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DE VAKANTIE IS VOORBIJ

Basketbalveld Orionpark omgetoverd tot kunstwerk

Herinrichting Mispellaan Selwerd vordert

Twee nieuwe bruggetjes in Paddepoel

Het basketbalveld in het Orion-
park in Paddepoel, bij de Grote 
Beerstraat, is omgeturnd tot een 
waar kunstwerk, door Joram Rou-
kes en Shon Price van Dream-
Courts. Zij lieten zich inspireren 
door jongeren uit de buurt en heb-
ben in augustus de tegels van het 
basketbalveld beschilderd. Daar-
bij kregen ze ook enkele dagen 

hulp van enthousiaste kinderen 
uit de buurt.

De jongeren hebben in de vorm 
van workshops mee geschilderd. 
Een toffe ervaring, maar de kun-
stenaars hopen ook het verant-
woordelijkheidsgevoel voor de 
leefomgeving aan te wakkeren en 
sporten te stimuleren. Om dit in 

goede banen te leiden, is er vanuit 
de gemeente intensief samenge-
werkt met onder meer WIJ jeugd-
werk, de cultuurcoach, de buurt-
sportcoach en de JOGG-regisseur. 
Op zondagmiddag 19 september 
is het veld feestelijk geopend. 
Een fotoreportage hiervan staat op 
www.paddepoel.info.

Tekst en foto: Hans Mulder
De herinrichting van de Mispel-
laan in Selwerd is weer een stuk 
verder gevorderd. Een deel van 
het fiets-voetpad kan inmiddels 
alweer worden gebruikt. Tussen 
de Hazelaarstraat en de Elzen-
laan is een aannemer nu bezig 
met het leggen van de buizen voor 
Warmtestad. Het voet-fietspad 
aan de Mispellaan wordt deels 
met een zogenaamde roadprin-
ter aangelegd. Stukje bij stukje 
wordt machinaal, als ware het een 
tapijt van tegels, uitgeschoven in 
het zand. 

Komend najaar zal de gemeen-
teraad gaan beslissen over twee 
geheel nieuw aan te leggen voet-
gangersbruggen in Paddepoel. 
Het gaat om een brug vanaf 
de Dierenriemstraat naar de 
Bekenkampschool en om een 
brug vanaf de Wilgenlaan over 
de vijver naar het parkeerter-
rein achter het benzinestation. 
De eerste brug staat voor april 
in de planning.

Twee bruggen
Beide brugjes komen uit de 
koker van de Co-Creatiewerk-
groep ‘Masterplan Kloppend 
Hart’. De waarde van de brug-
gen moet zijn: zorgen dat de 
winkels ook voor voetgangers 
gemakkelijk bereikbaar worden 
en zorgen dat het beschikbare 

groen beter toegankelijk wordt. 
Inmiddels blijkt een extra voor-
deel dat de ouders van kinderen 
van de Bekenkampschool hun 
kinderen straks op een veel vei-
liger plekje af kunnen zetten 
nu de ingang aan de achterzijde 
van de school bereikbaar wordt.

Nu in ontwerp
De bruggen worden op dit 
moment ontworpen door Dari-
usz Kwiatek in nauw overleg 
met de bewoners uit Paddepoel 
die lid zijn van de werkgroep 
Kloppend Hart en ook in afstem-
ming met de Bekenkampschool. 
Woont u in de buurt en wilt u 
meer weten over de brugjes? Of 
heeft u een tip? Wilt u meeden-
ken? Stuur dan uw mail naar 
mooiwelpaddepoel@ziggo.nl

1.

2.

2.

1.

Wally van der 
Vlugt geridderd
Op haar afscheidsbijeen-
komst als directeur van de 
Bisschop Bekkersschool is 
Wally van de Vlugt gerid-
derd. Vanwege de coronare-
gels mocht/moest haar eigen 
echtgenoot de versierselen 
opspelden. Wally verdient 
deze mooie eretitel door haar 
niet aflatende inspanningen 
voor met name de kwetsbare 
kinderen en gezinnen.
Foto: Titia Struiving

Feest in Paddepoel
Dinie Reinders 
werd op 12 
augustus 100 jaar. 
Ze werd op deze 
morgen verrast 
door een draaior-
gel. Terwijl Dinie 
toekeek vanaf 
het balkon speel-
de het orgel spe-
ciaal voor haar 
prachtige muziek. 
De gasten, die 
naar haar konden 
zwaaien, kregen 
bij het draaior-
gel een heerlijk 
taartje zodat ze 
samen konden 
genieten.



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.

Fysiotherapie Ebbingepoort

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

Gespecialiseerd
in geriatrie-,
oncologie- &

oedeemfysiotherapie

Heeft u
klachten of
wilt u fitter

door het leven?

Hart
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Long
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en

duizeligheid

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

• nieuwe fietsen
• gebruikte fietsen

• onderdelen
• reparaties

Onze openingstijden vindt u op www.hermanvandermeulen.nl

Voldoende elektrische fietsen beschikbaar!

Batavus-Gazelle-Koga-Socibike-Sparta-Union-Ridley

De Winter Rioolservice is op zoek naar 

gemotiveerde  
rioolservice monteurs
Interne opleiding behoort tot de mogelijkheid. 

Werken bij De Winter Rioolservice biedt naast werken met 
leuke collega’s aan kwalitatieve projecten nog een aantal  
extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima  
arbeidsvoorwaardenpakket (cao Klein metaal).

Heb jij:
 •  Rijbewijs B.
 •  VCA=pre.
 •  Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Dan bieden wij jou:
 •  Een prettige werksfeer.
 •  Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden  

conform cao klein metaal.
 •  Servicebus voor woon-werkverkeer.

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie?  
E-mail jouw Curriculum Vitae naar info@uwriool.nl.  
Of stuur het naar: De Winter Rioolservice, Industrieweg 9, 
9919 JE Loppersum

De Entree van WIJ Selwerd gaat weer open!
We zijn heel blij te kunnen melden dat de Entree van WIJ Selwerd na een 
hele lange sluiting weer open mag. We zitten nog steeds op dezelfde locatie, 
in de Vensterschool Selwerd, maar nu in een andere ruimte. Voorlopig kan je 
maandag tussen 9 en 13 uur inlopen, en donderdag tussen 13 en 17 uur hier 
terecht. We werken er naar toe dat we binnenkort op meerdere dagdelen open 
zijn. Hiervan houden we jullie op de hoogte.
De Entree van WIJ Selwerd werkt nu samen met het IDO, het Informatie 
Punt Digitale overheid. Je kunt hier terecht met vragen over websites van de 
overheid. Sinds kort kan je elke maandag tussen 10 en 12 uur, en elke donder-
dag tussen 13 en 16 uur langskomen bij het IDO in Forum Bibliotheek in de 
Vensterschool Selwerd. De tijden van de WIJ Entree en het IDO hebben we 
heel handig op elkaar afgestemd.
Je kunt natuurlijk ook langskomen bij de Entree van WIJ Vinkhuizen, hier 
kan je van maandag tot en met vrijdag terecht tussen 9 en 13 uur. Dit is in ’t 
Vinkhuys, Boraxstraat 2.
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

Nieuws van WIJ Selwerd,
voor Selwerd Paddepoel en Tuinwijk



Wijkkrant Nummer 1September 2021 3

Colofon
Nummer 1
jaargang 2021
Wijkkrant voor Selwerd en 
Paddepoel. Oplage 9000 
stuks. Verschijnt 10 keer per 
jaar elke derde of vierde 
week van de maand (niet in 
juli en augustus).

Uitgevers
Wijkraad Paddepoel en
Wijkplatform Selwerd.

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

Postadres redactie
Redactie wijkkrant Nummer 1
Uranusstraat 68
9742 JZ Groningen

Mailadres redactie
redactienr1@gmail.com.

Bericht plaatsen in de krant?
U kunt uw kopij sturen aan 
redactienr1@gmail.com. 
Afbeeldingen en teksten 
liefst apart van elkaar instu-
ren. Wilt u garantie van plaat-
sing, denk dan ook eens aan 
adverteren.

Deadlines kopij 2021
11 okt, 08 nov, 06 dec.

Druk- en bezorgdata 2021
20 okt, 17 nov, 15 dec.
De bezorging start meteen op 
de middag van de druk en de 
twee dagen daarna.

Deadline komend nummer
Stukken aanleveren uiterlijk 
op maandag 11 oktober.

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

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

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

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

Maandagavond 6 september was het weer tijd 
voor onze maandelijkse vergadering. Van enkele 
wijkbewoners hadden we reactie gekregen op 
onze vraag om ideeën in te sturen, vier andere 
wijkbewoners waren aanwezig om de vergade-
ring bij te wonen. Met hen hebben we prettig van 
gedachten gewisseld over verschillende zaken. 
Deze avond spraken we met name over de vol-
gende onderwerpen:

Wijk Top 3
In juni vroegen we u om ideeën voor Paddepoel. Enkelen van u reageerden 
daarop. Hartelijk dank, u hoort zo gauw mogelijk van ons. Er kunnen voor 
2021 nog meer ideeën worden ingediend. Heeft u een idee? Dan horen we 
graag van u. Belangrijk daarbij is dat het gaat om een idee dat u zelf wilt 
uitvoeren en waarbij u graag de hulp wilt van de wijkraad, hetzij financieel 
hetzij vanwege de juiste contacten bij de gemeente. Elders op deze pagina 
leest u daar meer over.

Stadsdeeloverleg
Drie tot vier keer per jaar overleggen we als wijkraad met de wijkorganen 
van de andere wijken uit stadsdeel West. Daarbij zijn ook enkele leden van 
het gebiedsteam van de gemeente aanwezig. We bespreken dan onderwer-
pen die onze wijken overstijgen, zoals de Reitdiepzone, de aanleg van het 
warmtenet en de mobiliteitsvisie.

Financiën
Ook de financiën waren deze vergadering een belangrijk punt, omdat de 
aanvraag van 2022 voor 1 oktober moet worden ingediend. Grote posten in 
het wijkraadsbudget zijn de huur van Boek & Buurt en onze bijdrage aan de 
Nummer 1. Beide zaken ondersteunen we van harte. Het derde onderdeel 
van onze begroting bestaat uit verschillende kleinere posten voor ons eigen 
functioneren. Na een vlotte bespreking werd de aanvraag goedgekeurd voor 
indiening.

Heeft u inbreng, of wilt u graag een vraag stellen? U bent van harte welkom 
om onze vergadering bij te wonen, al blijft aanmelden voorlopig wel noodza-
kelijk. De volgende vergadering is op maandag 4 oktober 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

Van de Wijkraad Paddepoel
Over financiën en bijeenkomsten Gezocht:

nieuwe wijkraadsleden
Wil jij je inzetten voor je buurt en 
wijk? En ben je iemand die graag 
met anderen overlegt, informatie 
uitwisselt en je inzet voor het belang van Pad-
depoel? Momenteel zijn we op zoek naar enke-
le nieuwe leden voor de Wijkraad Paddepoel. 
We vergaderen elke eerste maandagavond van 
de maand. Daarnaast zijn veel wijkraadsleden 
actief in andere overleggen en bij andere projec-
ten die de wijk raken, zoals Co-Creatie. Spreekt 
dit je aan, dan horen we graag van je.

Wie ben je?
Als Wijkraad Paddepoel streven we naar een 
diverse samenstelling, bijvoorbeeld in huurders 
en huiseigenaren, in spreiding over de wijk, in 
achtergrond en interesses, en in onderwerpen 
waar we ons mee bezig houden. Versterking kun-
nen we momenteel vooral gebruiken op de soci-
ale onderwerpen. Maar je bent altijd welkom, 
inzet voor de wijk is de enige vereiste.

Lijkt het je wat?
Dan ben je van harte welkom op onze volgende 
vergadering. Vanwege corona is aanmelden ver-
plicht. Stuur daarom even bericht naar bestuur@
wijkraadpaddepoel.nl, zodat we weten van je 
komst. Aanwezigheid verplicht je tot niks. Als 
wijkraad hanteren we een kennismakingspe-
riode om vanaf beide kanten te kijken of het 
bevalt. Zien we jou binnenkort?

Gezocht: ideeën voor de Wijk Top 3!
In de zomer hebben we al enkele ideeën ontvangen, maar er is nog ruimte voor meer. 
Belangrijk is wel dat het gaat om een idee dat u zelf gaat uitvoeren, maar waarbij u in 
de vorm van financiering en/of contacten bij de gemeente hulp nodig heeft. Die hulp 
kan de wijkraad u bieden. Dus heeft u een mooi idee, groot of klein, voor uw straat, 
blok of de gehele wijk? Alle ideeën die bijdragen aan een mooier, schoner, gezelliger 
en slimmer Paddepoel zijn welkom.

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, meldt u zich dan aan. We zien u graag.

De volgende vergadering is op 4 oktober.
Tijd: 20.00 uur. Plaats: kantoor van de wijkraad

Aanmelden kan via een bericht aan
secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Waaraan moet uw idee voldoen?
Elk idee wordt serieus beoordeeld. We letten daarbij op de volgende 
drie zaken:
• de waarde voor uw straat, buurt of de wijk
• toegankelijk voor wijkbewoners
• en geen winstoogmerk
Daarnaast vinden we het van belang dat u uw activiteit of project 
bekend maakt via de wijkmedia, zoals de Nummer 1 en www.padde-
poel.info. Ook een verslag achteraf zien we graag.

Waar kunt u uw idee insturen?
U kunt uw idee insturen voor de volgende wijkraadsvergadering  op 
4 oktober. Dit kan via bestuur@wijkraadpaddepoel.nl. Op deze verga-
dering zullen we alle nieuwe inzendingen beoordelen. Daarna hoort u 
van ons.

Tenslotte ter rectificatie
Bij het bericht in juni stond het verkeerde e-mailadres. Secretariaat@
paddepoel.nl is niet van de wijkraad. Dit had moeten zijn secretariaat@
wijkraadpaddepoel.nl.

Zo is het leven nooit saai!
Op 14 september was de feestelij-
ke ingebruikname van een serie 
nieuwe speeltoestellen op het ter-
rein van de schooltuinen in Pad-
depoel, gelegen aan Coronastraat 
nummer 1. Het was meteen dui-
delijk dat de kinderen er blij mee 
zijn. Speellustige kinderen uit 
Paddepoel zijn dagelijks welkom 
tijdens openingstijden van de 
tuinen, mits onder toezicht. Dat 
de toestellen er nu staan 
is mede dankzij vijf jaren 
van vasthoudendheid van 
de Buurtvereniging Padde-
poel Noordoost en tevens 
dankzij een gulle gift van 
Wijkraad Paddepoel. Het 
onderhoud is een zeer 
voorbeeldig voorbeeld van 
samenwerking tussen de 
schooltuinmedewerkers en 
de diverse buren van de 
Coronastraat die ook de 
jeu-de-boules-baan weer 
mooi hebben opgeknapt 
en die onlangs de jonge 
brutale geit die ontsnap-
te uit haar hok weer tij-
dig uit de boerenkool en 

aardbeien wisten te halen. Zo is 
het leven nooit saai (hoewel de 
geit na de uitbraak wel omge-
ruild is voor een wat dikker en 
gezapiger exemplaar). Ga gezellig 
eens kijken met je kind of klein-
kind. Open: elke werkdag 08:00 
tot 16:00 uur. In weekenden is 
de sleutel beschikbaar bij Coro-
nastraat 32. Begeleiding van de 
kinderen is hierbij verplicht!

Wijkplatform Selwerd
zoekt nieuwe leden

Het Wijkplatform Selwerd is de 
bewonersorganisatie van de wijk 
Selwerd. Het bestaat ongeveer 
5 jaar en is opgericht door een 
aantal bewoners, die elkaar von-
den om te protesteren tegen de 
oorspronkelijke plannen voor het 
fietspad in park Selwerd. In Sel-
werd was op dat moment geen 
actieve bewonersorganisatie. 
Inmiddels vertegenwoordigt het 
Wijkplatform de bewoners van 
Selwerd bij diverse instanties.

Nu zijn we op zoek naar nieuwe 
frisse leden, omdat een aantal 
leden van het eerste uur na 5 jaar 
wel wil stoppen.

Vind je het leuk om mee te den-
ken over plannen voor de wijk, 
de wijkverbetering, groenvoorzie-
ning, onderhoud, over het verkeer, 
over energie en duurzaamheid, 
over jongeren en ouderen etc., 
meld je dan aan als lid. We komen 
elke 2e donderdag van de maand 
bijeen in het wijkbedrijf om 19.30 
uur.

Kom gewoon eens langs of neem 
contact met ons op via wijkplat-
form@selwerd.info

Voor actuele wijkinformatie en de digitale Nummer 1:

WWW.PADDEPOEL.INFO
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WIJKVERBETERING
Sunny Selwerd!Sunny Selwerd!

De inrichting van straten en pleintjes? Die bedenken we met u!

Rens wil wat beters voor de wijk

En dan verschijnen er ineens 
graafmachines in de straat. “We 
gaan het warmtenet aanleg-
gen en daarna de boel opnieuw 
inrichten”, hoor je. Of: “Hier 
komt de jeu de boules-baan”. Of: 
“Dit stukje wordt autovrij”. Je 
staat voor een voldongen feit. 
Voor bezwaar maken is het te 
laat. Hoe kan dat?

Bij de start van de wijkvernieu-
wing, een paar jaar geleden, 
besloten de gemeente, de woning-
corporaties en WIJ Selwerd om 
de bewoners zo vroeg mogelijk te 
betrekken bij het maken van plan-
nen. Uit onderzoek was gebleken 
dat ook veel bewoners dat graag 

wilden. En zo gebeurt het nu.

U bent uitgenodigd
Lang voordat de werkzaamheden 
starten, soms wel meer dan een 
jaar, valt er bij omwonenden en 
andere betrokkenen een brief 
in de bus met een uitnodiging 
om mee te denken. Soms worden 
mensen ook actief benaderd. Dan 
staan er mensen van de wijkver-
nieuwing op de stoep, of ze bel-
len. “Wilt u meedenken?” Op dat 
moment ligt er nog geen plan, er 
staat nog niets vast. Wel zijn er 
een aantal uitgangspunten van de 
gemeente, want niet alles kan en 
mag. Het plan moet wél haalbaar 
zijn.

Op deze manier hebben al heel 
wat Selwerders meegedacht over 
hun straat of pleintje. In de Sunny 
Selwerd Werkplaats2.0 maken 
zo’n dertig mensen uit de hele 
wijk samen met deskundigen een 
advies voor de gemeente over de 
inrichting van een aantal grotere 
plekken in de buurt, het zogehe-
ten Speel- en chill-plekkenplan.

U voelt zich overvallen
“Maar op het moment dat vlak-
bij jouw huis de schop de grond 
in gaat, besef je pas echt dat 
er wat gaat veranderen”, aldus 
buurtregisseur Daan Kingma. 
“Logisch dat je dan aan de bel 
trekt.” Dat gebeurde bijvoorbeeld 

deze zomer in de Mispellaan, bij 
de Berkenflat. Dit stukje werd 
afgesloten voor verkeer en langs 
de flat kwam gras, met de bedoe-
ling daar wat spel- en speelactivi-
teiten te realiseren. Ondanks alle 
communicatie en uitnodigingen 
om mee te denken, kwam dat 
voor een paar bewoners onver-
wacht. Inmiddels is er met hen 
gepraat en wordt er naar oplossin-
gen gezocht.

Let op de brievenbus
Projectleider Lotje Paauwe: “De 
komende periode gaat er heel veel 
gebeuren. De wijkvernieuwing 
krijgt vaart. We gaan aan de slag 
in de Berkenlaan en Beukenlaan, 

in Selwerd West denken bewoners 
nu mee over buurtwarmte en de 
herinrichting van hun straten, in 
Selwerd Zuid is men in gesprek 
over buurtwarmte…”
De boodschap: houd je brieven-
bus in de gaten, abonneer je op de 
nieuwsbrief, lees deze pagina in 
de Nummer één. Zo bent u tijdig 
op de hoogte.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen: 
ga naar www.sunnyselwerd.nl. 
Onderaan de homepage kunt u 
zich aanmelden.

Rens is student en woont in de 
Maluslaan tussen de gezinnen. Ja, 
er staan fietsen in de voortuin en 
heel soms vraagt een buur of het 
wat zachter kan. Maar Rens zit óók 
trouw op de zaterdagochtend bij de 
bijeenkomsten van de Sunny Sel-
werd Werkplaats. Daar werkt hij 
samen met 29 andere Selwerders 
van alle leeftijden en achtergron-
den aan het ‘speel- en chill-plek-
kenplan’ voor heel de wijk.

“Ik deed open en daar stond 
Julia van WIJ, of ik wilde mee-
doen aan de Werkplaats. Dat leek 
me leuk, want het heeft raakvlak-
ken met mijn studie. Nu ervaar 
ik hoe je als bewoner mee kunt 
werken aan een mooie, leefbare 
wijk. Later krijg ik er misschien 
in mijn werk mee te maken. Plus, 
studenten hebben net als ieder-
een een eigen plekje nodig, ook 
daarom doe ik mee.

Als jongere wil je niet altijd 
door iedereen gezien worden. 
Midden in een woonwijk zorg 
je snel voor overlast, daar moet 
je rekening mee houden als je 
een plan maakt. Ik denk dat stu-
denten en jongeren graag een 
muziekje draaien, een biertje 
drinken, beetje met een bal spe-
len, chillen. Ik vind dat ik dit in 
de Werkplaats goed naar voren 
kan brengen, maar waar die plek 

moet komen? Dat vind ik nog 
lastig. Het leuke van de Werk-
plaats is dat we gelijkwaardig 
samenwerken. Er zijn verschil-
len van mening maar iedereen 
wil wat beters voor de wijk. We 
hebben dus een gedeeld belang. 
Ik voel me er best thuis, ik kan 
met iedereen een praatje maken, 
niemand voelt zich beter dan 
een ander, naar iedereen wordt 
geluisterd.”

In oktober komt er een officieel startmoment, maar hoofd-
aannemer Plegt-Vos is al begonnen met de eerste werk-
zaamheden voor de 94 nieuwe woningen van Nijestee aan 
de Berkenlaan, tussen de Eikenlaan, Egelantierstraat en 
de Mispellaan. Om zoveel mogelijk trillingen tegen te gaan 
wordt er geboord in plaats van geheid. Helaas zal er over-
last zijn. Bij dit boren wordt een 12 meter diep gat volge-
stort met vloeibaar beton. De palen hebben een doorsnede 
van zestig centimeter.

De Mispellaan langs de Berkenflat is alleen nog toegan-
kelijk voor voetgangers, fietsers en brommers. En voor 
spelende kinderen en volwassenen. Er komt namelijk ook 
nog een jeu de boules-baan. Het speeltoestel en de jeu de 
boules-baan zijn tijdelijk.

Dit is het Sunny 
Selwerdhuis. 
Bedoeld voor 
bewoners uit dit 
stukje Selwerd 
om elkaar te ont-
moeten en activi-
teiten te organise-
ren. Het doel van 
de buurtwoning is 
het vergroten van 
de leefbaarheid. 
De buurtwoning 
staat nu in de 
Berkenlaan en 
is een proef voor 
twee jaar. Het is 
een gezamenlijk 
project van alle 
organisaties die 
betrokken zijn bij 
de wijkvernieu-
wing.



   

MET GRATIS FIETSTAS!

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

VANAF

€ 2499.-

Victoria E-bikes
VANAF

€ 1999.-

REPARATIE VAN ALLE MERKEN, ‘S OCHTENDS GEBRACHT, ‘S MIDDAGS KLAAR!

BENT U AL KLAAR 
VOOR HET NAJAAR?

Geef uw fiets een 

WINTERBEURT
nu slechts € 35,-

(elektrische fietsen € 45,-)
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Terwijl ik dit schrijf ben ik nu 
ongeveer twee weken in Boe-
dapest, Hongarije. Het is een 
maand geleden dat ik met veel-
ste veel spullen in een veelste 
kleine Toyota vertrok naar het 
buitenland om daar een halfjaar 
te gaan studeren. Voordat ik in 
mijn tijdelijke huis in Boedapest 
aankwam heb ik eerst een rond-
reis van twee weken gemaakt. 
Alleen, wat ik stiekem toch wel 
een beetje eng vond. Het is fijn 
om iemand naast je te hebben 

als je in lastige situaties komt. 
Bijvoorbeeld toen mijn twee fiet-
sen gestolen waren. Ik kan nog 
goed herinneren dat ik in mijn 
eentje op het politiebureau in 
Košice, Slowakije zat, niemand 
sprak Engels en ik even niet 
meer wist wat ik moest doen. 
Maar achteraf was het een hele 
leuke, mooie, maar ook leerzame 
reis. Ik heb veel landen gezien en 
veel leuke dingen gedaan. Het 
zal zeker niet mijn laatste reis 
alleen zijn.

Ik mis de ringweg
Maar na twee weken constant 
rondreizen was ik blij om in 
mijn tijdelijke huisje in Boeda-
pest aan te komen. Normaal zou 
ik over de zuidelijke ringweg 
aankomen, afslaan naar de Zon-
nelaan, geïrriteerd raken dat er 
een paar auto’s voor mij zaten bij 
de kruising met de Eikenlaan, 
en na een minuutje rijden mijn 
autootje voor mijn huis parke-
ren. In Boedapest gaat alles even 
heel anders. Ik kom aan op de 
M3, een snelweg die vanaf het 
oosten van het land aankomt in 
Boedapest. Wanneer je via de 
M3 de stad inkomt, eindigt de 
snelweg, niet officieel, maar zo 
voelt het wel. Tientallen kleine 
afslagen, honderden toeteren-
de auto’s, krappe wegbanen, en 
meer stoplichten dan Groningen 
bij elkaar heeft. Ik mis de ring-
weg. Aan het einde van de M3 
sla ik af naar een nog grotere 
weg die de stad doorkruist. De 
eerste keer kwam ik aan terwijl 
het al donker was, het was een 
gigantisch mooi beeld, maar het 
rijden was even wennen. Na nog 
een paar van dit soort wegen 
en heel veel kleine, smalle een-
richting straatjes midden door 
het centrum kwam in eindelijk 
aan bij mijn huis. Althans, een 
straat dicht bij mijn huis, want 
de straat voor mijn huis is afge-
sloten voor auto’s. 

Gezellige straat en lieve behulp-
zame huisgenoten
Niet erg, want er staan allemaal 
kleine restaurantjes opgesteld, 
wat heel gezellig oogt. Mijn drie 
lieve huisgenoten hielpen mij 
snel met al mijn troep uitladen, 
wat ik mij nog goed kan herinne-
ren; terwijl Hongaren bier aan 
het drinken waren liepen wij 
heen en weer, tactisch maneuvre-
rend door de terrasjes naar de 
voordeur. Na tien minuutjes was 
de auto uitgeladen, tijd voor ook 
zo’n koud biertje dacht ik. Maar 
toen realiseerde ik dat ik mijn 
auto nog ergens kwijt moest. 
In het centrum van Budapest is 
alles betaald parkeren, logisch, 
maar even heel vervelend want 
ik kon dat biertje goed gebrui-
ken (dit was de zelfde dag dat 
mijn fietsen gestolen waren). 
Ik parkeerde mijn auto in een 
peperdure parkeergarage en liep 

rechtstreeks naar het terras, de 
auto was een zorg voor later.

Een voordeur van koninklijke 
allure
Na wat gedronken te hebben 
met mijn nieuwe huisgenoten 
lieten ze het huis zien, ik kon 
het eigenlijk niet geloven. De 
voordeur alleen al is gigantisch, 
ik denk dat mijn voordeur in 
Paddepoel er geschat zeven keer 
in past. Nadat je door de konink-
lijke deuren binnen bent geko-
men, kom je aan in een kleine 
binnenplaats, één trap omhoog 
(jippie! In Paddepoel zijn dat 
er altijd zes) en je komt aan 
bij de voordeur. Het huis zelf is 
schitterend, grote kamers, twee 
badkamers, en komt gezellig en 
knus over. Het eerste wat mij 
opviel was hoe hoog de plafonds 
waren, ik denk dat ik er zelf als 
kleiner dan gemiddelde Neder-
lander bijna 2,5 keer in pas. In 
Boedapest zijn de mensen geluk-
kig niet zo groot, dus ik voel mij 
eindelijk een keer lang! 

Geen Winkelcentrum Padde-
poel, maar veel kleine winkels
Nadat ik mijn spullen had uit-
gepakt ging ik voor mijn eer-
ste keer in Boedapest naar bed, 
de vakantie was voorbij, en het 
echte leven kon beginnen. Toen 
ik wakker werd scheen de zon, 
geen wolk aan de hemel. De 
nacht verliep rustiger dan ik 
had verwacht, en ik had goed 
geslapen, tijd voor ontbijt. 
In Paddepoel ging ik altijd 
twee á drie keer per week 
naar het winkelcentrum 
om mijn wekelijkse bood-
schappen te halen, ik wist 
ongeveer waar alles lag en 
realiseerde niet dat ik blij 
moest zijn met de relatief 
grote supermarkten die we 
hadden, zelfs in de kleinere 
wijken. In Boedapest is mijn 
twee a drie keer per week naar 
de supermarkt gaan goed mis-
lukt. Tegenwoordig kun je mij 
meerdere keren per dag rond-
jes zien lopen door de veel 
kleinere supermarkten 
opzoek naar mijn favo-
riete producten (en die 
vaak niet vinden). Ik 
ben zelf dol op koken, 
dus haal vaak allerlei 
gekke ingrediënten. 

Hier hebben ze ook gekke ingre-
diënten, maar heel anders dan in 
Nederland. Een vertaal app op 
mijn telefoon doet zijn best om 
mij te ondersteunen, en ik ben 
blij dat ik met nieuwe ingredi-
enten kan koken (wat niet altijd 
een succes is). Het grote verschil 
in de supermarkten geldt ook 
voor andere soort winkels. De 
winkels zijn vaak veel kleiner, 
en hebben een kleiner aanbod. 
Ik vind het zelf niet erg, maar 
het is soms wel lastig als je een 
specifiek product zoekt (waar is 
mijn kaasschaaf?!). 

Leven in Boedapest is even 
omschakelen, maar wel leuk
Het leven in Boedapest is even 
omschakelen, het is wennen, 
maar het is heel leuk. De men-
sen die ik heb ontmoet zijn erg 
open, mijn huisgenoten zijn lief, 
en de straten bloeien. Een van 
de dingen waar ik ontzettend 
van geniet is het weer, sinds 
ik hier ben heeft het nog geen 
enkele dag geregend. Hoewel ik 
het ontzettend naar mijn zin heb 
denk ik ook veel aan de mensen 
thuis, ik mis jullie! Groetjes uit 
Boedapest, Rick Valk.

Rick Valk (20) woont in Paddepoel, is student aan de RuG (facul-
teit ruimtelijke wetenschappen) en daarnaast actief als lid van de 
Wijkraad Paddepoel. Voor zijn studie is hij een half jaar in Boeda-
pest. Maandelijks houdt hij ons op de hoogte van zijn leventje daar.

ik wakker werd scheen de zon, 
geen wolk aan de hemel. De 
nacht verliep rustiger dan ik 
had verwacht, en ik had goed 
geslapen, tijd voor ontbijt. 
In Paddepoel ging ik altijd 
twee á drie keer per week 
naar het winkelcentrum 
om mijn wekelijkse bood-
schappen te halen, ik wist 
ongeveer waar alles lag en 
realiseerde niet dat ik blij 
moest zijn met de relatief 
grote supermarkten die we 
hadden, zelfs in de kleinere 
wijken. In Boedapest is mijn 
twee a drie keer per week naar 
de supermarkt gaan goed mis-
lukt. Tegenwoordig kun je mij 
meerdere keren per dag rond-
jes zien lopen door de veel 
kleinere supermarkten 
opzoek naar mijn favo-
riete producten (en die 
vaak niet vinden). Ik 
ben zelf dol op koken, 
dus haal vaak allerlei 
gekke ingrediënten. Mijn nieuwe gezellige straat in Boedapest

Bericht uit BoedapestBericht uit Boedapest

auto nog ergens kwijt moest. 
In het centrum van Budapest is 
alles betaald parkeren, logisch, 
maar even heel vervelend want 
ik kon dat biertje goed gebrui-
ken (dit was de zelfde dag dat 
mijn fietsen gestolen waren). 
Ik parkeerde mijn auto in een 
peperdure parkeergarage en liep 

Titia Beukema exposeert in het 
Theehuis van het Selwerderhof
(van 18 juli t/m 8 oktober)
Titia Beukema tekent, schildert 
en maakt grafisch werk. Zij rond-
de in 2002 de avondopleiding van 
Academie Minerva af (grafiek) 
en in 2015 de Klassieke Acade-
mie Groningen. Sinds 2003 is ze 
lid van “Holt”, de Vereniging van 
Noordelijke Hoogdrukkers.
Haar inspiratie komt uit Gro-
ningen en haar omgeving en de 
kunst van rond 1900. ‘Toevalli-
ge’ stillevens trekken haar aan. 
Hun compositie, kleur, sfeer of 
lichtval. Zo’n moment van ver-
wondering probeert ze in eigen 
beleving weer te geven. Zo komt 
ze tot heel verschillende onder-
werpen, zoals deuren of trappen-
huizen. Maar ook stadsgezichten 
of verlaten landschappen, waar 
menselijke afwezigheid leidt tot 

verwaarlozing. Daar schept zij 
nieuwe schoonheid. www.titiabeu-
kemakunst.nl

Ingezonden

Van 19 juli t/m 30 september is de expositie ‘Verrassende tweeluiken’ van Jeannet Zwols en Elly Reuter 
te zien in bibliotheek Selwerd. In elk tweeluik is een foto van een bezoeker van Forumbibliotheek Sel-
werd gecombineerd met een abstracte foto. De foto’s van de bezoekers zijn gemaakt door Elly, de abstrac-
te foto’s zijn van Jeannet. Forumbibliotheek Selwerd is op werkdagen geopend van 08.30 – 17.30 uur.

Expositie ‘Verrassende 
tweeluiken’ in bibliotheek Selwerd
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Open
Co-Creatie
Bijeenkomsten 
TuinPad
Voor mensen die de 
ontwikkeling van 
Paddepoel als wijk 
aan het hart gaat en 
die actief een steentje 
willen bijdragen aan 
het ontwikkelen van 
de wijk op fysiek maar 
ook op sociaal gebied, 
is er weer gelegenheid 
om van gedachten te 
wisselen met gelijkge-
stemden. 
Dat kan elke vierde 
donderdag van de 
maand van 15.00 tot 
17.00 uur. Uw thema of 
vraag voor de middag 
kunt u inbrengen bij 
mooiwelpaddepoel@
ziggo.nl.  Elke keer 
wordt het programma 
op maat gemaakt. 
Buurtcentrum TuinPad, 
Bessemoerstraat 4.

Data:
28 oktober 2021,
25 november 2021,
23 december 2021,
27 januari 2022,
24 februari 2022, 
24 maart 2022.

De uitnodiging geldt 
voor alle mensen die 
wonen of werken in 
of voor Paddepoel. 
Deelname kost niets. 
Vragen? Neem gerust 
contact op.
Titia Struiving, proces-
begeleidster Co-Creatie 
Paddepoel

De Noord-Drentse Onlanden, hebben 
zich in de loop der jaren ontwikkeld 
tot een verrassend rijk natuurgebied. 
Het gebied is vlak na de eeuwwisse-
ling ingericht als waterreservoir voor 
overtollige watermassa's, zoals die in 
1998 nog aan kwamen vloeien vanuit 
het Noord Willemskanaal, het Eelder-
diep en het Peizerdiep. De Onlanden 
zijn 4000 ha groot, waarvan Natuur-
monumenten er 1500 beheert.
Het landschap bestaat uit bosjes, 
houtwallen, ruige graslanden en slo-
ten waarin waterviolier, kikkerbeet, 
krabbescheer en dotterbloem bloei-
en. Het gebied is volop in ontwikke-
ling, waarbij een kudde exmoorpaar-
den grote diensten verleent. Door 
de begrazing van pony's, samen met 
in de zomer 400 koeien wordt het 
gebied nog afwisselender, en dat is 
prima voor de biodiversiteit.
Zodoende zijn hier veldleeuweriken, 
roerdompen, paapjes, porseleinhoen-
tjes en, mogelijk, de grauwe klau-
wier als broedvogel actief. Soorten 
die vooral in lente en zomer van zich 
doen spreken
Om in een deel van de lopende kos-
ten te voorzien organiseert Natuur-
monumenten bijzondere activiteiten 
in haar basisonderkomen de Onlan-
derij, een voormalige boerderij in 
een ander deel van de Onlanden.

Onlandse Dijk en Langmameer
Voor een mooie wandeling start U bij 
hotel van der Valk, en dan volgt U de 
weg naar het Peizermade-deel van de 
Onlanden.

Beland op de Groningerweg loopt U 
langs het benzinestation en slaat U 
rechtsaf, de Langmadijk op.
De dijk loopt door de Balkstukken: 
een oud veenweidelandschap waar 
buiten het broedseizoen grote menig-
ten grauwe ganzen, brandganzen en 
Canadese ganzen vertoeven. Langs 
de randen van de weiden, op paaltjes 
en hekken vinden een paapje, rood-
borsttapuit en gele kwikstaart allooi.
We lopen met U verder en passeren 
de brug over het verbindingskanaal 
met het Langmameer. In dit kanaal 
vertoeven 's winters vaak grote zaag-
bekken en soms brilduikers. Op het 
Langmameer, dat we vervolgens pas-
seren over de Onlandse dijk, houden 
zich in de winter een keur van een-
den op: smient, krakeend, winterta-
ling, grote zaagbek, slobeend, wilde 
eend en soms bij kou ook brildui-
kers. Rechts ligt de Mosterdpot, een 
ondiep moeras met een paar kleine 
meertjes. Hier landen in het vroege 
voorjaar de eerste grutto's en ture-
luurs, die zich aansluiten bij al aan-
wezige kieviten. Enkele graspiepers 
en veldleeuweriken zijn dan ook al 
gearriveerd.

Roerdomp en lepelaars
De Onlandse Dijk kent brede rieta-
realen aan weerszijden van de dijk. 
In voorjaar en zomer kwelen overal 
blauwborst, rietzanger, kleine kare-
kiet, rietgors en geheid resoneert in 
maart en april de diepe bas van 
meerdere roerdompen. Men schat dat 
de Onlanden elk jaar gelegenheid 

biedt aan wel 10 paartjes roerdom-
pen. En het is in vroege voorjaar 
ook tijd voor de eerste lepelaars die 
zich in de doortrek melden. In mei 
voegen de steltkluut en het kleinste 
waterhoentje zich bij de soorten op 
de lange broedvogellijst.
We lopen op de Onlandse dijk, nu 
als smal weggetje door het riet door, 
en geheid komen één of meerdere 
bruine kiekendieven ons passeren. Er 
broeden een aantal in deze area en ze 
weten zich hier goed te handhaven. 
Een kleine slaapplaats van de blauwe 
kiekendief ligt, s' winters, ten westen 
van de Mosterdpot.
Een paar jaar geleden vloog een 
steppenkiekendief vlak naast ons in 
het andere gebied, niet ver van de 
Onlanderij.
De smalle slootjes die van de Dijk 
aflopen, herbergen in het voorjaar 
nog wel eens een zomertaling, bij of 
tussen flinke hoeveelheden winter-
talingen.

Visarend
Het is september en dan zien we 

van al dat moois vooreerst maar wei-
nig. Het grootste deel van de broed-
vogels is weer weggetrokken en de 
winterse eenden uit het noorden 
laten op zich wachten. Evenals de 
Ruigpootbuizerd, de kramsvogels en 
de koperwieken. De gewone buizerd 
zien we wel het hele jaar rond, even-
als de torenvalk.
Wel hebben we in het gebied in 
augustus al een paar keer de visa-
rend gezien. En ook de zeearend kan 
zomaar opdagen.
Nadat we de Onlandse Dijk hebben 
verlaten en op de weg naar Roderwol-
de komen, is het een beetje gedaan 
met de vogelweelde, en we lopen nu 
terug, evenwijdig aan de heenweg, 
via de Langmadijk vanuit het zuiden 
weer richting het startpunt.

Wandelen door de Onlanden

Ruigpootbuizerd

Door Titia Struiving
Fotografie: Aly Wieringa
Pieterpad, Laan van het Klooster. 
Onze wijken zijn historisch verbon-
den met een aloud kloosterleven. 
Nummer 1 verslaggever Hans Mul-
der is al jarenlang geïnteresseerd in 
archeologie, historie en het klooster-
leven. Hij fotografeerde zo ongeveer 
heel historisch Groningen - op Face-
book gepubliceerd op ‘Groningen 
van Binnenuit'. Inmiddels maakt 
hij het plaatje nog completer door 
rondgangen te maken in de binnen-
stad en soms ook op het platteland. 
En dat dan dus: in monnikspij! En 
in die klederdracht bezoekt hij de 
oude gasthuizen en kerkjes en wan-
delt hij langs oude cultuurpaden. 
Het past helemaal bij zijn contem-
platieve levensvisie. En het is leuk. 
'Ik word vaak aangesproken door 
passanten. Altijd positief. Soms wil-
len mensen weten wat mij drijft. 

Soms willen ze weten of het kriebelt, 
zo'n habijt. Dat laatste is niet het 
geval. Het is geen echte wol.’Tekst en foto’s: Hans Mulder 

Binnen het feestelijk versierde 
winkelcentrum Paddepoel staat de 
komende tijd veel te gebeuren. Veel 
winkels zijn namelijk verhuisd om 
plaats te maken voor de nieuw te 
bouwen JUMBO-supermarkt. Deze 
vestiging zal een grotere diversi-
teit geven binnen het bestaande 
winkelaanbod. Vijftig jaar geleden 
waren ook meerdere 
supermarkten aan-
wezig. Met het jubi-
leumjaar lijkt, voor 
wat dit betreft, de 
tijd weer ten goede 
te keren.
De winkels van bloe-
menzaak Fleurop, 
H&M mode, Specsa-
vers opticien, juwe-

lier Lucardi en Norah mode hebben 
al plaats gemaakt voor de Jumbo. 
De Xenos zal naar alle waarschijn-
lijkheid ook verhuizen. In het pand 
van MS Mode komt binnenkort de 
vestiging van Shoeby kleding.
De vaste bezoeker aan het mooie 
winkelcentrum zal het al zijn opge-
vallen. Voor de nieuwe klant zal het 
even zoeken zijn waar de winkel 
heen is verhuisd.

Hans als JohannesGrote veranderingen in het 
Winkelcentrum Paddepoel

Basisschool De Zaaier
doet mee aan de E-Waste Race
De leerlingen van groep 7/8 van 
de basisschool De Zaaier in Pad-
depoel doen mee aan de E-waste 
Race 2021. Tijdens deze race strij-
den 10 scholen uit Groningen en 
het Hogeland tegen elkaar wie 
de meeste E-waste inzamelt. Door 
het inzamelen van elektronisch 
afval voorkomen we dat elektri-
sche apparaten bij het restafval 
komen. Al het elektrisch afval 
wordt weer gerecycled tot nieuwe 
producten. Basisschool De Zaaier 
is druk bezig met het inzame-
len van allerlei producten. Ook 
buurtbewoners kunnen meehel-
pen en tegelijkertijd hun elek-
trische apparaten laten recyclen. 
Via de site www.ewasterace.nl/
aanbieden kunt u aangeven welke 
apparaten u wilt wegdoen. Als u 
kiest voor basisschool De Zaaier 
kunnen we het zelfs ook opha-
len op een gewenst tijdstip. Daar-
naast is er ook de mogelijkheid 
om uw elektrisch afval bij school 

te brengen. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tussen 9.30 
en 14.30 en ’s woensdags tussen 
9.30 en 12.00. U vindt ons aan de 
Dierenriemstraat 2a.
Wilt u letten op de volgende cri-
teria?
• Apparaat mag niet groter zijn 

dan 55x75 cm.
• Losse batterijen en accu’s zijn 

niet toegestaan.
• Het gaat om apparaten met een 

stekker of accu/batterij.
• Losse stekkers zijn ook van 

harte welkom.
Als we het meeste afval inzame-
len kunnen we een gaaf uitje naar 
NEMO in Amsterdam winnen!! 
Helpt u mee??

Ingezonden

Door Ingrid Werleman 
Van 12 tot 14 augustus organiseer-
de de Gereformeerde Gemeente 
een vakantiebijbelclub op Basis-
school De Zaaier. Dagelijks van 10 
tot 12 waren er activiteiten - open 
voor alle kinderen uit de wijk 
tussen 4 en 12 jaar uit de wijken 
Paddepoel en Selwerd. Spelletjes, 
liedjes zingen, springkussen. Het 
doel was om kinderen een leuke 
tijd te bieden en om ze op een 
kindvriendelijke manier te laten 
kennismaken met de Bijbel. De 
leiders combineerden activiteiten 
op een speelse manier met de 
verhalen uit de Bijbel. Zo werd er 
bij het maken van een zonnebril 
in laagjes van kleuren het verhaal 
verteld van de blinde Bartimeüs 
die, op zijn smeekbede aan Jezus, 
werd genezen en weer kon zien. 
En wat het belang van geloof is: 
Bartimeüs geloofde dat Jezus hem 
weer kon laten zien, vroeg dit 
vanuit zijn hart en het gebeurde. 
Als dank liep hij met Jezus mee. 

De kinderen konden daarna zelf 
het verschil testen tussen blind en 
ziende zijn - met de donkere zon-
neril op en af - hoe het is om eerst 
in de duisternis te zijn en dan 
weer in het licht. Als verslaggever 
was ik onder de indruk van wat 
de kinderen, zo jong als ze waren, 
leerden deze dagen. Niet opgeven 

als iets niet lukt, geloven in wat 
je kunt en wilt bereiken, elkaar 
helpen en ook de attente leiders 
(Nicolien van den Noort en Mart-
Jan Wiegman) wil ik vriendelijk 
bedanken voor de mooie dagen. 
Op 7 en 8 januari staan de volgen-
de dagen gepland.

Blije kinderen op de vakantiebijbelclub

Flora en fauna met flair
Er zijn dus mensen die alle vogels van Europa herkennen aan hun 
geluid. En die dan ook snappen wat ze zeggen. En waarom ze zitten 
waar ze zitten. En wat dat betekent. Arnold Voerman is zo iemand. 
We zijn dan ook blij dat Arnold zijn column over de natuur weer 
op gaat pakken, nadat hij wegens depressie lange tijd niet in staat 
was tot schrijven. Arnold, van harte: ‘welcome back!’. Wij hebben 
bewondering voor de manier waarop je jezelf ‘gehouden’ hebt de 
laatste tijd. We hopen dat het herstel nog verder doorzet en dat 
we weer fijn kunnen genieten van jouw altijd rijkelijk poëtisch 
beschreven natuurobservaties!  Veel ‘schwung’ gewenst! De leden 
van de redactie.

Natuurrubriek door Arnold Voerman



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

Eikenlaan 45, Winkelplein Selwerd

AANBIEDINGEN:
Kippenbout diepvries ...................................................................................10 kilo e 13,50
Kippenbout vers ...................................................................................................10 kilo e 14,99
Kipshoarma .................................................................................................................................kilo e 5,50
Aardbeien ...........................................................................................................................................bak e 0,98
Limoen..............................................................................................................................................8 stuks e 0,99

Heel veel soorten Honing laaggeprijsd !

Kom en ontdek nog veel meer !
Dagelijks verse groenten, fruit, kruiden, turks brood
BEZOEK ONZE WINKEL VOOR MEER AANBIEDINGEN
Breed assortiment producten uit wereldkeukens
OPEN: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 19.00 uur. 
 Zaterdag 09.00 - 18.00 uur.

Deze acties gelden
zolang de voorraad strekt.

HÉT ADRES VOOR EEN COMPLEET WERELDMENU

Start nieuw seizoen Sonde 2000 & TuinPad
De buurtcentra Sonde 2000 
en TuinPad hebben voor 
het nieuwe seizoen een 
activiteitenboek verspreid. 
Mocht je deze niet hebben 
ontvangen? Dan kun je ze 
ook vinden op de websi-
te: sonde2000.nl of buurt-
centrumtuintuinpad.nl. In 
het boekje staan helaas 
wat fouten. Deze betreffen 
de Wereldkeuken (Sonde 
2000) en het BuurtDiner 
(TuinPad). De informatie 
op de website is actueel. 

Heb je toch liever een 
boekje, kom langs bij ons 
buurtcentra aan de Eiken-
laan 288-1 voor Sonde 2000 
of Bessemoerstraat 4 voor 
TuinPad.
De beide buurtcentra bie-
den diverse activiteiten, 
cursussen en vergaderruim-
tes. TuinPad biedt daar-
naast voor studenten gratis 
studieplekken en of projec-
truimtes met snelle wifi. 
Daarme is op 6 september 
gestart.

Team Sonde 2000/TuinPad op weg naar Borkum om zich op 
te laden voor het nieuwe seizoen.

Klaverjasclub OGHN
Ons Genoegen Het Noorden is de oudst bestaande klaverjasclub in Groningen. Wij kaar-
ten wekelijks, op de dinsdagavonden. in Sonde 2000 vanaf 19.30 uur. In onze club staan 
gezelligheid en spontaniteit centraal. Lijkt het je leuk en ben je enthousiast geworden, 
neem dan contact op met onze voorzitter Jan Kruizinga: 06 15290508

CREA-Bea-DOE
Eén van de activiteiten van 
Sonde is de CREA-Bea-DOE
Wie is Crea-bea en wat gaat 
zij doen?
Mijn naam is Petra en ik 
ben 35 jaar. Ik ben altijd 
wel creatief bezig. Zo knut-
sel en schilder ik graag en 
maak bijvoorbeeld jaarlijks 
kerststukken en kerstkaar-
ten. Daarnaast vind ik het 
erg leuk om uitjes/activitei-
ten/creatieve dagen te orga-
niseren.
Ik zal dan ook, vanaf sep-
tember om de week, bij 
TuinPad aan de CreaDoe 
dagen invulling geven. Ik 
heb super veel zin om samen 
met jullie er een leuke, 
gezellige creabea ochtend 
van te maken. Ik zet de acti-
viteiten breed op zodat er 
hopelijk meerdere mensen 
geïnteresseerd raken en ik 
sta open voor ideeën. Je 
mag ook je eigen creabea 
werkje/project meenemen 
en daar mee aan de slag 
gaan. Schuif gezellig aan! 
En wie weet tot gauw. Crea-
tieve groet Petra
29 september 10.00 – 11.30 
à € 3,- | Happy stones & ser-
vies beschilderen.
13 oktober 10.00 – 11.30 à 
€ 1,5 | Eigen naam/bloemen 
handletteren + inlijsten.
Zie voor meer activiteiten 
en info buurtcentrumtuin-
pad.nl



De zomervakantie is afgelopen. De projecten voor nieuwbouw en woningverbetering 
starten weer. Heb je een vraag aan ons? Je kunt ons ook per Whatsapp bereiken  
via 06 - 12 35 85 14. Wij beantwoorden berichten op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur.

www.nijestee.nl/contact

We helpen je graag! 
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Hallo Paddepoelers,
Af en toe is het goed om eens 
verder te kijken dan alleen in 
onze eigen mooie wijk. Al was 
het maar om andere mensen en 
andere wijken beter te begrijpen 
en te kunnen waarderen. Ik begin 
mijn onderzoek in Selwerd. Sel-
werd ligt ten oosten van ons, zeg 
maar richting Duitsland. Je kunt 
er zo heen zonder paspoort of vac-
cinatiebewijs.

Selwerd, je bent er zo.
Voor je het weet je ben je er. 
Selwerd ligt min of meer aan de 
andere kant van de lange vijver 
langs ons fraaie Winkelcentrum. 
Ik ga over de Eikenlaan die kant 
op. Je bent er zo. Eén van de eer-
ste gebouwen die ik tegenkom 
is De Fontein, een in het groen 
verscholen modern rond kerkge-
bouw van de protestantse wijkge-
meente. Ook mensen uit andere 
wijken zijn daar welkom en dat is 
in deze tijd van “eigen wijk eerst” 
toch een mooi dingetje. Verscho-
len achter bomen liggen rechts 
en links sportvelden. Veel bomen 
overal. De straten in Selwerd zijn 
allemaal naar bomen vernoemd. 
Ik vraag mij af of de namen van 
de straten overeenkomen met de 
bomen die er staan. Over Selwerd 
kun je wel een boompje opzetten 
en dat ga ik proberen.

Selwerd, eigenlijk een zoutheuvel
De Eikenlaan is een drukke weg 
met veel langzaam rijdende auto’s, 
veel mensen willen van Padde-

poel naar Selwerd en andersom. 
Je kunt wel spreken van een 
eikenprocessielaan. Die eiken 
staan er trouwens echt. De naam 
Selwerd, lijkt mij een samenstel-
ling van zout (sel) en heuvel (wier-
de), eigenlijk zoutheuvel dus. Het 
is er nu zo te zien zo plat als een 
dubbeltje, maar dat zegt niks. Een 
wierde is zo gemaakt en ook zo 
weer af te graven. De inwoners 
van Selwerd heten Selwerdianen. 
Afijn bijna alles is er hetzelfde 
als bij ons. Kleine accentverschil-
len, waar wij zouden spreken van 
zwembad de Parel hebben zij het 
over zwembad de Parrel. 

Alles loopt door elkaar, we kunnen 
wel fuseren
Naast het zwembad is een Ven-
sterschool. Dat ziet er best mooi 
en modern uit met hele grote 
gekleurde letters, alsof ze niet 
kunnen lezen in Selwerd. Dat is 
vast niet zo want er zit ook een 
bibliotheek in het gebouw. Ik kijk 
ook nog even op de informatie-
borden bij de Vensterschool en zie 
de vele organisaties die er zitten. 
Onder andere Wijkraad Padde-
poel. Nou breekt me klomp. Dit is 
ook onze bibliotheek, ons zwem-
bad en onze sporthal en onze WIJ. 
Als het zo door elkaar loopt, dan 
kunnen we ook wel fuseren. Ik 
denk even aan Selpoel, Paddesel, 
of het beste lijkt me Poelwerd. 
Het natte en het droge in één. 
Poelwerd wordt dan een van de 
grootste wijken van de gemeente 
Groningen!!!

Aan een lantaarnpaal staat een 
bord met reclame voor het Wold-
meer. Eigenlijk reclame voor een 
andere wijk en wel Meerstad. Dat 
is echt ver weg. Ik vraag me af 
hoeveel Selwerdianen weg zouden 
willen uit hun wijk. Hoeveel zou-
den er liever in Paddepoel wonen, 
en hoeveel liever in Meerstad.

Winkelcentrum Selwerd verrast; 
u moet er echt een keer naar toe
Verder langs de Eikenlaan kom 
je het winkelcentrum tegen van 
Selwerd. Ja, die hebben ze ook 
net als wij, echter die van hun is 
niet overdekt en veel kleiner. Hun 
Albert Heyn is echter verrassend 
groot, ik was er bijna verdwaald. 

Moet U echt eens gaan kijken. 
Mensen staan in Selwerd rustig in 
de rij, de digitale zelfkassa laten 
ze links liggen. In alles merk je 
dat het niet zo hectisch is als in 
ons bedrijvige Paddepoel. Verder 
hebben ze nog een LIDL (spreek 
uit Liedel) waar je ook allerlei 
lekkere dingen kunt kopen. En ze 
hebben ook gewoon een loempi-
atent, een bloemenwinkel, en de 
achter het winkelcentrum staat 
een haringkraam.

Selwordt
(het mooiste wat er is?)
Naast het winkelcentrum zijn flats 
gesloopt Er komen andere voor in 
de plaats. Selwordt zou je haast 

zeggen. Ik ben benieuwd naar de 
nieuwe bebouwing. Wat verder-
op is er op een bord een afbeel-
ding te zien van hoe het gaat wor-
den. Mijn eerste indruk zegt niet 
echt spectaculair, zeg maar saai. 
Voorbij een kruispunt kom je bij 
een grote flat aan de linkerkant 
genaamd Utopia. Voor veel men-
sen is Utopia het mooiste wat er 
is, bijvoorbeeld Paddepoel. Ik heb 
onlangs gelezen dat de schrijver 
en bedenker Thomas Moore van 
het boek Utopia het helemaal niet 
bedoelde als ideaalbeeld. Het was 
voor hem een groot onhaalbaar 
hersenspinsel, een utopie. Zijn 
cynisme werd niet begrepen, maar 
werd serieus genomen. Heeft men 
in Selwerd wel datzelfde bijzonde-
re gevoel voor humor?

Kijk op een wijkKijk op een wijk door Matthieu van der Paddepoel

Volgende keer: Wist u dat ze in Selwerd een station hebben?

Pleinfeest Noorderkroonstraat:
verbindend, kleurrijk en gezellig

Voorlichting Park CasPoMorflats

Door Ingrid Werleman.
De altijd energieke Gina Bik-
kes heeft de bewoners van de 
Noorderkroonstraat in Paddepoel 
wederom blij gemaakt met een 
PleinFeest. Zij zorgde voor de 
coördinatie en heel veel lekkers 
om te eten en drinken. Voor de 
kinderen waren er spelletjes en 
surprises. 
Op mijn vraag: “Wat motiveert 
jou om dit te doen Gina?” ant-
woordde ze: “Om mensen blij te 
maken Ingrid. De hele buurt is 
uitgenodigd en kan met de hele 
familie van al het lekkere eten 
en drinken hier genieten. Een 
dag om te verbinden en contact 
maken, nieuwe bewoners leren 

kennen. De kinderen spelen fijn 
samen in onze mooie speeltuin 
en leren soms van elkaar om iets 
anders te proberen qua eten.” 
Het was inderdaad een heel 
gemêleerd gezelschap van men-
sen uit verschillende culturen die 
graag meehielpen met de vele 
klusjes op zo’n dag. Gina en de 
buurt spreken hun hartelijke dank 
uit aan alle sponsoren die het 
feest mogelijk hebben gemaakt. 
Zeker ook aan de buurt voor de 
vele hulp ontvangen voor de beno-
digde apparatuur, het materiaal 
en de hand-en-span diensten. En 
voor Gina Bikkes een supergroot 
applaus en dank van de bewoners 
voor het mooie feest.

Op 31 augustus en 1 september 
organiseerden bewoners van de 
initiatiefgroep CasPoMorpark 
voor hun medebewoners twee 
‘Paarse Tentmomenten’ om de 
plannen voor het nieuwe CasPo-
Morpark te presenteren. 

Speurtocht
Om het extra duidelijk te maken, 
waren tevoren alle belangrijke 
zaken (paden, bankjes, verlich-
ting, spoedeisende hulpplekken 
en jeu-de-boules-baan en kunst-
werken) eenvoudig uitgetekend 
en op een stok in het toekomsti-
ge park geprikt. Ook de (soms 
wat slingerende) paden werden 
aangemerkt met piketpaaltjes. Zo 
konden bewoners een kleine rond-
gang maken door beide parken en 

gevoel krijgen bij de vraag: ‘wat 
komt nou precies waar?’ 

Minder bankjes
De reacties van bewoners hebben 
ertoe geleid dat van alle geplan-
de bankjes er drie weer uit het 
ontwerp geschrapt zijn. Dit omdat 
meerdere mensen zeiden dat 
ze niet te veel bankjes dicht op 
elkaar willen. Enkele belangrijke 
details (wintergroen, kunstkeuze, 
huisregels en klein moois voor 
vogels en vlinders) worden nog 
verder uitgewerkt. En de inita-
tiefgroep verheugt zich (mét vele 
medebewoners) op de start van 
de aanleg van het CasPoMorpark 
komend najaar.

Titia Struiving

Ik blijf hier:
verhalen uit een 
veranderende 
wijk
Van september tot en met 
december gaan kunste-
naar Sijas de Groot van 
Stichting Tussenland en 
fotograaf David Vroom 
in samenwerking met de 
gemeente Groningen op 
zoek naar het verhaal van 
Selwerd. Hoe is het om hier 
te wonen, terwijl door de 
wijkvernieuwing je omge-
ving verandert? Gewa-
pend met fotocamera en 
audiorecorder gaan Sijas 
en David de wijk door. Met 
tekstschrijver Chris Zwart 
maken ze van de verha-
len en foto’s die ze mee 
terugnemen een mooie 
krant. Die is bedoeld voor 
iedereen, maar vooral voor 
jou als wijkbewoner. Heb 
jij een goed verhaal? Wil 
je vertellen waarom je in 
Selwerd woont, wat je er 
hebt meegemaakt, wat de 
mooie en minder mooie 
kanten van jouw wijk zijn 
en wat mensen nog meer 
zouden moeten weten over 
jouw buurt? Stuur een 
e-mail naar projectleider 
Marieke Hollemans, via 
wijkproject@tussenland.
net. Wie weet komen Sijas 
en David binnenkort bij 
je langs en staat jouw ver-
haal straks in een mooie 
krant die je voor altijd 
kunt bewaren.
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Nieuws uit De Fontein
Inloopochtenden en loket levens-
vragen
Elke woensdag- en donderdag-
morgen staan tussen 10.00 en 
12.00 uur de deuren van De Fon-
tein voor iedereen open, ook tij-
dens vakanties. Een persoonlijk 
gesprek, een kopje koffie, kunst 
bekijken, naar orgelmuziek luis-
teren, een kaars aansteken of rus-
tig mediteren, het kan allemaal. 
Ook kunt u een kijkje nemen bij 
de weggeefkast of iets inbren-
gen voor de voedselbank. Hebt u 
behoefte aan een luisterend oor, 
dan kunt u terecht bij Ruth Pruis.

Ruil- en weggeefkast
Hebt u spullen in huis die niet 
meer gebruikt worden, maar 
waarvan het jammer is om ze weg 
te gooien? U kunt ze kwijt in de 
ruil- en weggeefkast in de hal van 
De Fontein, waar anderen ze gra-
tis kunnen meenemen. Er bestaat 
ook de mogelijkheid om te ruilen. 
U kunt brengen en halen tijdens 
de inloopochtenden.

Kunstroute
Begin dit jaar was in de Korre-
wegwijk de expositie ‘Raamexpo-
sities’ waarbij kunstenaars hun 
werk achter hun eigen raam, of 
dat van een buurtgenoot, tentoon 
konden stellen. Van maandag 27 
september tot zondag 31 okto-
ber volgen Selwerd, Paddepoel en 
Tuinwijk. Ook deze wijken her-
bergen namelijk kunstenaars en 
creatievelingen die buurtgenoten 
en passanten kunnen verblijden 
met een blik op hun werk.
Elke kunstenaars heeft een pos-
ter voor het raam hangen met 
leuke weetjes en informatie. Vele 
van hen maken graag een praat-
je met het publiek. Ook zijn er 
kunstwerken te koop. De bijbe-
horende wandelkaart wordt hal-

verwege september verspreid 
en komt op strategische plekken 
zoals De Fontein, buurt- en win-
kelcentra te liggen. Iedereen kan 
daar een kaart meenemen en de 
route lopen. Loop je mee?

Buurtsoep
Op woensdag 6 oktober kunt u 
in De Fontein tussen 12.15 en 
13.30 uur weer aanschuiven bij de 
buurtsoep. Kosten: een vrijwillige 
bijdrage.

Brei- en haakclub
In het najaar pakken we de draad 
weer op! Om de week komen wij 
op dinsdagmiddag van 14.00 tot 
15.30 uur samen in De Fontein om 
te breien en te haken voor diverse 
goede doelen. In eerste instantie 
breien wij mutsen, sjaals en wan-
ten voor de kinderen uit de buurt 
die dat straks weer nodig hebben. 
Voor dit project zoeken wij nog 
versterking, dus kan je breien, 
ben je tweewekelijks beschikbaar 
op de dinsdagmiddag én heb je 
wel wat tijd (of materiaal: rest-
jes wol en/of knopen) bij te dra-
gen, laat dan vooral van je horen! 
Dat kan via de mail (r.pruis@
defontein.info) of telefonisch (06-
17984737).
Data: 21 september, 5 oktober, 19 
oktober, 2 november, 16 novem-
ber, 30 november en 14 december.

Film in De Fontein – ‘Woodlawn’ 
(2015)
Op dinsdagmiddag 12 oktober 
(14.00 uur) draait ‘Woodlawn’. 
Woodlawn vertelt over de waar-
gebeurde gebeurtenissen die zich 
hebben afgespeeld rondom het 
Woodlawn high school football 
team. Wanneer een vreemdeling 
naar de stad komt en met de 
spelers praat te midden van een 
hevige strijd vol racistische span-

ningen, stimuleert zijn boodschap 
van vergeving een spirituele ople-
ving onder de spelers.
Een halfuur van tevoren gaan de 
deuren open en staat koffie en 
thee klaar. Mocht u verzekerd wil-
len zijn van een plekje (want VOL 
= VOL), neem dan even contact 
met ons op: Ruth Pruis, r.pruis@
defontein.info of 06-17984737.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Spreek smakelijk
Na een geslaagde eerste editie 
gaan wij op donderdagavond 
14 oktober 2021, van 17.00 tot 
19.30 uur (17.00 inloop, 17.30 uur 
diner) weer aan tafel in gesprek 
met elkaar. ‘Spreek smakelijk’ 
is een diner waarbij in kleine 
kring (maximaal 4 deelnemers 
per tafel), op een ontspannen en 
inspirerende wijze een gesprek 
wordt gevoerd over van te voren 
afgesproken onderwerpen. Hier-
voor werken wij met placemats.
Het thema van onze komende 
avond luidt: ‘De kracht van rela-
ties’. Over dit onderwerp staan op 
de placemat verschillende soor-
ten uitspraken uit allerlei richtin-
gen. Na een korte introductieron-
de kan iedere deelnemer daarop 
reageren en zelf eigen gedachten 
inbrengen.
Gespreksleiders: Riny van der 
Molen en Ruth Pruis
Kosten: deelname is gratis, vrij-
willige bijdrage welkom
Opgave: vóór maandag 11 oktober 
via r.pruis@defontein.info

Benedictijnse spiritualiteit voor 
het dagelijks leven
Benieuwd wat we van monniken 
kunnen leren over rust, aandacht 
en regelmaat? Wij, Nick Everts 
(Stadsklooster Groningen) en 
Ruth Pruis (Buurtkerk De Fon-
tein), zouden hier samen met jul-

lie bij stil willen staan. Dit doen 
wij aan de hand van ‘Een levens-
regel voor beginners, Benedictijn-
se spiritualiteit voor het dagelijks 
leven’ van Wil Derkse. Dit boek 
laat zien dat zo’n kloosterregel 
nog altijd actueel is en ons ook 
buiten de kloostermuren kan hel-
pen om aandachtig te leven. Maak 
kennis met begrippen als ‘conver-
sio morum’ (elke dag een kleine 
verbetering), ‘stabilitas’ (trouw 
zijn aan je plek), ‘luisteren met 
aandacht’ en ‘gehoorzaamheid’. 
Ontdek wat dit in je eigen leven 
kunnen betekenen.
Data: woensdag 13 oktober, 10 
november, 8 december, 12 januari, 
9 februari, 9 maart en 13 april, 
van 19.30 tot 21.00 uur
Kosten: aanschaf boek
Locatie: buurtkerk De Fontein, 
Eikenlaan 255 – Groningen
Opgave: vóór 30 september, bij: 
pionier@stadskloostergroningen.
nl of r.pruis@defontein.info

Fotoworkshop met als thema: 
Handen
Op zaterdag 16 oktober 2021 van 
9.30 uur tot 12.00 uur wordt de 
dertiende fotoworkshop gehou-
den van het nieuwe seizoen in 
De Fontein. Deze workshop is 
bestemd voor iedereen die ple-
zier heeft in fotograferen. Je hoeft 
geen uitgebreide kennis van foto-
grafie te hebben. We beginnen de 
dag met een kort voorstel rondje 
en een inleiding op het thema 
en wat technieken. Geen moei-
lijke en technische termen maar 
met duidelijke en simpele voor-
beelden leer je om mooie foto’s 
te maken. Het mooie thema van 
deze workshop is Handen. Daarna 
gaan de handen uit de mouwen 
en ga je aan de slag met je eigen 
fotocamera, mobiel of iPad, en 
helpen we elkaar een handje. Na 

afloop van de workshop sturen 
we allemaal 1 foto in, waar we 
vervolgens een mooie expositie 
van hopen te maken. Deelname is 
gratis, alleen de koffie/thee kost 
1 euro. Belangstellende kunnen 
zich tot 9 oktober 2021 aanmel-
den bij Auke Faber (aukefaber@
live.nl).

Kunst in De Fontein.
Van 1 september tot 26 oktober 
zijn in De Fontein foto’s te zien 
van Ard Bodewes. (Hoogezand, 
1966) Ard is achitectuurfotograaf 
en woont in Groningen. Naast 
werk in opdracht maakt hij ook 
veel vrij werk. Een aantal werken 
is ondergebracht bij kunstuitleen.
nl in Amsterdam. Ard werkt voor 
projectontwikkelaars en archi-
tectenbureaus. De foto’s van Ard 
tonen vaak een lijnenspel, zo ook 
de serie die nu is tentoongesteld 
in De Fontein. Het betreft een 
reeks foto’s van metrostations die 
Ard heeft gemaakt in München, 
Hamburg, Porto en Napels. Men-
sen tref je niet aan op de foto’s, 
Ard vindt dat storend. Meer werk 
van Ard Bodewes is te zien op 
www.ardbodewes.nl en www.ard-
bodewes.com.
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informa-
tie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website: 
www.defontein.info.

Door: Hans Knot
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Recentelijk kreeg ik de vraag 
voorgelegd wanneer de eerste 
woningen zijn opgeleverd in Sel-
werd. Het kostte me het nodige 
zoekwerk maar uiteindelijk vond 
ik het antwoord: op vrijdag 8 mei 
1964. Daarmee werd een begin 
gemaakt met de bouw van de 
nieuwe wijken Selwerd en Pad-
depoel, waarvan destijds werd 
gesteld dat ze ruimte zou bieden 
aan 23.000 mensen, dit met eigen 
voorzieningen.

Nieuwbouwplan bestaande uit 
twee wijken voor 23.000 mensen
Een blok met vier woonlagen aan 

de Elzenlaan in Selwerd was de 
eerste die werd opgeleverd. Sel-
werd zag er in die tijd vooral nog 
als een groot weiland uit, maar 
het begin was er. Er werd een plan 
gepresenteerd voor wijk met 2400 
woningen in een sterk gedifferen-
tieerde bouw en met veel groen 
en vijvers. En ook zou er een groot 
park op de grens met de toekom-
stige wijk Paddepoel komen.

Voor de wijk Paddepoel waren ook 
nog eens 4600 woningen gepland.
Dus uiteindelijk zou dat uitko-
men op in totaal 7000 woningen 
en die moesten onderdak bieden 
aan de eerder genoemde 23.000 
mensen. De nieuwe wijken wer-
den gepropageerd als zelfstandige 
woonwijken met eigen sociale en 
maatschappelijke voorzieningen.

“Het is nog een warboel, maar er 
wordt aan gewerkt”
Het was wethouder van Stadsuit-
breiding en Volkshuisvesting, de 
heer F.J. Wolters die namens het 
gemeentebestuur van Groningen 
de officiële ingebruikstelling van 
het blok aan de Elzenlaan bij-
woonde. Aan het begin van zijn 

toespraak memoreerde hij dat het 
voorlopig nog een warboel was in 
Selwerd maar dat aan de bereik-
baarheid ervan werd gewerkt. Het 
gemeentebestuur stelde volgens 
hem alles in het werk om deze 
kwestie zo snel mogelijk op te 
lossen. De technische problemen 
waren opgelost en de contracten 
voor wegaanleg zouden in orde 
worden gemaakt.

De 2000ste woning van Gruno
Eén van de woningen in het 
nieuwbouwblok was toevallig ook 
de 2000ste woning van de woning-
bouwvereniging Gruno. Deze cor-
poratie ging vele jaren later een 
fusie aan met Woningbouw Ver-
eniging Groningen. Nu opereert ze 
onder de naam: Nijestee. 
Eigenhandig opende wethouder 
Wolters, op die gedenkwaardige 
dag in mei 1964, de deur van de 
eerste voor bewoning gereed geko-
men flat in Selwerd. Symbolisch 
was hem de voordeursleutel over-
handigd door de voorzitter van 
Gruno, de heer H. Niezen. Eén van 
de huizen in het woonblok was 
door de Stichting Goed Wonen als 
modelwoning ingericht.
Door een kijkje te nemen in deze 
woning kon men zien wat er met 
een goede en verantwoorde inrich-
ting in een goede en verantwoor-
de woning was te bereiken. De 
directie van Gruno had besloten 
ter gelegenheid van de oplevering 
van de 2000ste woning er een 
feest van te maken. Vlaggen wap-
perden vrolijk voor het nieuwe 
woningblok en men had twee bus-
sen met genodigden laten komen 
op deze speciale dag.

Niet aan het gas, maar olie 
gestookte centrale verwarming
Uiteraard werd de sleutel door 
de wethouder overhandigd aan 
het echtpaar de Jong, dat de eer-
ste woning ging betrekken, samen 
met hun drie kinderen. Maar daar 
bleef het niet bij. Door de directie 
van Gruno werd ook een cadeau 
meegebracht; een gaskomfoor en 
een bloemenhulde. Zoals gesteld 
waren de nieuwe huizen van alles 
voorzien en werden de vertrekken 
centraal verwarmd. Dat gebeur-
de echter niet door gebruik van 
aardgas maar met olie, omdat dit 
volgens de toenmalige inzichten 

van Gruno goedkoper was als het 
op grote schaal werd toegepast.
Voor de verwarming gingen de 
bewoners in de tijd rond de zes 
gulden per week betalen maar 
natuurlijk waren er verschillen 
tussen de verschillende huishou-
dens, al naar gelang het aantal 
vertrekken waar de centrale 
verwarming werd gebruikt. Het 
merendeel van de 240 woningen 
die Gruno in 1964 in Selwerd had 
gepland, hadden dan ook geen 
rookkanaal en schoorsteen meer.

Eerste schetsplan voor Selwerd 
dateert van 1961
Na een aantal toespraken was 
het officiële gedeelte afgelopen 
en gingen de genodigden de bus-
sen weer in om vervolgens naar 
de Paviljoen Stadspark te wor-
den gereden, waar een feestelijke 
maaltijd de festiviteiten 
afsloot. Verder is nog ver-
meldenswaardig dat het 
eerste schetsplan voor de 
nieuwbouwwijk Selwerd, 
al door de gemeente 
Groningen in 1961 werd 
gemaakt.
De stedenbouwkundige 
structuur is destijds ont-
worpen door Henk Eys-
broek, in opdracht van de 
dienst Stadsuitbreiding 
en Volkshuisvesting van 
de gemeente Groningen. 
Deze architect werd in 
1956 aangenomen als 
stedenbouwkundige bij 
deze afdeling. Eén van 
de taken, die hij kreeg 
toebedeeld, betrof het 
ontplooien van ideeën te 
komen tot zelfstandige 
nieuwbouwwijken.

Meerdere woningcorporatie gaan 
bouwen in Selwerd en Paddepoel
In opdracht van Gruno werden in 
eerste instantie 240 van deze hui-
zen gebouwd door het bedrijf Rot-
tinghuis, een aannemer die gespe-
cialiseerd was in systeembouw, en 
was daarmee de beste kandidaat 
om het ontwerp van architecten-
bureau Klein uit te voeren.
Later werd door Gruno nog een 
opdracht verstrekt tot het bouwen 
van 390 woningwethuizen in de 
traditionele bouwvorm. Die hui-
zen werden gebouwd door bouw-
bedrijf Knoop en Giezen, naar een 
ontwerp van architect Martini uit 
Groningen. Het was trouwens in 
de beginjaren niet alleen Gruno 
die actief was in Selwerd en Pad-
depoel want ook de woningbouw-
verenigingen Concordia en Patri-
monium lieten er huizen bouwen.

8 mei 1964; eerste bewoner komt naar Selwerd




