet
u dat ook weer. De kroket eet ik
even op in de Kometenstraat, leek
me wel toepasselijk.
Zelfs een klimaatcrisis heeft zijn
voordeel
Een Zonnelaan schreeuwt om terrasjes, daar zijn er veel te weinig

De zon, een supertrekpleister
waar je ook bent
De Zon, de oerkracht van ons
bestaan, is een super trekpleister. Op vakantie in het buitenland
bezoek ik soms dorpjes, stadjes of
een hotelletje, alleen uitgezocht
op hun spannende of intrigerende
naam. Daar kan je dan enorm in
teleurgesteld worden. Zonnelaan
is een laan die ik uit zou kunnen
kiezen. In het Engels zou het Solar
Lane zijn, zegt Google translate. Ik
hoopte op Sun Boulevard. In het
Frans blijkt het Voie Solaire, waar
ik even dacht aan Route du Soleil.
In het Duits klinkt Sonnige Allee
zeker niet verkeerd. Da muss man
sein!
Een echt Nederlandse straat
Een laan heeft in de oorspronkelijke betekenis aan beide kanten bomen. Gedeeltelijk is dat bij
onze Zonnelaan het geval. Onze
Zonnelaan is breed en heeft daardoor enige statuur, maar heeft
hier geen indrukwekkende architectuur of symmetrie. Het is een
beetje onsamenhangend, maar
wel weer echt Nederlands met
naast boompjes, bloemen op de
middenstrook.
Door Eendrachtig Samenwerken
Profiteren Allen Regelmatig
Al gauw ben ik bij het kleine
winkelcentrum. Over de eer-

winkels wordt reclame gemaakt
voor de Plutozaal. Dan denk je
even aan een kindercrèche, maar
hier is het toch echt meer dan dat,
een buurtactiviteitencentrum. We
hebben het hier dus over een heel
andere Pluto. Aan de rechterkant
doorlopend kom je vervolgens bij
een saaie vijver, wel badend in
de zon, maar geen oeverrecreatie
mogelijkheden. Hier zouden een
spectaculaire fontein, een steigertje, een paar bankjes en een tiental palmbomen wonderen kunnen
verrichten. Klimaatcrisis heeft
ook zijn voordelen.
Paddepoel, een walhalla voor de
vis-liefhebber
Het mooiste aan de vijver is nu
dat er aan de overkant een viskraam staat. Door de vlaggen en de
bomen er om heen is het een van
de aardigste stukjes Zonnelaan.
Ik heb nog steeds wel trek en
koop een haring. Eerst opeten en
dan meenemen. De kraam staat
er al 35 jaar, vertellen de visboer
en zijn vrouw, en ze zijn er nog
lang niet van plan weg te gaan. Ze
serveren een prima haring trouwens. We zijn in Paddepoel best
verwend met onze vishonger, want
ook viswinkel Pasèl in het winkelcentrum staat wijd en zijd goed
bekend. Nu nog meer trek in een
biertje, zon en haring geven dorst.

later konden profiteren. Het is wel
een van de weinige winkels buiten
het grote winkelcentrum, mocht
je daar een hekel aan hebben. De
inrichting en het assortiment zijn
niet meer die van de familiekruidenier, van ’mag het een onsje

kroket, want die hebben ze ook
gewoon. Cafetaria is oorspronkelijk afgeleid van café, eigenlijk
dus een koffietent, maar koffie
hebben ze hier niet. Grappig om
te zien hoe een naam blijft en
de inhoud verschuift. Zonnelaan

van. Bij de Paddepoel Bar staan,
in goede niet corona tijden, vaak
een paar tafeltjes buiten. Ik had
er wel een biertje willen drinken
en van wat vaste klanten hun visie
op de Zonnelaan willen horen. Op
een bord bij het gebouw na de

Op naar het bruisende hart
Buurtrestaurant Bernlef is nu
helaas gesloten en heeft jammer
genoeg ook geen terras. Ik zal toch
echt het bruisend hart van de Zonnelaan in moeten. Hoewel door de
lockdown wordt dat, denk ik, meer
dan een maandje dorst.

Ingezonden

Nieuws van WIJ Selwerd,
voor Selwerd, Paddepoel
en Tuinwijk
Het is weer lente! We zien soms
nog wat sneeuw of hagel, maar
ook een heerlijk zonnetje, veel
bomen die vol in bloei staan en
bloemetjes in het gras. Tijd om
weer lekker buiten te gaan spelen! Sinds kort is de spelcontainer
van WIJ Selwerd weer open. Kinderen kunnen er lekker spelen
met elkaar en met het speelgoed
dat in de containers is opgeslagen.
In Selwerd is dat op maandag van
15 tot 17 uur en woensdag van 14
tot 17 uur bij de BSV Selwerd,
aan het eind van de Elzenlaan. In
Paddepoel kan je dinsdag van 15
tot 17 uur en vrijdag van 14 tot
17 uur bij de BSV Paddepoel aan
de Watermanstraat spelen. Kom
je ook?
Er wordt momenteel veel opgebroken en afgebroken in Selwerd
en Paddepoel. Dan ligt er weer
een stoep open of een straat,
huizen worden gerenoveerd, binnenkort gaan ze weer beginnen
met slopen, elders beginnen ze

binnenkort te bouwen. Als je wilt
weten waar en wanneer dit gaat
gebeuren, kan je de verschillende websites in de gaten houden.
Check http://www.selwerd.info/
of http://www.paddepoel.info/ of
https://tuinwijkgroningen.nl/. Speciaal voor de wijkvernieuwing in
Selwerd is https://www.sunnyselwerd.nl/ in de lucht, waar je allerlei informatie over wijkverbetering en projecten kunt vinden. Je
wordt van harte uitgenodigd om
mee te komen denken en praten!
Dat kan met projecten die dicht
bij jou in de buurt plaatsvinden,
maar ook met projecten die de
hele wijk aangaan. Hiervoor hebben we de Werkplaats 2.0. in het
leven geroepen. In de Werkplaats
kan je samen met andere wijkbewoners in een aantal bijeenkomsten een plan maken voor
de wijk. Als het plan af is wordt
het als advies aan Sunny Selwerd
aangeboden.
De Werkplaats is vooral voor

Basisschool De Pendinghe
krijgt fietsen cadeau
Niet elk kind heeft een fiets.
Daardoor is het voor sommige
kinderen moeilijk om mee te
doen aan educatieve uitstapjes en activiteiten buiten het
schoolgebouw.
De basisschool De Pendinghe in Selwerd heeft fietsen
bewoners van Selwerd, en het
wordt aangevuld met specialisten zoals iemand van de gemeente of een woningcorporatie. Het
plan moet wel uitvoerbaar zijn.
Belangrijk is dat de deelnemers
met niets beginnen, alles ligt dus
nog open. De allereerste Werkplaats 2.0 heeft als onderwerp:
Het Speel en Chill Plekken Plan.
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Of wil je er meer over weten?
Mail dan naar de wijkregisseur
daan@sunnyselwerd.nl.
Heb je een vraag over bovenstaande informatie, activiteiten,
zorg, welzijn, opvoeding, wonen
of financiën? Bel of mail met WIJ
Selwerd, 050-367 42 20, wijselwerd@wij.groningen.nl. Tot ziens!

cadeau gekregen van SKSG
Kinderopvang, Omarm Groningen en Spaak Koffie &
Koers. Ook vier andere scholen in de stad kregen fietsen
aangeboden. Bij elkaar gaat
het om in totaal achttien fietsen.
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Het vullen van een der laatste grote gaten
Door Hans Knot:
Een te bouwen complex van 30
miljoen gulden met bijzondere
aspecten, zo werden in het voorjaar van 1970 de plannen aangekondigd voor een gigantisch
nieuwbouwproject in de wijk
Paddepoel, ter hoogte van wat
we heden ten dage het Zernike
complex noemen. Enkele jaren
geleden reed ik in dat deel van
Paddepoel en zag ik een groot
renovatieproject in voorbereiding
aan de Planetenlaan. Laten we
ruim 51 jaar terug gaan in de tijd
toen het project in voorbereiding
was.

tot flats en, toen nieuw voor Groningen, een negental studiowoningen.
De realisatie neemt meerdere
jaren in beslag
Volgens de plannen zou de realisering van dit, in verschillende
opzichten unieke project, twee tot
drie jaar in beslag nemen. Tijdens een persbijeenkomst werd
bekend gemaakt dat het benodigde kapitaal al was gefourneerd
door drie grote institutionele
beleggers. Namen van de investeerders werden toen ook bekend
gemaakt te weten: het assurantie-

Foto: Tine Sikkema

meter), en werden uiteindelijk
ongeveer 6.50 meter hoog en vielen verder op door hun geheel
glazen gevel en een entresol op
halve hoogte.

ontwerpers dachten daarbij vooral aan gebruik als atelier of als
studeerruimte, waarbij de entresol zeer goed als bibliotheek kon
worden ingericht.

In elk blok acht woningen waaronder “studio’s”
Er werden verder drie blokken
flatwoningen in het toen nog
openliggende terrein gepland en
in elk blok kwamen 8 woningen,
waarvan drie studiowoningen.
Men maakte tevens bekend dat
de 261 etagewoningen zouden
worden verdeeld over drie woonblokken van elk zes verdiepingen,
waarbij tevens een onderbouw
zou worden geplaatst bestaande
uit bergingen en garages.

Vier portieken met elk een afzonderlijke ingang
De flats werden ontworpen door
het architectenbureau Götzen uit
Middelburg, die ook de bij het
complex behorende 143 eengezinswoningen ontwierp. Over de
flatgebouwen meldde men nog als
bijzonderheid dat er geen centrale
entree of ingang zou komen naar
het complex maar een viertal portieken met in elk daarvan een lift.
Verder werd destijds niet alleen
de verwarming centraal geregeld,
maar ook de warmwatervoorzie-

Woonblokken bestaan uit twee
vleugels
De nieuwe bebouwing zou komen
te staan direct in de omgeving
van de Plataanlaan, tegenover de
groenstrook aan de Zuidrand van
het universiteitscomplex. Elk blok
zou komen te bestaan uit twee
vleugels, die onder een hoek van
ongeveer 120 graden op elkaar
werden geplaatst. Op een plattegrond, die tijdens de bijeenkomst
werd vertoond, bleek dat er tussen de beide vleugels van elk van
de drie blokken een V-vormige
ruimte zou overblijven, gevormd
door de zijwanden van deze vleugels.

Planetenlaan in aanbouw
Een duur project voor die tijd
Het waren de bouwonderneming
Noord-Nederland en het Bouwbedrijf Knoop en Giezen, die in
de maart 1970 begonnen aan de
bouw van een groot complex dat
meer dan 30 miljoen gulden zou
gaan kosten. Destijds een enorm
bedrag. Met de bouw van het complex, zo was het de bedoeling, zou
een van de laatste grote ‘gaten’ in
Paddepoel worden gedicht. Het
ging in totaal om 538 woningen,
variërend van eengezinswoningen

concern Nationale-Nederlanden
N.V., het Pensioenfonds Progress
van Unilever en het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid.
De twee eerstgenoemde investeerders zorgden samen voor
financiering van de bouw van
404 woningen van uiteenlopende
aard, te weten eengezinswoningen
en 2-, 3-, 4- en 5-kamerflats. Tot
deze laatste categorie behoorden
ook de eerder gememoreerde studiowoningen. Dezen kregen een
driehoekige plattegrond (7x7x7

Studiowoningen, destijds nog
nieuw voor Groningen
Medewerkers van de dienst voor
Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Groningen, die samen met de architecten en deskundigen van de voornoemde beleggers bij het ontwerp
waren betrokken, kwamen toen
op het idee deze ruimte te benutten voor de bouw van de voor
Groningen destijds nieuwe studiowoningen. De eigenlijke studio
zou ontstaan, door de V-vormige
ruimte aan de buitenzijde af te
sluiten door een glazen wand.
Elke studio werd twee etages
hoog en werd voorzien van een
entresol. De bijbehorende woning
strekte zich — in tegenstelling
tot de flats — eveneens uit over
twee verdiepingen, zodat in elk
blok drie studiowoningen konden
worden ondergebracht. Voor een
inventieve bewoner, zo maakte
men bekend, zou zo’n studio tal
van mogelijkheden bieden. De

groot zonneterras. De flats in het
grote complex, die deels gesitueerd werden aan de zuidkant van
de Zonnelaan, kregen geen onderbouw.
Hierdoor kregen de parterrebewoners de beschikking over een
eigen tuin. Een andere bijzonderheid was dat er ook carports werden gebouwd. Ook dat was voor
die tijd een nieuwigheid. Tijdens
de presentatie moest daarom nog
uitleg worden gegeven: ‘Dat zijn
betegelde en overdekte ruimten,
die gebruikt kunnen worden als
parkeergelegenheid voor bezoekers, maar ook als speelplaats
voor de kinderen.´
Namen die je ook anno 2021 nog
tegenkomt
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Planetenlaan anno 2021
ning, zodat geisers en boilers overbodig werden. Ook kwam er in
1970 een mechanische ventilatie
in alle daarvoor in aanmerking
komende ruimten. Het architectenbureau J. Martini tekende in
opdracht van het Bouwnijverheidspensioenfonds voor het andere
deel van het complex, dat uiteen
viel in 82 eengezinswoningen aan
de Mercuriusstraat, de Morgensterlaan, de Saturnuslaan en de
Kometenstraat en twee flatgebouwen aan de Zonnelaan met in
totaal 52 woningen.
Onder de kap van de eengezinswoningen werd een vierde slaapkamer aangebracht, terwijl het
dak deels benut werd voor een

Ingezonden

Ook meldde men nog dat een deel
van de bovenwoningen zou worden voorzien van een tuinkamer
met tuin. Aan de totstandkoming
van het project was een lange periode van overleg vooraf gegaan.
De overeenkomsten en opdrachten waren bemiddeld door het
makelaarskantoor J. Kamminga
en Zonen. Alle woningen werden
bestemd voor de verhuur. Vele
namen van beleggers, aannemers
en architecten als ook makelaars
kwamen in deze historische terugblik voorbij. Het is wel eens goed
na te denken in hoeverre deze
namen anno 2021 nog steeds in de
bouwsector voorbij komen.

Ingezonden

Boek-aan-huisservice van de
Medicatiekluisjes bij apotheken
Forumbibliotheken, ook in coronatijd
Forum Groningen vindt dat lezen
voor iedereen toegankelijk moet
zijn. Ook voor mensen die niet in
staat zijn om naar de bibliotheek
te komen door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of een handicap.
Tijdens de coronapandemie behoren zij tot de risicogroepen. Veel
mensen zijn extra voorzichtig met
contacten en gaan minder snel
naar buiten. Deze service zorgt
ervoor dat zij geen onnodig risico hoeven te lopen en lezen als
hobby kunnen blijven uitvoeren.
De Forumbibliotheken bieden
een service aan waarbij boeken
bij je thuis worden gebracht en
gehaald. Als je lid bent van een
Forumbibliotheek en je bent niet
in staat om naar de bibliotheek te
komen, kan je je gratis aanmelden
voor deze service. Een vrijwilliger
komt bij je op bezoek om kennis
te maken en uitleg te geven. Vervolgens kun je aangeven welke
boeken en genres jouw voorkeur

hebben en komt diezelfde vrijwilliger op afgesproken dagen
boeken afleveren en meenemen.
Om je aan te melden, stuur je

een mail naar bibliotheek@forum.
nl of bel naar 050 368 36 83 en
vraag naar de boek-aan-huisservice.

Sinds kort beschikken Apotheek
Paddepoel en Apotheek de Vuursteen over kluisjes. Hierdoor kunt
u 24 uur per dag uw medicijnen
afhalen en bent u niet gebonden
aan de openingstijden!

Er is voor gekozen om de kluisjes
te plaatsen in het nieuwe Gezondheidscentrum Reitdiephaven,
Wadwerd 1 te Groningen.
Het gezondheidscentrum is
gemakkelijk bereikbaar en heeft
goede parkeermogelijkheden. De
kluisjes zijn voor iedereen, maar
aan het gebruik zijn wel wat spelregels verbonden.
Er zijn kluisjes voor kleine tot en
met grote bestellingen, maar er
kunnen geen producten worden
klaargezet die gekoeld bewaard
moeten worden. Ook worden er
geen medicijnen geplaatst die
voor u voor de eerste keer krijgt.
Als de bestelling klaar staat krijgt
u een e-mail Daarin staat een link
waarmee u de deur van de apotheek-uitdeelpost kunt openen.
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Humanitas geeft mantelzorgers extra aandacht
Door Ingrid Werleman:
Mantelzorg...wat een mooi woord
is het eigenlijk. Iemand die als
een mantel zorg en gevoel van
veiligheid geeft aan een ander.
“En toch zijn er nogal mensen die
er niet bij stil staan dat ze mantelzorger zijn. Want... je bent er
gewoon voor elkaar als het nodig
is. Je denkt er niet over na. In veel
gevallen rol je erin. Door omstandigheden van het leven, lichamelijke of mentale ziekte of veranderde familieomstandigheden. Je
laat gewoon weten dat je er bent
voor elkaar...maar juist dat flexibele en mooi menselijke heeft
ook valkuilen. Je begint ergens
aan, maar je weet niet hoe lang
het duurt. Soms zit je opeens in
een dubbele rol. Als naaste ben je
dan ook de verzorger en voordat je
het in de gaten hebt zit je zelfs in
meerdere rollen. Omdat dit nodig
is. En dan merk je een keer dat
er geen tijd meer is voor jezelf.
Niet iedere mantelzorger weet
dan waar je aan kunt kloppen om
je verhaal kwijt te kunnen, vragen
te stellen die je tegen komt als
mantelzorger of meer hulp te krijgen. Daarvoor is er het Steunpunt
Mantelzorg. Om mee te denken en

helpen met de mantelzorg helden.
Lena legt uit waar mantelzorgers
terecht kunnen
Lena van der Kaap is projectcoordinator van dit Steunpunt voor
Selwerd en Paddepoel. Lena vertelt wat haar doelen zijn:
1. Mensen die vragen hebben over
vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning kunnen contact
met mij op nemen. Ik zit normaal
1 x in de week in de wijk met een
inloopspreekuur. Deze is tot nader
orde stopgezet i.v.m. corona. Maar
met een vraag kunnen ze altijd
mij of Humanitas bellen.
2. Eén op de vier Stadjers is voor
langere tijd mantelzorger. Als blijk
van waardering voor al hun inzet
kunnen mantelzorgers die langer
dan drie maanden meer dan 8 uur
per week voor een naaste zorgen
een mantelzorgkaart aanvragen.
Dit is een kaart met coupons voor
verrassingen en leuke activiteiten.
Via onderstaande link kun je de
kaart aanvragen. www.humanitas.
nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/activiteiten-en-cursussen2/
mantelzorgkaart/
3.Wijkbewoners die (tijdelijk)
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vrijwillig iets voor mantelzorgers
willen betekenen kunnen contact
met mij op te nemen. Dit kan
op diverse manieren bijvoorbeeld
door persoonlijke (telefonische)
contacten onderhouden of het
coördineren van activiteiten. Het
zijn nu alleen activiteiten die op
afstand mogelijk zijn.
“Binnenkort gaan veel mensen
zich voorbereiden op de komende
zomermaanden. Dan is het fijn
om te weten dat zij als mantelzorgers ook bij Humanitas aan
kunnen kloppen voor ondersteuning, raad en maatjeshandjes die
helpen met boodschappen doen
en zo... Juist nu in deze periode
waarin we elkaar niet zo vaak
kunnen zien willen wij van het
Steunpunt Mantelzorg er zijn voor
de mantelzorgers.” Mantelzorger,
laat weten dat je er bent! Lena
van der Kaap (050 3126000|M 06
13653731) L.vanderkaap@humanitas.nl Werkdagen: maandag,
dinsdag & woensdag
www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/
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Tijdelijke financiële ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Heb je te weinig inkomen door de
coronamaatregelen? En kom je
hierdoor in de problemen bij het
betalen van noodzakelijke kosten, zoals je woonkosten? Dan
kom je misschien in aanmerking
voor de regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Denk hierbij aan
financiële ondersteuning voor je
huur of hypotheek, noodzakelijk
onderhoud en de WOZ aanslag
(eigenaarsdeel).

De TONK is een tijdelijke regeling van de gemeente, omdat veel
mensen het op dit moment financieel moeilijk hebben. Door de
coronamaatregelen verdwenen
er banen en veel ondernemers
kunnen hun werk niet of maar
deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen
dan voorheen. Mogelijk hebben
ze daardoor moeite om bepaalde
kosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. Kijk

op onze website van de gemeente
voor verdere informatie, de voorwaarden en het aanvragen van
deze regeling.
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Aanpak parkeeroverlast in
meerdere wijken
Het College van B&W wil, mede
op verzoek van inwoners, betaald
parkeren invoeren in meerdere
wijken in Groningen. Het gaat
onder andere om Paddepoel en de
delen van Selwerd waar parkeren
nu nog gratis is. Op die manier wil
het college de parkeerdruk in de
stad omlaag brengen.
Het college kiest er deze keer
voor om parkeeroverlast niet per
wijk op te lossen, maar betaald
parkeren in één keer in een groter

gebied in te voeren. Zo wil het
college voorkomen dat de overlast
zich verplaatst naar wijken waar
parkeren nog wel gratis is.

Ingezonden

Inspirerende BoekMeetings
Leest u graag en wilt u eens zien
of een leesclub iets voor u is? Ook
in deze tijd is dat mogelijk, weliswaar in een andere vorm.
Daarom organiseert de landelijke
leescluborganisatie Senia in april
een reeks inspirerende online
BoekMeetings. Op het programma staan onder andere Lente
(Ali Smit), Hersenbeest (Marjon
Slob), Verhaal van een leven (Konstantin Paustovski) en De melancholie van het verzet (Lâslzo Krasznahorkai).
Ga in gesprek met andere boekenliefhebbers, ontdek, verdiep
en verwonder u! De eerste BoekMeeting is op 12 april.

De Boekmeetings worden geleid
door ervaren boekenhosts met uiteenlopende achtergronden.
Voorkennis is niet nodig, iedereen
kan meedoen. Meer informatie
en data vindt u op www.senia.
nl/pages/Senia/Leesclubs-online/
Boek-meetings.

Voor actuele wijkinformatie en de digitale Nummer 1:

WWW.PADDEPOEL.INFO

Svaraj helpt nieuwkomers met de theorie van het rijexamen
Door Jeanet Verveer. Svaraj (77) is
niet alleen taalcoach bij het Taalhuis in Selwerd, hij helpt ook laaggeletterde vrouwen bij het theoriedeel van het rijexamen. Als we
ernaar vragen begint hij eerst te
vertellen over hoe gedreven deze
vrouwen zijn. “Ze willen hun vrijheid en ze willen makkelijker aan
het werk komen. Het is deze stip
aan de horizon waar deze vrouwen, meestal buiten Nederland
geboren, het voor doen.”
Voor Svaraj is het een uitdaging
om de saaie stof leuk te maken,
om als het ware de tekst naar hun
toe te brengen. “De stof valt wel
mee” vertelt hij, “maar de taal
is niet te pruimen, daar zouden

ze eens mee aan de slag moeten gaan om er spreektaal van te
maken”. Maar ja, dit soort teksten
moeten juridisch dichtgetimmerd
zijn, dus voorlopig is de inzet van
Svaraj nog heel erg nodig. ”Ik
heb geleerd om alles in te zetten
om hun te laten begrijpen wat er
staat.“ Zo heeft hij bijvoorbeeld
26 websites gevonden met beelden en video’s om het leuker en
prettiger te maken. Van grapjes
houdt hij ook; de manier waarop
hij het verschil tussen rechts en
links uitlegt – “rechts is waar je
duim links zit”- zorgt voor de
nodige verwarring èn hilariteit.
“Het moet ook een beetje licht
blijven” vindt hij. Bij het Taalhuis
van het project Samen Verder

noemen ze hem een ‘top vrijwilliger’. Dankzij hem hebben vele
vrouwen hun rijbewijs kunnen
halen.

Ingezonden

Tijd voor een uurtje voorleesplezier
Jessica is 23 jaar en voorleesvrijwilliger bij een gezin dat een
paar jaar geleden vanuit Somalië
naar Nederland is gekomen. Ze
gaat wekelijks een uurtje naar
het gezin toe en leest dan voor
aan een jongetje van 8 en een
meisje van 7. Ze lezen, doen taalspelletjes, kletsen samen en hebben veel plezier. “Het is altijd
gezellig en druk. Erg druk. Als ik
kom staan de koekjes klaar. Door
mijn vrijwilligerswerk zie ik hoe
hard deze mensen hun best doen
om een plekje te vinden in de
Nederlandse maatschappij. Verder merk ik dat de kinderen het
lezen steeds leuker gaan vinden.
Dat geeft me veel voldoening.
Heb jij een uurtje per week over
en zou je ook wel een jaar voorleesvrijwilliger willen zijn? Neem
dan contact op met ons. Je gaat

wekelijks naar het gezin toe, mits
dat veilig kan volgens de coronaregels en alle partijen dat willen.
Je leest voor, praat samen met
de kinderen over het verhaal en
jullie doen taalspelletjes. Op deze
manier leren de kinderen meer
woorden en kunnen zij verhaal-

tjes beter begrijpen. Wij helpen
jou met scholing, vrijwilligersbijeenkomsten en individuele ondersteuning.
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem contact op met Humanitas - Jeichien Martens j.martens@humanitas.nl (06 -13123294)

