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Burgemeester Schuiling feliciteert Buurttaxi Selwerd
Op vrijdag 17 september vierde
de Buurttaxi Selwerd haar 4-jarige bestaan. Burgemeester Koen
Schuiling kwam persoonlijk zijn
felicitatie brengen en bedankte
de tien vrijwilligers en projectleider Shahrazad voor hun inzet.
De Buurttaxi Selwerd te Groningen is een kleinschalige organisatie die ouderen en hulpbehoevenden in en rond de wijk Selwerd
en Paddepoel vervoert tegen een
laag tarief. Het gaat om wijkbewoners voor wie een paar honderd
meter vaak al te veel is om te
belopen.
Telefonisch spreken ze een heenen terug tijd af, de rollator gaat
achterin, en onze chauffeurs bren-

gen hen binnen een paar minuten
naar de afgesproken locatie. Bijvoorbeeld voor een boodschapje
op het winkelcentrum, de kapper,
apotheek of een familielid.
Indien nodig helpt de chauffeur
bij het in- en uitstappen of om
de zware tas boodschappen even
bij de voordeur te krijgen. Het
is vooral ook een 'sociaal' project. Wat we vaak horen is: "Dit
kunnen we zélf regelen, zónder
anderen steeds om hulp te moeten vragen."

Hallo mensen
van Paddepoel,
Co-Creatie
nodigt u uit!

Burgemeester Schuiling zegde toe
volgend jaar het lustrum van de
buurttaxi ook te zullen bijwonen.

Buurttaxi Selwerd rijdt nu ook voor Paddepoel
Sinds kort rijdt de
Buurttaxi Selwerd
ook voor de wijk Paddepoel op dezelfde
wijze als in Selwerd.
De Wijkraad Paddepoel heeft hiervoor
een bijdrage uit het
Wijkbudget beschikbaar gesteld.
De Buurttaxi is dus
voor zowel Selwerd als
Paddepoel op werkdagen te bestellen via
06-19349573.
buurttaxiselwerd.nl

Dominee Marga Baas neemt afscheid
van De Fontein

Archeologen doen bodemonderzoek
in Selwerd West
Foto en tekst: Hans Mulder
Voordat de straten in Selwerd
West open worden gebroken, hebben de archeologen van RAAP
de afgelopen periode een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Er werd handmatig met een
grondboor een klein gat gemaakt
tot een diepte van 1.75 m. Dit is de
diepte waarop de buizen worden
aangebracht voor onder andere
het warmtenetwerk van Warmtestad. Met een speciale meter kon
de plaats worden bepaald waar
er geboord zou worden. Hierbij
maakt het systeem gebruik van

zogenaamde GPS. Per locatie worden de aangetroffen grondlagen
genoteerd in de computer.
Bij de boringen werd op tal van
plekken een eerste grondlaag
aangetroffen die te dateren is in
de ijzertijd en een tweede laag
van rond de late middeleeuwen.
Duidelijk werd wel dat er nog veel
kweldergrond ligt onder het huidige Selwerd. Bij het daadwerkelijk openbreken van de straten zal
nader onderzoek worden gedaan.
Op de foto zien we de archeologen
aan het werk in de Elzenlaan.

Krant in november 2021:

Tijdens het laatste weekend van
september vond in De Fontein
het afscheid plaats van dominee
Marga Baas die op 1 oktober met
vervroegd emeritaat ging. Op
twee momenten werd aandacht
besteed aan dit afscheid. Op vrijdagavond arriveerde Marga met
haar man Feike en haar vader in
een old-timer (een Chevrolet uit
1970) bij De Fontein. Inmiddels
was de kerkzaal goed gevuld met
kerkgangers en andere genodigden. Tijdens deze bijeenkomst
lieten alle werkgroepen, koren en
musici van zich horen. En onder
het genot van een Italiaans buffet
kon men op twee plaatsen kijken
naar een power-point presentatie
met foto’s uit de periode van 31
jaar dat Marga predikant was.
Eerst van De Wingerd (in de toenmalige Trefkoel) en daarna van
De Fontein.
Aan het eind van de avond werd
Marga symbolisch een cadeau
aangeboden namens de gemeente van De Fontein: geld om een
beeld voor in de tuin te kopen.
Het tweede afscheidsmoment had
een heel ander karakter. Dat was
tijdens de afscheidsdienst op zondagmiddag. Na de dienst werd
Marga toegesproken door onder
andere (ex) collega-predikanten
en door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de
heer George Hooijer. Hij overhandigde Marga het “draaginsigne in
goud” met een gekalligrafeerde
oorkonde namens de Protestantse Kerken in Nederland. Marga
maakt plaats voor Ruth Pruis die
met steun van twee predikanten

uit de stad de komende twee jaar
buurtpastor van De Fontein zal
zijn.

Het is tijd om bij te praten. Heb je een sociaal of
goed groen idee? Of vind
je dat het in Paddepoel
ergens aan ontbreekt op
het gebied van leefbaarheid als wijk? Wil je meedenken over oplossingen of
heb je een klacht over een
oplossing die niet werkt?
Kom langs. Praat gerust
eens mee op de Grote
Co-Creatie bijeenkomst
voor bewoners en ondernemers en professionals in
de wijk.
De open bijeenkomsten
vinden plaats op elke
vierde donderdag van de
maand dus op 28 oktober en daarna weer op 25
november in Buurtcentrum
Tuinpad.
Je kunt inlopen op twee
momenten.
• Exact om 15.00 uur voor
het hoofdprogramma
• Om 16.15 uur voor bijpraten, hapje en drankje
Geen zin in grote groepen,
maar wel een goed idee
of een vraag? Kom dan
eens langs op spreekuur in
Bernlef, bijna elke dag: zie
advertentie. Aanmelden
voor bijeenkomsten is wel
verplicht. Liefst per mail
als dat kan. Mail naar: Titia
Struiving,
mooiwelpaddepoel@ziggo.
nl of bel 06 4002 60 45

HET IS VANDAAG ETEN WAT DE POT SCHAFT

Joop Luining

De volgende Nummer 1 verschijnt in week 46 (17-19 november 2021)
LET OP!!!!! De uiterste aanleverdatum voor kopij is maandag 8 november 2021

Buurttaxi
Selwerd
Buurttaxi rijdt ouderen en

Op werkdagen
tussen
9.00 - 17.00 uur
€ 1,50 per rit
(pin en contant)

hulpbehoevenden in Selwerd e.o.
Ruimte voor rollator.

06-1934 9573
www.buurttaxiselwerd.nl
Dierenriemstraat 112 in Groningen

HAAR EN HUIDVERZORGING
VOOR JONG EN OUD!
Fijne sfeer, aandacht en vakmanschap!

Valpreventie
Valongevallen vormen een ernstig en toenemend probleem bij
ouderen. Gemiddeld elke vier minuten komt een oudere op de
eerstehulpafdeling na een valongeval. De fysieke, sociale en
maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. Heeft u vragen over
(moeilijker) bewegen, een verminderde balans of andere risico’s die
kunnen leiden tot vallen, neem dan vrijblijvend contact op met de
fysiotherapeut in De Es. Samen bekijken we wat er mogelijk is op
gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek of psychologie.
Ook de apotheker in De Es kan u adviseren over bepaalde
(combinaties van) medicijnen die uw valrisico beïnvloeden.

Maak een afspraak via onze site

www.HairBeauty-Salon.nl
of even bellen naar 050 571 1607

Neemt u telefonisch contact op met De Es via 050 - 752 5328
of loop binnen voor een afspraak.

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

• nieuwe fietsen
• gebruikte fietsen

• onderdelen
• reparaties

Voldoende elektrische fietsen beschikbaar!

Onze openingstijden vindt u op www.hermanvandermeulen.nl

Batavus-Gazelle-Koga-Socibike-Sparta-Union-Ridley
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adverteren.
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Van de Wijkraad Paddepoel
Plek in de wijk

Gezocht: leden
projectgroep AED

Wegens omstandigheden was onze vergadering
deze maand een week uitgesteld, naar dinsdagavond 12 oktober. Er was een heel scala aan
onderwerpen dat kort de revue passeerde, zoals
Buurtwarmte, de wijktaxi en de mobiliteitsvisie.
Daarnaast hebben we het gehad over:
Boek & Buurt
Helaas zijn we als wijk sinds half oktober onze
ruimte in het winkelcentrum kwijt. Als wijkraad waren we erg blij met de
ruimte die we hier hadden voor activiteiten. Gelukkig zijn enkele enthousiaste wijkbewoners momenteel druk op zoek naar een nieuwe locatie. Zodra
deze gevonden is, blijven we dit van harte ondersteunen.
AED’s en bankjes
Voor de Wijk Top 3 hebben we inmiddels enkele ideeën ontvangen. Daar
zaten twee aanvragen bij voor een AED. Daarover leest u hiernaast meer.
Ook kregen we een vraag voor meer bankjes langs wandel- en fietspaden in
de wijk. Hier gaan we mee aan de slag. Is er een locatie waar u nog graag
een bankje ziet? Laat het ons weten. Ook zijn meer plannen voor de wijk nog
steeds welkom! Lukt het niet meer voor dit jaar, dan alvast voor volgend jaar.
Nieuwe leden
Momenteel hebben we als wijkraad vijf leden: een drietal dagelijkse
bestuursleden en twee algemene bestuursleden. Graag vullen we dit nog aan
met een of twee enthousiaste inwoners. Lijkt dit u wat? Dan bent u van harte
welkom om eens een vergadering bij te wonen.
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 noodzakelijk. De volgende vergadering is op maandag 1 november 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

Waar bij jou in de buurt
hangt er een AED, weet
jij het? En hoeveel hangen
er in de hele wijk? Voor
het wijkbudget kregen we Weet jij waar deze
twee aanvragen voor een AED hangt?
AED. We staan daar erg
positief tegenover. Ook riep het vragen bij ons
op: waar hangen al AED’s? En waar kan Paddepoel nog een extra AED gebruiken?

Twee doelen

In overleg met Co-Creatie starten we daarom een
projectgroep van inwoners die zich hiervoor in
willen zetten. Het eerste doel is om uit te zoeken
waar al een AED hangt, zodat we deze informatie
met de hele wijk kunnen delen. Ook zien we zo
waar nog een of meerdere apparaten nodig zijn
voor een goede dekking van de hele wijk, zodat
deze daarna aangeschaft kunnen worden.

Extra AED’s in Vinkhuizen

In Vinkhuizen worden dit jaar uit het wijkbudget twee extra AED’s aangeschaft. Er is al
contact gelegd om informatie uit te wisselen.
Contact leggen met Selwerd en Tuinwijk lijkt
ons ook een goede zet, zodat we hierin samen op
kunnen trekken.

Help jij mee?

Wil je meehelpen, neem dan deel in deze tijdelijke projectgroep. Ook kun je meehelpen door
je kennis over bestaande AED’s in Paddepoel
door te geven. Voor beide kun je bericht sturen
naar secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl. We
horen graag van je, alvast bedankt!

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 1 november. Tijd: 20.00 uur. Plaats: kantoor van de wijkraad
Aanmelden kan via een bericht aan secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Deadlines kopij 2021
08 nov, 06 dec.
Druk- en bezorgdata 2021
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 8 november.
Algemene vraag of suggestie
aan de redactie?
U kunt contact opnemen met
redactievoorzitter Titia Struiving via 06-40026045. Ook
voor vragen over sponsoring.

“Ode aan de ontmoeting”
weggehaald en gedemonteerd
Foto: Hans Mulder.
Het kunstwerk “Ode aan de Ontmoeting” van Eva Koopmans, dat
deze zomer op het winkelcentrum
in Selwerd stond, is gedemonteerd en afgevoerd. Een beetje
onverwacht, maar onze fotograaf

Hans was net op tijd om dit vast
te leggen. Het kunstwerk werd
een maand eerder dan gepland
weggehaald. Volgens de winkeliers zat de tijd erop voor het tijdelijke (interactieve) kunstwerk.
Misschien iets te interactief?

Ingezonden

Advertentieverkoop en
opmaak
Neem voor het plaatsen en
evt. opmaken van
advertenties contact met
Jan-Jaap Bakker van Noordpers via 06-41461317 of
kranterij@noordpers.nl.
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/redigeren en/of in te korten. Teksten
uit de wijkkrant kunnen overgenomen worden met exacte
bronvermelding.

Kinderboekenweek op De Wegwijzer
Op basisschool CBS De Wegwijzer
in Selwerd is woensdag 6 oktober
op feestelijke wijze de Kinderboekenweek geopend. Het thema
van de Kinderboekenweek is dit
jaar: 'Worden wat je wil!'.
Verschillende beroepen
Dit was de eerste keer in lange tijd
we weer met iedereen samen een
activiteit hadden. Er waren vrolijke vlaggetjes opgehangen en we
deden met elkaar de dans van Kinderen voor Kinderen: ‘Worden wat
je wil! Het zag er erg gezellig uit.

Ook waren er verschillende professionals aanwezig bij de opening,
die langs de klassen gingen om iets
te vertellen over hun beroep. Dat
varieerde van boer tot brandweervrouw en van verpleegkundige tot
tandarts. Alle kinderen waren meteen onder de indruk.
Voorlezen
Tijdens de Kinderboekenweek
wordt er veel voorgelezen in alle
klassen. Zo lezen de oudere kinderen voor aan de jongere kinderen
tijdens het maatjeslezen en lezen

de leerkrachten voor in andere
groepen.
Ook komen er bekende schrijvers langs op school om met de
kinderen aan de slag te gaan. Zo
komen Mies van Hout, Vivian den
Hollander en Martine Letterie op
bezoek.

Boekenmarkt
Op vrijdag 15 oktober was er een
boekenmarkt op het plein voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Dit
alles om samen te genieten van
lezen, voorlezen en boeken.

Oktober 2021
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WIJKVERBETERING
Sunny Sel werd!

Pieter bespaart heel veel energie
Kunststofkozijnen met triple glas
van boven tot onder – behalve
dan bij de aanbouw. Die kozijnen waren nog te nieuw maar
hebben wél HR++ glas. Zonnepanelen voor en achter. Extra
isolatie op de buitenmuur. Het
dak, de vloer… wat heeft Pieter eigenlijk niet geïsoleerd? Je
mag bij hem komen kijken in de
Abeelstraat.
“Twee jaar geleden zeiden m’n
vrouw en ik tegen mekaar: we
worden zestig, wat doen we?
Gaan we weg of blijven we? Maar
onze zoon woont bij ons en een
appartementje kost ook zo drie

ton. De aannemer kwam langs
voor dubbel glas. Jouw kozijnen
zijn best oud, zei hij. En toen
begon het te malen hè? Ik ging
lezen en informatie vragen, de
wijkvernieuwing kwam er aan
in ons stukje Selwerd, er waren
subsidies. We moeten het heel
anders gaan aanpakken, zei ik.
Ik ging rekenen, alles isoleren
zou zo’n 45 duizend euro worden.
Veel geld, hoe konden we dat
betalen? Nou, het kon. We hebben maximaal gebruik gemaakt
van subsidies en onze hypotheek
overgesloten. En weet je? Door
de lage rentestand betalen we
nu zelfs een paar euro minder

Foto: Mariska de Groot

per maand aan hypotheek. Onze
energiekosten zijn ontzettend
omlaag gegaan. Tussen afgelopen
maart en nu krijg ik al zo’n 600
euro terug.
We zijn nog niet helemaal van
het gas af. Ik doe met een groep
bewoners mee aan
gesprekken met Grunneger
Power en WarmteStad over het
warmtenet, maar ik heb er nog
mijn twijfels over. Ik denk dat
een aansluiting op het warmtenet een lieve cent gaat kosten.
Ik ben me dus ook aan het oriënteren op een warmtepomp. Het
mooie is dat ze het warmtenet
sowieso gaan aanleggen, maar

dat je ook later kan kiezen voor
een aansluiting.
Groningen gaat van het gas af,
maar hier in de straat wacht
iedereen. Ik moet het nú doen,
dacht ik. Want als ik over een
paar jaar met pensioen ben, heb
ik geen spaarpotjes meer. En het
mooie is: we hebben nu al een
lekker comfortabel huis.”
Kijken bij Pieter? Hij doet mee
aan de Duurzame Huizen Dag
op zaterdag30 oktober 2021
Langskomen op afspraak via:
www.grunnegerpower.nl/duurzame-huizendag.

Duurzaam wonen als huurder? Natuurlijk!
Robbert-Jan, Anne en hun baby
Nora gaan duurzaam wonen in
hun appartement in de Eglantierstraat. Samen met 85 andere
bewoners krijgen zij een inductiefornuis en elektrische boiler
dankzij het project Inductie 050,
een samenwerking van woningcorporatie Nijestee en Grunneger Power.
De bewoners, die in de Eglantierstraat, Iepenlaan, Esdoornlaan en
Eikenlaan wonen, hebben straks

geen gasmeter meer. Zij worden
aangesloten op het warmtenet. Verwarming, warm water en koken
gebeurt dan duurzaam. Bewoner
Anne: “Dit is voor ons een geweldige stap richting duurzamer wonen.
Zelf kun je namelijk niet makkelijk zulke grote maatregelen
nemen in een huurhuis.”
Motivatie om mee te doen
Anne ziet als kersverse moeder
het belang van duurzamer leven
absoluut in. “Het milieu vinden

Foto: Hans Mulder
Sinds 8 oktober hebben we in Selwerd een eigen
video- en postcastserie. De première vond plaats in
De Duindoorn. Wethouder Roeland van der Schaaf
en directeur Dick Takkebos van Warmtestad deden
de aftrap door een druk op de knop en het uitbrengen van een toast. De eerste uitzending richt de blik
op Selwerd en de wijkvernieuwing. Naast de werkwijze en de impact die het op het leven van mensen
heeft, gaat de serie ook in op het warmtenetwerk
van Warmtestad. Kom kijken: www.sunnyselwerd.
nl/kijkindewijk

wij belangrijk. Helemaal nu we
een kleintje hebben. Het gaat toch
ook om haar toekomst. Wanneer
je huurder bent, is het lastiger om
grote stappen te maken in duurzaamheid dan met een koophuis.
In dat geval kun je namelijk zelf
kiezen of je zonnepanelen of een
warmtepomp wilt bijvoorbeeld.
Wij kunnen dat normaal niet
zomaar. Met dit project konden
we dat toch en we hoefden er dus
ook niet lang over na te denken om
mee te doen.”

V.l.n.r. Bewoner
Maarten Brandts
Buijs, wethouder
Berndt Benjamins,
wethouder Roeland
van der Schaaf en
directeur Nijestee
Pieter Bregman
sloegen op 8 oktober
symbolische eerste
palen voor de 94
nieuwe woningen
van Nijestee in sociale- en middenhuur.

Duurzaamheid voor iedereen
Anne en haar vriend Robbert-Jan
hopen stiekem zelfs op een groen
sneeuwbaleffect onder buren in
Selwerd: “Het geeft mensen die
normaal die optie niet hebben nu
wel de kans om los van het aardgas
te gaan wonen. Ook nog gratis en
op een heel makkelijke manier.”

Anne en baby Nora

Foto: Hans Mulder

Eerste paal nieuwbouw Nijestee

De bouw van de 94 nieuwe levensloopbestendige huurwoningen
in de Berkenlaan, Mispellaan en Eikenlaan is officieel begonnen.
Bewoners zijn betrokken bij het realiseren van de nieuwbouwplannen. Het is belangrijk dat zij ruimte krijgen om mee te denken,
vertelt Pieter Bregman, directeur van Nijestee: “Op verzoek van
bewoners komen er bankjes op de galerij, zodat ze elkaar kunnen
ontmoeten.” Meedenken, meepraten en meedoen zijn belangrijke
doelen van de wijkvernieuwing Sunny Selwerd.

Foto: Hans Mulder
Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk herbergen vele
kunstenaars. Zowel amateur als professioneel. Hun
werk is tijdens een raamexpositie te bekijken. Het
is een bonte verzameling van diverse stijlen en technieken. Zowel glaskunst als figuratieve kunst maar
ook illustratief werk. Bij een korte rondgang vertelden diverse deelnemers vol trots over hun werk. De
expositie is nog tot 31 oktober te zien.

Oktober 2021
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Bericht uit Boedapest

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

De tijd gaat erg snel, het is
alweer een maand geleden sinds
dat ik heb geschreven, maar voor
mij voelt het eerder als een week
geleden. Er is zoveel te doen,
zoveel te zien, maar helaas zitten
er maar vierentwintig uur in een
dag.
Het leven in Boedapest begint
steeds meer te wennen
Langzamerhand begin ik te wennen aan Boedapest, aan de mensen, de cultuur, de producten, en
weet ik al goed mijn weg rond de
stad zonder steeds op mijn telefoon te kijken. Ook begin ik langzamerhand kleine woordjes te

begrijpen en te spreken, ik probeer de taal te leren maar tot nu
toe gaat dat nog niet zo gemakkelijk. Daarnaast begin ik ook
te wennen aan het rijden in Boedapest, de brakke, smalle wegen
zijn voor mij geen obstakel meer
en ik toeter lekker met iedereen
mee. Veel gebruik ik de auto
echter niet, alleen om één van de
mooie oude dorpjes te bezoeken,
of om naar een natuurgebied te
gaan en een stukje te wandelen.
Even uit de stad zijn kan heel
ontspannend werken. In Groningen was ik binnen 5 minuutjes
bij het Reitdiep, en binnen 20
minuutjes buiten de stad. Als ik

hier naar de grens van de stad
wil lopen dan ben ik minimaal 3
uur onderweg. Veel grote parken
zijn er helaas ook niet te vinden,
dus voor een stukje natuur moet
je echt een dag vrij plannen, wat
ik jammer vind wat ik ben dol
op natuur. Het voordeel van een
grote stad is echter wel dat alles
zo lekker dichtbij zit, daarnaast
zijn sommige supermarkten ook
24 uur per dag geopend (als ik ’s
nachts toch ineens heel erg zin
heb in chocolade).
Aan studentenwoningen geen
gebrek
Mijn huisje zit ook lekker midden in het centrum, ik denk vaak
aan hoeveel mazzel ik heb met
zo’n toplocatie. Daarnaast was
het snel geregeld, heb ik goed
contact met de huisbaas, is het
huis redelijk goed in staat en kon
ik gelijk het huis in toen ik in

Boedapest aankwam (zelfs eerder dan mijn contract in ging).
Ik lees regelmatig artikelen over
Groningen en naast de uit de
hand lopende feesten komt de
woningnoodcrisis erg vaak voorbij. Ik lees over studenten die in
een soort evacuatie kamp moeten slapen, studenten die worden
afgezet door huurbazen, en studenten die in versleten woningen leven. Ik leef met ze mee. Ik
kan mij niet voorstellen dat ik in
Boedapest aan zou komen na een
lange reis en nergens had om
naar toe te gaan. De eerste paar
dagen een hotel was de keuze
geweest, maar naar een paar
dagen wordt een hotel al snel te
duur. Dan naar een hostel, maar
dat kan ook niet veel langer dan
een week. Ik denk zelf dat ik dan
op een gegeven moment gek zou
worden, een mens heeft privacy
nodig. Iedere keer als ik door de
artikelen blader hoop
ik dat ik een artikel
tegen kom met de naam
‘woningcrisis opgelost’,
maar ik ben bang dat
dat nog lang gaat duren.
De kamer situatie hier
is echter omgekeerd.
In plaats van dat een
student mensen appt of
ze nog iemand kennen
die een kamer aanbiedt,
worden wij hier door
onze huisbaas geappt
om te vragen of wij nog
iemand kennen die een kamer
zoekt. Ook hebben de studenten
die op zoek zijn naar een kamer
vaak binnen 1 tot 3 dagen al een
kamer gevonden, het aanbod is
erg groot.
Om 12 uur ’s nacht lekker gaan
stappen (met vaccinatiebewijs)
Naast de berichten over de
woningnood zie ik ook regelmatig berichten over de uitgaans-gerelateerde corona maatregelen. Waar je in Groningen
om 12 uur ’s nachts naar huis
moet gaan, gaan de studenten
(inclusief ik), de stad in. Je hebt
echter wel een vaccinatie- of

testbewijs nodig maar daar blijft
het bij. Het nachtleven in Boedapest bevalt mij erg goed, het
was even wennen om na bijna
een jaar niet te stappen ineens
weer twee (of soms meer) keer
per week uit te gaan. Maar dat
wennen was het waard. De meeste kroegen en bars zijn hier tot
5 á 6 uur geopend (zolang houd
ik het zelf nog niet vol zonder
in slaap te vallen), en de stad is
dag en nacht actief. De bars zijn
vergeleken met die in Groningen
erg groot. Waar je in Groningen
vaak één zaal hebt met één soort
muziek hebben de meeste bars
hier vaak 4 tot 8 verschillende
zalen met allerlei verschillende
muziek smaken, genoeg voor
iedereen. De bars zijn gezellig
druk. Soms iets te druk als je het
mij vraagt, maar dat kan ook aan
de grote omslag tussen Groningen en hier liggen.

Geen Poelestraat, maar met de
metro van bar naar bar.
Een voordeel aan Groningen was
dat alle bars dicht bij elkaar
lagen, het enige wat je hoefde
te doen was naar de Poelestraat
fietsen, en daar was je dan de
hele nacht. Als je hier van bar
wilt wisselen kan het zijn dat
je soms de bus of tram moet
nemen, wat niet altijd ideaal is.
Ik weet niet waar ik liever stap,
in Groningen, of in Boedapest,
eigenlijk wil ik gewoon een mix
van beide. Echter zou ik het niet
erg vinden om nu eventjes in
Groningen terug te zijn. Groetjes
uit Boedapest, Rick Valk.

Groningen herbergt vele kunstenaars in de wijken, ook in Selwerd, Tuinwijk en Paddepoel
Raamexposities, ze lijken als
paddenstoelen uit de grond te
schieten. Zo zijn er al raamexposities geweest in Korrewegwijk,
De Hoogte en de Oosterparkwijk.
Nu ook in Lewenborg en de
SPT wijken Selwerd, Paddepoel
en Tuinwijk. De cultuurcoaches
van VRIJDAG in de Buurt zijn
initiatiefnemers. Magda Rozenveld merkte in Korrewegwijk/De
Hoogte dat onder de kunstenaars
in de wijk behoefte is om te exposeren. Dit blijkt niet alleen zo
te zijn in deze wijk, maar ook in
de andere wijken van Groningen.
Zowel amateur als professionele
kunstenaars laten heel graag hun
werk zien.
Cultuurcoach Lucas Winkel zegt:
“De meeste kunstenaars hebben in
de Coronaperiode niet kunnen exposeren. Nu de wereld weer open gaat,
betekent het niet dat iedereen direct
zijn werk ergens kan laten zien.
Daarnaast zijn er ook mensen die
voor hun hobby prachtige werken
maken, nu hebben ze een podium
om dit te laten zien. Ik word er zelf

heel blij van om te zien hoe professionals naast amateurs in een expositie staan en dat bij een gezamenlijk moment iedereen elkaars werk
waardeert en het enthousiasme voor
kunst deelt.”
Ook brengt de organisatie van
een raamexpositie in een wijk

mooie samenwerkingen tot stand.
Zo nam Ruth Pruis van buurtkerk
De Fontein in SPT het voortouw
en nam contact op met de cultuurcoach Selwerd/Paddepoel met de
vraag: “Kunnen wij dit ook doen in
onze wijk?” Zo gezegd, zo gedaan.
Daarbij sluiten Sunny Selwerd
en Lee Smale van Sonde2000 en

Buurtcentrum Tuinpad aan.
Benieuwd naar de werken die
u kunt vinden in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk? U kunt de
kaart vinden bij onder andere:
Sonde2000, Forumbibliotheek
Selwerd, De Fontein, Tuinpad en
wijkrestaurant de Duindoorn.

Ingezonden

Ook kunt hem online vinden op
de Facebook groep: VRIJDAG in
de Buurt Selwerd/Paddepoel.
De expositie
loopt nog tot en met
31 oktober 2021.

“Das E-bike Original“

BENT U AL KLAAR
VOOR HET NAJAAR?

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

VANAF

€ 2499.-

Geef uw fiets een

WINTERBEURT
nu slechts € 35,(elektrische fietsen € 45,-)

MET GRATIS FIETSTAS!

Victoria E-bikes
VANAF

€ 1999.-

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

Wijkspreekuur Paddepoel van start!
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
In het restaurant van Bernlef (ingang
Venuslaan, tegenover de vijver)
Dankzij een unieke samenwerking van
Wijkbureau Paddepoel en Co-Creatie Paddepoel, gaat deze maand een bijzondere
service voor de bewoners van Paddepoel
van start: het Wijkspreekuur Paddepoel.
Het wijkspreekuur is opgezet voor en
door bewoners en is bedoeld voor wijkgerelateerde kwesties. Heb je een leuk
initiatief voor Paddepoel, dan kun je
op het wijkspreekuur terecht voor bijvoorbeeld advies. Ook als je vragen
hebt over de wijk, kun je naar het
wijkspreekuur. Dankzij de gastvrijheid
van Werkpro/Buurten bij Bernlef zal
het wijkspreekuur voorlopig in het restaurant van Bernlef worden gehouden.
Gastheer is Adrie Kuik van Wijkbureau Paddepoel. Schuif bij hem aan
op het wijkspreekuur met je ideeën
en je vragen over Paddepoel. Dat kan

Hair & Beauty
Paddepoel
vierde op
1 oktober
haar eerste
verjaardag in
winkelcentrum
Paddepoel.

al op donderdag 21 oktober van 14:30 uur
tot 15:30 uur. En vanaf 25 oktober elke
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag,
eveneens van 14:30 uur tot 15:30 uur. De
koffie is klaar! Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen? Bellen kan ook:
06-20982461

Jubileum Hair & Beauty
Door Ingrid Werleman
De tijd gaat snel, als je het fijn hebt. En
daar zijn de dames van Hair & Beauty
Paddepoel het helemaal mee eens. Waarom? Omdat ze elke klant de nodige tijd
en persoonlijke aandacht geven. “We willen onze klanten een ‘leuk familiegevoel’
geven,” vertelt Christy die de leidinggevende in de beautysalon is. “Het gevoel
dat we op elkaar letten en dat iedereen
even belangrijk is. We willen dat mensen
zich welkom voelen bij ons. Daarom stellen
we ook diepere vragen over hun persoonlijke voorkeuren. Wilt u een kapsel dat u
gemakkelijk kunt verzorgen omdat u veel
traint of moet uw kapsel lange tijd mee
omdat u veel vergadert voor uw werk? Voor
zowel dames als heren, nemen haarstylisten de tijd om uw haar te analyseren en
uw wensen te horen, zodat er een mooi en
passend kapsel en/of (gedurfde) kleur kan
worden gecreëerd. Dat heet consultation
in ons vak.”
Patricia, de contactpersoon voor winkelcentrum Paddepoel vertelt: “We voelen
ons helemaal thuis in het winkelcentrum
Paddepoel. Ook hier willen we een hecht
familiegevoel creëren. We ondersteunen
elk verzoek om gezamenlijke promotie en
evenementen te organiseren. Hier heeft

elke ondernemer baat bij omdat de kosten
lager zijn en ieder een deel doet dat bij
hun winkel past. Denk maar aan een leuke
modeshow. De één doet de kleding en de
ander de tassen en wij de kapsels. En de
klanten krijgen een mooi moment met
speciale acties.”
Sinds kort heeft Hair & Beauty er ook een
schoonheidssalon bij. Daar kan de klant
ook haar/zijn gezicht laten stralen.
De officiële opening was op 1 oktober
2020. Dus dat moest deze maand volop
gevierd worden. Ook hier werd samengewerkt met andere ondernemingen in het
winkelcentrum. Voor iedereen die langs
kwam om te feliciteren was er koffie, thee
en gebak. Ook zijn er verschillende mooie
acties voor klanten en komt er een mooie
verrassing aan voor alle ondernemers in
het winkelcentrum.
Hair & Beauty Paddepoel is heel dankbaar voor de vele felicitaties en mooi
commentaar op hun service tijdens hun
viering. Wilt u meer weten over hun services dan kunt u hen op de website van winkelcentrum Paddepoel vinden en op hun
eigen Facebook-pagina. De medewerksters
van de salon zijn: Christy, Cindy, Patricia,
Wilma, Sylvia en Irene. De eigenaar heet
Martin.
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Moeder in Coronatijd
Langzamerhand begint de titel
van deze column gelukkig te verouderen, maar deze keer is hij
zeker nog van toepassing.
Wat is er aan de hand? Hebben
we corona? Zitten we allemaal in
quarantaine? Nee, gelukkig niet!
Maar een vriend van ons heeft
corona gehad en is nu aan het
opknappen in een revalidatiecentrum. Op zich zou dat normaal
gesproken ons leven niet heel erg
beïnvloeden, ware het niet dat hij
een hond heeft... en nu hebben
wij dus een hond! We noemen het
tijdelijk, maar bij het verschijnen
van deze krant is het beestje al
meer dan 6 weken bij ons.
Dat een hond hebben niet typisch
iets voor ons is, blijkt al uit
reacties van bekenden die ons
tegenkomen op straat. Het stomverbaasde zinnetje 'Hebben jullie een hónd??!' heb ik toch al
wel vrij vaak gehoord. Het is
dan ook zeker niet ons plan
om in de toekomst een
hond te nemen, maar
op dit moment is het
helemaal prima! Het
is een leuke, vriendelijke oude hond,
die met mij mee
wandelt op mijn
toch al gebruikelijke ommetjes,
die daardoor ook
flink langer worden en dat is helemaal niet slecht
voor me. Lopen
in de regen en de
wind blijk ik ook
helemaal niet vervelend te vinden, maar
eerder verfrissend.
Thuiskomen met een
natte hond en dat het
huis dan de rest van de
middag naar natte hond ruikt
vind ik dan weer redelijk onacceptabel. Ik heb hem al eens verboden naar natte hond te ruiken,
maar dat had verrassend weinig
effect, dus dat heb ik ook maar
weer los gelaten.
Wandelen met hond is wel echt
een nieuwe ervaring! Dit exemplaar heeft graag het gevoel van
regie en pakt dan het uiteinde
van zijn riem in zijn bek om zo
zelf te bepalen waar we heen

gaan. Het ziet er wel een beetje
uit alsof de hond mij uitlaat in
plaats van andersom en eigenlijk
is dat ook wel zo, want het kan
mij over het algemeen erg weinig
schelen waar we heen gaan en
hem blijkbaar wel, prima joh, ik
sjouw er wel achteraan. Ook blijkt
de categorie 'mensen met honden' een complete subgroep in de
maatschappij te zijn waar ik geen
weet van had. Even groeten, soms
een praatje, honden die elkaar
vriendelijk besnuffelen of juist
naar elkaar grommen of blaffen.
En in mijn geval vooral heel veel
stilstaan, want als deze hond een
andere hond ziet aankomen, ook
al is het op grote afstand, gaat hij
nederig op zijn buik liggen tot de
andere hond voorbij is. Op geen
enkele manier meer mee te krijgen voor de ander gepasseerd is.
Daar sta je dan...

Nieuws van WIJ Selwerd, voor Selwerd
Paddepoel en Tuinwijk
De Entree van WIJ Selwerd
Zoals in de vorige krant aangegeven, is de Entree van WIJ Selwerd weer open, nu in een grotere
ruimte van de Vensterschool. Elke
maandag tussen 9 en 13 uur en
elke donderdag tussen 13 en 17
uur kun je inlopen. Dan is ook het
IDO, het Informatiepunt Digitale
Overheid open in de Forum-bibliotheek, maandag van 10-12 uur en
donderdag van 13-16 uur.
Je kunt natuurlijk ook langs 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.
We zijn verheugd te kunnen melden dat ook de politie weer start
met het spreekuur in de Vensterschool Selwerd, dit is elke woensdag van 13-14 uur. Je kunt ze
vinden in de hal of in de Entree, er
is een aparte ruimte gereserveerd
om een vertrouwelijk gesprek te
kunnen voeren.
Slim Leven West
Met Slim Leven West is een
samenwerking van verschillende
instanties om bewoners te helpen
bij een gezondere en positieve
leefstijl. Het project gaat nu ook
in Tuinwijk, Paddepoel en Selwerd
van start.

Huisartsen, praktijkondersteuners van huisartsen, fysiotherapeuten en WIJ-medewerkers kunnen in overleg bewoners koppelen
aan getrainde vrijwilligers. Samen
gaan de bewoner en vrijwilliger
op zoek naar wijkactiviteiten of
wijkorganisaties waar er gewerkt
kan worden aan een positieve
gezondheid. Je wordt ook geholpen om een doel onder woorden te
brengen en welke stappen je moet
zetten om daar te komen.
Positieve gezondheid is niet alleen
dat je niet ziek bent, maar ook
dat je goed in je vel zit, je gezond
voelt, je goed om kunt gaan met
de uitdagingen van het leven. Je
kunt werken aan je conditie, maar
het kan ook betekenen dat je op
zoek gaat naar vrijwilligerswerk,
of een opleiding, of betaald werk.
Of dat je eerst ergens anders aan
moet werken voordat je dit gaat
doen.
Je kunt je aanmelden als je 18
jaar of ouder bent, als je aan
je gezondheid wilt werken om je
gelukkiger en fijner te voelen, en
als je een ongezond gewicht hebt
en je daardoor het risico loopt om
ziekt te worden.
Je kunt gratis meedoen aan het
gezondheidstraject. Het wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. Deelname is gratis maar
zeker niet vrijblijvend! Er wordt

verwacht dat je bij alle sessies
aanwezig bent en je huiswerk
doet. Je doet dit niet alleen, maar
met meer mensen in een groep.
Het programma duurt 2 jaar, het is
een combinatie van 16 groepssessies en 8 individuele gesprekken.
De onderwerpen voeding, beweging, slaap, stress en ontspanning
komen aan bod.
Je kunt je aanmelden bij: je eigen
WIJ-contactpersoon, Alice Kok
(mail alice.kok@wij.groningen.nl)
of bel 050 367 42 20. Je kunt je ook
aanmelden via je huisarts, praktijkondersteuner van je huisarts
of fysiotherapeut
Heb je ervaringsdeskundigheid of
heb je belangstelling om getrainde vrijwilliger te worden? Je kunt
ook vrijwilliger worden bij Slim
Leven West. Voor informatie bel of
mail je ook Alice Kok.
Een leefstijlcoach kan je ondersteunen om stappen te zetten op
weg naar een andere leefstijl!
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 of kom
langs in de Vensterschool, Eikenlaan 288. Tot ziens!

Ingezonden

Nablijven? Ja graag!
Illustratie: Angelique Boter

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.

Ingezonden

Expositie Marja de Bruijne
Marja de Bruijne exposeert in
het theehuis van het Selwerderhof van 10 oktober 2021
t/m 6 januari 2022.
‘Lyrische landschappen’ is de
titel van haar schilderijen.
Marja is nu gastvrouw in
het theehuis, maar voorheen
oud-docent creatieve vakken
en activiteitentherapeut. Haar
werk is een weergave van sfeer
en emotie, geschilderd met
een losse toets.
Zij laat zich inspireren door de
kleuren en vormen uit de realiteit die ze in haar geheugen
heeft opgeslagen.
Geleid door haar intuïtie
en fantasie komt ze tot een
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schilderij. Meestal is dat een
figuratief beeld, soms is het
abstract.
Zij werkt met acrylverf op
papier en canvas, met kwast
en paletmes.
Het schilderen is voor haar
een groot avontuur waarbij de
uitkomst soms lang in het verborgene kan blijven.
Die ontwikkeling is spannend
en daar houdt zij van.
Ben je geïnteresseerd in haar
schilderijen en zou je graag
meer willen zien? Kijk op haar
website of maak afspraak voor
een atelier bezoek. Website:
www.marjaschilderijen.nl

Kinderen in Selwerd, Paddepoel
en Tuinwijk krijgen een verlengde schooldag
Na schooltijd muziek maken,
sporten, dansen, yoga, tekenen,
toneel doen, koken of techniek?
Of hulp bij taal, rekenen of een
ander vak dat moeilijk is? Dat
staat alle basisschoolkinderen in
Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk
na de herfstvakantie te wachten.
Alle scholen doen mee en het is
helemaal GRATIS.
Zo willen de gemeente Groningen, basisscholen, kinderopvang
SKSG, VRIJDAG in de Buurt, WIJ
en andere organisaties in de wijk
ervoor zorgen dat kinderen meer
kansen krijgen, hun onderwijsachterstanden wegwerken en ontdekken waar ze goed in zijn.
Leren en leuke dingen doen
Projectleider Mirjam Pepplinkhuizen legt uit hoe het werkt. “Op
maandag, woensdag en vrijdag
organiseert iedere school eigen
activiteiten. Bijvoorbeeld begrijpend lezen voor kinderen die daar
moeite mee hebben, of topo of
rekenen. Op de dinsdag en donderdag is er een breed aanbod
van leuke dingen: sport, cultuur,
voeding, van alles. Dat kan op
je eigen school zijn, een andere
school of in een buurtcentrum of

ergens buiten in de wijk. Je kiest
een activiteit en die doe je dan
zes weken. Na die zes weken kan
je doorgaan of iets anders kiezen.”
Ouders en bewoners welkom
Alle scholen gaan om 14.00 uur
uit. De kinderen hebben dan eerst
pauze tot 14.30 uur. Ze krijgen
drinken, fruit of iets anders te
eten, dat hoeven ze niet zelf mee
te nemen. Van 14.30 tot 16.00 uur
is het dan tijd voor actie. Mirjam
hoopt dat ouders en bewoners
uit de wijk zin hebben om mee
te doen op de dinsdagen en donderdagen. “Het zou heel leuk zijn
als ouders een kookclubje gaan
leiden, of iets anders.”
Problemen lossen we op
Wat als kinderen niet zelf naar
een activiteit mogen lopen of fietsen? “Dan gaan we kijken hoe
we dat kunnen oplossen”, zegt

Mirjam. Ze hoopt dat heel veel
kinderen, ouders en mensen uit
de wijk gaan meedoen. “Selwerd,
Paddepoel en Tuinwijk hebben
samen vier basisscholen. Ik heb
eens zitten tellen: dat zijn wel zo’n
600-700 kinderen!”
Stap voor stap
Het betreft een project van twee
jaar in een aantal wijken van
Groningen, en heeft als werktitel
Verlengde Schooldag (VSD). De
Hanzehogeschool Groningen gaat
onderzoek doen of het werkt. Alle
naschoolse activiteiten komen
overzichtelijk op een website. Mirjam: “Dat moet nog. We beginnen
klein, met een paar activiteiten en
bouwen programma daarna uit.”
Informatie en aanmelden gaat via
de eigen basisschool. Mailen kan
ook: verlengdeschooldagspt@outlook.com

Wijkwandeling Selwerd op Burendag
Tekst en foto: Hans Mulder
Op 25 september was het nationale burendag. In Selwerd konden bewoners aan de wandel, onder begeleiding van een aantal gidsen. Zij lieten de deelnemers
kennis maken met wijkorganisaties als de BSV-Selwerd,
kerk De Fontein, Buurtcentrum De Berk, het Wijkbedrijf, Loopgroep Astrea en wijkrestaurant De Duindoorn. Er werd in groepjes gelopen en op alle locaties
was een activiteit waar men aan kon meedoen. Deelnemers konden onder andere looptips en een training
volgen bij Astrea en een korte film zien bij De Berk.
Ook werd even stil gestaan bij kunst in de wijk in het
kader van de raamexpositie.
Na afloop was er een heerlijk buffet in De Duindoorn.
Daar kreeg ook de deelneemster die de meeste vragen
goed had van de tijdens de wandeling gestelde vragen
een heerlijk groentepakket mee naar huis.
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Energiek het najaar in
Duurzame huizendag
Op 30 oktober is het Duurzame
Huizendag in Paddepoel. Op die
dag kunt u in heel Groningen een
kijkje nemen in duurzame huizen.
Paddepoel doet mee met vier huizen,
waarvan twee aardgasvrije ‘duurzame
demohuizen’. Als onderdeel van
het Europese project MAKING-CITY
worden in deze huizen alternatieve
energieoplossingen toegepast. De vier
huizen staan in de Zuiderkruislaan,
Neptunusstraat, Jupiterstraat en
Voermanstraat en zijn op zaterdag
30 oktober geopend voor bezoek
tussen 13:00 en 17:00 uur. In de huizen
kunt u de energieoplossingen zelf
bekijken en krijgt u er uitleg over.
Aanmelden is verplicht en kan via
https://grunnegerpower.nl/duurzamehuizendag/
Bij de Voermanhaven staat een

koffiekar waar u voor een kopje koffie
terecht kunt. Ook kunt u aan de kar een
waardebon krijgen voor een tas met
energiebesparende producten (t.w.v.
t 50). Deze waardebon kunt u
inwisselen bij een bouwmarkt. Bij
de koffiekar staan medewerkers van
Paddepoel Energiek en MAKING-CITY
om u nadere informatie te geven over
het project en de demohuizen.
Nieuwe energiecoach
Graag stellen we u voor aan
onze nieuwe energiecoach Berna
Holleboom. Berna werkt samen met
de energiecoaches van Paddepoel
Energiek, Simon Boven en Henk
Wolters, en helpt u graag bij het
beantwoorden van vragen over
energieverbruik en manieren van
energiebesparing. Zeker in deze tijden
van stijgende gasprijzen, kunnen Berna,
Simon en Henk u handige en betaalbare

tips geven voor maatregelen in uw
eigen woning. Voor het maken van een
afspraak kunt u een e-mail sturen naar
info@PaddepoelEnergiek.nl of bellen
met de energiecoaches via 06 37421816.

Mocht u liever op een ander tijdstip
willen afspreken, met Piet of met een
energiecoach, dan stuurt een bericht
naar info@paddepoelenergiek.nl.

Spreekuur
Sinds kort is het pand van SNS/De
Ruimte (winkelcentrum Paddepoel) in
de avonduren niet meer open. Hierdoor
komt ook ons fysieke energiespreekuur
te vervallen. Wel kunt u met vragen
over energie en voor energieadvies bij
ons terecht.
Dat kan online, op donderdagavond
tussen 20:00 en 21:00 uur, als volgt:
• U gaat naar het webadres: https://
meet.jit.si/Spreekuur
• U vult uw naam in, geef toestemming
voor gebruik van camera en microfoon
en u kunt deelnemen. Piet staat u daar
graag te woord.

Plaatsing van de inductiekookplaat
door energiecoach Simon,
in demohuis II Neptunusstraat

Oktober 2021

Kijk op een wijk
Hallo Paddepoelers,
Als een toerist zit ik in de trein
naar Selwerd. Ik stap uit op het
station Noord, ooit Noorderstation, ooit Groningen Halte. In 1884
werd de spoorbaan naar Delfzijl
aangelegd met een bocht om de
stad. Je kon toen nog niet onder
het spoor door en waarom zou je
ook, aan de andere kant waren
alleen maar weilanden en boerderijen. In 1961 kwamen de plannen
voor Selwerd. In 1971 werden het
spoor en het station verhoogd en
sindsdien geldt het Noorderstation als de belangrijkste entree
voor Selwerd.

Een warm bakje voor in een koude
oorlog
Ik sta bij de stationsrestauratie,
ook bekend als Kastanjelaan nummer 1. Op de Kastanjelaan 2, hier
schuin tegenover was ook een bar,
maar dan in een bunker ondergronds, in het gebouw van de BB,
de burgerbescherming. Het idee
was dat je daar in een echte koude
oorlog een warm bakje koffie kon
drinken.
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De Kastanjelaan lijkt meer een
plein. Niet gezellig of romantisch,
zoals je je bij een Kastanjelaan
zou kunnen voorstellen. Hier is
het een te brede straat met een
plein voor bussen. Mooiste van
de Kastanjelaan is dat je er op de
bus naar Paddepoel kunt stappen.
De bomen zijn hier niet allemaal
kastanjebomen. Niet dat ik er veel
verstand van heb, maar ze zijn
verschillend. Voor mij rechts staat
een niet erg indrukwekkend ontworpen school. Links is een aardig
decor van wat oudere huizen maar
die horen bij Tuinwijk. Tja. Verder lopend door de Kastanjelaan
langs jaren zestig huizenblokken
en rijtjeshuizen (ja die hebben
we zelf ook wel), komt een hoge
saaie muur van een flat in het
gezichtsveld. Deze flat staat bij
het winkelcentrum.

Rare jongens die Selwerdianen
Het winkelcentrum (laagbouw)
heeft zelf nog wel enige sier in de
bebouwing, een soort van romaanse bogen in een rossig kleurtje.
Ik drink een bakje koffie in Café
Selwerd, een enigszins gedateerd,

door Matthieu van der Paddepoel
bruin café met biljard. Ik word
vriendelijk bediend en krijg een
prima bakkie. Dat doet de vreemdeling goed.
Ik loop via de Mispellaan naar
de Iepenlaan. Kloppen die bomen
nou? Ook hier zijn nog de bekende blokkendozen. We moeten in
beide wijken nog veel slopen,
denk ik bij mezelf. En dan plots
een fata morgana; een prachtig
hoog rond gebouw met golvende
zilveren balkonlijnen verschijnt
schitterend in een zonnetje. Ik
maak er een foto van. Wat kunnen
wij als Paddepoel hier tegen overstellen? Het wordt even stil in mij.
Aan de Iepenlaan staan veel doorzonwoningen. In Selwerd worden
die woningen door het vele glas
ook wel aquariumbouw genoemd.
De man die mij dat vertelt, verwijst me naar het wijkbedrijf Selwerd, waar als ode aan deze bouw
een hele zaal met aquaria met
verschillende tropische vissen is.
Bij navraag blijkt dit te kloppen!
Rare jongens die Selwerdianen
denk ik even, maar ook nu weer
proef ik die leuke zelfspot.

VanTosties in festivalsfeertje
Dat wijkbedrijf is aan de rand
van de wijk, nabij de ringweg,
gevestigd in een oud schoolge-

bouw. Ik neem daar een kijkje,
niet bij de vissen, maar aan de
zijkant. Daar is een heel intiem
terrasje. Een mooi plekje, met een
rooie caravan en beschutte zitjes,
in een soort van festival sfeertje.
Het heet VanTosties, de woordspeling dringt langzaam tot mij door.
Ook dit hebben wij in Paddepoel
niet, zo’n alternatief plekkie. Ze
hebben geen broodje gezond, wel
een broodje bal gehakt. Maar die
neem ik niet, ik probeer minder
vlees te eten en beschouw mezelf
tegenwoordig als vage terriër. Het
wordt een tosti met alweer een
lekker bakkie koffie. Wat een
superleuk plekkie.

Toch nog maar een keertje terug
naar Selwerd
Goed gehumeurd ga ik verder
langs een nieuw ogend fietspad,
die loopt langs de ringweg maar
groen aanvoelt. Het fietspad
brengt mij bij park Selwerd. In
Paddepoel moeten we het doen
met veel minder groen, denk ik
zo. Om de hoek van het park word
ik opnieuw verrast, onder in de
gerenoveerde studentenflat, is
een café restaurant met uitnodigende vlaggen en gezellig ogende
picknicktafels op het terras. De

Duindoorn heet het. Ik bestel een
biertje. Helaas hebben ze dat niet,
wat mij als Paddepoeler toch weer
een beetje minder jaloers maakt.
Maar ik wil er toch een keertje
eten en ga daarom nog een keertje
naar Selwerd. Tja.

Volgende keer: Dwars door Selwerd
Ingezonden

Kom langs tussen 27 oktober en 5 november
Gemeente Groningen vraagt inwoners om mening en ideeën tijdens De Week van het Afval
Eind oktober organiseert de
gemeente Groningen De Week
van het Afval. Tijdens De Week
van het Afval is de gemeente op
zoek naar jouw mening en ideeën.
Hoe zorgen we er samen voor dat
we in de toekomst geen restafval
meer hebben? Wat zou jou kunnen helpen om je steentje bij te
dragen?
Om een antwoord te krijgen op
deze vragen staan we met een
speciale afvalbar op woensdag
3 november van 14:00 tot 17:00
uur in Forumbibliotheek Selwerd.
Kom langs en laat je horen!
De beste gesprekken worden aan
de bar gevoerd. Om die reden trekt
een mobiele afvalbar de wijken in.
Bij deze stand kun je zo aanschuiven. We gaan graag het gesprek
met je aan. We zijn niet alleen op
zoek naar ideeën, we geven zelf
voorbeelden en inspiratie om tot
minder afval te komen. Welk idee
neem je over? Bij de afvalbar is er

ruimte voor nieuwe, innovatieve
ideeën, die je zelf hebt bedacht of
ergens anders hebt gezien. Maar
geef vooral ook je mening over de
dingen die je graag beter zou willen zien. Allemaal met als doel om
in 2030 een Zerowaste-gemeente
te worden.
Naast onze mobiele afvalbar zijn
er ook publieksevenementen in
Forum Groningen. Op woensdag
27 oktober trappen we af met een
circulaire modeshow, op zondag 31
oktober vindt een paneldiscussie
plaats en op vrijdag 5 november
(tevens de start van Let’s Gro) kun
je aanwezig zijn bij de Trash-Talkshow, waarin de eerste uitkomsten
van de week worden besproken.
Kijk voor meer informatie over
de Week van het Afval op www.
haalallesuitjeafval.nl.
Waarom restafvalvrij?
In het benutten van ons afval –
ondergrondse containers en grijze

Zegt u het maar......

Op de eerste dag van deze
maand, op vrijdagmiddag liep
ik door de Kometenstraat aan
het begin van de middag op
weg naar het station. Er stonden
twee politieauto’s geparkeerd en
ik zag vier agenten in de geheel
betegelde voortuin van het huis.
Een huis dat niet zo lang geleden al eens in het nieuws was
vanwege vrijheidsbeneming en
ander ongure details, die ik me
zeker hier en nu liever niet herinner.
Nieuwsgierig bleef ik even staan
kijken en luisteren. Tegen de
agent die het dichtste bij stond
te praten met een ongeruste
burger (buurtbewoner?) merkte
ik op, dat we op de openbare
weg (d.w.z. het trottoir) stonden
en dat ik dus wel even dacht
te mogen luisteren. Daar keek

hij nogal verbaasd van op. Ik
verduidelijkte dat ik me afvroeg
of deze straat weer in de krant
zou komen vanwege die twee
politieauto’s en die vier agenten.
Nu, dat leek hem van niet. Wat
er wel precies aan de hand was
werd niet duidelijk, maar deze
agent wilde ook op de openbare weg enige privacy voor zijn
onderhoud met bovenstaande
burger (buurtbewoner).
Daar is hij ongetwijfeld toe
gerechtigd en bevoegd, zodat
ik mij aan deze aanwijzing
van het openbaar gezag hield
en een andere agent, die wat
ouder en gemoedelijker leek
aanschoot over de acaciabomen
in deze straat. Ik legde uit, dat
ze breekse takken hebben en
vaak gesnoeid moeten worden, wat bezwaarlijk werk lijkt

huisvuilcontainers – als grondstof
voor nieuwe producten valt nog
veel te winnen. Op dit moment
zitten er nog veel potentieel herbruikbare grondstoffen in het
restafval. Dat is zonde, want dit
extra potentieel vertegenwoordigt
een bedrag van ruim vijf miljoen
euro per jaar aan onnodige verwerkingskosten voor restafval. Als
we er met elkaar in slagen om
deze grondstoffen te scheiden,
besparen we niet alleen onnodige
kosten voor alle inwoners, maar
zetten we ook een grote stap op
weg naar de gemeentelijke ambitie van afvalvrije en circulaire
gemeente.

om grondstofschaarste onderstrepen nog eens extra de noodzaak
hiervan. Met De Week van het
Afval willen we dit onderwerp op
de kaart zetten als volgende stap
om in 2030 restafvalvrij te zijn.

De gemeente wil namelijk een
gemeente zijn waarin zo weinig
mogelijk huishoudelijk afval ontstaat en waarin het afval dat wel
vrijkomt, op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt
als grondstof voor nieuwe producten. Recente ontwikkelingen rond-

Ingezonden brief

Muizenissen bij een wandeling
voor de plantsoenendienst. Er
vallen dan ook heel wat gaten
tussen de stammen die er nog
wel staan. Ik vertolkte als mijn
mening, dat bomen goed zijn
voor het leefklimaat in de wijk
en dat het hier van des te meer
belang is omdat hier naar verhouding veel ouderen wonen.
Hij zei dat hij het zou doorgeven.
Laten we met zijn allen goed
opletten wanneer het doorgegeven bericht tot meer bomen in
de Kometenstraat leidt!!!
Deze doorgang van Paddepoel
naar Selwerd is wel zo gerieflijk voor de wandelaar. Van de
witte boerderij (de moskee),
via fiets- en wandelpaden naar
de roemruchte kruising met de
Eikenlaan bij de Parrel. Dit herinnert me aan de wandelnotitie
in de Nummer 1 van september

over Selwerd. De bomen in de
acacialaan aldaar zijn inderdaad
acacia’s. In de Elzenlaan staan
elzen en in de Prunusstraat prunussen. Met het oog op de vele
plagen en ziektes voor bomen in
de stad is meer diversiteit per
straat ook wel aan te raden, al
zullen de elzen en waarschijnlijk ook de prunussen zich wel
redden in hun niet al te lange
straten.
Een andere zorg van de niet
totaal onvermoeide wandelaarster is het gebrek aan bankjes,
zeker nu de bushaltes in beide
wijken verdwenen zijn op een
paar na. In de Groninger Gezinsbode van 22 september staat
een klacht over het verdwijnen
van veel bushaltes in Helpman.
Daar schijnt een aantal van toch
weer terug te komen metter-

tijd. Veel luxe service is voor
de noordelijke probleemwijken
niet aan de orde. Een paar bankjes op gepaste anderhalve meter
afstand is in deze wijken met
veel ongemotoriseerde ouderen
geen luxe. De bewoners van
de CasPoMor-flats willen hun
uitzicht niet langer verpesten
door vermoeide oudere wandelaars die in hun parkje zouden
willen bijkomen alvorens hun
kuiertripje te vervolgen. Maar
er zijn zat geschikte plekjes, al
was het maar bij de voormalige
bushaltes. Ik ga niet met de bus
wegens wagenziekte, maar ik
mis de bushaltes heel erg. Had
ik vandaag wat langer op bankjes kunnen zitten uitrusten, dan
had ik geen tijd gehad voor dit
mopperverhaaltje. Als dat geen
overtuigend argument is????
B.J. Keppler

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.

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

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

van 18 november ?
Bel 0595-437777 of
mail naar kranterij@noordpers.nl

Hoe houd ik mijn woning fris?
Door in een huis te leven ontstaat vocht. Bij te veel vocht ontstaat
schimmel. 24 uur per dag ventileren is heel belangrijk om schimmel in je
woning te voorkomen.
Bekijk in onze interactieve video hoe je het leefklimaat in je woning kunt
verbeteren en wat wij voor je kunnen doen:

www.nijestee.nl/vochtenschimmel

Oktober 2021
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Ook in 1974 was er al aandacht voor duurzame energie
Door Hans Knot
Woningbouwcoöperatie Nijestee
heeft voor de zomer van 2021
tientallen huurwoningen ‘energie
zuinig’ gemaakt door een grote
opknapbeurt. En ook door het,
met toestemming van een deel
van de huurders, aanbrengen
van zonnepanelen. In de periode
van juni tot en met augustus is
door die bewoners aardig is op
die manier aardig wat energie
gewonnen waardoor de jaarlijkse
eindnota voor energie aardig naar
beneden wordt gebracht. Zelf kan
ik dan ook niet begrijpen dat
andere buren, die ook huren, niet
op het aanbod in zijn gegaan.
De isolatie is in de opgeknapte
huizen aangepast aan de normen
van vandaag. De kou blijft nu veel
langer buiten en de warmte blijft
langer hangen. Zonne-energie
lijkt te zijn van de laatste jaren.
Keer op keer worden we ermee
geconfronteerd. Maar toch kunnen we liefst 47 jaar terug in de
tijd gaan toen al over zonne-energie werd gepraat.
Vroeg pleidooi voor alternatieve
energiewinning
Het was op 14 en 15 januari 1974
dat er over dit onderwerp een
symposium werd gehouden op
de Rijksuniversiteit Groningen,
afdeling Technische Natuurkunde. Eén van de sprekers was Prof.
Dr. Ir. J.C. Francken, verbonden
aan voornoemd instituut. Hij stel-

de onder meer dat bij het zoeken naar alternatieven van de
toen beschikbare energiebronnen
(inclusief kernenergie) de zonne-energiebronnen in directe of
afgeleide vorm, zoals wind- en
waterkracht voor de toekomst, de
meest wenselijke waren. En wellicht de enige mogelijkheid voor
ons om te overleven.
Gebruik kernenergie uiterst
dubieus (toen al)
Francken stelde dit op het symposium over alternatieve energiebronnen in het universiteitscomplex Paddepoel (het huidige
Zernike). Hij had ook een duidelijke mening over het gebruik van
kerncentrales voor het opwekken
van energie en dus het oplossen
van energieproblemen. Hij noemde het gebruik van kernenergie
uiterst dubieus. Het vormde een
ernstige belasting voor het milieu.
Ook zou het zeker veel biologische schade aanrichten, wat op
den duur tot een wereldcatastrofe
zou kunnen leiden. Let wel, dit
was ver voordat de eerste grote
demonstraties tegen gebruik van
kernenergie plaats vonden.
Zijn gedachtegang ging in januari
1974 nog veel verder vooruit. Hij
stelde dat wanneer de energieproductie jaarlijks met 4 tot 6
procent bleef toenemen, dat zou
gaan betekenen dat over ongeveer 150 jaar de geproduceerde
energie 10 % van de invallende

Nieuws uit De Fontein
Open kerk op woensdag en donderdag
De Fontein is twee ochtenden
per week open van 10.00-12.00
uur. De woensdagochtend is
gebleven, maar de maandagmorgen is verruild voor de donderdagmorgen. Voor een persoonlijk
gesprek is Ruth Pruis aanwezig.
Op woensdagmorgen is in de hal
en in zaal 3 gelegenheid tot ontmoeting en gezamenlijk koffiedrinken. U kunt ook een kijkje
nemen bij de weggeefkast, naar
orgelmuziek luisteren of een
kaarsje aansteken in de kerkzaal.
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 gratis kunnen meenemen.
Er bestaat ook de mogelijkheid
om te ruilen. U kunt brengen en
halen tijdens de inloopochtenden.
Brei- en haakclub
De brei- en haakclub is van start
gegaan! 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 wanten 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 bij te dragen, laat dan
vooral van je horen! Dat kan via
de mail (r.pruis@defontein.info)
of telefonisch (06-17984737).
Data: 2 november, 16 november,
30 november en 14 december
Informatie en aanmelding: Ruth
Pruis - r.pruis@defontein.info
Film in De Fontein.
Op donderdagavond 28 oktober
(19.30 uur) draait ‘Philomena’.
‘Philomena’ vertelt het waar
gebeurde verhaal van Lee (Judi
dench), een zwangere vrouw in
het Ierland van de jaren vijftig.
Ze bevalt in Sean Ross Abbey,
een Katholiek huis voor ongetrouwde moeders in Tipperary.
Na drie jaar eisen de nonnen dat
Lee haar kind laat adopteren. Ze
tekent een wettelijke verklaring
nooit meer achter haar zoontje
aan te gaan en kijkt machteloos
toe terwijl hij naar Amerika vertrekt. In 2004 ontmoet ze Sixsmith (Steve Coogan) en probeert
ze haar eerstgeborene alsnog op
te sporen.
Op dinsdagmiddag 9 november
(14.00 uur) draait ‘Green book’.
Wanneer pianist Don Shirley in
1962 op zoek is naar een lijf-

zonne-energie zou zijn. En dat
kon, volgens Francken, een vrij
plotseling smelten van de ijskappen aan de polen veroorzaken.
Maar het was zeer goed denkbaar
dat daarvoor al door andere oorzaken onvoorziene klimaatsveranderingen zouden optreden met
even zeer catastrofale gevolgen.
Doorgaan met energieverbruik
1974 leidt tot groot tekort in 2000
Hij rekende voor dat als het energieverbruik door zou gaan als in
de mate van vóór de oliecrisis, we
in het jaar 2000 maar één-derde
van de nodige energie beschikbaar zouden hebben. Zelfs als er
de grootst denkbare kerncentrales zijn. Met bevriezing van het
verbruik, zoals in 1973 en 1974
gebeurde, zou er tijdens de eeuwwisseling net voldoende zijn. In de
toenmalige oliecrisis zag Prof. Dr.
Ir. Francken een nog uiterst zwak,
maar wel leerzaam voorbeeld van
de dingen die ons bij energie-uitputting te wachten stonden.
“De technologie van niet-conventionele energiebronnen”
Het symposium duurde twee
dagen lang en had als titel: “De
technologie van niet-conventionele energiebronnen” meegekregen.
Aan het symposium werd deelgenomen door een groot aantal deskundigen uit geheel Nederland.
De inleidende lezing werd verzorgd door Professor Ir. C. Dacy

wacht voor zijn tournee door het
zuiden van Amerika, komt hij in
contact met Tony Lip. Een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter
die graag wat wilt bijverdienen.
Samen reizen ze door verschillende ‘blanke’ staten aan de hand
van een speciale reisgids (The
Green Book) die hen informeert
over plekken waar Afro-Afrikanen welkom en veilig zijn.
Een halfuur van tevoren gaan
de deuren open en staat koffie
en thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje
(want VOL = VOL), mail dan even
naar: r.pruis@defontein.info of
06-17984737. Kosten: vrijwillige
bijdrage
Allerzielen: voor wie steek jij een
kaarsje aan?
Op dinsdag 2 november is de
kerk van 10.00-19.00 uur open
voor gemeenteleden en buurtbewoners om een kaarsje aan te
steken voor een dierbare overledene.
Buurtsoep
Op woensdag 3 november kunt
u in De Fontein tussen 12.15 en
13.30 uur weer aanschuiven bij
de buurtsoep. Kosten: een vrijwillige bijdrage.
Herfsttip – bollenplantdag voor
en met de buurt!
Oktober en november zijn de
beste maanden om bollen te
planten die dan in het voorjaar
in bloei komen, zoals tulpen,
narcissen, sneeuwklokjes, irissen en hyacinten. Veel van deze
bloembollen zorgen er voor dat

Het “WSN” staat er nog steeds, omringd door moderne nieuwbouw en
met een hele andere naam: Duisenberg Building. Foto: Tjeerd Flokstra
Owens, destijds verbonden aan de
Technische Hogeschool in Eindhoven. Er was volop aandacht voor
het thema “de fysica van de zonnecellen en de toepassing daarvan voor energie op aarde”.
Op de tweede dag was er geruime
aandacht voor de eventuele toekomst van het inzetten van windenergie. Alle lezingen en discussies vonden plaats in een van de
collegezalen van het WSN gebouw
in Paddepoel. Het WSN-gebouw
huisvestte de faculteiten Wiskunde, Sterrekunde en Natuurkunde.

bijen en andere insecten al vroeg
in het voorjaar van nectar en
stuifmeel worden voorzien, waardoor ze na de winter weer op
krachten kunnen komen. Om die
reden organiseren wij op vrijdag
5 november vanaf 13:30 uur een
bollenplantmiddag in de kerktuin. Helpt u mee? Ons terras
met diverse hapjes en drankjes
staat voor jullie klaar!
Informatie en aanmelding: Ruth
Pruis - r.pruis@defontein.info
Reisexpositie naar aanleiding
van de zeven Werken van Barmhartigheid
Van 1 t/m 28 november wordt in
buurtkerk De Fontein een tentoonstelling gehouden naar aanleiding van de zeven Werken van
Barmhartigheid. Jeltje Hoogenkamp maakte zeven schilderijen
en Corrie Kopmels zeven gedichten bij de thema’s de hongerigen
voeden, de dorstigen laven, de
naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken en
de gevangenen bezoeken en de
doden begraven. Er liggen werkboekjes ter inspiratie en verdieping voor u klaar om tijdens
het bekijken van de panelen te
gebruiken. Van harte nodigen we
u uit om deze expositie te komen
bekijken. Elke woensdag- en
donderdagmorgen staan tussen
10.00 en 12.00 uur de deuren van
De Fontein voor iedereen open.
De toegang is gratis.

Concluderend was professor
Francken met zijn manier van
denken heel duidelijk jaren
vooruit door ons te wijzen op de
noodzaak tot zuinig omgaan met
energie. Professor Francken was
destijds de allereerste hoogleraar
bij het instituut voor Technische
Natuurkunde. Aan de universiteit
Groningen bleef hij 22 jaar als
hoogleraar verbonden. Zie ook:
https://www.rug.nl/library/collections-locations/special-collections/
collections/archives-inventories/
franckencollectiebeschrijving

een nieuwe voorraad. Bij deze
dan ook een oproep aan mensen
die nog resten wol over hebben
en het zouden willen schenken
aan de brei- en haakclub van De
Fontein. U mag het komen brengen (op woensdag- of donderdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur) en eventueel kunnen we
het bij u thuis ophalen. Voor vragen en nadere informatie kunt
u contact opnemen met Ruth
Pruis: r.pruis@defontein.info/0617984737.
Website van De Fontein:
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info.

Gezocht: wol en knopen!
Onze brei- en haakclub is weer
begonnen! Omdat er veel wol
gebruikt wordt is er behoefte aan

Ingezonden

Bijzondere zwarte banden voor
Kazemi Taekwondo Academie
Het was wel even slikken voor Colin van Schalkwijk en Rosa Hoogeveen-Zuidema toen 2 jaar geleden door corona hun zwarte band
examen niet doorging. Toch hebben beide sporters zich herpakt. Ze
stonden op scherp en konden de juryleden op het doorgaans streng
beoordeelde zwarte band examen overtuigen van hun kunnen. Voor
Rosa, inmiddels 47 jaar, is het haar 2e zwarte band. Ze behaalde op
18-jarige leeftijd al een zwarte band bij een andere bond en nu, bijna
30 jaar later, een tweede zwarte band. Colin treedt in de voetsporen
van zijn vader Theo die 2 jaar geleden ook zijn zwarte band haalde.
Een mooie prestatie van deze taekwondoka’s die al vele jaren met veel
plezier trainen bij KTA Groningen te Vinkhuizen.

De krant wordt in deze wijk
veel gelezen! Vorige maand
was er een stukje over Dinie
Reinders die 100 jaar werd,
zoals u kunt zien was ze zeer
verrast met dit stukje! Wij wilden u dan deze mooie foto ook
niet onthouden.
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Gluren bij je duurzame buren

Onderzoek vermoeidheid bij kanker
Kanker heb je samen - en dat geldt
ook voor vermoeidheid: Deelnemers voor onderzoek gezocht
Chronische vermoeidheid is een
veel voorkomende klacht bij kanker. Deze vermoeidheid is niet
alleen zwaar voor degene die kanker heeft (gehad), maar ook voor
de partner.
Daarom onderzoeken het UMC
Groningen en het Helen Dowling
Instituut de wensen en behoeften
van patiënten én partners. Heeft
u kankergerelateerde vermoeidheid (gehad) of bent u partner

van iemand die kankergerelateerde vermoeidheid heeft (gehad)?
Vul dan de online vragenlijst
in. Met uw bijdrage helpt u de
bestaande behandelingen voor
vermoeidheid te verbeteren. Met
name partners zijn van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te
vullen. Ervaring met behandeling
voor vermoeidheid is niet nodig.
De vragenlijst en meer informatie
over het onderzoek zijn te vinden
op www.hdi.nl/companion. Bij vragen kunt u contact opnemen via
onderzoek@hdi.nl.

Ingezonden

“Trots op eigen wijk
neemt dag in
dag uit toe”
De première van de serie ‘Kijk
in de Wijk’ mocht vrijdagavond
8 oktober rekenen op ruime
belangstelling. In wijkrestaurant De Duindoorn introduceerde wethouder Roeland van der
Schaaf de eerste aflevering over
de dagelijkse praktijk van de
wijkvernieuwing in Selwerd,
Groningen. “Wij pakken de
wijkvernieuwing op een brede
manier aan, want wijkvernieuwing is meer dan huizen renoveren en bouwen. Het gaat ook om
groen, gezondheid, het versterken van de gemeenschap. Selwerd zit in de lift. Ik zie dat de
trots op de eigen wijk dag in dag
uit toeneemt.”
De serie brengt de dagelijkse
praktijk van de wijkvernieuwing in Selwerd, ook wel ‘Sunny
Selwerd’ genoemd, in beeld.
Inwoners zijn met elkaar en met
vele partijen bezig de komende
jaren de wijk ingrijpend te vernieuwen en te verduurzamen.
De gemeente Groningen wil dat
de inwoner centraal staat en dat
iedereen vanuit die bril kijkt
naar wat er nodig is in de wijk.
“Dan komt alles vanzelf samen”,
meent de wethouder. Dit is niet
vanzelfsprekend. Daarom mag
deze Groningse aanpak op landelijke belangstelling rekenen.
Selwerd: een zeer diverse wijk
Het is een zeer diverse wijk,

eigenlijk een stad in het klein;
met 80 nationaliteiten, rijk en
arm. “Tijdens de vernieuwing
van de wijk combineren we
werkzaamheden, waardoor er
minder lang overlast is voor de
bewoners. Bovendien scheelt het
in de kosten. Tegelijk is het soms
best moeilijk om tot concrete
stappen te komen. Het vraagt
van alle partijen openheid en de
kunst om de opdrachten, die
vaak op het bord van verschillende afdelingen en partijen liggen,
te verbinden.”
Persoonlijke verhalen
Aan de hand van persoonlijke
verhalen van zowel inwoners als
professionals brengt de serie in
zes afleveringen in beeld hoe
de partijen in Selwerd samen
armoede aanpakken, buurten groen en veilig maken, en
werken aan gezond en positief
opgroeien. Ook is te zien hoe
gebouwen worden vernieuwd
en hoe mensen daar duurzaam
wonen. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aardgasvrij maken
van de wijk en de aansluiting
op het warmtenet van WarmteStad.”
Kijk in de Wijk is zowel als
video te bekijken en als podcast te beluisteren:https://
open.spotify.com/show/7Ewsjzl6F97I7XPE6mlAeJ

Om bewoners van Groningen te
inspireren en handige tips en
tricks met elkaar te delen organiseren wijkinitiatieven samen
met energiecoöperatie Grunneger Power, MAKING-CITY en
het Energieloket Groningen een
Duurzame Huizendag. Op zaterdag 30 oktober 2021 van 13:0017:00 uur stellen bewoners uit
allerlei wijken in de gemeente
Groningen hun woning open voor
inwoners en vertellen zij over de
duurzame toepassingen bij hen
thuis.
Altijd al willen weten hoe een
warmtepomp of zonneboiler
werkt? Denk je aan duurzame
maatregelen in je eigen woning
zoals isolatie of zonnepanelen
maar wil je eerst mensen spreken
die daar al ervaring mee hebben? Of ben je benieuwd naar de
demohuizen in Paddepoel waar
op innovatieve wijze geprobeerd
wordt woningen
naar nul op de meter te brengen?
Het kan allemaal tijdens de Duurzame Huizendag op zaterdag 30
oktober 2021.

Demohuizen Making City
In de wijk Paddepoel is men al
geruime tijd bezig met duurzame
wijkinitiatieven en alternatieve
bronnen voor warmte in woningen. Inmiddels werken veel partijen samen in het Europese Horizon 2020 project MAKING-CITY
waarin de stad Groningen een
belangrijke rol speelt. Onderdeel
van dit project is dat er in Paddepoel drie bestaande woningen op
innovatieve wijze ingericht zijn
om ze
energieneutraal te maken. Tijdens
de Duurzame Huizendag kun je
twee van deze woningen bekijken
en in gesprek met de bewoners
gaan over hun ervaringen.

Huizendag geven de energiecoaches belangstellenden persoonlijke tips en delen gratis een energiebespaartas t.w.v.€ 50,00 uit aan
bezoekers van deze woningen. Op
meerdere plekken in de stad is er
gelegenheid om nog even na te
praten. De bewoners van de deelnemende woningen kunnen je
vertellen waar dat kan.
Aanmelden
Alle informatie over de deelnemende woningen en een aanmeldformulier vind je op www.grunnegerpower.nl/duurzame-huizendag/.

Energiecoaches en koffiekar in
de buurt
Ook is er in een aantal woningen een energiecoach aanwezig.
Tegenwoordig heeft bijna iedere
wijk of dorp wel een energiecoach. Dit zijn getrainde vrijwilligers die kosteloos advies geven
over kleine maatregelen zoals
tochtstrips, radiatorfolie of spaarlampen. Tijdens de Duurzame

Grunneger Plantdag op Zonnepark Vierverlaten
Grunneger Power start bewustwordingscampagne
onder Grunnegers
In augustus 2021 deden de stadsecologen van de gemeente Groningen en Grunneger Power alweer
voor de derde keer een inventarisatie van de flora en fauna op
Zonnepark Vierverlaten. En mét
resultaat! Vlinders, insecten en
kikkers, maar daarnaast ook het
advies om het verder verruigen
van het terrein tegen te gaan.
Grunneger Power wil op woensdag 27 oktober 2021 dit graag
samen met leden en niet-leden
doen. Om mensen te laten zien
hoe mooi en anders een coöperatief zonnepark kan zijn.

ting is weggehaald, faunapoortjes
te maken onder de hekken en
klimplanten tegen het hekwerk
te plaatsen. Dat willen we heel
graag samen met bewoners van de
gemeente Groningen doen.’
Het ene zonnepark is het andere
niet
Veel mensen weten niet dat er
heel veel verschil is tussen een
commercieel zonnepark en een
coöperatief zonnepark. Onze
leden mogen meedenken en adviseren over hoe zo’n zonnepark
eruit moet zien. En wij vinden het

als coöperatie ontzettend belangrijk dat de zonneparken niet de
biodiversiteit verstoren, maar dat
deze juist een upgrade krijgt. We
maken er een gezellige dag van
en nodigen bewoners van harte
uit om een paar uurtjes mee te
komen doen. Wij zorgen voor alle
materialen, een lekkere lunch, een
borrel en een goed gesprek. Het
programma en het aanmeldformulier vind je op
https://grunnegerpower.nl/agenda/zonnepark-vierverlaten-klusdag-biodiversiteit/.

‘De kikkers en sprinkhanen sprongen voor de voeten van de mensen
weg, met hun populatie zit het wel
goed’ vertelt Marieke van Grunneger Power. ‘Ook het hooibeestje,
een vlindersoort, heeft zich gevestigd op het park. Wel verruigt het
gebied en daarom is het advies om
toch meer te maaien of meer schapen te laten lopen, zodat sommige
soorten zoals de akkerdistel niet
het hele park overnemen. Daarnaast is het advies om nestkasten
op te hangen, bloemen in te zaaien
op de plekken waar de bestra-

Ingezonden

Carrièrekansen bij de kinderopvang
De kinderopvangbranche viert
hoogtijdagen: niet eerder, in de
afgelopen 10 jaar, is het aantal kinderen op de opvang zo
gegroeid. Sinds we de zomervakantie hebben uitgezwaaid,
loopt het storm bij kinderopvangorganisatie SKSG. En dat
biedt kansen, voor wie wel eens
een nieuwe carrièremove wil
maken!

beste beentje voor te zetten.
Kimberley: “Ik wil kinderen
laten glunderen. Als je kinderen liefde, vertrouwen en veiligheid geeft, dan kan vrijwel
alles. En het is fantastisch, dat
je weet dat wanneer je zo intensief met een kind bezig bent
geweest, dat een kind dan bijvoorbeeld goed mee kan komen
op school.”

Werken in je eigen wijk
Nieuwe collega’s kunnen in vrijwel elke wijk aan de slag. Iedere wijk is anders en brengt zijn
eigen kansen en uitdagingen
mee. Kimberley de Koning is
senior pedagogisch medewerker bij SKSG Bruintje Beer. De
manier waarop kinderen elk op
hun eigen manier zelfvertrouwen ontwikkelen, is haar motivatie om elke dag weer haar

Waardevol werk
Het werk is waardevol voor
Kimberley en haar bijna 1.000
collega’s. “We geven kinderen
zelfvertrouwen en leren de kinderen gaandeweg steeds meer
om op eigen benen te staan.
Elk kind verdient individuele
aandacht. Dat is waar SKSG
voor staat, en dat geldt ook
voor collega’s. Er wordt naar me
geluisterd en er wordt naar me

gekeken als individu. Ik werk in
een fijn team en krijg de kans
om door te groeien en mezelf te
blijven ontwikkelen.”
SKSG heeft een aantal interessante vacatures open staan voor
pedagogisch medewerkers op
het KDV en de BSO in Groningen. Een overzicht staat op werkenbijsksg.nl. Wie eerst kennis
wil komen maken met de organisatie, kan appen of bellen met
Xandra Drost 06-25271414.
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Wijkplatform Selwerd zoekt drie nieuwe bestuursleden
Een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Het Wijkplatform Selwerd is de
bewonersorganisatie van de wijk
Selwerd. We bestaan ruim 5 jaar
en dankzij de inspanningen van
onze actieve leden vertegenwoordigt het Wijkplatform de bewoners van Selwerd inmiddels bij
diverse instanties in de wijk en
stad.
Wij zijn gesprekspartner bij de
wijkverbetering, maken ons hard

voor ouderen, jongeren, duurzaamheid, de groenvoorziening en
het onderhoud van de wijk en
adviseren over de besteding van
het Wijkbudget waarmee initiatieven in de wijk financieel kunnen worden ondersteund.
Iedere 2e donderdag van de
maand om 19:30 uur komen de
leden bij elkaar om over de lopende en nieuwe zaken te spreken.
Wil jij ook actief meedenken over
onze wijk? Meld je dan aan als lid
via wijkplatform@selwerd.info

Kom langs op onze volgende bijeenkomst:
Donderdag 11 november 2021
19:30 uur in het Wijkbedrijf
Bottelroosstraat 3, Groningen
Wees welkom!

Ingezonden

LIFE, gratis traject voor alleenstaande moeders
Het leven als alleenstaande
moeder is al hectisch genoeg. Je
hebt een groot takenpakket dat
bestaat uit kinderen, huishouden,
financiën en je werk/studie. Vaak
is rondkomen erg lastig en hoeft
er maar 1 ding te gebeuren en je
raakt financieel uit balans.
Om te leren hoe je het beste
balans kunt creëren en tegenslagen kunt opvangen is het LIFE
project ontwikkeld. Wat is LIFE?
LIFE is een GRATIS traject dat
alleenstaande moeders helpt om
balans te creëren in hun dagelijks leven en hun geldzaken.
Door het volgen van interactieve
workshops krijg je meer zelfinzicht en weet je welke obstakels
je moet overwinnen om dichter
bij jouw doelen te komen. Ook
krijg je 3 coaching sessies waarin
we aan de slag gaan met jouw
persoonlijke doelen. Het doel van
LIFE: Alleenstaande moeders
ondersteunen in hun geldzaken
en alles wat daarmee te maken
heeft. Hierbij kan je denken aan
gezondheid, levensstijl en mindset.

dat heeft weer negatieve gevolgen
op je gezondheid, je gezin en je
toekomst. Duur van het traject:
Het LIFE traject duurt 6 weken.
Elke week is er een interactieve
workshop.
Het LIFE traject start donderdag
2 November 2021. De workshops
worden gehouden in de Vensterschool Paddepoel Eikenlaan 288/6
9741 EW Groningen.

Electrische wijkbakfiets voor Paddepoel
Bewoners en organisaties in wijk
Paddepoel krijgen binnenkort de
beschikking over een elektrische
bakfiets. De bakfiets kan onder
meer worden gebruikt voor het
wegbrengen van grof vuil. Het
beheer wordt gedaan door Werk-

Pro en de bakfiets wordt gestald
in de Vensterschool. De aanwezigen op de Co-Creatie-bijeenkomst
in juli konden al een soortgelijke
bakfiets aanschouwen en ook een
proefritje maken.

De aanleg van het
CasPoMor-park is begonnen
Na een zorgvuldige
voorbereiding is
nu de aanleg van
het CaspoMor-park
bij de gelijknamige flats van start
gegaan. En wat
een ruimte! Nog
even wachten en
dan verrijst hier
een prachtig stukje
natuur in de stad.

Waarom een LIFE traject volgen?
Als jouw geldzaken uit balans
zijn raak jij ook uit balans. En

(foto: Titia Struiving)

Wijkwethouder
Benjamins
opent
basketbalcourt
Op zondag 19 september vond
de feestelijke opening plaats van
het DreamCourt in het Orionpark.
De opening werd verricht door
Berndt Benjamins onze nieuwe
wijkwethouder en dus de opvolger van Paul de Rook.

Aanmelden kan door het sturen
van een mail naar: info@ambivertconsultancy.nl of app LIFE
naar 0648121036 Een week voor
de start van het traject ontvang
je een definitieve bevestiging van
deelname.
Hierin worden nogmaals de locatie, de deelname en het tijdstip
bevestigd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Sahar Nazar: 0648121036

Voor het mooie basketbalveldje ontwierpen kunstenaar een
voorstelling die verwijst naar de
mythologische figuur Orion, waarnaar het park is vernoemd.
De foto's van de opening zijn
gemaakt door Hans Mulder.

