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Symbolische start
bewonerspark Paddepoel
Bewoners uit de Castor-, Polluxen Morgensterflat maken zich al
lange tijd sterk voor herinrichting
van de tuinen bij hun flats. Al
zijn het huurflats, de bewoners
zijn veelal honkvast en hebben
er alle belang bij dat hun tuin
voor de deur fraai en vrolijk is.
Daarom bemoeien ze zich hoogstpersoonlijk (helemaal in de stijl
van Co-creatie Paddepoel) met de
inrichting.
Op deze foto ziet u enkele leden
van de initiatiefgroep die alvast
de eerste stap gezet hebben. Ze
hebben vier mooie bloembakken

geplaatst op 11 mei. Deze zullen
worden ingeplant op 15 mei, zo
is de bedoeling. Dus net voor het
verschijnen van deze Nummer
1. In het najaar zullen verdere
plannen in uitvoering genomen
worden. De plantjes en bakken
zijn net als Maggi in de soep: een
beetje van onszelf en een beetje met dank aan de gemeente.
Een mooie opsteker die inspiratie
geeft om het hele park te verfraaien. Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, aarzel niet
contact te zoeken, mail naar mooiwelpaddepoel@ziggo.nl.

Kluisje met
oplaadkabel
van de
Buurttaxi
gestolen!

Opbouw gevels bij
studentenflat Cornus
Door Hans Mulder.
Wie vanaf de Iepenlaan komt
aanrijden, kan zien dat de studentenflat aan de Kornoeljestraat in Selwerd een nieuwe gevel
krijgt. De aannemer heeft voor
de verbreding van de flat, eerst
een staalconstructie opgebouwd
waarop de vloerplaten komen

Maandagochtend 10 mei kwam
het team van Wijkbedrijf Selwerd
tot een vervelende ontdekking.
Het kluisje met sleutel en ook de
oplaadkabel van de Buurttaxi was
weg. Er bleek ingebroken te zijn
in de opbergplek op het plein van
het Wijkbedrijf. De inbraak heeft
waarschijnlijk het weekend daarvoor plaatsgevonden.

te liggen. De eerste gevelplaten
zijn aan de zuid-westzijde aangebracht. Aan de oostzijde vordert
de staalconstructie ook gestaag.
Eén van de medewerkers werkt
op grote hoogte aan het waterpas
stellen van de nieuwe vloerplaten.
Uit voorzorg is hij geborgd met
een veiligheidskabel.

Shahrazed Benmassoud, initiatiefneemster van de Buurttaxi is erg
geschrokken: “Voor heel weinig
geld brengt de taxi wijkbewoners
waar ze moeten zijn, binnen (en
net even buiten) onze wijk. Zonder kabel en sleutel staat de taxi
nu stil. Heel jammer en vervelend
voor onze bewoners!”

Heb je het mooie nieuwe speelplein van winkelcentrum Paddepoel al gezien? Een mooie plek voor kinderen om te spelen
terwijl hun ouders winkelen. Straks, als het weer mag. Nu nog
even wachten!

Het bloemetje is deze maand voor: Marijke
Door Ingrid Werleman.
Marijke Pietersen-van Deursen
verdient een mooie bloeiende
plant van Bloemen-Mozaïek voor
haar waardevolle vrijwilligers-

werk bij de Bisschop Bekkersschool. Marijke vertelt zelf hoe
alles begon: “In mei 2015 werd
ik 65 jaar. Ik was toen 29 jaar
leidster geweest op de peuter-

EEN GOEDE PIANIST SPEELT DOOR TOT DE LAATSTE NOOT

speelzaal Dikkie Dik en zou daar
toen als vrijwilligster verder gaan.
Maar dat ging niet door. Het hoofd
van de Bisschop Bekkersschool
hoorde dat en vroeg of ik bij
hen in groep 3 wilde helpen. Dat
klonk me als muziek in de oren! Ik
had niet veel zin om zomaar thuis
te zitten. En ik ken de school door
mijn kinderen en kleinkinderen.
Dus half augustus 2015 begon ik
in groep 3, waar ik nog steeds met
veel plezier werk!” Marijke komt
daar iedere maandag-, dinsdag- en
woensdagochtend van half negen
tot twaalf. Eén op één lezen met
de kinderen uit groep 8. Soms
helpt ze met boeken uitzoeken.
(lees verder op pagina 3 van deze
krant)

Krant in juni 2021:

Natuurlijk is er meteen een nieuwe kabel met sleutel besteld en
hopen de vrijwilligers van de
Buurttaxi snel weer te kunnen
rijden. Ondertussen vraagt Wijkbedrijf Selwerd zich af of er bewoners zijn die iets hebben gezien
of gemerkt van de inbraak in het
weekend van 8 en 9 mei. Zij kunnen zich melden via info@wijkbedrijfselwerd of via 06 - 52 790 447

Joop Luining

De volgende Nummer 1 verschijnt in week 24 (16-19 juni 2021)
LET OP!!!!! De uiterste aanleverdatum voor kopij is 7 juni 2021

Fysiotherapie Ebbingepoort
Heeft u
klachten of
wilt u fitter
door het leven?
Gespecialiseerd
in geriatrie-,
oncologie- &
oedeemfysiotherapie

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.

Parkinson
Hart
revalidatie

CVA

Hoofdpijn
en
duizeligheid

Corona
revalidatie

Noorderbinnensingel 2, 9712XA Groningen.
050-3642083
info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl
www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl

Long
revalidatie

Reuma

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant
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van 17 juni ?
Bel 0595-437777 of
mail naar kranterij@noordpers.nl

Voor fietswaardig vakmanschap
Bij Herman van der Meulen bent u van harte welkom voor uw:

• nieuwe fietsen
• gebruikte fietsen

• onderdelen
• reparaties

Voldoende elektrische fietsen beschikbaar!

Onze openingstijden vindt u op www.hermanvandermeulen.nl

Batavus-Gazelle-Koga-Socibike-Sparta-Union-Ridley
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Van de Wijkraad Paddepoel

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

Duurzaam en bereikbaar
Op de eerste maandag van mei kwam de wijkraad
’s avonds weer online bijeen. Sinds de vorige
Nummer 1 ontvingen we meerdere reacties over
de wijktaxi’s, hartelijk dank! Dat helpt ons bij de
keuze. Wilt u hier ook iets over kwijt? We horen
het graag. Naast de gebruikelijke zaken kwamen
begin mei de volgende punten aan de orde:

Making City

Els Struiving praatte ons deze vergadering bij over Making City, een Europees project met als doel om wijken energiepositief te maken. Paddepoel
doet hieraan mee met drie duurzame demohuizen. In deze huizen worden
allerlei aanpassingen geprobeerd om ervaring op te doen. Wilt u meer weten
over dit project, dan kunt u contact opnemen met Els via els.struiving@grunnegerpower.nl of via de Facebookpagina van het project.

Concept mobiliteitsvisie

Hoe bewegen Groningers zich over tien, twintig jaar door hun stad? En hoe
geleiden we al het verkeer van buiten efficiënt naar de plek van bestemming? Daarover gaat de nieuwe mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg’.
Minder ruimte voor de auto, meer ruimte voor andere weggebruikers en
groen. Minder nadruk op het Centraal Station en meer verschillende OV-verbindingen van en naar het Zernike, door onze wijk. Wat vindt u ervan?
Meer informatie, waaronder de volledige visie, staat op https://gemeente.
groningen.nl/groningen-goed-op-weg. Hier vindt u ook een reactieformulier
waarmee u tot 7 juni uw mening door kunt geven. Wilt u hier iets over kwijt,
dan raden we u van harte aan om hier gebruik van te maken.

Boek & Buurt

Als wijkraad zien we hoe Boek & Buurt zelfs tijdens corona bijdraagt aan
de activiteit en cohesie in onze wijk: bewonersacties en gratis spreekuren
vinden we bijzonder waardevol. Daarom zijn we samen met Co-creatie en de
gemeente in gesprek over hoe we als wijkraad kunnen bijdragen aan deze
voorziening.
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 7 juni vanaf 20.00u.
Meer informatie over de wijkraad, de wijkraadsleden en verslagen van onze
vergaderingen vindt u op: https://www.paddepoel.info/de-wijkraad

Groningen is een sterk groeiende gemeente. Dit
betekent een toename van het verkeer, dat steeds
meer ruimte vraagt en inneemt. Tegelijkertijd wil de
gemeente een aantrekkelijk leefklimaat bieden en
in 2035 CO2-neutraal zijn. De nieuwe mobiliteitsvisie
beschrijft de ambities en uitgangspunten, en zal de
invoering hiervan begeleiden.
De sterke groei gaat naar verwachting gepaard
met een toename van de verkeersdruk. Dit heeft
effect op de bereikbaarheid en de leefkwaliteit.
Om beide te waarborgen komt het college in de
nieuwe concept mobiliteitsvisie met oplossingen.
De belangrijkste zijn: het verminderen van autoverkeer, fietsen aantrekkelijker maken, verhogen van
veiligheid (door o.a. snelheidslimieten te verlagen),
betaald parkeren uitbreiden en het uitbreiden van
het openbaar vervoer.

Voor Paddepoel: bussen en knippen?

Ook voor onze wijk is de visie bepalend. Paddepoel
blijft doorvoergebied van alle dagelijkse reizigers
van en naar het Zernike, met alle bijbehorende busbewegingen, enerzijds vanaf een sterk uit te bouwen
Station Noord anderzijds van een door de gemeente
gewenst Station Suikerzijde.
Daarnaast wordt ook hier de ruimte voor autoverkeer teruggedrongen, onder meer door de invoering van betaald parkeren in 2022. Maar ook door
een belangrijke stroom autoverkeer te verschuiven:
het doorgaande verkeer vanuit Selwerd naar de
westelijke ring. Om dit tegen te gaan worden drie
knippen aangebracht in verschillende wegen, de
belangrijkste in de Eikenlaan, ter hoogte van de
fietsoversteek. Dit zal de verkeersdruk significant
verlagen, waardoor nieuwe kansen ontstaan voor
een mogelijke herinrichting van de Zonnelaan bij
het winkelcentrum.

Uw inbreng is belangrijk

Wilt u de visie en andere informatie zelf doorlezen?
De concept mobiliteitsvisie staat tot zondag 6 juni
ter inzage op www.gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg. Tot maandag 7 juni kunt u hier ook
via een reactieformulier uw mening doorgeven.
Daarnaast is er op dinsdag 18 mei een uitzending
over de visie. Wellicht heeft u deze gezien en daarbij
uw mening gegeven. Een dag later kunt u in gesprek
met gemeenteraadsleden tijdens een digitale sessie.
Aanmelden hiervoor kan via griffie@groningen.nl.

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 7 juni. Tijd: 20.00 uur. Plaats: online
Heeft u inbreng, dan horen we het graag via secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Deadline komend nummer
Stukken aanleveren uiterlijk
op maandag 7 juni.
Algemene vraag of suggestie
aan de redactie?
U kunt contact opnemen met
redactievoorzitter Titia Struiving via 06-40026045. Ook
voor vragen over sponsoring.
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Het bloemetje is deze maand voor: Marijke

Vast rooster met eigen groep leerlingen
De schooldagen beginnen met
eerst een kwartiertje kringgesprek
en om negen uur begint Marijke
met het echte werk. “Ik heb in
principe mijn eigen groep, die wel
regelmatig wat van samenstelling
wijzigt. Eerst een groepje van zes
leerlingen, die verder zijn dan de
anderen. Daar ga ik mee verder
op het niveau waar ze zijn. Lezen,
taaloefeningen, dictee enz.
Na de pauze staat eerst schrijven
op het rooster. Sommige kinderen

hebben moeite om een bepaalde
schrijfletter onder de knie te krijgen. Apart oefenen helpt dan goed.
Daarna volgt rekenen. Er is altijd
een groepje dat extra begeleiding
nodig heeft. Meten met waterhoeveelheden komt soms ook aan de
beurt. Dat verzorg ik dan op de
gang op mijn vaste plek: in een
hoek, een beetje afgeschermd met
kasten. Als het niet druk is ga ik
schoolwerk nakijken. Scheelt weer
voor de leerkracht. Of doe ik de
één-minuut-test, om te zien hoe ver
de kinderen met lezen zijn.

Op vrijdag in de gymzaal
Maar ook testen of kinderen kunnen ‘hakken en plakken’ en rijmen is belangrijk! Of een rekentest. Tellen tot 20 en terug van 20
naar nul. Dat geeft soms heel wat
hoofdbrekens”. De laatste tweeeneenhalf jaar is Marijke ook
op vrijdagmiddag in de gymzaal.
Dan heeft groep 1 t/m 3 gelegenheid om tijdens het keuze-uur in
de gymzaal te klimmen, glijden,
springen enz. Uiteraard onder
begeleiding, om moeilijkheden te
voorkomen.

Heerlijk om te doen en ook nog
tijd voor hobby’s
“Ik vind dit allemaal heerlijk om
te doen. En ik heb nog genoeg
tijd voor mijn hobby’s: lezen, breien, wandelen, 1000 stukjes puzzelen, sudoku’s en doorlopers. In
2021 ben ik nog niet op school
geweest. Wil eerst ingeënt zijn
tegen corona. Wel spreek of zie nu
en dan mensen, omdat mijn jongste kleinkind nog op de school zit.
Daar passen wij ook nog op. Op de
kleinkinderen passen doen we al
15 jaar, met veel plezier. De oudsten zijn nu uiteraard te groot, die
maken gewoon thuis huiswerk.”
Een échte kanjer!
Een deel van de familie keek toe
toen Marijke het bloemetje van
René van Bloemen-Mozaïek kreeg.
Prachtig vonden ze het. “We hadden zoiets nog nooit beleefd. En
ook nog een mooi plantje!!” Juf
Mirjam heeft Marijke aangemeld.
Ze schreef: ‘Ik weet zéker iemand.
Marijke Pietersen. Oprichtster
van Dikkie Dik. Nu Pensionado
die 3 ochtenden per week als vrijwillig onderwijsassistent in groep
3 van de Bisschop Bekkersschool
werkt. Een échte kanjer.’ Nummer
1 is het hier helemaal mee eens...

Workshop

Persoonlijke
ontwikkeling

Klaar voor de toekomst!

Woensdag
29 juni
Van 19
tot 21 uur

Hoe zie jij je toekomst voor je? Welke (studie) keuzes maak je? Misschien
zoek je wel verdieping in je werk door scholing of kies je voor een carrièreswitch in een totaal andere branche.
Mark Hoogenboom, docent aan de Hanzehogeschool en consultant van
zijn eigen bedrijf M@rk.NL inspireert je in zijn workshop bij het maken van
keuzes. Gebruik jij je hoofd of je hart? Als je met je hoofd óf je hart keuzes
wilt maken, kom je er bij grote of lastige keuzes vaak niet uit. Want je blijft
dan maar wikken en wegen. Mark heeft een manier bedacht die je helpt
om keuzes te maken. Daarbij weeg je je persoonlijke waarden. Wat die zijn,
onderzoek en ontdek je tijdens de workshop.
Meer weten of inschrijven?
Bel 050 - 409 4 583 of stuur een mail naar deruimte.groningen@sns.nl.
Door de coronamaatregelen kun je de workshop fysiek in de Ruimte én
online volgen. Geef bij je aanmelding aan voor welke optie je kiest.

Dierenriemstraat 106, Groningen
(winkelcentrum Paddepoel)

samen met

GENIET VAN HET VOORJAAR!
“Das E-bike Original“

JUBILEUMFIETS

- Duits topmerk
- 4 jaar accugarantie
- 30 jaar frame garantie

125 JAAR VICTORIA FIETSEN
Victoria 125 E
- Bosch Active Plus
middenmotor
- 500 Wh accu

Zolang de voorraad
strekt:

VANAF

€ 2499.-

€ 2250.Victoria E-bikes
VANAF

MET GRATIS FIETSTAS!

€ 1999.-
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Officiële aftrap herinrichting
Mispellaan en Warmtestad Selwerd
Door Hans Mulder.
Op 29 april is het symbolische
startsein gegeven voor de herinrichting van de Mispellaan en de
aanleg van het warmtenet door
Warmtestad. Een grote groep
genodigden liep in optocht van
de Iepenlaan naar de Berkenlaan.
Daar werden door directeur Dick
Takkebos van Warmtestad, wethouder Roeland van der Schaaf
en wijksteward Berrie van Lohuizen de eerste scheppen zand op
de nieuwe buizen gegooid. Dat
liep wel een beetje anders dan
de bedoeling was. Door de zware
regen was de eerder mooi aangelegde werkput helaas volgelopen
met water.

Vrij voetpad
De weken hieraan voorafgaand
is er door aannemer Avitec en
Mulder al hard gewerkt aan de
kruising Berkenlaan en Mispellaan. Allereerst is het asfalt weggehaald en is begonnen met de
aanleg van een nieuwe riolering.
Om de overlast van de afsluiting
van de kruising te beperken, is
een vrij voetpad langs de hekken aangelegd voor de bewoners.
Deze zouden anders een groot
stuk moeten omlopen om bij de
winkels te komen. Na de riolering
worden de buizen van Warmtestad hier aangelegd.
Archeologisch onderzoek
De werkzaamheden worden op
de voet gevolgd door archeologen

van RAAP. In de bodem is een
dik donker kleipakket te zien met
daarboven geel zand. Het pakket
klei is gevormd door de zee die
hier lange tijd vrij spel had. Er
zijn nog geen vondsten gedaan
in de bodem. Wel is een tweetal
zogenaamde bewoningshorizonten aangetroffen. Dit zijn relatief
dunne lijntjes in de klei die dateren uit de ijzertijd en de middeleeuwen. Deze sporen laten zien
dat er in die tijd al mensen waren
in het huidige Selwerd.
In het nu open liggende kruispunt
zou mogelijk nog een spoor van de
oorspronkelijke weg naar Winsum
kunnen worden aangetroffen. Die
liep vanaf het Sleedoornpad in de
richting Iepenlaan en zo verder.

Startmoment wijkvernieuwing
De Huismeesters in Selwerd
Door Hans Mulder.
In Selwerd wordt de komende
tijd gewerkt aan de vernieuwing
van de woningen. Op 29 april
jl. werd tijdens een zeer zware
regenbui aan de Iepenlaan het
bouwbord onthuld door directeur bestuurder Sije Holwerda
van de Huismeesters, wethouder
Roeland van der Schaaf, bewoonster Sharahrazed Bougouffa en
wijksteward Berrie van Lohuizen.
Met de onthulling wordt de start
gemaakt voor de renovatie van de
woningen van woningcorporatie
De Huismeesters in Selwerd. Veel
bewoners hebben in de woningen
last van schimmel en achterstallig
onderhoud. Eerder werd hierover
aan de Iepenlaan al het ongenoegen geuit door grote spandoeken
aan de gevel te hangen. Met het
vernieuwen en renoveren van de
woningen zal het probleem worden verholpen.

Door Hans Mulder.
Op 29 april werd in de stromende
regen het nieuwe fietspad langs
de noordelijke ringweg in Selwerd geopend. Wethouder Philip
Broeksma en wijkbewoonster
Tekie Buissink fietsten vanwege
het zeer slechte weer slechts een
klein stukje van het totale fiets-

sers weten de weg te vinden via
de oude Paddepoelsterweg om op
Zernike te komen. Deze eeuwen-

oude weg wordt echter ook druk
gebruikt door wandelaars. De weg
maakt deel uit van het door veel
wandelaars gelopen Pieterpad.
Maar ook wijkbewoners maken er
veel gebruik van.
Om de fietsers aan te zetten om
een andere route te kiezen heeft
de gemeente eerder lantaarns
geplaatst tot aan en over de Penningsdijk. Het zou een tijdelijke
voorziening zijn om fietsers op
een veilige manier via de oostzijde Zernike te laten bereiken.
Maar het begon er steeds meer op
te lijken dat deze aanpassing niet
meer tijdelijk zou zijn.
Voorzitter Jeanet Huismans van
Wijkplatform Selwerd heeft daar
bezwaar tegen aangetekend en
verzocht een extra voetpad aan
te laten leggen langs de oostzijde van de Paddepoelsterweg tussen de Crematoriumlaan en de
Penningsdijk. In opdracht van de
gemeente Groningen heeft aannemer Mulder dit aangelegd. Na
het weghalen van een deel van de
berm, is een laag puin gestort met
daarover een leemkleurige betonmix. Hopelijk is het nu voor fietsers en wandelaars veilig genoeg.

pad dat tussen de Iepenlaan en
het Park Selwerd ligt. Kort voor
de opening werd er nog gewerkt
aan de straatverlichting langs het
pad. Medewerkers van het Wijkbedrijf Selwerd gaan de bankjes
en de picknicktafel achter de Bottelroosstraat nog opknappen.

29 mei NK Tegelwippen in Paddepoel
Op 29 mei organiseert Wijkbureau Paddepoel een gezellige
Tegelwipactie onder het motto:
Tegel eruit, plant erin! Iedereen
die tussen 11 en 16 uur minimaal
één tegel inlevert bij het terras
van de Plutozaal (Plutolaan 329)
krijgt van ons gratis plantjes mee
voor in de (gevel)tuin. Op = op.
Ook verloten we vijf regentonnen
onder de bezoekers!

Aanleg voetpad bij Paddepoelsterweg afgerond
Door Hans Mulder.
Op het Zernike-terrein wordt het
steeds drukker. Steeds meer fiet-

Opening fietspad langs
noordelijke ringweg

Gratis plantje(s) in ruil voor een
stoeptegel & win een regenton
De actie in Paddepoel op zaterdag
29 mei maakt deel uit van het
NK Tegelwippen. Groningen gaat
de strijd aan tegen Leeuwarden.
Doel: zoveel mogelijk (tuin)tegels
uit de grond ‘wippen’ en verruilen
voor groen.
Individueel meedoen aan de
tegelwipactie, die loopt tot 30 september, kan door de verwijderde
tegels aan te melden via www.
nk-tegelwippen.nl, inclusief een
foto als bewijsmateriaal. Tijdens

onze Paddepoelster actie kan
iedereen die een plantje zoekt
voor in de (gevel)tuin even langswippen. Het Wijkbureau zorgt
voor het afvoeren van de tegels
en voor plantgoed.
Bij onze kraam hebben we ook
informatiemateriaal voor wie aan
de slag wil met een groen dak,
een boomtuintje of de aanleg van
een geveltuin. Ook verloten we
vijf gratis regentonnen onder de
bezoekers.
Wie wat waar?
29 mei van 11:00 – 16:00 uur.
Tegel(s) meenemen in ruil voor
plantgoed. Locatie: terras Plutozaal, Plutolaan 329
Wil je meer weten of heb je zin
om mee te helpen? Stuur dan een
mailtje naar info@wijkbureaupaddepoel.nl of stuur een appje
naar: 06-51614087
P.S.: Graag zelf even een tas of
doos meenemen om de plantjes
te vervoeren.

Foto: Hans Mulder
Eens per jaar kunnen we toch wel stellen dat onze Prunusstraat één van
de mooiste straten van Groningen is
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Je kunt je aanmelden tot 1 juni 2021.

gemakkelijk:
beschikbaar gesteld door Co-Creatie
Sinds kort is er in het Winkelcentrum
– U gaat naar het webadres:
Paddepoel wekelijks een inloopspreekuur Paddepoel.
https://meet.jit.si/Spreekuur
Bij bevingsschade hebt u tevens recht op
over aardbevingsschade. Bij schade kunt
– U vult uw naam in, geef toestemming
subsidie voor zonnepanelen of andere
u een vergoeding krijgen, maar veel
Het WijkGilde Paddepoel is een initiatief van een aantal organisaties in Paddepoel en wordt uitgevoerd in samenwerking met de
voor gebruik van camera en microfoon
energiemaatregelen in uw huis. Om u
huiseigenaren zijn zich niet bewust van
gemeente Groningen. De samenwerkingspartners zijn Noorderpoort, Bisschop Bekkersschool, Coaches Meedoen, WIJ Selwerd,
en u kunt deelnemen.
ook hierbij kundig te helpen wordt er
schade aan het huis of weten niet hoe
Sonde 2000, De Waterman, TuinPad, WijkWerken SPT, Dignis, AtHomeFirst, Cosis en WerkPro.
een aanvraag in te dienen. Het spreekuur samengewerkt met de energiecoaches
Een consult kan ook op afspraak op een
van Paddepoel Energiek.
helpt u hierbij. U bent van harte welkom
ander tijdstip. U stuurt dan een bericht
om binnen te lopen op vrijdagochtend
naar info@paddepoelenergiek.nl
Energiespreekuur
van 10 tot 12 uur in het pand van Boek &
Vanaf mid-mei kunt u weer terecht voor
Buurt op de hoek van de Eikenlaan en de
Zelf energiecoach worden?
Zonnelaan (het voormalige ABN AMRO
energieadvies tijdens ons spreekuur
Paddepoel Energiek heeft energiecoaches
kantoor).
op donderdag (18.30-20.00 uur). Het
die bij u langs komen, op afspraak, om u
spreekuur is in het pand van SNS/De
Ruimte in het Winkelcentrum Paddepoel. te helpen bij het nemen van verstandige
Het gratis spreekuur wordt gehouden
Daarnaast kunt u ons op dit tijdstip online beslissingen over energie. Mocht u
door Henk-Jan Falkena, buurtbewoner
benaderen met vragen. Piet, bekend van
interesse hebben om zelf energiecoach
en ervaringsdeskundige op gebied van
de foto in de etalage bij SNS/De Ruimte
te willen zijn, stuur gerust een bericht
bevingsschade. Bij hem kunt u terecht
in het winkelcentrum, staat u op beide
naar info@paddepoelenergiek.nl. Bellen
met vragen over bevingsschade of
manieren graag te woord.
kan ook, met Henk (tel. 06 27 53 22 26) of
het aanvragen van schadevergoeding.
Deelname aan het online spreekuur is
Simon (tel. 06 37 42 18 16).
De ruimte voor het spreekuur wordt

Ook in onze wijk
energiesubsidie bij bevingsschade.
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PRIJSWOORDZOEKER
In de vorige puzzel stonden ‘foute’ wereldleiders. Ditmaal eentje met ‘goede’ (of in ieder geval iets minder
foute) leiders. Stuur de oplossing naar hj.falkena@gmail.com om kans te maken op de puzzelprijs. Succes!

ABE
ARDERN
BIDEN
BLAIR
BOLIVAR
BUSH
BRANDT
CARTER
CHIRAC
CHURCHILL
CLEOPATRA
CLINTON
CYRUS
DE GAULLE
DREES
GORBATSJOV
KAREL DE GROTE
KENNEDY
KOHL
LINCOLN
MANDELA
MARCUS AURELIUS
MBEKI
NAPOLITANO
NEHRU
NIXON
OBAMA
PALME
PETER DE GROTE
RABIN
REAGAN
ROOSEVELT
SITTING BULL
TOETANCHAMON
TRUDEAU
WASHINGTON

Said Amin Hosseini heet u van harte welkom in zijn nieuwe winkel

Nieuwe aanwinst voor winkelcentrum
Paddepoel
Winkelcentrum Paddepoel is
weer een mooie nieuwe zaak rijker. Said Amin Hosseini heeft,
tegenover Barista Café, zijn kle-

Wie krijgt het zomerbloemetje?
En een bedankje....

Woordzoeker april
Er waren 23 mensen die de puzzel opgelost hebben. De gezochte dictators waren Lenin, Chavez en Gaddafi.
De winnares was iemand die bijna altijd meepuzzelt maar tot nu toe nog nooit had gewonnen, Willeke Falkena-Kasje. Inderdaad, Susan haar eigen moeder. Voor moederdag krijgt ze als extra cadeau een heerlijke
taart. Geniet ervan, Willeke, je hebt het verdiend!

Moeder in Coronatijd
Daar gaan we dan! De meivakantie in coronatijd. Niets open, niets
te doen, wel drie kinderen thuis
en Maarten aan het thuiswerken.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar
wel een beetje tegenop zag.
En toen, vlak voor de vakantie,
belde er een vriendin van ons.
Zij gingen met het gezin een
weekje weg in de meivakantie, of
wij in hun huis wilden?
Ze wonen buiten de stad, vlak
naast een groot natuurgebied in
een hele grote woonboerderij. We
hebben daar al meerdere vakanties doorgebracht en weten er dus
goed de weg. Daar hoefden we
niet lang over na te denken. JA!
Eenmaal daar aanbeland en
uitgepakt regende het. En het
regende. En het regende. En het
regende. Niet de ideale vakantie
zou je zeggen. Maar tussen de
buien was het (zoals gewoonlijk)
droog en werd er druk op de
trampoline gesprongen, getennist,
geskatet en gebasketbald. En als
het wel regende? Dan zaten wij
binnen bij de snorrende houtkachel, terwijl de kinderen ergens in
huis aan het lezen waren, aan het
rondrennen, aan het boulderen of
een nerf-gevecht hielden. Zonder
na een meter per ongeluk iets
om te gooien of iets dergelijks,
ruimte zat! En zoals opschietende
jeugd betaamt kijken ze ook wel
graag tv of Netflix. Thuis vind ik
dat vaak vrij irritant qua geluid,
maar hier bevindt de tv zich in
een andere kamer. Heerlijk voor
de verandering.
En Maarten die thuis moest werken had ineens een groot kantoor,
helemaal aan de rand van het
huis, zodat ze ook normaal geluid
(en ruzie uiteraard) konden
maken zonder dat hij gestoord
werd in zijn werk.

dingreparatie-atelier geopend.
Naast kledingreparatie is hij
ook gespecialiseerd in gordijnen
maken en vermaken.

Echt, als het dan toch het grootste
gedeelte van de vakantie regent,
is zo'n aanbieding zéker een
cadeautje.
Inmiddels zijn we, fijn uitgewaaid
weer thuis aanbeland en klaar
om weer in het normale ritme
gestampt te worden!

Wie is wie? Marchien (37, dat ben
ik). Ik ben meestal goedgemutst en
schrijf graag (k)luchtige columns.
Getrouwd met; Maarten (40, maar
dat mag ik vast niet in de krant
zetten) Samen hebben we drie
zoons, Leander (12), Florian (11)
en Merijn (8). Met z'n vijven in een
rijtjeshuis in Selwerd is het bij ons
vaak een gezellige janboel.

Nummer 1 bedankt René en Bloemen-Mozaïek voor hun medewerking aan deze actie die mensen
blij maakt en anderen weer inspireert. Wij hopen dat de maandelijkse verhalen van de vrijwilligers bewoners (van alle leeftijden) die een beetje tijd over
hebben inspireert om ook vrijwilligerswerk te doen op scholen en
voor organisaties die deze hulp
goed 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.

Mag ik anders zijn?
Ik ben soms wat anders
Pas me niet zo goed aan
Lach iets te laat bij jullie grapjes
En jullie niet bij die van mij
Ik kan ook niet zo tegen drukte
En ben soms liever alleen
Maar geloof me, ik bedoel het echt niet verkeerd
En ik doe toch ook nooit iemand kwaad?
Dus vanwaar die wrede woorden?
Waarom doen jullie mij pijn?
Leg het me alsjeblieft uit
Wat moet ik doen om erbij te horen
Of in ieder geval mezelf te mogen zijn?
Ik zou er zoveel voor willen geven
Ja, alles is het mij waard
Ik wil jullie niet beconcurreren
Bewondering of aanzien is niet wat ik vraag
Maar slechts een eind aan de eenzaamheid
Het gevoel niet goed genoeg te zijn
Vertel me waaraan ik het verdiend heb
Om door jullie verstoten te worden
Wie moet ik worden, wat moet ik doen?
Zodat het wel goed is misschien
Is datgene dat jullie verlangen
Wellicht om net zoals jullie te zijn?
Is dat jullie antwoord?
Dat wat ik zo gruwelijk vrees
Niet omdat ik het niet zou willen
Maar omdat ik dat domweg niet kan
Henk-Jan Falkena

Illustratie
Angelique Boter
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WIJKVERBETERING
Sunny Sel werd!
Even voorstellen…
Gabriëlle en Maryam, buddy’s
Stel, je krijgt je leven maar niet
op de rails, wat je ook probeert.
Door schuldenstress en andere tegenslagen… Hoe fijn is
het dan als er iemand naast je
staat bij alle stappen die je zet
om er weer bovenop te komen.
Iemand als Gabriëlle of Maryam, die weet wat jij meemaakt
en er 24/7 voor je is, maar ook
kan schakelen met hulpverleners. Gabriëlle en Maryam zijn
net begonnen als buddy voor
het project Mobility Mentoring
in Selwerd. Hun boodschap: we
komen er samen doorheen.
Gabriëlle: “Ik zie door de bomen
het bos niet meer, hoor ik vaak.
Het houdt maar niet op. Waar
moet ik beginnen? Ik ga zitten.
Wat speelt er allemaal, vraag ik.
Wat is nu het meest dringend,
wat vind jij het belangrijkst?
Soms noem ik wat opties, als
iemand het helemaal niet meer
weet.”
Maryam: “De vraag is altijd wat
wil jij? Ik neem het niet over.
We zetten kleine stappen. Ik
ben nu bijvoorbeeld buddy voor
een moeder met twee kinderen.
Hiervoor werd alles voor haar
gedaan. Nu ze op zichzelf woont,
moet ze haar financiën op orde
krijgen maar tegelijk ook haar
kinderen opvoeden. Dat geeft
heel veel stress. Ik zie haar een
keer in de week, vaker als dat
nodig is. En ik ben dag en nacht
bereikbaar via de telefoon of
whatsapp. Dat ik er altijd voor
haar ben, dat geeft vertrouwen
en zorgt voor rust. Dat is vaak al
genoeg. Ik word bijna nooit uit
bed gebeld.”

De buddy’s hebben zelf de nodige tegenslagen in het leven
gehad. Ze weten hoe belangrijk
het is dat er dan iemand voor je
is die niet oordeelt en niet alles
beter weet.
Gabriëlle: “Toen ik vastliep
was het zo fijn dat er iemand
naast me stond. Die breder kon
kijken, die me wees op mogelijkheden. Die me vertelde dat
ik best wat milder voor mezelf
mocht zijn. Ik leerde Marloes
de Bie kennen, de projectleider van Mobility Mentoring. Is
buddy zijn niks voor jou, vroeg
ze. Dat ik ervaringsdeskundi-

werk.”
Maryam: “Mijn vier kinderen
en ik woonden jarenlang op één
kamer. Dat was behoorlijk pittig. Zelf was ik ook deelnemer
van Mobility Mentoring. Daar
leerde ik Marloes kennen Die
zei: jij hebt veel meer in je.
Wil je buddy worden? Dat ze
mijn kwaliteiten zag, dat gaf me
kracht.
Toen ik klein was heeft ons
gezin ook zo iemand gehad. Die
mevrouw hielp ons het zelf te
doen en dat is zo belangrijk
geweest voor onze integratie in
Nederland. Al deze ervaringen

Erwin helpt energie en geld besparen
Thuiszitten is niks voor Erwin Mol. Daarom start hij nu vol enthousiasme als energiecoach in Selwerd: “Na een tijd van werkloosheid
ben ik erg blij weer een werkritme op te bouwen, meer onder de
mensen te zijn en nieuwe dingen te leren. Ik heb er zin in!”
Erwin wil buurtbewoners concreet helpen om meer energie en geld
te besparen. Een gratis vrijblijvend advies én een gratis energietas
met energiebesparende maatregelen ter waarde van vijftig euro
kan echt al een verschil maken: “Veel mensen wíllen best energie
en geld besparen, maar weten vaak niet hoe. En sommigen hebben
het geld niet om energiebesparende investeringen te doen. Als energiecoach help je mensen soms wel een paar honderd euro per jaar
te besparen!” De manier van werken past goed bij hem. “In mijn
vorige baan als programmeur was alles heel zakelijk. Hier mag het
wat persoonlijker zijn, dat past beter bij me. Ik voel me ook vrijer.
Een adviesgesprek mag best langer duren als ik daarmee een buurtbewoner met een goed gevoel achterlaat”.
Zelf doet hij thuis wat hij kan om zijn verbruik omlaag te brengen:
“Ik trek bijvoorbeeld altijd laders uit stopcontacten als ik ze niet
gebruik. En als ik een elektrisch apparaat aanschaf, kies ik de meest
energiezuinige. Zo heb ik mijn twintigjarige koelkast recent vervangen voor een besparend exemplaar”.
Waar hij zich het meest op verheugt? “Dat we straks na de lockdown weer live-adviesgesprekken kunnen voeren. Mensen echt
weer kunnen ontmoeten. Nu doen we dat online.” Een wens voor de
toekomst: “Handiger worden. Dan kan ik straks bij buren ook zelf
energiebesparende maatregelen aanbrengen in huis”.
Wil jij ook gemakkelijk energie en geld besparen?
Meld je dan aan door een mail te sturen naar: energiecoaches@wijkbedrijfselwerd.nl. Erwin of een van de andere energiecoaches neemt
dan contact met je op voor een online advies of maakt een afspraak
voor een live-gesprek (zodra de coronamaatregelen het toelaten).

Wij doen mee!
ge ben, maakt het contact met
mensen makkelijker. Vaak hebben ze al allerlei hulpverleners.
En toch merk ik dat wij een
fijne aanvulling zijn. Voor mij
betekent het ook veel: ik kom
weer buiten de deur, ik zie andere mensen, ik kan mijn kennis
en ervaring inzetten. Nu doe ik
dit nog als vrijwilliger, maar ik
zie het als een stap naar betaald

helpen me om mijn deelnemers
te helpen. Ik weet wat ze doormaken en hoe ze zich voelen, en
ik weet wat er nodig is en wat ze
nodig hebben om een volwaardig lid van de samenleving te
worden.”
Meer informatie en aanmelden:
Caroline Fries, 06 55 42 00 48.

Bewoners knappen woningen
op voor bewoners
Wanneer woningen worden gesloopt, moet de bouw van de nieuwe nog
beginnen. Dat betekent dat de huurders tijdelijk een andere woning
krijgen. Het WijkWerkbedrijf zet bewoners in bij het opknappen van
deze woningen. In april gingen ze aan de slag met woningen van De
Huismeesters.

Een goede toekomst voor jou en je familie
Sunny Selwerd Mobility Mentoring is bedoeld voor bewoners die
willen werken aan een nieuwe toekomst voor zichzelf en hun familie. Dat doe je samen met een buddy. Je kijkt samen naar wat je
wilt bereiken, zoals het oplossen van je financiële problemen, en/of
vrijwilligerswerk doen, een opleiding volgen, een participatiebaan
of werk. Maar het kan ook over andere levenszaken en –vragen
gaan. Wat jij wilt staat altijd centraal. De naam Mobility Mentoring
komt van de methodiek die wordt ingezet als hulpmiddel waarmee
jij jouw doelen en focus kan bepalen. Aan het begin, halverwege
en aan het eind van het jaar kijk je samen naar wat je hebt bereikt
gedurende dat jaar. En dat is vaak verrassend veel. In Beijum en
Lewenborg is dit al twee jaar een succesvol project.
Mobility Mentoring is een samenwerking van WIJ Selwerd, de
basisscholen en de scholen voor het voorgezet onderwijs in de wijk
en de gemeente.
Meer informatie en aanmelden: Caroline Fries, 06 55 42 00 48

Gaat u binnenkort bezig in uw tuin?
De komende periode werkt Avitec Infra & Milieu aan de herinrichting van de Mispellaan. Onze medewerkers zijn er ook voor
bewoners die advies willen over het groen en de bestrating van hun
tuin. Bijvoorbeeld over werkzaamheden die nodig zijn. Dan weet u
precies wat er gebeuren moet. En is het voor u gemakkelijker om
uw tuin aan te pakken. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan
contact op via matijn@avitec.nl.

Meedoen in Sunny Selwerd
ALLROUND
MEDEWERKER (M/V)
WIJKWERKBEDRIJF
SELWERD

ENERGIECOACH
SELWERD/
KORREWEGWIJK/
BEIJUM

Betaald vrijwilligerswerk/ participatie

Participatiebaan

Ben jij klaar met thuiszitten en wil jij wat doen, leren en
collega’s hebben?
Jong/oud, sluit je aan bij het wijkwerkbedrijf team. In dit
team mag en ga je van alles ondernemen, van post bezorgen
tot schoonmaken, van klussen tot het uitvoeren van groen
werkzaamheden. Al deze werkzaamheden vinden plaats in
Selwerd en omgeving.
Tijdens dit traject wordt je begeleid in het werk en buiten het
werk. Er wordt gewerkt aan je ontwikkeling en talent.
Misschien kunnen we samen jouw puntje op de horizon vinden
en hier naar toe werken.

Energiecoach iets voor jou? Voor de wijken Selwerd,
Korrewegwijk en Beijum zoeken de teams versterking!
Voor deze participatie-functie zoeken we mensen die:
> energie(besparing) en duurzaamheid een leuk en
interessant onderwerp vinden, en er misschien al iets mee
doen
> duidelijk en vriendelijk kunnen communiceren
> zich thuisvoelen in een team
> zich verder willen ontwikkelen via een participatiebaan
> tijd en positieve energie hebben (vanaf 16 uur per week)

Neem contact op met:
Karin Brinkhuizen
Telefoonnummer: 0640383630
E-mail adres: karin@wijkwerkbedrijf.nl

Neem contact op met:
Karin Brinkhuizen
Telefoonnummer: 0640383630
Emailadres: karin@wijkwerkbedrijf.nl /
kbrinkhuizen@gmail.com

Kluisje en oplaadkabel van de Buurttaxi gestolen!
Afgelopen maandagochtend kwam het team
van Wijkbedrijf Selwerd tot een vervelende
ontdekking. Het kluisje met sleutel en ook
de oplaadkabel van de Buurttaxi was weg.
Er bleek ingebroken te zijn in de opbergplek
op het plein van het Wijkbedrijf. De inbraak
heeft waarschijnlijk afgelopen weekend
plaatsgevonden. Shahrazed Benmassoud,
initiatiefneemster van de Buurttaxi was erg

geschrokken en teleurgesteld: “Bij ons
Wijkbedrijf kunnen bewoners zelf allerlei goede
ideeën realiseren voor de wijk, en de Buurttaxi is
daar een voorbeeld van. Voor heel weinig geld
brengt de taxi wijkbewoners waar ze moeten
zijn, binnen en net even buiten onze wijk. Zonder
kabel en sleutel staat de taxi nu stil. Heel jammer
een vervelend voor onze bewoners!” Natuurlijk
is er meteen een nieuwe kabel met sleutel en

Interview
Wie ben ik?
Ik ben Julia Vierstra, ik ben
opbouwwerker voor Selwerd,
Paddepoel en Tuinwijk. Maar ik
ben vooral actief in Selwerd, voor
de wijkverbetering.
Wat doe ik in de wijk?
Ik ondersteun wijkbewoners
die zich willen inzetten voor de
wijk. Ook verbind ik mensen en
projecten. En ik zet me in voor
veel projecten in de wijk.
Waar kan jij mij voor
benaderen?
Als je geen werk hebt, en je weet

niet waar je moet beginnen. Of
je wilt eerst een opleiding doen,
en je weet niet welke goed bij
jou past. Je bent op zoek naar
een leuke Participatiebaan of
vrijwilligerswerk maar waar kan
je die vinden? Ik kan je in contact
brengen met mensen die jou
hierbij kunnen helpen.
Mijn gegevens: Julia Vierstra
E Julia.vierstra@wij.groningen.nl |
julia@sunnyselwerd.nl
M 06 46 89 76 37

besteld en hopen de vrijwilligers van de Buurttaxi
Selwerd volgende week weer te kunnen rijden.
Ondertussen vraagt Wijkbedrijf Selwerd zich af
of er bewoners zijn die iets hebben gezien of
gemerkt van de inbraak van afgelopen weekend.
Zij kunnen zich melden via
buurttaxiselwerd @gmail.com of bellen met
Shahrazed Benmassoud 06-36205041.

Samen vergroenen we Groningen
Doe je met Nijestee mee aan het NK Tegelwippen 2021? Je kunt meedoen door tegels te
vervangen door groen in de (gevel)tuin van je woning of woongebouw. Zo voorkom je
wateroverlast, bied je koelte in tijden van hitte, houd je water vast bij droogte en de leefomgeving
voor insecten en dieren verbetert. We helpen je graag om tegels te wippen. Samen vergroenen we
Groningen. Kijk voor meer informatie op:

www.nijestee.nl/doegroen

Eikenlaan 45, Winkelplein Selwerd
Naast droogwaren
uit verschillende
keukens zoals:
Marokkaans
Turks
Surinaams
Indonesisch
Perzisch
Indiaas/
Pakistaans
Aziatisch
Balkan
Russisch
Iranees
Afrikaans
vindt u bij ons
dagelijks:
Vers brood
Diverse groenten
Fruit
Alle soorten
kruiden

HÉT ADRES VOOR EEN COMPLEET WERELDMENU
AANBIEDINGEN:

Rundergehakt
Malse kalfsriblappen
Kiporganen lever/maag/hart
Kalfshaas
Zonnebloempitten
Dadels

e
kilo e
kilo e
kilo e
zak e
200 gram e

.............................................................................................................................

kilo

.......................................................................................

...................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................................................................

4,99
7,99
1,99
14,50
0,89
0,65

En nog veel meer acties!
Dagelijks verse groenten, fruit, kruiden, turks brood

BEZOEK ONZE WINKEL VOOR MEER AANBIEDINGEN
Breed assortiment producten uit wereldkeukens
OPEN: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 09.00 - 18.00 uur.

2e Pinksterdag
(ma. 24 mei) gesl
oten!
Deze acties gelden
zolang de voorraad strekt.
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Door Berrie Kuilman
Zonneplein 8 mei 2025
Vandaag 8 mei 2025 loop ik op
de nog glimmende rode steentjes
van het nieuwe Zonneplein. Dit
gedeelte van de Zonnelaan tussen de Pleiadenlaan en de Eikenlaan heeft na de grootscheepse
ombouw nu haar nieuwe naam.
Het is een modern shared space
gebeuren geworden, met alle ruimte voor fietsers en voetgangers, en
waar de auto slechts stapvoets zijn
weg kan vinden. Het lijkt enigszins op het centrum van Haren,
maar met meer ruimte voor groen.
Op meerdere plekken zijn platanen geplant met bankjes rondom.
De jonge blaadjes van de nieuwe
bomen laten zich al zien. Fleurige
ovalen bloemeneilanden, op zithoogte omringd door grijs natuursteen, geven het geheel een warm
en uitnodigend aanzicht. Kinderen
rennen bij de nieuwe speelfontein
en laten zich verrassen door het
hier en daar onverwachts opspuitende water. In werking zie je
pas hoe leuk het is geworden en
hoe goed het geld besteed is. Voor
niets gaat de zon op.
Ik plof neer bij een van de terrassen, die door nieuwe en oude
ondernemers zijn gecreëerd, en
ik geniet van een glas sterrenmuntthee met zonnebloemhoning.
Ik kijk naar het midden van het
plein waar de toren is gekomen
met een gigantische goudoranje
zon (zie foto). Ik ben oprecht ontroerd door het nieuwe hart van
Paddepoel.
Zonnelaan 8 mei 2021
8 mei 2021. Bovenstaand stukje
hoop ik echt over een paar jaar te
schrijven. Nu is er nog niks van dit
nieuws onder de zon. Er is natuurlijk al wel wat gebeurd in dit
stukje Zonnelaan. De winkelkant
heeft een facelift gehad en ziet er

een Sunny Afternoon slim bij de
Makelaar, die niet helemaal maar
toch bijna, onder de 16 verdiepingen beeldbepalende hoge Upsilon
zit. Upsilon is de naam van een
dubbelster, een duo dus van twee
zonnen, hier helemaal op zijn
plaats. De nummering van de flat
situeert haar in de Antaresstraat,
maar die kun je er goed bij hebben, Antares is zelf ook een ster
en wel een rode superreus. Na de
makelaar kom ik langs kapsalon
Onnes, waar ik even twijfel over
een Coupe Soleil, maar als U mij
kent, dan begrijpt U dat dat niet
meer wil. Je kunt trouwens aan
deze kant van de Zonnelaan goed
aan je gezondheid en schoonheid
werken. Hier is een tandarts, nog
een kapper en zelfs een heuse
total body clinic . Het huisartsengezondheidscentrum even verderop sluit daar inhoudelijk goed
bij aan, het wat oudere gebouw
wat minder bij de nieuwe architectuur. Het is wat nietig in vergelijking met de buren en het
ligt een beetje naar achteren, wel
weer ideaal voor horeca met een
terras. Dat zie ik in de toekomst
zonnig in.

modern en aantrekkelijker uit. De
huizen erboven steken daar tegenwoordig een beetje saai bij af. De
Trefkoel, wie kent hem nog, is als
sneeuw voor de zon verdwenen.
Tegenover het winkelcentrum zijn
een paar stevige modern ogende
gebouwen gekomen, zeven verdiepingen voor een groot gedeelte
met daarnaast nog een flat van
zeker 40 meter hoog. De grootste

problemen, het vele doorgaande
verkeer en het brede rechtlijnige
autoasfalt, die de ruimte overheersen en het oversteken ontmoedigen, zijn echter gebleven.
Op een Sunny Afternoon op
onderzoek
Zoek de zon op, hij is zo fijn. Tijd
voor een nader onderzoek van
de huidige situatie. Ik begin op

Omdraaien en genieten van een
kunstwerk
De nieuwere huizen met balkons
en zelfs een grasveld ernaast om
de hoek bij de Pleiadenlaan hebben nu nog iets te weinig uitstraling voor een mondain Zonneplein. Misschien ombouwen tot
een hotel? Ja, ik draaf wat door
misschien, te lang in de zon gelopen, zult u zeggen, het wordt tijd
om over te steken. Dat kan in
de huidige situatie door de voetgangerslichten een paar minuten
duren, intussen kun je je dan

omdraaien en genieten van een
van de leukste kunstwerken in
Paddepoel, een kleurrijk historisch geïmproviseerde plattegrond
van onze wijk, op de muur achter
je.
Te weinig mogelijkheid voor uitstallen koopwaar
Oversteken dus. De ondernemers
van het winkelcentrum moeten
het hier nog doen met een te
smalle stoep. En dat is jammer,
dat geeft weinig gelegenheid
voor het uitstallen van koopwaar,
vlaggen en uitnodigende reclame
borden. Voor terrassen is hier nu
nog helemaal geen ruimte. Het
vele glas op de gevels geeft wel
prettige inkijk op en in de winkels en eetgelegenheden. Er zijn
hier erg veel fastfood activiteiten,
hopelijk laten die elkaar de zon
in het water schijnen. De slijter
kan in de toekomst wellicht een
café met terras worden, dat is veel
makkelijker meenemen. Achter
een gevel tussen patat en pizza,
zit een zonnestudio Sunny Lounge
genaamd, ja dames en heren, daar
ben ik echt heel blij mee. Dat
hoort aan een Zonnelaan, zeker
voor de koude en regenachtige
dagen hebben we hier een mooi
surrogaat voor de door ons geliefde zon. Je kunt je al vanaf 10 euro
laten bruinbakken.
Ik voel het: na regen komt Zonneplein
Ik loop nog even door tot de hoek
bij de Eikenlaan en koop een
tweedehandsboekje over tijdreizen bij Boek en Buurt, een plek
waar wijs en wijk samenkomen.
Ik voel het, het wordt alleen maar
beter de komende jaren in Paddepoel. Na regen komt Zonneplein!

Minder bussen in 2022

Monumentale trap komt naar Crossroads
Door Hans Mulder.
In 1975 ontwierp de Ploeg-kunstenaar Jan van der Zee een grote
monumentale trap met portaal.
Deze werd op de Grote markt, bij
de doorgang naar de voormalige
Naberpassage, aangebracht. De
trap was opgebouwd uit abstract
geometrische vormen die een
ritme vormden.

In 2013 werd bij de sloop van de
Naberpassage, voor de bouw van
de huidige oostzijde van de Grote
Markt, het kunstwerk gedemonteerd en opgeslagen in het depot
van de Gemeente Groningen. Er
werd gesproken over herplaatsing
op of nabij de Grote Markt. Dat
plan is echter niet doorgegaan.
In de Reitdiepzone in de bocht

van de spoorlijn, aan het Reitdiep en bij de westelijke ringweg
wordt nu druk gebouwd aan het
nieuwbouwcomplex Crossroads.
De monumentale trap van Jan
van der Zee gaat in dit grote
nieuwbouwcomplex een nieuwe
plaats vinden. Als het complex
klaar is kan dan iedereen het
weer gebruiken en bewonderen.

Het lijkt wel een Van Gogh.
Maar toch is het
een gewone foto
gemaakt in de Prunusstraat
door onze eigen fotograaf
Foto: Hans Mulder

In de busdienstregeling 2022
wordt voorgesteld om met ingang
van 12 december 2021 een aantal buslijnen een andere route te
laten rijden en op enkele routes
het aantal bussen per uur te veranderen.
Voornaamste aanleiding voor
voorgestelde versoberingen zijn
de effecten van de corona maatregelen. Het gebruik van de bus is
fors gedaald en naar verwachting
zal het gebruik van het OV in 2022
nog fors lager liggen dan vóór
corona.
Voor Paddepoel en Selwerd gaat
het om de volgende buslijnen:
• Q-link 2 vervalt op zaterdag en
rijdt minder vaak tussen Zuidhorn en Zernike en Q-link 15
Hoofdstation – Zernike Campus
rijdt vraag gestuurd.
• Lijn 7, 9 en 19 Groningen Noord
in de avonduren aangepast.
In de late avond wordt net als
overdag lijn 7 bij winkelcentrum
Paddepoel gekoppeld aan lijn 19.
Vinkhuizen krijgt daarmee op
die momenten vier keer per uur
een bus vanaf het Hoofdstation.
De verbinding tussen Vinkhuizen
en station Noord, waar gemiddeld minder dan 1 reiziger per rit
gebruik van maakt, vervalt daarbij. Dit betekent ook dat in plaats

van lijn 9, lijn 19 komend vanaf
de Wijert doorrijdt naar winkelcentrum Paddepoel en gekoppeld
wordt aan lijn 7 richting Vinkhuizen. Lijn 9 eindigt ’s avonds bij
het Hoofdstation en rijdt vanaf
daar door als lijn 7 zodat de verbinding tussen Eelde en het centrum behouden blijft.
• Andere busbediening van Paddepoel Noord door een aangepaste route van buslijn 9
Tot en met 2 juni 2021 kunt u uw
zienswijze op deze wijzigingen bij
de gemeente indienen. Dat doet
u door een e-mail te sturen naar
ov@groningen.nl met als onderwerp ‘dienstregeling 2022’ of een
brief te sturen o.v.v. ‘dienstregeling 2022’ naar:
Gemeente Groningen
t.a.v. secretariaat Ruimtelijk
Beleid & Ontwerp
Postbus 7081
9701 JB Groningen.
Tot vrijdag 11 juni 2021 kunt u
uw zienswijze indienen bij het OV
Bureau. Dit kan per mail op info@
ovbureau.nl en per post door een
brief te sturen naar:
OV-bureau Groningen Drenthe
Postbus 189
9400 AD Assen

Voor actuele wijkinformatie en de digitale Nummer 1:
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Postkantoren, winkels, slijters, de bank en antennes
door Hans Knot
Ze zijn allemaal verdwenen maar
in de jaren zestig tot en met tachtig van de vorige eeuw waren ze
overal aanwezig: postkantoren. Je
kon er terecht voor postzegels, pakjes maar ook voor alle bankzaken.
Iedereen moest er wel eens naar
toe. En naast de grote postkantoren waren er ook nog her en der de
veel kleinere postagentschappen.
Ook in de wijken Paddepoel en
Selwerd waren ze te vinden. Maar
waar waren ze (en in welke periode) nou precies gevestigd? Het is
een vraag die in dit verhaal niet
geheel beantwoord kan worden.
Maar er waren genoeg redenen om
er eens over na te denken.
Postagentschappen die sluiten en
openen
Aanleiding daartoe was een
berichtje in het Nieuwsblad van
het Noorden van 1973 waarin werd
meegedeeld dat op maandag 26
februari het nieuwe bijkantoor van
PTT in het winkelcentrum Paddepoel aan de Eikenlaan in gebruik
zou worden genomen. Gesitueerd
in het stukje waar tegenwoordig
‘De Fietsenspecialist’ is gevestigd.
Tegelijkertijd werd die dag het
postagentschap dat was gevestigd
in de COOP in Paddepoel opgeheven.
En op 1 maart van datzelfde jaar
sloot ook het postagentschap aan
de Prunusstraat in Selwerd de deuren. Maar ook hiervoor in de plaats
kwam in dezelfde wijk een ander
agentschap, namelijk in het winkelcentrum Selwerd. Om precies te
zijn, in kledingzaak Jatie. Voor die-

gene die dat niets zegt kan ik melden dat in dat pand nu Tweewieler
Centrum Selwerd zit. Alleen was
het pand toen in twee segmenten
verdeeld. Het voorste deel aan de
Eikenlaan voor een Cafetaria en
de achterkant, dus winkelcentrum
binnenkant, voor de kledingzaak.
Waarvoor kon je terecht in het
postkantoor
Het postkantoor, zoals we dat vroeger kenden, is uitgestorven. Wel
zijn er nog kleine agentschapjes in
verschillende winkels. Vroeger kon
je ook daar veel meer zaken afhandelen dan tegenwoordig. Internet
is wat dat betreft voor diegene
die post- en bankzaken graag op
een persoonlijke manier wenst af
te handelen, funest geweest. In
het toen nieuwe postkantoor in
Paddepoel kon je destijds tussen
half negen in de ochtend en vijf
uur in de middag terecht voor,
zoals werd omschreven, alle mogelijke postzaken. Bovendien was er
nog een open zelfbedieningsruimte ingericht, die ook buiten voornoemde kantooruren kon worden
gebruikt. In dat deel bevond zich
een telefooncel voor automatisch

verkeer, dus zonder hulp van een
telefoniste voor doorverbindingen.
Ook was er een tweetal postzegelautomaten en een brievenbus voor
verzending van de post. Wat er
zoal aan activiteiten kon worden
verricht in het Postkantoor lees je
in bijgevoegde advertentie.
Het kleine buurtwinkelcentrum
aan de Prunuslaan
Het bracht mij in gedachten
naar het kleine winkelcentrum
in de wijk Selwerd, gelegen aan

de Prunusstraat. Daar waar in
de maanden april en/of mei de
bloeiende prunussen ons elk jaar
weer een prachtig kleurenscala
geven. Grote vraag blijft voor mij
en anderen, die ik raadpleegde,
waar het postagentschap in dit
winkelcentrum tot maart 1973
was gehuisvest. Aangezien het een
agentschap was valt aan te nemen
dat het in een andere winkel was.
Het grote winkelcentrum wordt
populairder dan de buurtwinkel
Er zijn bij dit artikel een tweetal foto’s afgebeeld, met dank aan
Tekie Buissink. De foto van 1973
toont onder meer een reclamebord van Cheerio. Destijds een
keten van drankzaken, waarover
ook een anekdote is te vertellen.
Ook deze zaak verkaste op een
bepaald moment naar het winkelcentrum Selwerd, puur vanwege
het gegeven dat daar de loop er
veel beter in zat dan in het kleine winkelcentrum aan de Prunusstraat. Het grote winkelcentrum
was niet alleen centraal in de wijk
gelegen maar kreeg ook bezoek
van mensen die woonachtig waren
in bijvoorbeeld de straten rond de

Bedumerweg en uit de wijk Tuinwijk. Albert Heijn had destijds
een van de modernste winkels van
het concern en wij, destijds woonachtig aan de Korreweg, gingen in
de eind jaren zestig van de vorige
eeuw maar wat graag te voet naar
Selwerd om daar allerlei lekkernijen te kopen.
Cheerio, de drankwinkel van Fred
van der Werff
Maar terug naar Cheerio, dat dus
later in het winkelcentrum Sel-

werd zat in een van de panden
die nu ‘Lidl’ huisvesten. Het was
een drankenzaak die onderdeel
was van het zelfbedieningsconcern
Fred van der Werff. Dit bedrijf
werd, al lang geleden in 1982,

verkocht aan het supermarktconcern De Boer. Fred van der Werff
had naast de 34 zelfbedieningen
maar liefst 33 Cheerio’s. Er was,
tussen de diverse filiaalhouders
en franchise-eigenaren behoorlijk
veel onenigheid, ook met de eigenaren. En dus werd besloten niet
alleen een aantal mensen aan de
kant te zetten maar ook de naam
van Cheerio (Proost) verdween en
werd veranderd in MITRA. Deze
nieuwe naamgeving staat bij insiders bekend als verandering naar
‘Minder Trammelant’. Trouwens
na de naamsverandering bleef de
MITRA nog jarenlang op het winkelcentrum Selwerd. Sinds 11 jaar
is de zaak aldaar verdwenen en
is er een Gall en Gall gekomen,
waar Monique Warners de scepter
zwaait.
Groenteboer Piet Franssen (nee,
niet de voetballer)
In de jaren zeventig van de vorige
eeuw was er ook een groenteboer
gevestigd op nummer 49 van het
kleine winkelcentrum aan de Prunusstraat. Duidelijk op een van
de foto’s is te zien dat het ‘Piet
Fransen’ was die tal van aanbiedingen had. Netjes geschreven op
een krijtbord dat buiten de winkel op de stoep stond. Nee, het
was niet de voetballer van GVAV,
want die had een looproute als
melkboer. Het was een keten van
groentewinkels dat later doorging
onder de naam Lubbers. Ook deze
onderneming vertrok van de Prunuslaan naar het Winkelcentrum
Selwerd, waar het jarenlang een
pand bleef huren. Op een bepaald
moment kocht het Lidl concern tal
van winkels op in het winkelcentrum Selwerd, waaronder Lubbers,
MITRA, een viswinkel en banketbakker Timmerman. In totaliteit
een gemis vooral voor de oudere

bewoners van de wijk Selwerd en
omliggende wijken. Gelukkig is de
onderneming Lubbers anno 2021
nog terug te vinden in het winkelcentrum Paddepoel.
De Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank
Je ziet op een van de foto’s een
lichtreclame voor de Raiffeisenbank en ik neem aan dat de foto in
of voor 1972 is genomen. Want in
1972 vond een fusie plaats tussen
de Coöperatieve Centrale Raiffeisen Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, waardoor
de RABO-bank ontstond. Het is
het hoekpand waar al verschillende ondernemingen in hebben
gezeten. Tot voor een paar jaren
een pedicure, die ook voor diabetici was gespecialiseerd. Anno
2021 zit er Chabaathai (een Thaise
Massagesalon) in dit pand op nummer 51.
Televisieantennes op de daken
Natuurlijk waren er in de jaren
zeventig nog vele antennes op
de daken. Het centrale antennesysteem (CAS) was wel al deels
ingevoerd in de hoge flats in Vinkhuizen maar in Selwerd, dat eerder was gebouwd, hadden we dus
nog gewone ontvangst van televisiesignalen. Boven het winkelcentrum aan de Prunusstraat zijn nog
steeds dezelfde kleine woningen
die vroeger voor wat nu ‘starters’
worden genoemd en voor vrijgezellen waren bestemd. Tegenwoordig
wonen er vooral veel studenten. Al
met al geeft dit kleine winkelcentrum iets kneuterigs. De oudere
bewoners hebben misschien nog
herinneringen of aanvullingen op
dit verhaal. Reacties graag naar
mijn e mail adres: HKnot@home.
nl
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Nieuws uit De Fontein

Nieuws van WIJ Selwerd

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.

In Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk wonen veel mensen die weinig geld te besteden hebben, of
zelfs onder de armoedegrens moeten leven. Het kan dan best een
uitdaging zijn om de maand door
te komen, zeker als je kinderen
hebt. Je wilt een fijn leven voor
jezelf en je familie, je wilt de kansen kunnen benutten die langs
komen. Je wilt je kinderen een
goede start geven in hun leven.
Het kan zijn dat je geen werk
hebt. Of dat je schulden hebt
opgebouwd. Als je eenmaal schulden hebt, zie er dan maar eens uit
te komen! Geen geld hebben, of
geen werk hebben, is geen schande. Maar soms kan dat wel zo voelen. En dat is heel jammer, want
dan kan het leven een stuk minder leuk zijn. Wil je hier wat aan
doen? Wil je van je schulden pro-

Film in De Fontein: Intouchables
(2011)
Philippe, een Parijse miljonair
met een dwarslaesie, neemt de
jonge, brutale Senegalees Driss
aan als persoonlijke verzorger.
Twee volslagen tegenpolen die
het met elkaar moeten rooien:
het recept voor een traditionele
buddy-komedie. In Nederland (en
in Frankrijk) was Intouchables
een ongeëvenaarde hit, wat vooral te maken moet hebben met het
aanstekelijke spel van de hoofdrolspelers. Hoewel gebaseerd op
een waargebeurd verhaal is de
film een sprookje waarin zware
fysieke handicaps en serieuze getto-problemen worden overwonnen
met een lekker nummertje Earth,
Wind & Fire, en een jointje op
z’n tijd.
Datum: donderdag 27 mei (19:30
uur). Een halfuur van tevoren
gaan de deuren open en staat
koffie en thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage
Mocht u verzekerd willen zijn van
een plekje (want VOL = VOL),
neem dan even contact met ons
op: Ruth Pruis – evaruthpruis@
gmail.com – 06-17984737. Max.
aantal: 10.
Jeu de Boules middag
Nu de zon weer regelmatig probeert door te breken en er beetje

bij beetje weer wat mag, organiseert buurtkerk De Fontein in
samenwerking met samenWIJS,
interactieve jeu de boules middagen op dinsdag 1 en dinsdag 15
juni a.s. Jeu de boules is een sociaal spel dat doorgaans gespeeld
wordt met twee teams die uit
één of twee personen bestaan.
Het doel van het spel is om de
metalen ballen zo dicht mogelijk
bij een klein balletje te werpen
waar punten mee verdiend kunnen worden. Het team dat het
eerste 13 punten heeft behaald is
de winnaar van het spel!
Tijdens deze middagen kunnen
jong en oud samenkomen voor
een pot jeu de boules, maar vooral
ook, om na lange tijd elkaar weer
eens te spreken. De middag zal
plaatsvinden op het terras van De
Fontein en is gratis toegankelijk.
Mocht u hiervoor interesse hebben, dan bent u welkom op de
vermelde data: 1 juni en 15 juni
2021 van 14.00 tot 16.00 uur.
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten
verwijzen we u naar onze website:
www.defontein.info.
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, opgeleid
tot algemeen geestelijk verzorger
Mocht de betekenis en achtergrond van woorden ook uw interesse hebben, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Ruth Pruis:
0617984737 of r.pruis@defontein.
info. Kosten: gratis
Informatie en aanmelding: Ruth
Pruis – 0617984737 of r.pruis@
defontein.info

Ingezonden

Online informatieavonden
De eerste informatieavond ‘Help,
de energietransitie komt eraan’ is
op dinsdag 17 mei voor bewoners
van Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel. Op deze avond informeren de gemeente en Grunneger
Power bewoners waarom Groningen nu van het aardgas afgaat, en
waarom er een warmtenet komt

in deze wijken. De tweede bijeenkomst ‘Van het aardgas en op
een warmtenet’ is wijkspecifiek.
Tijdens deze avonden komt aan
bod hoe een warmtenet werkt,
wat het betekent voor bewoners,
hun woning en hun wijk en hoe
je als huiseigenaar mee kunt
denken. Voor Selwerd is die bijeenkomst op maandag 31 mei
en voor Paddepoel op dinsdag 8
juni.

bewoners en de gemeente. Het is
overigens niet verplicht om over
te stappen op een warmtenet.
Aardgas blijft zeker beschikbaar
tot 2030. Woningeigenaren kunnen altijd kiezen voor een andere
individuele oplossing.

Samen met bewoners
Een warmtenet voor koophuiseigenaren en VvE’s moet haalbaar
zijn, dus met hetzelfde comfort en
betaalbaar, dus niet meer betalen
dan voor aardgas. Dit onderzoekt
Grunneger Power samen met

Aanmelden
Bewoners en woningeigenaren in het gebied hebben een
huis-aan-huis-uitnodiging ontvangen voor de infoavonden. Aanmelden kan via grunnegerpower.nl/
buurtwarmte.

Muziek in de wijk met El Karamba
Hou je van muziek?
Vind je het leuk om
nieuwe mensen te leren
kennen? Voel je dan
welkom bij de muzieklessen van Karam Shebat (El Karamba). In de
lessen komen meerdere
muziekstijlen aan bod en
mag jij aangeven wat je
leuk vindt! Het maakt
niet uit of je geen instrument speelt. Bij muziek
in de wijk gaat het om
samen plezier maken!
Dag en tijd in overleg.
De lessen starten vanaf 1
mei 2021 t/m 31 december 2021. Meedoen kan
vanaf 16 jaar. In Selwerd
zijn de lessen gratis.

Voor meer informatie:
bijvrijdag.nl/vrijdag-in-de-buurt/nieuws-uit-de-buurt/muziek-in-de-wijk-selwerd/

beren af te komen of een (participatie)baan zoeken? Of eerst een
passende opleiding doen? Neem
dan contact met mij op. Ik kan je
in contact brengen met mensen
die je kunnen helpen en ondersteunen hierin. Omdat het in je
eentje soms best lastig kan zijn.
Mail, bel of app julia.vierstra@
wij.groningen.nl of 06 46 89 76 37.
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!

Ingezonden

Logeerhuis De Opstap
gaat vanaf 10 mei weer open
In de afgelopen periode is het
logeerhuis De Opstap in Groningen vanwege de corona epidemie
gesloten geweest, maar nu gaan de
deuren weer open. De vrijwilligers
van De Opstap kijken ernaar uit
om vanaf 10 mei weer nieuwe gasten te kunnen ontvangen, bijvoorbeeld mensen die hun mantelzorger een adempauze willen bieden,
of mensen die bij ziekte een plek
nodig hebben om verder te herstellen. Het logeerhuis heeft na advies
van een huisarts de nodige maatregelen getroffen om de gasten in
het huis een veilige omgeving te
bieden. Er is alles aan gedaan om
op een verantwoorde manier weer

Informatiebijeenkomsten Buurtwarmte
voor huiseigenaren en VvE’s
Onder de naam ‘Buurtwarmte’
verkennen de gemeente Groningen en Grunneger Power de haalbaarheid van een warmtenet voor
koopwoningen en VvE’s in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen.
In mei en juni kunnen bewoners
meepraten tijdens online bijeenkomsten over Buurtwarmte.

Ingezonden

open te gaan. Voorlopig heeft De
Opstap maximaal 2 gastenkamers
met een eigen badkamer beschikbaar. Nieuwe gasten zijn meer dan
welkom! Logeren in een huiselijke en informele sfeer: het kan
gelukkig weer. De Opstap is op dit
moment al bereikbaar voor nieuwe aanmeldingen via 050-2042500
of info@deopstap050.nl. Voor meer
informatie kunt u kijken op de
website van het logeerhuis www.
deopstap050.nl

Ingezonden

Berkenflat Patrimonium
gaat over op het
warmtenet van WarmteStad
De Berkenflat van de Christelijke Woningstichting Patrimonium gaat van het aardgas
af. Dit sluit aan bij de visie
van Patrimonium om haar vastgoed in stappen CO2-neutraal
te maken. De bewoners zijn
akkoord gegaan met de voorgestelde plannen om over te
stappen op het warmtenet van
WarmteStad.
De markante Berkenflat, gelegen aan het winkelcentrum in
Selwerd, gaat van individuele
cv-ketels collectief over naar
het warmtenet van WarmteStad. De woningen worden
daarnaast ook gasloos door
over te stappen op elektrisch
koken. In juni 2021 zal worden
gestart met de werkzaamheden. Patrimonium kiest er voor
om op natuurlijke momenten
haar woningvoorraad te verduurzamen. Zo waren de oude
cv-ketels nu aan vervanging toe.
Daarbij zijn voor de corporatie
een aantal randvoorwaarden
van belang waaronder draagvlak onder de bewoners en
betaalbare energielasten.
Huisbezoeken
Om de bewoners van de 130
appartementen goed en zorgvuldig te informeren, hebben
Patrimonium en WarmteStad
de afgelopen maanden gezamenlijk persoonlijke huisbe-

zoeken afgelegd. Ook werd er
een modelwoning ingericht
waarbij bewoners de verwarmingsketel konden bekijken,
evenals een inductiekookplaat.
Bestuurder Bas Krajenbrink
van Patrimonium: “Het is mooi
dat onze bewoners meewerken
aan de stap naar een duurzame toekomst. Wij staan voor
goed wonen en gaan samen met
WarmteStad richting de bewoners zorgvuldig om met deze
overstap.”
Directeur Dick Takkebos van
WarmteStad is blij met de
akkoordverklaringen:
“We
heten de bewoners van de Berkenflat van harte welkom als
klant van WarmteStad. Mooi
dat ze op deze manier een bijdrage leveren aan een CO2-neutrale stad Groningen. Bij ons
zijn de bewoners verzekerd van
betrouwbare, betaalbare en veilige warmte.”
Warmtenet
In de toekomst worden meer
dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven uit het
noordwesten van de stad Groningen duurzaam verwarmd
met het warmtenet van WarmteStad. Deze is inmiddels meer
dan vier kilometer lang en
wordt dit jaar verder uitgebreid
in Selwerd. De daadwerkelijke
aansluiting van de Berkenflat
zal later dit jaar plaatsvinden.
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Eindelijk weer buitenschoolse opvang!
Na vier lange maanden gaat de
BSO maandag 19 april weer open.
Wie er blijer is, is niet direct
duidelijk: voor de kinderen, de
medewerkers en de ouders zijn
allemaal opgelucht dat de wekelijkse routine weer terugkomt. Bij
SKSG, de grootste aanbieder van
buitenschoolse opvang in de stad,
staan de medewerkers te popelen
om de kinderen te ontvangen!

pedagogisch medewerker bij
SKSG. “Vooral ouders van jonge
kinderen hebben het zwaar gehad
de afgelopen maanden. Het viel
niet mee om hun werk te combineren met zorg voor rondrennende kinderen! Maar ook voor de
kinderen zelf is het fijn om weer
op de BSO te kunnen spelen met
vriendjes en mee te doen met
leuke activiteiten.”

Bij SKSG Melkweg, bij de Bisschop Bekkersschool, hangen al
de slingers om de kinderen feestelijk te verwelkomen. “We vinden
het belangrijk te luisteren naar
de kinderen. We willen weten
hoe het met hen gaat en wat ze
de afgelopen maanden hebben
beleefd.” aldus Jeanine de Jong,

Bekende activiteiten zoals SKSG
Got Talent in het Martiniplaza,
zijn voorlopig nog van de baan.
Maar in Selwerd en Paddepoel
zijn SKSG Melkweg en SKSG
Regenboog alweer volop bezig
met het bedenken van leuke activiteiten voor de komende weken,
zoals muziekinstrumenten maken

Ingezonden

van restmateriaal. “Vanwege
corona ondernemen we voorlopig nog geen activiteiten met
onze partners. We hopen natuurlijk dat daar snel verandering in
komt. Het is de bedoeling dat
de jaarlijkse techniekfair SKSG
Discovery Kids in het Forum in
de zomervakantie wel doorgaat.”
aldus Jeanine.

Vrolijk wapperden de vlaggen
op de Berkenflat op 27 april

Foto: Hans Mulder

Foto: Hans Mulder

'Nu de winkels weer open zijn komt het Winkelcentrum
Paddepoel langzaam weer tot leven' Foto: Hans Mulder
Ingezonden

BoekMeetings voor echte boekenliefhebbers
Het voordeel van deze saaie tijden
is dat u heel veel kunt lezen. En
wat is er leuker om deze boeken
te bespreken met andere boekenliefhebbers?
In mei organiseert Senia daarom
een aantal leuke Online BoekMeetings. Namelijk over Zomervacht
(Jaap Robben), Nooit meer slapen
(Willem Frederik Hermans) en De

Bourgondiërs (Bart van Loo).
Ga in gesprek met andere boekenliefhebbers, ontdek, verdiep en
verwonder u! De BoekMeetings
worden geleid door ervaren boekenhosts en vinden plaats in kleine groepen.
Voorkennis is niet nodig, iedereen kan meedoen. Meer informatie en data vindt u op www.
senia.nl/pages/Senia/Activiteiten/

Boek-meetings. De eerste is op 18
mei.

WijkGilde Paddepoel: dat werkt!
Door Harm Havinga. In samenwerking met een aantal organisaties uit Paddepoel, begint Werkpro
in september dit jaar met het
WijkGilde in deze wijk. Deelnemers werken 16 tot 20 uur mee bij
een van de organisaties in de wijk.
Dat kan bijvoorbeeld bij Dignis in
Bernlef, Buurten bij Bernlef, bij
De Waterman, in het Parrelcafé,
in de Vensterschool of bij buurtcentrum TuinPad. Daarnaast gaan
de deelnemers een dag per week
naar school. De schooldag is in de
Bisschop Bekkersschool. Het WijkGilde wordt ondersteund door de
gemeente Groningen, die deelnemers de mogelijkheid biedt om
door te leren, om zo hun kansen
op de arbeidsmarkt te vergroten.
Wat doet het WijkGilde?
Ik spreek erover met Marcella
Gortmaker en Nysrin Habciah.
Marcella is begeleider bij het
WijkGilde in Beijum. Dat loopt
nu inmiddels drie jaar en dient als
voorbeeld voor Paddepoel. Nys-

rin doet mee met het WijkGilde
en doet haar werkervaring op bij
Buurten bij Bernlef in Paddepoel.
Het WijkGilde duurt een jaar en
is voor mensen die werkervaring
willen opdoen en die nooit, of
lang geleden, een diploma hebben gehaald. In Beijum kunnen
deelnemers een traject volgen op
het gebied van zorg en dienstverlening, detailhandel en horeca. Als
zij het na een jaar afronden hebben ze een entreediploma op MBO
niveau 1. Deelnemers leren basale
vaardigheden, zoals schoonmaken,
lichte zorgtaken en zorgen voor
een nette werkomgeving.
Zelfvertrouwen
“Een belangrijk resultaat is ook
de groei in zelfvertrouwen”, vertelt Marcella. ‘Mensen die nooit
een opleiding hebben gedaan vinden nu regelmaat, ze leren werken
in een team en zijn een voorbeeld
voor hun kinderen. Mensen leren
ook veel: het is meer dan dagbesteding.’ De deelnemers zijn van

alle leeftijden: van 24 tot 63 jaar.
Het WijkGilde geeft een aanzet
om door te leren of aan het werk
te gaan. Afgelopen jaar zijn in
Beijum verschillende mensen
doorgestroomd naar betaald werk
of een vervolgopleiding. Marcella:
“De deelnemers zorgen nu zelf
voor een stuk inkomen voor hun
gezin, ze willen zelf dingen bereiken; het geeft ze eigenwaarde.”
Nysrin doet mee aan het WijkGilde. Ze doet nu werkervaring op
in het buurtrestaurant Buurten
bij Bernlef in Paddepoel. Ze staat
graag in de keuken en houdt van
toetjes maken. Naast haar stage
krijgt ze les in taal, rekenen en
lezen. Het liefst zou ze zorgen voor
oudere mensen en in de bediening. Daarvoor werkt ze aan haar
taalvaardigheid. Bij het WijkGilde
is ze goed op haar plek!
Aanmelden voor WijkGilde Paddepoel
Het WijkGilde Paddepoel is er
voor mensen uit Paddepoel. In
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September 2021 gaat in Paddepoel het WijkGilde van start die
vergelijkbaar is met het WijkGilde in Beijum. Ben je nieuwsgierig geworden of wil je graag mee
doen? Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Neem contact op met Marieke
Pijper (m.pijper@werkpro.nl,

0610858116) of Joanne Ripping
(j.ripping@werkpro.nl). Na aanmelding word je uitgenodigd voor
een gesprek. Als blijkt dat het
WijkGilde bij je past dan volgt
inschrijving. Aanmelden kan tot 1
juni 2021. Ben je te laat? Maar wel
interesse? Ook dan kan je contact
zoeken.

