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We mogen weer (wat meer)

In Winkelcentrum Paddepoel zijn op 5 juni de binnenterrassen weer opengegaan en de bankjes weer teruggeplaatst. En nu is het opeens weer veel gezelliger. Jong en oud kunnen hier weer rustig zitten. (zie ook het
artikel op pagina 10 van deze krant)
Foto: Ingrid Werleman

Foto: Hans Mulder

Herinrichting Mispellaan in volle gang
Hoofdaannemer Avitec is samen
met grondbedrijf Mulder bezig
met de aanleg van de nieuwe riolering en de buizen voor het warmtenet van Warmtestad. Tussen de
kruising Berkenlaan en Esdoornlaan ligt de gehele weg open.
Grote graafmachines rijden af en
aan om de ene keer zand en een
ander keer buizen te verplaatsen.

Voor Warmtestad ligt er nu een
knooppunt onder de kruising bij
de Berkenlaan. Voor de bewoners
van de Berkenflat betekent dit
helaas flink wat overlast.
Archeologisch onderzoek
Archeologen van RAAP hebben
bij de grondwerkzaamheden een
van de twee bermsloten aangetrof-

fen van de voormalige weg naar
Winsum. Deze weg liep tussen
het huidige Sleedoornpad en de
Iepenlaan. Later wordt bekeken
hoe oud de sporen zijn. Helaas
zijn er verder nog geen vondsten
gedaan. De archeologen doen verder onderzoek tussen de kruising
Esdoornlaan en Elzenlaan.

Eerste palen voor
Crossroads aan Reitdiep

Op het voormalige ACM-terrein aan het Reitdiep komt het nieuwbouwcomplex Crossroads. Het terrein wordt bouwrijp gemaakt en ook zijn
de eerste palen al in de grond geboord. Vanuit appartementencomplex
Marquant in Paddepoel was dit mooi te zien.

Sloopwoningen De Huismeesters
nu bijna leeg
Tekst en foto: Hans Mulder
De hekken om de woningen van
De Huismeesters die binnenkort
gesloopt worden staan er al. In de
Vlierstraat zijn ze goed zichtbaar.
Binnenkort zullen ook de laat-

ste bewoners deze huizen moeten
verruilen voor een woning elders.
Na de zomervakantie worden de
eengezinswoningen gesloopt om
plaats te maken voor nieuwbouw.

Tekst en foto's: Hans Mulder

Het zomerbloemetje is voor Baukje Welmers
Tekst en foto: Ingrid Werleman
Dit jaar bestaat Winkelcentrum
Paddepoel 50 jaar. En daarom ging
ik op zoek naar iemand die het winkelcentrum vanaf het begin kent.

Al lopende zag ik een mevrouw
die relaxed met haar boodschappen op een bank zat en lachend
met haar achterkleindochter bezig
was. “Mag ik u wat vragen?” vroeg

Krant in september 2021:

ik haar. “Natuurlijk, antwoordde
ze vriendelijk.” “Hoelang kent u
het winkelcentrum Paddepoel al?”
“Al sinds het open ging. Ik heb nog
meegedaan aan de wedstrijd voor
een naam voor het winkelcentrum.
Ik winkel hier heel graag. Hoewel ik nu niet meer in Paddepoel
woon, kom ik nog steeds hier om te
winkelen. Het is hier altijd gezellig
en heel belangrijk, het is overdekt.” “Dan vind ik erg leuk om u
uit te nodigen om een bloemetje in
ontvangst te nemen wegens het 50
jarig bestaan van winkelcentrum
Paddepoel.” Dat vond mevrouw
Baukje Welmers erg leuk. En zo
gingen we samen met achterkleindochter naar Bloemen-Mozaïek om
haar bloemetje uit handen van
Rene in ontvangst te nemen. Toevallig kwamen haar dochter, kleindochter en familie die ondertussen
klaar waren met winkelen haar net
ophalen. En...zij vonden het ook
leuk om samen op de foto te gaan
voor Nummer1.

LET OP! 30 KM ZONE

Joop Luining

De volgende Nummer 1 verschijnt in week 38 (22-25 september 2021)
LET OP!!!!! De uiterste aanleverdatum voor kopij is 13 september 2021

UDIHiG maakt een volgende stap!
Doet u ook weer mee?
UDIHiG, weet u het nog?
UDIHiG is de afkorting van Urban Design for
Improving Health in Groningen. Het is een
meerjarig onderzoek naar mogelijke ingrepen in de bouwkundige structuur van onze
wijk, Paddepoel, die de gezondheid van
wijkbewoners kunnen verbeteren. Een samenwerkingsproject van twee universiteiten
(RUG en TU Delft), het UMCG, de gemeente,
de wijkraad en de GGD.

UDIHiG fase 2,
eerst in stilte voorbereid,
maar nu de proef op de som
In het afgelopen jaar waren we gedwongen
om, in de stilte van de crisis, ook in stilte
verder te werken, maar het onderzoek wordt
in juli weer zichtbaar in de wijk!

Wat hebben we gedaan?
We hebben belangrijke informatie verzameld
van wijkbewoners d.m.v. een online enquête, misschien heeft u daar wel aan deelgenomen. Daarnaast is gesproken met deskundigen die de wijk goed kennen en is er een
stedenbouwkundige analyse uitgevoerd. Op
basis van die informatie zijn drie locaties
voor verder onderzoek gekozen. En voor die
locaties zijn verschillende herontwerpen
gemaakt die we graag aan de bewoners van
Paddepoel willen voorleggen.
De drie geselecteerde locaties zijn:
1 Een deel van de Zonnelaan, vanaf de
kruising met de Eikenlaan tot aan de vijvers
langs de Saturnuslaan.
Hier onderzoeken we (verkeers)veiligheid,
bewegen en ontmoeten.
2 Het Orionpark
Hier onderzoeken we de groene kwaliteit
van het park, veiligheid en bewegen.
3 Eén van de ‘stempels’ in Paddepoel-Zuidwest. De huizen, straten en binnenpleintjes van één van de bouwblokken.
Hier onderzoeken we veiligheid en ontmoetingen.

Wat gaan we in juli doen?
Binnenkort starten we weer met de fase waarin de ontwerpmogelijkheden voor deze plekken door wijkbewoners kunnen worden bekeken met behulp van virtual reality (VR) brillen. Ook kunnen bewoners hun ervaringen en ideeën voor verbetering delen. Op grond daarvan zullen de ontwerpen
worden aangepast. Aan het einde van het jaar kunnen deze aangepaste ontwerpen weer worden bekeken en beoordeeld door bewoners. Uiteindelijk
komt uit dit proces een aantal door de bewoners aangegeven voorkeursontwerpen die het doel hebben om de gezondheid van bewoners te verbeteren.

Meedoen gaat zo:
We vinden het belangrijk dat bewoners van Paddepoel hun mening
geven over de ontwerpen die zijn gemaakt! Als u wilt meedenken
dan kunt u zich opgeven voor een VR bijeenkomst, waar u de verschillende ontwerpen voor één van de eerder genoemde locaties zult
zien in een VR-bril en waar we u een aantal vragen zullen stellen.
Dit duurt ongeveer een half uur. De bijeenkomsten vinden plaats op
6, 7 en 8 juli. U kunt zich opgeven voor een bepaald tijdstip op de
volgende website: https://vrpaddepoel.wordpress.com/

Op die manier zorgen we ervoor dat niet iedereen tegelijk komt en
het niet druk wordt. Zo kan er voldoende afstand worden gehouden.
Ook zullen we uiteraard de benodigde hygiënemaatregelen treffen.
De bijeenkomsten zijn op verschillende plekken in de wijk, dus er is
er altijd één in de buurt! Heeft u nog vragen dan kunt u vrijblijvend
contact opnemen met Marijke Koene (RUG). Dit kan via de mail, naar
het volgende e-mailadres: m.koene@rug.nl
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Van de Wijkraad Paddepoel
Gezocht: ideeën in uitvoering

Verkeer en bouwprojecten
Op maandag 6 juni kwam de wijkraad voor het
eerst dit jaar fysiek bijeen. We waren in klein
gezelschap en het was goed elkaar weer eens
echt te treffen. Wederom dank voor uw berichten. Die ontvangen we telkens graag. Belangrijke
punten op deze avond waren:
Vervolg mobiliteitsvisie
In de vorige Nummer 1 vroegen we uw aandacht voor het concept mobiliteitsvisie van de gemeente. Als wijkraad hebben we ons standpunt bij de
gemeente kenbaar gemaakt. Een belevingsgebied op de Zonnelaan juichen
we toe. Ook een knip in de Eikenlaan waarbij buurtverkeer tussen Paddepoel en Selwerd mogelijk blijft, maar die doorgaand verkeer stimuleert de
ring te gebruiken, kan op onze steun rekenen. De hoeveelheid busverkeer
door onze wijk van en naar het Zernike vinden we veel te gortig. Hierover
gaan we verder met de gemeente in gesprek.
Reitdiep, bron van zorgen?
De bouwprojecten langs het Reitdiep blijven voor veel bewoners van de
oever in Paddepoel een bron van grote zorg: te veel en te hoge bebouwing,
bijna geheel gericht op jongeren, te weinig groen en te weinig ruimte voor
het verkeer. Als wijkraad delen we dit standpunt. Daarom hebben wij, net als
de bewoners, onze zorgen kenbaar gemaakt bij de gemeente door begin juni
een zienswijze in te dienen over Friesestraatweg 181 (Portland), tegenover
de Voermanhaven. Vanuit Wijkoverleg Vinkhuizen is hetzelfde gedaan. In
oktober is de Reitdiepzone weer onderwerp van gesprek in de gemeenteraad.
Vanaf september weer fysiek
Nu de coronamaatregelen worden versoepeld is het weer mogelijk om bijeen
te komen voor onze vergaderingen. Ook u kunt weer fysiek deelnemen. Aanmelden blijft noodzakelijk, zodat we kunnen zorgen voor voldoende ruimte
en u bericht kunnen sturen als dit nodig is.
Heeft u inbreng, of wilt u graag vragen stellen? U bent van harte welkom op
onze volgende vergadering. Deze is op maandag 6 september vanaf 20.00u
in het kantoor van de wijkraad. Ook kunt u uw vragen of agendapunten aan
ons doorgeven via secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl
Meer informatie over de wijkraad, de wijkraadsleden en verslagen van onze
vergaderingen vindt u op: https://www.paddepoel.info/de-wijkraad

Wijkraad Paddepoel steunt Boek & Buurt

Als wijkraad zijn we erg blij met alle activiteiten die actieve wijkbewoners voor onze
wijk organiseren. Sinds geruime tijd speelt Boek & Buurt hierin een belangrijke rol. De
bijdrage in de huur werd tot nog toe betaald uit het potje van Co-Creatie Paddepoel,
maar drukte zwaar op het budget. Daarom hebben we als wijkraad een substantieel
bedrag vrijgemaakt en op onze vergadering van 3 mei besloten om deze huur over te
nemen. Zonder onze bijdrage worden de activiteiten voor de buurt op deze zichtbare
plek gestopt en dat willen we voorkomen.

Heeft U een slim, mooi, leuk of sociaal idee dat
u voor Paddepoel wilt uitvoeren? De wijkraad
beschikt over een wijkbudget, waarmee we u
kunnen helpen om uw idee waar te maken. Het
kan een groot of klein idee zijn, voor uw straat,
uw blok of de gehele wijk, iets in het groen
of in het grijs, een eenmalige activiteit of een
permanente verfraaiing. Niets is op voorhand te
gek. Alle ideeën die bijdragen aan een mooier,
schoner, gezelliger en slimmer Paddepoel zijn
welkom.

Waaraan moet mijn idee voldoen?

Elk idee dat we als wijkraad binnenkrijgen
wordt serieus beoordeeld. Naast de inhoud letten we daarbij op de volgende drie zaken in
combinatie met de hoogte van uw aanvraag:
- voldoende waarde voor de buurt of wijk
- toegankelijk voor een breed publiek
- geen winstoogmerk
Daarnaast hechten we veel waarde aan een aankondiging van uw activiteit via de wijkmedia,
zoals de Nummer 1 en www.paddepoel.info, en
een verslag achteraf op dezelfde plek.

Waar kan ik mijn idee kwijt?

Heeft u een idee? Stuurt u dit dan uiterlijk op
22 augustus naar secretariaat@paddepoel.nl. Op
onze vergadering in september zullen we alle
inzendingen beoordelen. Daarna hoort u van
ons.

Als het alarm gaat,
vergadert de raad
Elke eerste maandag van de maand, als om
12.00u het alarm van NL-Alert wordt getest,
komt de Wijkraad Paddepoel ‘s avonds bijeen.
Dankzij de versoepeling van de
coronamaatregelen kan dit weer fysiek.
Aanmelden blijft wel noodzakelijk. Wilt u graag
deelnemen, meld u zich dan aan.
We zien u graag.
De volgende vergadering is op 6 september.
Tijd: 20.00 uur. Plaats: kantoor van de wijkraad
Aanmelden kan via een bericht aan
secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Ontmoeting is cruciaal als je van een ‘voorzieningengerichte wijk’ naar een meer ‘zelfvoorzienende wijk’ wilt. De ruimte in Boek & Buurt maakt het mogelijk om allerlei
activiteiten voor de wijk te organiseren, zoals spreekuren en bijeenkomsten. Ook kunnen zaken in de etalage onder de aandacht worden gebracht. Door de centrale ligging
krijg je hier eerder contact met medewijkbewoners dan op een afgelegen kantoor. Dit
experiment verdient daarom een vervolg, vindt de wijkraad, zeker omdat er door corona nog geen optimale beoordeling van de waarde mogelijk was.

Waarom Boek en Buurt?

- de etalagefunctie om mensen te attenderen op wijkinitiatieven
- het inloopkarakter en de ontmoetingsfunctie voor wijkbewoners met ideeën
- de broedplaatsfunctie waar men lekker centraal kan vergaderen zonder kosten
- de depotfunctie voor allerhande zaken die bij wijkactiviteiten van pas komen

Hoogste punt nieuwbouw aan
Dierenriemstraat bereikt
Tekst en foto: Hans Mulder.
Bouwbedrijf Nijhuis is in
opdracht van Nijestee druk
bezig met de bouw van 19
appartementen aan de Dierenriemstraat in Paddepoel.
Aan de oostzijde is de gevel
voorzien van zogenaamde
prefab gevelelementen. Dit
zijn gevels die in de fabriek
zijn gemaakt en waarop de
stenen en aansluitingen al
zijn aangebracht. De andere
zijden worden wel handmatig gemetseld. Het hoogste
punt is bereikt en het op
het dak is het laatste beton
inmiddels gestort. Binnen is
het een woud van muren en
gangen van de toekomstige appartementen. Nu allemaal nog puur kaal beton.

De denker
Hoe tragisch degene die nadenkt
Wat hij gisteren fout heeft gedaan
Hoe het anders had gemoeten
En hoe het beter kan, wellicht over een jaar
Die vergeet dat elke dag de laatste kan zijn
Ontkent de onzekerheid van het bestaan
Niet ziet hoe mooi toch vandaag is
In gedachten te ver hier vandaan
Hoe vaak ben ik zelf deze persoon
Huist hij niet in ons allemaal
Maar zullen we dan vandaag hem buiten laten staan
En het leven ten volle beleven
Want daarvoor zijn wij tenslotte hier
Henk-Jan Falkena

Juni 2021

5

Wijkkrant Nummer 1

WIJKVERBETERING
Sunny Sel werd!
Werkplaats2.0 aan de slag met ‘Speel- en chill-plekkenplan’
Dit voorjaar kreeg de Sunny
Selwerd Werkplaats2.0 haar
eerste officiële opdracht van
de wijkvernieuwing: maak een
voorstel om plekken in de openbare ruimte van Selwerd zo in
te richten dat verschillende groepen bewoners er kunnen spelen, sporten, bewegen en elkaar
ontmoeten. We noemen dat het
‘speel- en chill-plekkenplan’.
Inmiddels zijn een aantal bewoners daarmee aan de slag. Wilt
u meedoen? Dat kan nog steeds!
In Werkplaats 2.0 werken bewoners en professionals met elkaar
samen aan het verbeteren van
de wijk. Dat doen ze op basis
van gelijkwaardigheid. Eind
maart lag er bij alle bewoners
een uitnodiging in de bus om
mee te doen. Ruim 25 bewoners
gaven zich op om mee te denken. Het was nog even puzzelen
hoe we dat in coronatijd moesten gaan organiseren.
We startten begin mei met een
huiswerkopdracht: ga met z’n
tweeën in de wijk plekken te
fotograferen die geschikt zijn
voor ontspanning en activiteiten. Het resulteerde in een
kaart met zo’n 20 locaties. Tijdens de eerste ‘anderhalvemeterbijeenkomst’ van 15 mei in
de BSV gaf iedere deelnemer
een enthousiaste toelichting.
Daarna formuleerden we onze
gezamenlijke missie.
Veilig, groen, schoon én avontuurlijk
Dit willen we bereiken: gevarieerde, groene, veilige, schone
en avontuurlijke plekken om
elkaar te ontmoeten, te spelen
en te bewegen voor iedereen
in de wijk. Waar veel ruimte is,
dus langs de randen van de wijk

en op een centrale plek denken we aan een inrichting die
uitnodigt om er wat langer te
blijven. Bankjes, activiteiten en
speeltoestellen, zodat de locatie aantrekkelijk is voor jonge
gezinnen, volwassenen, ouderen, jongeren etc. We vinden het
belangrijk dat de pleintjes en
ruimte tussen de flats geschikt
zijn voor kinderen t/m 14 jaar
en niet alleen voor kleintjes.
Ouders hebben de iets oudere
kinderen graag nog dicht bij
huis maar dan moet daar wel
wat te doen zijn. Ook zijn de
pleintjes geschikt als ontmoetingsplek voor buurtgenoten.
Net als aan de randen van Selwerd zijn ook hier zijn variatie,
groen, kleurrijk, hygiëne en veiligheid belangrijk. Hoe denken
de omwonenden daar over? Dat
gaan we uitzoeken.
Het vervolg
Op 5 juni volgde een brainstormsessie over de mogelijke
invulling van een aantal grotere plekken langs de randen
van de wijk en het Sparrenveld
(achter de Aldi). Dat resulteerde in sfeerimpressies voor vier
locaties. Het is de bedoeling om

voor de zomer nog een keer
bij elkaar te komen, om samen
met een paar deskundigen de
haalbaarheid van deze ideeën
te onderzoeken. Het uiteindelijke resultaat van de werkgroep
wordt een plattegrond van de
wijk, met daarop een aantal
plekken en mogelijkheden voor
de nadere invulling. Die gaan
we aanbieden aan de gemeente.
Kinderen en jongeren
Voordat het zover is gaan jeugdwerkers van WIJ Selwerd met
kinderen en jongeren op zoek
naar geschikte plekken en hoe
zij die zouden willen inrichten.
Als alle ideeën op haalbaarheid zijn getoetst, gaan we ze
voorleggen aan de hele wijk.
Vanzelfsprekend gaan we ook
de omwonenden betrekken. En
het spreekt ook vanzelf dat de
omwonenden betrokken worden bij de herinrichting van de
pleintjes, speeltuintjes en veldjes tussen de woningen en flats.
Wilt u meedoen aan de Werkplaats2.0, of gewoon een keertje kijken? Aanmelden: helma@
sunnyselwerd.nl

Jan van Bergen
van wijkrestaurant De Duindoorn
Iedereen in Selwerd een keer bij hem op het terras, of binnen, als
dat weer mag: dat is de droom van Jan van Bergen. Sinds februari is hij werkbegeleider en kok bij De Duindoorn en doet hij er
samen met de participatiebaners, stagiairs en vrijwilligers alles
aan om het wijkrestaurant meer bekendheid te geven. Hebt u de
wapperende vlaggen al gezien?
“Toen ik hier kwam lag alles op z’n gat door corona. Maar we
konden wél plannen maken voor de tijd dat alles weer open mag.
En dat zijn we gaan doen. De eerste keer dat ik hier moest zijn,
kon ik het niet vinden. Nergens een bordje. Dus borden, vlaggen
met onze naam erop, flyers en een betere website. We zitten aan
het Pieterpad, dus leuk als die wandelaars bij ons even komen
uitrusten. Studenten uit de flat halen bij ons al versgebakken
broodjes met kip, brie, tosti’s en verse soep. We zijn gestart met
ijsjesverkoop. Alles wat we bieden is lekker en niet duur. En weet
je, ook mensen in een rolstoel of scootmobiel kunnen bij ons naar
binnen. Dit is echt een plek voor iedereen in de wijk.” Jan loopt
over van enthousiasme. Eten, drinken werken leren en gezelligheid is het motto dat hij bedacht. Want De Duindoorn is er niet
alleen voor een kop koffie, hapje, drankje of maaltijd. “Wij leiden
hier mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt op voor
de horeca. Hier doe je praktijkervaring op en daarvoor krijg je een
certificaat. Dat kan een opstap
zijn om verder te leren of voor een
baan.” Mensen zien groeien, daar
doet Jan het voor. Prachtig als dat
samen kan gaan met zijn andere
passie: koken. Binnenkort start De
Duindoorn weer met warme maaltijden. “Een multiculturele kaart
met óók traditioneel Hollandse
gerechten.”
Jan temidden van een paar collega’s

Uitvaartcentrum maakt plaats voor woningen

Resultaat van de eerste bijeenkomst op 15 mei.

Huiswerkopdracht voor de Werkplaats
Donderdag 22 april rond de klok
van 19 uur ben ik samen met
Roy door de wijk gaan lopen en
hebben we allerlei zaken bekeken en besproken. Roy neemt
een kant van het plan op zich
en ik de andere kant. Dus hier
mijn verhaal. De vijvers vanaf
de Populierenlaan tot aan Park
Selwerd en alles wat er eventueel nog te vinden is in de wijk
moet en zal aangepakt worden
door de gemeenten. Heb hierover ook contact gehad met de
hengelsportfederatie en de persoon die erover gaat wil helpen.

Even voorstellen…

Hij is hier veel meer in thuis
dan ik. Ik begreep dat er al contact was geweest met hem over
hoe en wat. Mijn doel aan dit
project is dat de waterkanten
weer een leuke plek wordt om
te zijn. Je ziet daar de laatste
jaren een stuk minder mensen.
We moeten weer lekker kunnen
hengelen in de wijk. Je vist
voor je plezier en ontspanning,
om hopelijk een dikke vis aan
de haak te slaan. Ook ben ik
van mening dat de waterkant
de jeugd in een positieve flow
kan brengen. Je kan bijvoor-

Ingezonden

beeld viswedstrijden voor de
jeugd organiseren, ze dingen
bijbrengen, tactieken leren en
misschien het belangrijkste: bij
het vissen leer je de natuur
respecteren, je rommel mee te
nemen. Het belangrijkste is het
genieten van hoe leuk vissen
kan zijn. Mijn ervaring met de
Werkplaats? Samen door de
wijk lopen en plekken bespreken, is me goed bevallen. Het
was leuk om te doen.
Vriendelijke groet,
Michael Bakker.

Algemeen Belang DELA heeft een nieuwe plek gevonden voor haar
uitvaartcentrum. Dat betekent dat de huidige plek van het uitvaartcentrum aan de Esdoornlaan 187 vrij komt. Esprit Projectontwikkeling is samen met de gemeente bezig om voor deze plek een plan
te maken. Er komt een woongebouw van vijf lagen met 14 appartementen op de hoek van de Esdoornlaan en de Bottelroosstraat en er
komen 13 eengezinswoningen van drie lagen aan de Bottelroosstraat
en de Maluslaan. De woningen worden zo ontworpen dat ze goed
passen bij de gebouwen die er nu al staan en bij de nieuwe inrichting van de omliggende straten. Ook krijgt het binnenterrein, met
parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners, een groene inrichting,
net als de straten eromheen. Tenslotte worden de woningen natuurlijk goed geïsoleerd, gasloos en voorzien van de nieuwste installaties.
Nog voor de zomervakantie organiseren we vanuit Sunny Selwerd
een bijeenkomst. Dan kunt u meer informatie krijgen over dit plan
en kunt u ons laten weten wat u van het plan vindt.
Informatie: Boekholt Nieuwbouw Specialist
www.boekholtnieuwbouwspecialist.nl

Winkelgebied blauwe zone
Sinds 8 juni is het parkeergebied van het winkelplein Selwerd blauwe zone. Dat betekent
dat u er maximaal 2 uur gratis kunt parkeren.
De tijd van aankomst geeft u aan met de parkeerschijf. De blauwe zone moet zorgen voor
voldoende parkeerplekken voor mensen die de
winkels bezoeken en helpen lang parkeren van
bijvoorbeeld forensen tegen te gaan.

Studenten
organiseren
challenges
in de wijk
Kom in beweging! Drie studenten van de Hanzehogeschool
organiseren in juni samen met
WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) health challenges, een kook workshop ,
wandelroutes en een bootcamp.
Hun doel: samen met bewoners
stappen zetten naar een gezondere leefstijl. Deelname is gratis. Iedereen is welkom. Meld je
aan! thehealthchallengegroningen@gmail.com
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Wally van der Vlugt neemt afscheid
van de school én van de wijk
Interview en foto's: Tjeerd Flokstra
Wally van der Vlugt vertrekt op
1 augustus als directeur van de
Katholieke Daltonschool Bisschop
Bekkers (kortweg: Bisschop Bekkersschool). Dan zit een periode
van 24 jaar in het onderwijs er op.
Wally begon als kleuterleidster,
daarna juf voor groep 6, groep 8
en 7/8 en in 2009 volgde zij Dick
Voerman op als directeur van de
school.
Een goede volgorde volgens haar,
want als je het vak wil leren, dan
is er geen betere leerschool dat de
kleuterschool. “Als je een groep
van 34 kleuters kunt leiden, dan
weet je wat onderwijs inhoudt”.
De Bisschop Bekkersschool is een
school met een katholieke signatuur. Was dat voor jou een bewuste keuze?
Nee, dat was het niet. Ik ben zelf
Nederlands Hervormd opgevoed
(maar ben dat nu niet meer). Maar
het katholieke onderwijs heeft
me wel altijd aangetrokken, vooral omdat op katholieke scholen
iedereen welkom is, welk geloof
ze ook hebben. Dat is altijd zo
geweest; landverhuizers bijvoorbeeld konden op een RK-school
altijd terecht. En of je nu wel
of niet katholiek bent; je hebt
het er met elkaar over. Bijvoorbeeld over wat goed burgerschap
is. De school is er niet alleen voor
kennisoverdracht maar ook om te
leren voor elkaar te zorgen en je
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
Verhalen zijn belangrijk. Bij alle
RK-vieringen wordt stil gestaan.
Bij veel van die vieringen kunnen
we ook de multiculturele invalshoek goed kwijt. Maar aan zaken
als de Eerste communie doen we
als school niet, dat is een taak van
de kerk.
De school heeft leerlingen uit 36
verschillende culturen en 4 religies.
Dus al mijn vragen over de pauselijke encyclieken en de bisschoppelijke mandementen kan ik wel
doorstrepen?
Ja.
De Bisschop Bekkersschool
heeft altijd nadrukkelijk contact
gezocht met de wijk. Waarom
eigenlijk?
Dat is van het begin af aan zo
geweest. Samen met de klas de
buurt in gaan. Door huisbezoeken te doen, leer je wijk goed
kennen. Door ouders en kinderen
is, met een subsidie vanuit het

NLA, het schoolplein ingericht
als open ontmoetingsplek. Ook
de toenmalige voorzitter van de
Wijkraad, Derk den Boer, heeft
daarin een rol gehad. De wens om
scholen met elkaar te verbinden
is actief opgepakt. Andere trekkers hierin waren: Mariëlle Reneman (oud-manager Vensterschool)
en Anja Schlüter van het SKSG.
Samen goed voor de kind-omgeving zorgen. De omgeving van het
kind moet goed zijn.
Is er veel veranderd in de school
en het onderwijs in bredere zin
in de periode dat je hier werkte?
Ja, de buurtfunctie is groter
geworden, we kijken meer naar
de wijk. Het sluit ook aan op de
Vensterschoolvisie.
Zo ook de Vreedzame school. Alles

wordt afgesloten met een officieel
certificaat. Officieel ondertekend
en ceremonieel overhandigd.
Heel serieus.
Van een vreedzame school wordt
gewerkt naar een vreedzame wijk.
Dit gaat in samenwerking met de
andere scholen, de kinderopvang
en WIJ.
We gebruiken allemaal dezelfde
taal: opstekers in plaats van complimentjes en afbrekers in plaats
van woorden met een negatieve
lading.
Zijn kinderen veranderd?
Jazeker, ze zijn veel brutaler en
mondiger geworden, al hoeft dat
niet altijd negatief te zijn. Er
wordt veel vaker gezegd: ik heb
geen zin! Doordat kinderen nu
veel tijd achter het beeldscherm

En wat is er blijven liggen, niet
gerealiseerd terwijl je dat wel
graag had gewild?
Het kan altijd beter natuurlijk,
maar dat klinkt zo demotiverend.
Het is geen echte fout maar ik heb
in het begin wel te grote stappen
willen maken. Ik heb afgeleerd
om te snel te willen gaan.
Wat zouden de belangrijkste
onderwerpen moeten zijn waar

Nu zit het werkzame leven er op.
Waar ga je je in de komende tijd
op richten?
Afkicken. Maar het afbouwen is
nog niet begonnen. Ik ben nu
volop bezig mijn opvolger in te
werken en ook mee te laten lopen
in het netwerk. Op 31 juli ben
ik officieel voor het laatst, maar
daarna mogen ze me altijd bellen
als ze iets willen weten. En misschien komt er nog een verzoek
om een rol te spelen in de verbouwingsplannen.
Maar mijn regierol is voorbij. Ik
wil mijn opvolgster niet voor de
voeten gaan lopen.
Ook mijn rol in Co-Creatie Paddepoel staat open. Ik wil dat nog wel
een poosje blijven doen, maar het
is de vraag of dat nog zinvol is als
ik niet meer dagelijks met de voeten in de Paddepoelster klei sta.
Wat wel zeker is, is dat ik in het
regiobestuur van het Daltononderwijs actief blijf. Ik vind het
fijn om daar aan mee te kunnen
denken. Verder sta ik open voor
interimklussen.

uitspreken met elkaar en problemen op een manier bespreekbaar
maken zodat je met elkaar om
kunt blijven gaan.
Sinds een jaar of zes werkt de Bisschop Bekkersschool met mediatoren. Dat zijn 6e, 7e en 8e-groepers (10 tot 12-jarigen) die als
bemiddelaar op het schoolplein
actief zijn. Als er problemen ontstaan, gaan zij met de betreffende
leerlingen in gesprek. Maar voor
ze dat werk gaan doen, krijgen
ze eerst een gedegen cursus die

doorbrengen, gaat het speelgedrag
achteruit. Ook wordt er minder
goed bewogen. Ouders zijn soms
over-voorzichtig. Vies worden hoort
bij de opvoeding. En een keer
natte voeten krijgen ook. Ook
ouders zijn veranderd. Ooit was
er zelfs iemand die wilde dat het
slootje achter de school moest worden gedempt, omdat iemand daar
vieze kleren kon krijgen. Wij trokken vroeger gewoon onze oude
kleren aan als we buiten gingen
spelen. Dan mocht je vies worden.

Schooltuinen
Tekst en foto's: Klaas Elzes.
Op de schooltuin aan de Coronastraat in Paddepoel, waar tuinleidster Linda Lieuwes en haar
team lesgeven aan kinderen
van basisscholen, zijn zes nieuwe speeltoestellen geplaatst. Na
jaren lobbyen door buurtvereniging Paddepoel Noordoost, met
ondersteuning van de schooltuin

Wat is het mooiste resultaat?
Dat is ons cultuurprogramma.
De vieringen waar ook vaak
ouders bij zijn.
Een stukje algemene opleiding:
optreden en er staan met furore.
Kinderen zelfstandigheid bijbrengen is ook een heel belangrijk
punt.

en de wijkraad, is het gerealiseerd. De speeltoestellen (een
veertoestel, evenwichtsbalk, stelten, glijbaan, duikelrek en een
speelpaneel met spiegel) zijn een
fantastische aanvulling voor de
schooltuin en deze hoek van Paddepoel waar verder weinig speelmogelijkheden zijn voor jonge
kinderen. De toestellen zijn in

hoofdzaak van hout gemaakt wat
helemaal past bij de sfeer van
deze tuin. Omdat de schooltuin
in hoofdzaak voor het lesgeven
is mogen kinderen alleen onder
toezicht van ouders hier spelen.
Na de zomervakantie worden de
speeltoestellen, met een feestelijk tintje, ingewijd.

de school en de wijk zich in de
komende jaren mee bezig moet
gaan houden?
Het netwerk rond de kinderen
verbeteren. Streven naar korte
lijntjes en vooral: bekende gezichten. Steeds weer nieuwe gezichten zorgen voor vertraging en dat
is slecht voor de kinderen. Zorg
dragen voor korte lijntjes en een
cultuur waarin je elkaar op zaken
kunt aanspreken.

En verder wacht er thuis nog een
verwaarloosde tuin, die nu eens
kan worden aangepakt. En er
liggen boeken die nog gelezen
moeten worden. Vooral familiekronieken, historische romans en
geschiedenisboeken. Favorieten
zijn: Kate Moss (Citadel), Jaap ter
Haar en Simone van der Vlugt.
Ook ben ik een fanatiek seriekijker, vooral Britse en Duitse detectives.
Reisplannen zijn er ook, maar die
moeten nog even worden uitgesteld omdat mijn man nog niet
gepensioneerd is. Geen verre reizen naar bijvoorbeeld Amerika of
China, maar vooral naar Europese
bestemmingen: Schotland, Engeland, de Balkanlanden, Tsjechië
en Slowakije.
Wat ga je het meest missen?
Ik ga heel veel missen. Het er
toe doen. Het gevoel betekenis te
hebben. Mijn werk was een groot
stuk van mijn leven. Natuurlijk
waren mijn man en kinderen het
belangrijkste maar mijn werk was
ook echt heel belangrijk!

Begin herinrichting
omgeving
Caspomorflats
De omgeving van de Caspomor-flats in Paddepoel ondergaat
een drastische vergroening. Op
15 mei werd een eerste begin

gemaakt met de nieuwe inrichting, door het beplanten van enkele perkjes. In september wordt
verder gewerkt aan het herinrichtingsplan. Er wordt dan een paarse (Co-Creatie)-tent bij de flats
geplaatst waar de plannen worden gepresenteerd en uitgewerkt
met de bewoners.
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PRIJSWOORDZOEKER
Aan alles komt een einde. Susan is alweer bijna 13 en zoals ze het zelf zegt: “Ik word hier nu te groot voor.”
Dit is dus de laatste woordzoeker voor de Nummer 1. We hopen dat u er veel puzzelplezier aan heeft mogen
beleven. Voor deze laatste editie een speciale editie met daarin de onderwerpen waarover Susan de afgelopen
jaren woordzoekers heeft gemaakt. Eén onderwerp staat er niet tussen maar daar komt u achter als u de puzzel
maakt. Uw oplossing kan zoals altijd naar hj.falkena@gmail.com.

AFRIKAANSE LANDEN
AZIATISCHE LANDEN
BORDSPELLEN
BRAWL STARS
CLASH ROYALE
CORONA
DECEMBER
DIEREN
DUMMIE DE MUMMIE
EUROPESE LANDEN
FORMULE EEN
FOUTE LEIDERS
GOEDE LEIDERS
LANDEN
LANGE WOORDEN
LEKKER ETEN
LENTE
LETTERSUDOKU
MIDDELBARE SCHOOL
MOLENS
PADDEPOEL
POEZEN
SPELLETJES
SPORTEN
STAR WARS
TALEN
TOP TWEEDUIZEND
VADERDAG
VERENIGDE STATEN
VOETBALCLUBS
VREEMDE WOORDEN
WERELDSTEDEN
WIE IS DE MOL
WINTERSPORTEN
ZIEKTEN

Foto: Hans Mulder
Eindelijk wordt het weer wat beter. En nu gaat de natuur, iets verlaat,
ook helemaal los. Op de foto een roodborstje die haar jong voert.

Zegt u het maar...
Ingezonden reactie over de column
van Berrie Kuilman over
het nieuw te maken Zonneplein.
Een nachtmerrie kreeg ik van het stuk over het Zonneplein. Ik
zag een jonge hovenier met een vrachtwagen vol jonge plantjes
in de weer bij het kruispunt Zonnelaan-Pleiadenweg. Ze waren
al hoger dan het toch al flink uit de kluiten gewassen gras in de
middenberm en beloofden binnen enkele weken het uitzicht op
naderend verkeer drastisch te beperken. Ik legde (in de droom,
red.) de tuinman uit dat ik jarenlang links en rechts gemopperd
had over de uitzichtbelemmerende vegetatie in de middenberm
van de Zonnelaan. Eindelijk hebben we nu kort gras tussen de ijl
opschietende boomstammetjes, zodat naderend verkeer ook voor
jeugdige en bejaarde fietsers uit zijstraten en voor de oudjes op de
oversteekzebra’s veilig waarneembaar is. En dan komt er inenen
weer begroeiing, die de onveilige verkeerssituatie herschept. De
tuinman had een contract met de gemeente en derhalve geen
boodschap aan mijn bezorgdheid, waar hij zich ook niet in wilde
verdiepen. Groen is mooi en dat is al maatschappelijk geëngageerd genoeg voor een zelfstandig ondernemer met een beperkte
orderportefeuille. …

Woordzoeker mei
Er waren slechts tien oplossingen deze keer en daaronder slechts zes goede. Dat zal er mee te maken hebben
dat Willem van Oranje per ongeluk niet in de woordenlijst stond. Oeps! De oplossing had moet zijn: Thatcher.
De familie Nicklewitz is er met de taart vandoor gegaan. We hopen dat die goed mag smaken!

Moeder in Coronatijd
Als moeder van een gezin waarvan een aantal leden buiten het,
in de maatschappij als standaard
geldend 'normaal', functioneren,
ben ik een redelijk onwaarschijnlijke hoeveelheid tijd bezig met
regelzaken. Voornamelijk voor de
kinderen.
Zo heb ik voor de twee jongsten
taxivervoer naar school, dat is
tegelijk een vloek en een zegen.
Het is praktisch niet haalbaar om
elke morgen een kind naar Haren
te brengen en tegelijk ook een
kind naar Bedum, terwijl we één
auto hebben en beiden ook andere bezigheden. Dus: fijn dat ze er
zijn! Hoera voor de taxi!
Uiteraard gaat er wel eens wat
mis, vraag maar eens aan een
ouder met een kind dat met 'een
busje' naar school gaat of er wel
eens frustraties zijn. Dan zult u
er ongetwijfeld een aantal horen.
Ook als ouders maken wij wel
eens fouten hierin. Voorbeeldje: Meestal komt de
taxi van Florian een dik
half uur eerder dan die
van Merijn. Dus toen dat
een keer niet zo was (Die
van Florian was vertraagd
en die van Merijn veel
te vroeg) hebben we het
arme kind plompverloren op de verkeerde taxi
gezet. Gelukkig waren
chauffeur en Florian
daar samen binnen twee
minuten achter en werd
Florian gauw weer naar
huis gebracht en Merijn
meegenomen. Dat heeft
wel tot gevolg gehad dat
Florian nu élke morgen

(ook bij vaste chauffeurs) achterdochtig vraagt of hij zeker weet
dat hij voor hem komt en niet
voor zijn broertje.
Maar ik had het eigenlijk over
administratieve zaken, ook aangaande leerlingenvervoer. De
eerste keer dat we een taxi aanvroegen was Florian een kleutertje en moest naar een cluster 2
school (hij sprak toen nog niet,
hij haalt dat nu ruimschoots in)
en toen moest ik een pak papier
van tig kantjes invullen. Met logische zaken (welke dagen, hoe laat,
welk adres, waarom taxivervoer
nodig)en met, in mijn ogen, iets
minder logische vragen. (waarom
hij niet in zijn eentje met het
OV kon, of op de fiets, ik heb
volgens mij ook één van die vragen plompverloren beantwoord
met 'het is een kleuter' het werd
toegekend, dus blijkbaar goede
reden) Al met al was ik daar een

illustratie: Angélique Boter

hele poos mee bezig, maar dat
vond ik niet gek, want ze hebben
ook gewoon veel informatie nodig
voordat ze leerlingenvervoer kunnen toekennen.
Wat ik wel vreemd vind is dat
ik voor beide kinderen elke jaar
dat héle formulier opnieuw moet
invullen. Dit jaar was ik met beide
formulieren (inmiddels digitaal)
zeker 40 minuten bezig. En dan
moest ik ook nog voor beiden
een inkomensverklaring van de
belastingdienst downloaden en
meesturen (als je te rijk bent,
moet je het kind zelf maar laten
brengen door je butler met de
heli denk ik)
Hierbij wil ik dan ook suggereren aan de gemeente Groningen
om, met ingang van schooljaar
2022/2023, een digitaal formulier
te maken met als eerste optie om
aan te vinken 'geen wijzigingen
ten opzichte van vorig jaar, vervoer graag continueren'.
Dat zou deze moeder toch
een boel tijd schelen. En
dan wil ik alsnog best
een inkomensverklaring
meesturen.
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.

Het was nog te vroeg toen ik wakker werd voor de ochtendkrant.
Ik draaide me dus op het andere oor en sliep een gat in de dag,
waarna ik moeite had te reconstrueren wanneer ik die nachtmerrie gehad kon hebben omdat die al zo lang geleden scheen. Alle
reden om het stukje nog eens door te lezen. …
2025 lijkt erg vroeg voor een dergelijke verandering in het stratenplan, maar ik kan de vergaderingen van de wijkraad al maanden
niet volgen, omdat ze voor digibeten ontoegankelijk zijn. Het zou
wel handig zijn als nu sekswerkers weer bezocht mogen worden en
binnenkort ook theaters en bioscopen opengaan en andere instellingen ‘met doorloop’ dat er dan ook in een ruimte met voldoende
afstandsmogelijkheden een wijkraadvergadering wordt gehouden
met openbare publieke tribune
In de huidige voorloper van het Zonneplein (zoals beschreven
door Berrie Kuilman vanuit zijn fantasie. Red.) lees ik de suggestie om van de huisartsenpost Zonnelaan maar een horeca-etablissement met terras te maken. Het terras ligt wel mooi in de schaduw in de middag als oudere buurtgenoten er wat zouden willen
ontspannen. Een jeu de boules zou er niet misstaan. Midgetgolf is
ook een optie. …
Voor terrassen aan de Zonnelaankant is nu inderdaad geen plek.
De terrassen in het winkelcentrum ‘binnen’ zal ik maar zeggen
zijn gesloten. Als het winkelcentrum beter geventileerd zou zijn
kon dat anders dunk me. Verwijder in de zomer die glazen dakramen en zet de verwarming uit als er geen ‘R’ in de maand zit. Allemaal een extra wolletje aan en we sparen heel wat CO2-uitstoot
op de koop toe.
Dat brengt me op mijn suggestie voor de basisscholen, die weer
open mogen maar goed moeten ventileren. Doe de CV uit als de
R uit de maand is. Iedereen een extra wollen trui aan en de jas
aanhouden in de klas. Dat deden we in de jaren vijftig ook als
de kachel het niet deed. Krijgen te veel kinderen blauwe lipjes,
dan de hele klas even het schoolplein op en tikkertje spelen.
Ze hoeven geen jassen aan en uit te trekken en dus binnen een
kwartier heb je ze weer binnen, uitgeraasd en wel. Of de moderne
leerkracht nog de daarvoor benodigde gymnastiekbevoegdheid
heeft is twijfelachtig, maar met een spoedcursus op internet is dat
gauw te verhelpen. Het zou de Nederlanders van morgen leren de
verwarming wat lager te zeten en zo substantieel bij te dragen aan
terugdringen van de klimaatcrisis.
Of dit laatste iets is voor de rondvraag op de wijkraadsvergadering, dan wel meer tot de competentie van de eindredacteur
behoort laat ik graag aan de redactievoorzitster van de redactie.
27 mei 21 B.J. Keppler.
Naschrift redactie: de vragen die leven zijn meer dan legitiem.
Nachtmerries krijgen is niet de bedoeling! Misschien helpt het
dat de wijk weer de kans krijgt samen te komen op donderdag
8 juli. Organisatie is in handen van Co-creatie in afstemming met
de wijkraad. Interesse aangeven kan via: mooiwelpaddepoel@
ziggo.nl
Kan ook per post: p/a Cocreatie/ Wijkraad Eikenlaan 306 (Boek
en Buurt) onder vermelding van uw contactgegevens.

GENIET VAN
HET
VOORJAAR!
GENIET
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ZOMER!
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Straatvizier: Venuslaan
Door Berrie Kuilman
Zeker weten, ik ben helemaal van
de sterren en planeten als het om
de straatnamen van Paddepoel
gaat. Ik vind dat we veel meer
aandacht aan en informatie over
het wat en hoe van de straatnamen moeten geven. Elke straat
een bord, tekening of beeld, of
wat dan ook om zijn naam eer
aan te doen en de kennis van het
universum te vergroten.

Een flinke venusheuvel met daaronder een liefdesgrot
Ik steek de Plutostraat over. Je
verwacht in de Venuslaan wat
romantische huisjes, fraaie opgetuigde liefdesnestjes of een pannenkoekhuisje. Misschien ook
wat tiny houses, huizen met een
strooien dakje of desnoods een
doorgebroken twee in één klap
huis. Helaas, de bebouwing aan
de rechterkant is wat doorsnee
Paddepoel, al zijn er een paar
spannende hofjes. De straat oogt
bijzonder groen en vruchtbaar
en is vast ook heel kinderrijk.
De naam zal toch wel stimuleren.
Links voor het parkje word ik
verrast door een aantal geschakelde bescheiden bungalowtjes
met daarachter een voetbalveldje
omzoomd door bomen en struikgewas. Dit Venuspark is een klein
park. Helaas geen rode rozen en
er ontbreekt ook een heuvel. Een
flinke venusheuvel met daaronder een liefdesgrot was toch een
heel aardige attractie geweest
voor alle verliefde Paddepoelers.

Venus; ons hete zusje en de
Romeinse godin van de liefde
Bij de gedachten aan Venus loop
ik al gauw met mijn hoofd in de
wolken. Daarom begin ik nu, voordat ik de straat bezoek, de planeet
Venus met wat hulp van Wikipedia te beschrijven.
Venus is vanaf de zon gezien de
tweede planeet van ons zonnestelsel. Vanaf onze Aarde, zelf de
derde planeet, is Venus op de zon
en de maan na het helderste object
aan de hemel. Ze heeft ongeveer
dezelfde grootte, massa en samenstelling als de Aarde. Kortom een
zus. Niet alle planeten zijn zussen.
Mars is een broer bijvoorbeeld.
Op Venus is het rond 500 graden Celsius. Een hete zus dus. De
planeet is vernoemd naar Venus,
de Romeinse godin van de liefde.
Maar de Romeinen wisten toen
nog niet dat het op de planeet zo
heet was. De Romeinen hadden
haar weer van de Grieken en daar
heette ze Aphrodite en zij was
symbool van liefde, schoonheid en
vruchtbaarheid.
Gelukkig streelt er een fris windje langs de flat
Ik bedoel maar, helemaal onbevangen loop ik de Venuslaan niet
op. Ik begin bij Lernbef. Hé, daar
heb je het al, door mijn dyslectische en bedorven brein een ziekelijke verspreking. Ik had U al
gewaarschuwd. Heel belachelijk
eigenlijk, want de blinde dichter

Bernlef staat niet bekend om zijn
ondeugende liedjes, hij had echt
humor. Misschien kan ik beter
een andere straat gaan bezoeken
voordat het uit de hand loopt,
ik denk even aan de Grote Beer,

maar daar wordt het niet beter
op vrees ik in mijn huidige staat
van opwinding. Gewoon doorlopen. Gelukkig streelt er een fris
windje langs de Venusflat.

Venus kruist haar verschillende
minnaars
Even wat zijwegen. In haar laan in
Paddepoel noordoost kruist Venus
verschillende minnaars. Eerst
dus Pluto, de dwergplaneet die
eigenlijk helemaal geen planeet
meer is, maar definitief als hond
door het leven gaat. Pluto was
voor de Romeinen de god van de
onderwereld, en daar wil je als
vrouw toch liever niet mee gezien
worden.
Op het volgende kruispunt treffen we Neptunus, de god van de
Zeeën, ook niet de ideale minnaar

met zijn drietand. Zelfs voor erotische experimenten een tandje te
veel. Als ijsplaneet bovendien een
koude kikker. Net als Uranus van
een straatje verderop. Venus valt
misschien iets meer voor hem. Hij
is namelijk god van de hemel, en
ik denk dan automatisch ook van
de zevende hemel. Maar onvoldoende voor haar om te zingen I
am your Venus, I am your fire, at
your desire.
Wat wil een vrouw liever dan
koningin zijn
Van links komt door het park
Regulus op Venus af. Regulus is
een ster en dat betekent warmte
en licht. Hij wordt omschreven
als een blauwe sub reus (Shocking Blue?), en dat heeft wel iets
aandoenlijks. Dat gaat wellicht
al net even meer richting de man
naast je op de bank. Regulus kan
vertaald worden als kleine koning
en wat wil een vrouw liever zijn
dan een koningin, desnoods een
kleine.
Eindelijk een behoorlijke heuvel
Voorbij de kruising met de Regulusstraat ligt een verhard mini
sportveldje met daar weer achter
een speeltuin. Ik zie een fraaie
ligschommel, wat klimwerk en
een glijbaan op een behoorlijke heuvel, hier dus wel. Die had
ik toch liever bij het volwassen
gedeelte gezien. Het park eindigt
met een mooi woest met grassen
en bloemen gevuld veld, ongeveer
daar waar de laan van ochtendster Venus overvloeit in de Avondsterlaan.

Een rondje door nieuwbouw studentenflat Cornus
Tekst en foto: Hans Mulder.
Uw verslaggever kreeg de gelegenheid om een rondje te maken
door de studentenflat Cornus
(Kornoeljestraat). Bouwbedrijf
van Wijnen is al flink opgeschoten
met de gevelplaten aan de achterzijde aan de Iepenlaan en aan
voorzijde in de Kornoeljestraat.
De staalconstructie voor de toekomstige fietsenberging is ook al
klaar. Binnenkort zal het glas worden geplaatst. Aan de smalle zuid-

Het nieuwe speelplein winkelcentrum nu volop in gebruik
In onze mei-krant zag het er nog
wat troosteloos uit; het, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, nieuw ingerichte speelplein
in Winkelcentrum Paddepoel. Een
mooi nieuw speelplein, maar er
mocht toen nog niet op gespeeld

worden. Nu de lockdown voorbij
is en er weer wat mag, blijkt pas
goed wat voor mooie aanwinst het
is. Veel kinderen maken er met
veel plezier gebruik van. En de
ouders genieten natuurlijk mee.

zijde staat nu een hoge steiger
voor de opbouw van deze gevel.
Later zal dit ook gebeuren aan
de kant van de noordelijke ringweg. Binnenin wordt onder andere gewerkt aan de tussenwanden
tussen de nieuwe uitbouw en het
oude deel van de flat. Tijdens
mijn rondgang kon ik goed het
verschil tussen oud en nieuw zien
vanaf de tiende verdieping. Het
nieuwe dak moest toen nog worden aangebracht.

Als de Tijd stopt
Expositie Theehuis Selwerderhof
5 juni – 15 juli
Herbert Koekkoek met metalen
‘tijdmachines’.
In het Theehuis op begraafplaats
Selwerderhof staan en hangen
vanaf 19 september negen ‘Tijdmachines’. Oude mechanische
klokken zijn door beeldend kunstenaar Herbert Koekkoek (Thesinge) afgelopen winter uit hun
omhulsels gehaald, wijzers zijn
verwijderd en er zijn elementen
aan toegevoegd. Sommige klokken zijn vervat in een geheel nieuwe stalen constructie. Ze geven
geen tijd meer aan, maar toch
gaan alle ‘machines’ over tijd, of
beter: over ons omgaan met tijd
en onze beleving van tijd.
Een betere locatie voor de eerste
presentatie van deze serie tijdsobjecten is moeilijk te bedenken:
de Begraafplaats Selwerderhof,

waar het tijdelijke en het tijdloze bij elkaar komen. Ingenieuze
klokken zijn in deze objecten ‘uit
de tijd’ geraakt. Ze zetten ons
zodoende aan om te denken, te
mijmeren over het tijdelijke, ons
omgaan met de tijd, en over het
tijdloze.
‘ Stil de tijd, leef nog even’ is
te lezen op een mooi gestripte,
en zodoende heel pure klok. Alle
bewegende onderdelen zijn hier
heel mooi te zien: de klok leeft
en laat dat zien (èn horen, elk
half uur).
‘Nu-nu-nu-nu-nu’ draait als een
wijzer in het rond op een tafelmodel en accentueert op deze
manier het ongrijpbare van het
moment.
Een oud uurwerk, gemonteerd op
een groot gebroken gietijzeren
tandwiel: de tand des tijds?
Kom hier mijmeren. Hoor het tikken en kijk goed naar de ingenieus bewegende hamertjes die

Ingezonden

‘slaan’ op staal en op glas. Op
aandoenlijke wijze herinneren ze
ons aan het verlopen van de tijd.
www.herbertkoekkoek.nl
Het Theehuis is alle dagen
geopend van 10.30-16.30 uur
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Nieuws uit De Fontein
Open kerk.
Op maandag en woensdag bent u tussen 10:00 en
12:00 uur welkom in De Fontein voor een persoonlijk gesprek met Ruth Pruis of Marga Baas of een
moment van stilte in de kerkzaal.
Vanaf woensdagochtend 16 juni gaat buurtkerk
De Fontein weer naar buiten! Zolang het weer het
toestaat zal iedere woensdag van 10:00 tot 12:00
uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie,
thee en tijd voor een praatje. Iedereen is welkom
om aan te schuiven!
Zes zomerse avondwandelingen.
In de maanden juni, juli en augustus maken we
eens in de veertien dagen een avondwandeling
van ca. een uur. We vertrekken samen, maar lopen
– geheel coronaproof - twee aan twee. Iedere deelnemer ontvangt bij vertrek een gedicht of korte
tekst als aanloopje tot het onderlinge gesprek.
Start- en eindpunt: De Fontein, Eikenlaan 255.
Tijd: 19.30 – 20.30 uur.
Data: woensdag 16 juni, 30 juni, 14 juli, 28 juli, 11
augustus en 25 augustus
U kunt zich voor een of meer keren opgeven bij
Marga Baas (E: marga.baas@home.nl of T: 06
20977769) of bij Ruth Pruis (E: r.pruis@defontein.
info of T: 06 17984737).

dinsdag 7 september om 14:00 uur – Lion (2016)
donderdag 23 september om 19:30 uur – Girl
(2018)
Een half uur van tevoren gaan de deuren open en
staat koffie en thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem
dan even contact met ons op: Ruth Pruis – r.pruis@
defontein.info – 06 17984737.
Kosten: vrijwillige bijdrage
Buurtsoep.
Met ingang van 1 september 2021 is er iedere eerste woensdag van de maand tussen 12.15 en 13.30
uur gelegenheid om te genieten van een heerlijke
zelfgemaakte soep. Kom ook eens aanwippen om
te proeven!
Website van De Fontein.
Voor actueel nieuws en informatie over diensten
en activiteiten verwijzen we u naar onze website:
www.defontein.info.

Film in De Fontein – zomerprogramma.
Nu we eindelijk weer – weliswaar in een kleine
kring van max. tien personen – films kunnen vertonen in De Fontein, hebben we besloten dit ook
gedurende de zomer te gaan doen:
donderdag 24 juni om 19:30 uur – 45 years (2015)
dinsdag 13 juli om 14:00 uur – Una giornata particulare (1977)
donderdag 29 juli om 19:30 uur – The first grader
(2010)
dinsdag 10 augustus om 14:00 uur – Stellet licht
(2007)
donderdag 26 augustus om 19:30 uur – If beale
street could talk (2018)

De computer in opmars Door Hans Knot
Recentelijk las ik het prachtige
boek ‘Armchair Nation’ geschreven door Joe Moran. In dit boek
wordt vanaf het prille begin van
de ontwikkeling van de televisie
de geschiedenis van dit medium
in Groot Brittannië beschreven.
Een zeer vermakelijk boek en een
opsomming van feiten die je tot
nadenken aanzet.
Populaire tv-show leidt tot uitval
stroomnet.
In het boek wordt ook de opkomst
van commerciële televisie in
Groot Brittannië beschreven. Dit
was eind jaren vijftig van de vorige eeuw, en dus veel eerder dan in
ons land. De Engelse commerciële
omroep bracht toen een keer een
programma waar zoveel mensen
naar wilden kijken dat de lokale
elektriciteitsleverancier enorm in
de problemen kwamen. Aan de
gelijktijdige vraag naar elektriciteit kon niet worden voldaan en
alle televisies gingen op zwart.
Het hele elektriciteitsnet lag plat.
Er moest worden ingegrepen door
het inzetten van technici en vooral extra generatoren. Pas toen
deze waren opgestart kon weer
aan de elektriciteitsvoorziening
worden voldaan.
Computer monitoren de elektriciteitsvraag
Het duurde nog jaren voordat een
dergelijke uitval van energie tot
het verleden ging behoren. Dat
was pas nadat de computers hun
intrede hadden gedaan en in de
controleruimte eventuele schaarste in energieaanlevering vroegtijdig kon worden geconstateerd.
De jeugd van tegenwoordig kijkt
vreemd naar je op als je vertelt
hoe groot de computers destijds
wel niet waren. En welk een klein
vermogen ze hadden in bytes. Wat
dat betreft is er de laatste zestig
jaren heel wat veranderd. Vooral
als je bedenkt wat je nu allemaal
kunt met de opslag aan terabytes op je huiscomputer inclusief
externe schijf.

Eerste megacomputer RuG in
rekencentrum Grote Appelstraat
In een eerdere bijdrage ging ik
terug in de tijd naar het midden van de jaren zestig van de
vorige eeuw met de herinnering
aan de eerste ‘mega computer’,
Deze werd door de universiteit
aangeschaft en geplaatst in het
toenmalige gebouw van het
Rekencentrum aan de
Grote Appelstraat (in
het Hortusgebied). Als
het om bedragen gaat
kan worden vastgesteld
dat er in Nederland in
1966 voor een totale
waarde van ongeveer
25 miljoen gulden aan
computers was. Een
enorm bedrag voor die
tijd. Uiteraard waren
ze alleen aanwezig
in kapitaalkrachtige
bedrijven en door de
overheid gesteunde
hogere onderwijsinstellingen.
Voordat er ook computers in een gemiddelde
werksituatie, laat staan
in huiselijke sfeer, verschenen moest nog
zeker twintig jaar worden gewacht.
Opening rekencentrum
RuG op universiteitscomplex “Paddepoel”.
Het aantal computers in Nederland vertegenwoordigde in 1974
al een waarde van meer dan 115
miljoen gulden. En daarmee kom
ik tot de officiële opening van het
destijds nieuwe Rekencentrum
van de Rijksuniversiteit Groningen die in januari 1974 plaats
vond in Paddepoel, de toenmalige
nieuwbouwwijk waarvan een deel
was toegewezen aan de Rijksuniversiteit. In een later stadium
werd dat deel van Paddepoel hernoemd tot “Zernike”.
Ook het Rekencentrum zou,
nadat deze dienst een flinke uitbreiding had ondergaan, worden

verplaatst van de Grote Appelstraat naar Paddepoel. Begin 1963
hadden al de eerste gesprekken
plaatsgevonden over de bouw van
het nieuwe Rekencentrum op het
toen nog toekomstige universiteitscomplex. Daar zouden ook de
faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Chemie naar
toe verhuizen.

Het Rekencentrum van de universiteit was destijds bedoeld als
‘centrale dienst voor de gehele
universiteit, voor de opleiding van
studenten en voor de wiskundige
research, ook op het terrein van
computer science’. Verder ging
men er vanuit dat het gebouw in
1971 klaar zou zijn en dat tegen
die tijd ook de nieuwe apparatuur
beschikbaar zou zijn.
Ger Klein opent het nieuwe
rekencentrum
De opening van de nieuwbouw
vond uiteindelijk plaats in januari 1974 door staatssecretaris

dr. Ger Klein van Onderwijs en
Wetenschappen. Hij refereerde
aan de eerder genoemde cijfers
en pleitte voor een landelijk dekkend computernet voor het verwerken van wetenschappelijke
en administratieve gegevens. De
staatssecretaris vond ook dat de
enige tijd hiervoor geïnstalleerde
commissie Doets (de commissie
die als opdracht had
gekregen om met een
rapport te komen over
samenwerking
op
computergebied) ook
de kosten voor zo'n
landelijk net zou moeten berekenen. Hij
zei onder meer: “Een
dergelijke samenwerking kan een belangrijke bijdrage leveren
tot een bundeling van
deskundigheid".
“Computers gaan niet
leiden tot werkloosheid
In het middagprogramma werd ter
gelegenheid van de
officiële opening een
voordracht gehouden
door professor dr. A.
J. van ’t Klooster. Hij
was
buitengewoon
hoogleraar Economische Wetenschappen.
Volgens hem zou de
explosieve toename van het computergebruik niet leiden tot werkloosheid. Wel stelde hij dat er verschuivingen zouden gaan plaatsvinden als het ging om invulling
van functies. Er zouden nieuwe
functies ontstaan en daarmee ook
nieuwe werkgelegenheid.
Wel voorzag hij een ander probleem. Hij verwachtte dat niet
iedereen die nu werkloos zou worden ook geschikt zou zijn voor de
nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen. We zijn inmiddels een halve
eeuw verder en over bovenstaande problematiek wordt totaal niet
meer nagedacht. Want alles wat

met computers en randapparatuur te maken heeft is nu heel
normaal geworden.
Opening trekt ruim 700 bezoekers
Na de officiële opening van het
nieuwe computercentrum, kreeg
ook het publiek de gelegenheid
om een bezoek te brengen aan
het gebouw. Directeur Donald
Smits keek naderhand met een
voldaan gevoel terug op de openingsdag. Het had het organisatiecomité veel moeite gekost om
alle gasten weer uit het gebouw te
krijgen. Juiste cijfers waren hem
onbekend, maar hij ging er vanuit dat ruim 700 mensen gebruik
hadden gemaakt van de mogelijkheid zich uitgebreid te laten
informeren over het gebruik van
de ingewikkelde computerapparatuur inclusief een demonstratie.
Om het geheel aantrekkelijk te
maken voor de bezoekers had het
personeel van het Rekencentrum
speciaal voor de open dag een
serie spelletjes bedacht, waarmee de bezoekers duidelijk kon
worden gemaakt wat men zoal
met de computer kon gaan doen.
Het waren de beginjaren van het
computertijdperk en het idee dat
je een dergelijk apparaat voor
spelletjes in huis zou hebben was
simpelweg ondenkbaar.
Open dag begin van vijfjaarlijkse
traditie
Tijdens de open dag waren er,
volgens de toenmalige directeur
Smits, zelfs kinderen van drie
jaar die enthousiast plaats namen
achter een ponsmachine. Maar
ook zag hij gepensioneerden die
wilden zien wat er aan ontwikkelingen op computergebied plaatsvonden. Smits overwoog, naar
aanleiding van het succes van de
open dag, eens in de vijf jaren een
dergelijke gebeurtenis te organiseren.
Bronnen: Centrum voor Informatie en Technologie Rijksuniversiteit Groningen en Nieuwsblad van
het Noorden, 1974.

Krullend Lint is genomineerd
voor de Kunst op Straatprijs

Ingezonden

Krullend Lint van kunstenaar Maaike
Bokma maakt kans op de Kunst op Straatprijs. De prijs wordt georganiseerd door
Kunstpunt Groningen en staat dit jaar in
het teken van ‘ontmoeting.’ Het kunstwerk
is een van de 10 genomineerden. T/m 11
juni kan worden gestemd via kunstopstraatprijs.nl
Krullend Lint
Een vrolijk werk op een droevige plek. Bij
het kindergrafveld op begraafplaats Selwerderhof staat het kunstwerk Krullend
Lint van Maaike Bokma. Een lint wordt
gebruikt om cadeautjes te verpakken maar
ook voor de tekst op rouwkransen. Een
schril contrast dat ook in de functie is te
zien. Want terwijl ouders rouwen bij het
graf van hun overleden kind, kunnen andere kinderen bij dit kunstwerk spelen.

Fotowedstrijd
Naast de Kunst op Straatprijs heeft Kunstpunt Groningen voor jongeren tussen 12
– 18 jaar een uitdaging: maak een foto bij
een kunstwerk op straat waarin het thema
‘ontmoeten’ naar voren komt. Deelnemers
kunnen t/m 11 juni hun bijdrage insturen naar info@kunstpuntgroningen.nl De
maker van de mooiste en origineelste foto
krijgt een polaroid camera.

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.

VOLOP
Ze zijn er weer ! HOLLANDSE
Vers van het mes !
NIEUWE

Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl
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Agnes Poel

Gastouder Agnes
Poel in Paddepoel
Rowdy, Ky-mani, Thom en Merel
interviewden gastouder Agnes
Poel live aan Uranusstraat 16.
Ze ontdekten wat zij doet. Ze is
gastouder. Ze past op kinderen.
Het is een soort van crèche. Er is
acht tot tien uur per dag opvang.
Ze vroegen Agnes nog wat meer.

1. Zijn er nadelen aan dit werk?

‘Soms komt er rommel van en
ik moet poepbroeken verschonen,
maar dat vind ik niet zo erg’.

2. Waarom doet u dit werk?

Met kinderen werken vind ik wel
leuk. Tijdens de opvang knutselen,
wij, we zingen, lezen boekjes, spelen met blokken, gaan buitenspelen, met zand en water. Buitenspelen met de kinderen om dingen te
ontdekken is belangrijk.

3. En waar let u op?

Ik moet gevaarlijke dingen zoals
afwasmiddel en kleine objecten
opruimen. Stopcontacten moet
een kinderslot op. De hond moet
soms in de kooi blijven en soms
mag hij eruit. Ik heb ook een
EHBO-diploma. Want als een kind
een blessure krijgt, bijvoorbeeld
vinger tussen de deur, moet ik
kunnen helpen.
Er zijn nog plekjes vrij voor nieuwe ‘kikkertjes’ maandag – dinsdag
– woensdag.
Contact opnemen kan per mail
via: agnes.poel@online.nl

Buurtcentrum Sonde 2000
blijft deze zomer open.
Na de noodgedwongen langdurige
sluiting de afgelopen maanden,
blijft Wijkcentrum Sonde 2000
deze zomer gewoon open. Alle
informatie over tijden en activiteiten vindt u op de website van het
buurtcentrum: www.sonde2000.nl

Voor actuele wijkinformatie en
de digitale Nummer 1:

WWW.PADDEPOEL.INFO

Ook ACM-fietsbrug nu
buiten werking
De Paddepoelsterbrug
is onderhand al geruime tijd buiten werking
gesteld. Maar sinds
enige weken kan ook
de ACM-fietsbrug niet
meer worden gebruikt.
De brug is door een verzakking buiten gebruik
gesteld. De oorzaak
wordt nog onderzocht.
Ondertussen moeten
fietsers en wandelaars
een omleiding volgen.
Foto: Tjeerd Flokstra.

Webinar groendoen
Wil je meer weten over vergroening en
wat jij kunt doen in je eigen leefomgeving? Schuif dan op 30 juni van 19.3020.30u aan voor het eerste Paddepoelster groendoen webinar. Je komt dan
meer te weten over verduurzaming en
acties in je buurt, zoals:
-

een groen dak aanleggen op je schuur
een boomspiegel adopteren in je straat
een geveltuin aanleggen
en tips voor een natuur- en diervriendelijke tuin

Interesse? Meld je aan via info@wijkbureaupaddepoel.nl.

