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WE BIEDEN JE EEN TON VOOR JE SCHOMMELTJE

Eindelijk feest
Het jubilerende winkelcentrum 
Paddepoel heeft er, als gevolg van 
corona, lang op moeten wachten. 
Maar nu kon het eindelijk. De 
officiële viering van het 50 jarig 

bestaan. Op de foto opent loco-
burgemeester Roeland van der 
Schaaf het nieuwe speelterrein.

Foto: Hans Mulder

Een uitgebreid verslag van de feestelijkheden vind je op pagina 10

Eerste wanden geplaatst bij bouw Berkenlaan en Mispellaan

Onderzoek boomwortelstructuur in Selwerd

Herfst in de wijk  Foto: Hans Mulder

Tekst en foto: Hans Mulder
Bouwbedrijf Plegt-Vos heeft op 
het bouwterrein aan de Berken-
laan de fundering en de eerste 
(zogenaamde) holle betonelemen-
ten aangebracht voor de bouw van 
appartementencomplex De Berk. 
Deze elementen zijn aangevoerd 
met grote vrachtwagens en vervol-
gens met hijskranen op de plek 
gezet. 
Later als alle elementen geplaatst 
zijn en het casco op hoogte is, 
worden ze met vloeibaar beton 
gevuld. Dan wordt ook het com-
plex De Eik aan de Eikenlaan 
stap voor stap opgebouwd.
Dankzij de medewerking van één 
van de bewoners van de Egelan-
tierstraat, vanaf hun balkon, dit 
mooie beeld van de bouw aan de 
zijde van de Mispellaan.

Tekst en foto: Hans Mulder
Voordat de straten in Selwerd de 
komende tijd open worden gebro-
ken voor de aanleg van onder 
andere de buizen van Warmstad, 
voert de Gemeente Groningen 
onderzoek uit naar de boomwor-
telstructuur. In de straten worden 
dan kleine stukjes bodem bij de 
bomen en ook in de stoepen open 
gemaakt om te zien hoe de struc-

tuur van de wortels van de bomen 
is. Dit doen ze om de ondergrond 
in kaart te brengen en ter behoud 
van de bomen. Daar waar het 
hinder geeft voor de leidingen, 

zal de boom mogelijk moeten 
verdwijnen. Maar er wordt alles 
aan gedaan dit zoveel mogelijk te 
voorkomen, aldus een medewer-
ker die het onderzoek uitvoert.

In Paddepoel is het een bekend 
gezegde ‘het moet eerst min-
der worden voordat het beter 
wordt’. Dit is ook zo bij de 
aanleg van het CasPoMorpark. 
Maar het werk vordert nu 
gestaag.

Nattigheid
Tussen Castorflat en de Pol-
luxflat is aan de Eikenlaanzij-
de een ondergrondse regenwa-
terafvoer aangelegd. Die helpt 
de Eikenlaan droog te houden 
in tijden van hoosbuien. Tussen 
de Morgensterflat en de Pol-
luxflat stootte de aannemer na 
een paar hapjes met de graaf-
machine al op een stuk drijf-
zand en dat gebiedje moet nu 
eerst bemaald worden. Maar 
het duurt niet lang meer, dan is 
het nuttige maar lelijke werk 
gedaan en gaat het mooie werk 
beginnen. Het beplanten!

Plantmiddagen met bewoners 
en wijkbewoners
De aannemers worden blij van 
bewoners met initiatieven en 
bieden hun samenwerking aan. 
Dus wie heeft zin om te komen 

helpen bij 
het beplanten van het park? 
Bezoek de plantmiddagen bij 
het CasPoMorpark. Deze uitno-
diging geldt zowel voor bewo-
ners van de flats als voor groe-
ne wijkbewoners die wel zin in 
een work-out hebben Kijkers 
zijn ook welkom 😉😉

Data
Woensdag 24 november - 14.00 
tot 16.00 uur
Vrijdag 26 november -14.00 tot 
16.00 uur
Locatie: CasPoMorpark; verza-
melen bij de Polluxflat.

Opgeven: yes
Opgeven is nodig voor catering 
en nog iets met een c… en het 
kan via Titia Struiving. Mail: 
mooiwelpaddepoel@ziggo.nl
App: 06-4002 60 45.

CasPoMorpark zoekt
groene vingers

Door Ingrid Werleman
Winia Neuman is een voorbeeld 
van iemand die kleine dingen doet 
die groots bijdragen aan de levens-
kwaliteit van haar medemens. Zij 
is iemand die van zichzelf een 
beetje verlegen uit haar ogen 
kijkt, maar haar groot hart opent 
ze voor de mensen die haar omrin-
gen. Als iemand zich een beetje 
verdrietig voelt kunnen ze altijd 
bij Winia terecht. Voor een kopje 
thee met iets lekkers, voor haar 
vele wijze woorden, voor haar lach 
en opeens verschijnt daarbuiten 
ook nog weleens de zon. 

René Bolhuis van Bloemen-Mo-
zaïek Paddepoel vroeg hoe ik 
iemand selecteer om een bloeme-
tje van de maand te krijgen. Ik zei 
“Aan de warmte van hun hart’’. 
“Zo moet het ook,” zei hij. Zo zien 
we dat soms juist die kleine din-
gen die we voor een ander doen 
een groot verschil kunnen maken 
in het leven van je medemens. 
Winia was heel ontroerd met haar 
mooie bos rozen die ze van René 
kreeg. Kent u ook iemand die 
een bloemetje verdient? Stuur 
een mail naar redactienr1@gmail.
com  en wij nemen contact met 
u op.

Winia Neuman 
verdient het
herfstbloemetje

Heb jij een mooie of bijzondere Kerst beleefd? Wij zijn 
benieuwd naar je verhalen. Stuur voor maandag 6 december 
je mooiste herinnering op naar de redactie. We zullen in de 
Kersteditie een selectie van de mooiste verhalen plaatsen. 

Inzenden kan naar: redactienr1@gmail.com of per post naar 
Redactie wijkkrant Nummer 1
Uranusstraat 68, 9742 JZ Groningen.

Gezocht: mooie
Kerstherinneringen



Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

van 16 december ?
Bel 0595-437777 of 

mail naar kranterij@noordpers.nl  
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NummerNummer  11
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.

Noorderbinnensingel 2
9712 XA  Groningen

050 - 364 2083
info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl
www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl

U bent welkom
bij ons in de praktijk

Maar wij komen
ook bij u thuis

Parkinson,
CVA, Reuma, 

MS Corona-, Hart-,
Long-, 

Revalidatie

Oncologie- & 
Oedeem-fysio-

therapie

Geriatrie

Hoofdpijn &
Duizeligheid

Claudicatio

Uw ambulant pedicure voor Paddepoel e.o.

Nieuwe klanten 10% KORTING 
op de 1e behandeling

Bel voor een afspraak 06 - 4919 1007

Dineke Meijer, sinds 2017 gediplomeerd (ambulant) pedicure.
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Colofon 
Nummer 1 
jaargang 2021
Wijkkrant voor Selwerd en 
Paddepoel. Oplage 9000 
stuks. Verschijnt 10 keer per 
jaar elke derde of vierde 
week van de maand (niet in 
juli en augustus).

Uitgevers 
Wijkraad Paddepoel en 
Wijkplatform Selwerd.

Redactie 
Titia Struiving (voorzitter)
Dick Dijkstra (secretaris)
Hans Mulder (algemeen 
redactielid)
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
06 dec.

Deadlines kopij 2022
10 januari, 7 februari, 
7 maart, 4 april, 9 mei, 
13 juni, 12 september, 
10 oktober, 7 november en 
5 december.

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

Druk en bezorgdata 2022
20 januari, 17 februari, 
17 maart, 14 april, 19 mei, 
23 juni, 22 september, 
20 oktober, 17 november en 
15 december.

Deadline komend nummer
Stukken aanleveren uiterlijk 
op maandag 6 december.

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 op 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/redige-
ren en/of in te korten. Teksten 
uit de wijkkrant kunnen over-
genomen worden met exacte 
bronvermelding.

Van de Wijkraad Paddepoel

De wijkraad heeft het niet altijd makkelijk. We 
proberen een goede genuanceerde mening te 
hebben over energietransitie, mobiliteitsvisie 

en over andere ontwikkelingen en knelpunten van wonen, werken en win-
kelen in Paddepoel. Er is aandacht voor jong en oud, vreemd en vertrouwd. 
Alles zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoners van Paddepoel, de 
Gemeente en omringende wijken. Soms best wel ingewikkelde onderwerpen.
Dan is het wel eens fijn om een ont-
spannende aanvraag te doen bij de 
gemeente voor meer bankjes in het 
groen. Van een vaste bezoeker van 
de publieke tribune van de raads-
vergadering kregen wij het verzoek 
om meer bankjes. Vooral in Padde-
poel Zuid-West kunnen er wel een 
paar bankjes bijkomen, vindt ook de 
raad. De wijkraad gaat ermee bezig 
en ziet zichzelf al zitten, uitrustend 
tijdens een wandeling door de wijk.
Heerlijk toch. Maar ook bankjes 
hebben haken en ogen, waar precies 
moeten ze staan. Niemand wil er 
last van hebben, niet te dicht bij de 
huizen dus. Angst voor hangplekken 
speelt hierbij natuurlijk een rol. Elk 
voordeel heeft zijn nadeel. En naar 
welke kant moet het bankje kijken, 
naar het pad of juist van het pad af? 
Eigenlijk heb je eerst een bankje 
nodig om goed na te denken.
Meer informatie over de wijkraad, 
de wijkraadsleden en verslagen 
van onze vergaderingen vindt u 
op: https://www.paddepoel.info/
de-wijkraad

Of het we het nu leuk vinden of niet, 
de vele hoogbouw aan de Reitdiepzone 
lijkt door te gaan. De ontwerp-structuur-
visie ligt nog eenmaal ter inzage. Tot 16 
december kunt u de plannen bekijken. 
Op gemeente.groningen.nl/Reitdiepzone 
of bij het gemeentelijk loket Bouwen en 
Wonen. (Alleen op afspraak). U kunt uw 
zienswijze tot 16 december indienen via 
reitdiepzone@groningen.nl of schriftelijk 
bij de gemeente Groningen. (Directie 
Stadsontwikkeling Postbus7081 9701JB 
Groningen)

Als het alarm gaat,
vergadert de raad

Elke eerste maandag van de maand, als om 
12.00 uur het alarm van NL-Alert wordt getest, 
komt de Wijkraad Paddepoel ‘s avonds bijeen.

 
Op moment van schrijven is nog niet duidelijk 
of we dat gezien de coronamaatregelen fysiek 

mogen blijven doen. Maar aanmelden blijft wel 
noodzakelijk. Wilt u graag deelnemen, meldt u 

zich dan aan. We zien u graag.

De volgende vergadering is op 6 december. 
Tijd: 20.00 uur.

Plaats: kantoor van de wijkraad
Aanmelden kan via een bericht aan 
secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl

Bankjes

Kan hier een bankje komen?

In het wijkraadsoverleg van 8 
november hebben wij o.a. aan-
dacht besteed aan het warmte-
transitieplan van de gemeente 
Groningen (gemeente.groningen.
nl/warmtetransitieplan 2022-
2030), die deze maand in de 
gemeenteraad wordt behandeld. 
Zoals we allen weten speelt Gro-
ningen Noord-West en daarbij 
ook Paddepoel er een belang-
rijke rol in. In het voorstel van 
de wethouder lijkt de Gemeente 
Groningen de leiding in de ont-
wikkeling naar zich toe te trek-
ken. Een gast op de wijkraadver-

gadering vroeg zich af wat dat 
zou betekenen voor de inspraak 
van bewoners en voor de positie 
van de al enkele jaren lopen-
de bewonersinitiatieven. Deze 
zorg wordt gedeeltelijk gedeeld, 
het voorstel van de gemeente is 
beknopt en nog maar beperkt 
uitgewerkt. We wachten verde-
re invulling en ontwikkelingen 
af. Alle aanwezigen spraken de 
hoop uit dat de gemeente als 
voortrekker van deze grote ver-
andering, Groningen Noord-West 
van het gas af voor 2030, meer 
duidelijkheid en overzicht kan 

geven voor bewoners.
Door ziekte en andere goede 
redenen van afwezigheid kon de 
vergadering van 1 november niet 
door gaan en werd een week 
uitgesteld. Het aantal wijkraads-
raadleden is nog steeds kwets-
baar. Een paar mensen erbij 
om de troepen te versterken 
zou helemaal niet verkeerd zijn. 
Waarom zou je dat doen? Nou 
omdat je het leuk vind een klei-
ne bijdrage te leveren aan de 
publieke zaak. Omdat je best 
mee wilt denken over de sfeer 
van wonen, verkeer en andere 

ontwikkelingen in Paddepoel. 
Het gaat ook over de toekomst 
en veranderingen in jouw wijk. 
Je leert hoe ingewikkeld soms 
maatschappelijke processen zijn, 
en hoe anderen daar over den-
ken. Het geeft voldoening iets 
voor je omgeving te betekenen, 
en dat is goed voor jou, je straat, 
je buurt, je wijk, je stad.
Interesse of meer willen weten, 
mail naar secretariaat@wijkraad-
paddepoel.nl. Of bezoek eens 
een wijkraadsvergadering op 
de eerste maandagavond van de 
maand.

Tekst: Tjeerd Flokstra
De Gemeente gaat komend voor-
jaar in de wijken Selwerd en Pad-
depoel over tot de invoering van 
betaald parkeren. Wie zijn auto in 
de wijk wil parkeren moet beta-
len of een vergunning aanvragen 
(die overigens ook betaald moet 
worden).

Een aantal wooncomplexen 
beschikken over eigen parkeergele-
genheid. Zo ook de CasPoMor-flats 
in Paddepoel. De verhuurder van 
deze woningen, woningstichting 
Lefier, gaat deze parkeerplekken 
afsluiten en bewoners kunnen 
tegen betaling een plek huren. 
Niet alle bewoners zijn hier over te 
spreken. Van één van de bewoners 
ontvingen we hierover een brief.

Waar gaat het om: Lefier heeft de 
plannen aangekondigd in een brief 
aan de bewoners. Hieronder enke-
le passage uit de brief van Lefier. 
In het kort komen de plannen hier-
op neer:

In het verleden hebben wij (dit is: 
Lefier) aangegeven nieuw parkeerbe-
leid te willen ontwikkelen. Na overleg 
met de gemeente, de bewonerscom-
missie en intern zijn we tot een nieu-
we vorm gekomen. 
… 
Nieuw parkeerbeleid. Na overleg met 
diverse partijen blijkt het afsluiten 
van de parkeerterreinen de beste 

optie. 
…
Huurprijsbepaling. Per 1 januari 
2022 betaalt u per parkeerplek op 
ons terrein € 15,- per maand. We heb-
ben dit bedrag bewust laag gehouden, 
bovendien lijkt dit bedrag ons in 
verhouding tot de kosten van een 
bewonersvergunning op de openbare 
weg, waar men niet verzekerd is van 
een plek dicht bij huis 
…
Gemeentebeleid De gemeente geeft 
aan dat als er nog plekken op het 
parkeerterrein bij het complex zijn, 
ze geen bewonersvergunning op de 
openbare weg afgeven 
…
Kunnen mijn kinderen/mantelzor-
gers een plek huren?
Dat is mogelijk zolang er nog plek is. 
Zij gelden als externen. We zeggen 
de plek weer op als deze voor een 
bewoner nodig is. Zij kunnen wel een 
bezoekersvergunning bij de gemeente 
aanvragen…

Tot zover de brief van Lefier. Wij 
ontvingen een brief van een bewo-
ner die hierdoor onprettig werd 
verrast en ook met vragen bleef zit-
ten. Hieronder leest u deze rectie:

Geachte redactie,
Nu de gemeente begin volgend jaar 
betaald parkeren gaat invoeren, 
maakt Lefier van de gelegenheid 
gebruik om voor de bewoners met 
een parkeerplaats op hun terrein van 

de Caspomorflats per 1 januari ook 
betaald parkeren in te voeren.
We zijn verplicht een parkeerplaats 
te nemen, want de gemeente geeft 
straks geen parkeervergunning.
Ik dacht dat de openbare weg voor 
iedereen gelijk was. Worden hier bur-
gerrechten aangetast? Waar is onze 
democratie? En vrijheid! …

Het gaat hier om een aantal vra-
gen:
• Kan een verhuurder van de ene 

op andere dag geld in rekening 
brengen voor een voorziening 
die altijd kosteloos was? En is 
dit netjes?

• Mag de Gemeente bewoners de 
keus ontnemen en hen verplich-
ten tot het huren van een plek 
van Lefier? 

• Wordt hier niet erg onverschillig 
omgegaan met het (belangrijke) 
werk van mantelzorgers?

We gaan de vragen voorleggen aan 
de juridische mensen van WIJS 
(Wijkinzet jongeren en studenten). 
In de decemberkrant komen we 
hierop terug.
Maar we zijn ook benieuwd hoe 
andere wijkbewoners hierover den-
ken.
Stuur uw reactie naar: redac-
tienr1@gmail.com

Een heikele kwestie: parkeervergunningen

18 december 12.00 tot 16.00 uur
Diverse Kerstkraampjes en volop gezelligheid onder het genot van 

lekkernijen. Bessemoerstraat 4
www.buurtcentrumtuinpad.nl

Kerstmarkt TuinPad
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WIJKVERBETERING
Sunny Selwerd!Sunny Selwerd!

Hier zijn ze, de buurtvrijwilli-
gers die Selwerd netjes houden: 
Emiel, Brian, Lammert, Bernard, 
Peter en Alex. En dat zijn ze nog 
niet eens allemaal. Hun vraag 
aan u, aan jou: neem je afval mee 
naar huis. Moet je iets kwijt? Zet 

het niet op straat! Kan je zelf je 
grofvuil niet wegbrengen? Bel 
dan het Wijkbedrijf: 06 527 90 
447.

Beetje bij beetje wordt het op 
straat, op de pleintjes en in het 

groen een stukje net-
ter. Steeds minder 
flesjes, papiertjes, 
peuken, bankstellen, 
matrassen en andere 
troep. En dat komt 
door deze mannen: de 
buurtvrijwilligers van Selwerd. 
Of heten ze nou buurtconciërges? 
Daar is onderling nog wat discus-
sie over. Een paar keer per week 
lopen ze in groepjes of  in hun 
eentje met kar en grijper door de 
wijk. “Top dat je dit doet man!” 
en “Bedankt!”, horen sommigen 
af en toe.
Erik en Bernard halen op de 
woensdagen het grofvuil op bij 
bewoners die dat zelf niet kun-
nen wegbrengen. Op vrijdag 
laden ze gedumpt vuil in de bus 
en brengen dat naar de stort. Het 
dumpen wordt minder, maar jam-
mer dat het nog steeds gebeurt, 
vinden ze.

Alex is de man 
van het groen. 
Hij verzamelt 
geen zwerfvuil 
maar helpt 
mensen in Sel-
werd met hun 
voortuintjes. 
Als die er net-
jes bij liggen, is 
dat goed voor 

de wijk. Want troep en vuil trek-
ken nog meer troep en vuil aan, 
en dat geeft bewoners weer een 
gevoel van onveiligheid.
Het merendeel van de buurtvrij-

willigers woont 
in de wijk. Ron-
des lopen en de 
wijk schoonhou-
den vinden ze 
een fijne bezig-
heid. “Je bent 
lekker buiten.” 
“Je bent in bewe-
ging, dat is goed 
voor de gezond-
heid.” “Beter 
dan thuis achter 

de geraniums zitten.”
Een paar mannen waren bang 
dat het weghalen van straatvuil 
ervoor ging zorgen dat men-
sen nog makkelijker troep op 
straat zouden zetten. “Als wij 
het weghalen, blijft die plek dan 
schoon?” Dat zijn ze gaan chec-
ken en wat blijkt? Het blijft wat 
schoner! Dat kan dus nog beter. 
Helpt u, help jij mee om Selwerd 
schoon en netjes te houden?

In De Larix gaan zestien van de 
vijfentwintig koopwoningen over 
op het warmtenet van Warmte-
Stad. De particuliere huiseige-
naren winnen er financieel niet 
echt bij om van het gas af te 
gaan. Wél helpen ze zo mee om 
het gebruik van fossiele brand-
stoffen terug te dringen.

Ze zijn de allereerste woningbe-
zitters in gemeente Groningen 
die op deze manier van het aard-
gas afgaan. In het begin over-

heerste in de straat het gevoel 
van ‘moet dat nou’, want het 
was niet duidelijk wat de kosten 
zouden zijn. Maar toen bleek 
dat er goede subsidieregelingen 
waren, ontstond er enthousias-
me.De eigenaren werkten voor 
deze overstap samen met Warm-
teStad, de gemeente en energie-
coöperatie Grunneger Power.

Een goede afweging maken
De bewoners waren bij alle fasen 
van het proces betrokken. Daar-

door was alle informatie helder 
en kon ieder een goede afweging 
maken om nu al wel of (nog) niet 
over te stappen. Dankzij subsidie 
betalen de bewoners uitsluitend 
de overstap op inductiekoken en 
als ze dat hebben gedaan, is hun 
huis volledig aardgasvrij.

Wat ga ik betalen?
Groningen wil in 2035 van het 
aardgas af zijn. Theo Venema 
van WarmteStad: “De Larix is 
een goed voorbeeld van samen 

optrekken in de energietransitie. 
Uiteraard speelt de vraag bij de 
bewoners: ik wil wel van het aard-
gas af, maar wat ga ik voor het 
warmtenet betalen? Ondanks de 
gestegen energieprijzen betalen 
onze klanten minder dan een 
huishouden dat een vergelijkba-
re woning met aardgas verwarmt. 
Zo kunnen onze klanten van het 
aardgas zonder daar meer voor 
te moeten betalen.”

Ervaringen afwachten
Een aantal eigenaren kiest 
ervoor om nu nog niet mee te 
doen. Ze hebben bijvoorbeeld 
net een nieuwe CV-ketel of wil-
len de ervaringen van de buren 
afwachten. Wie nu niet meedoet, 
kan over een aantal jaar alsnog 
een aansluiting krijgen op het 
warmtenet.

Op het stadsfestival Let’s Gro 
op 5 november, dat de toekomst-
plannen van Groningen presen-
teert, kon je in Wijkrestaurant De 
Duindoorn de nieuwbouwplan-
nen van woningcorporaties de 
Huismeesters en Nijestee komen 

bekijken. Tijdens een korte 
wijkwandeling kregen geïnteres-
seerden zicht op de wijkvernieu-
wing in de praktijk. Terug in De 
Duindoorn kon iedereen onder 
het genot van een hapje en een 
drankje in gesprek gaan met 

onder andere medewerkers van 
Sunny Selwerd, Warmtestad, de 
energiecoaches, de Huismeesters 
en Nijestee.

(Hans Mulder)

Nieuwbouwplannen gepresenteerd 
tijdens Let's Gro

Eerste koophuizen op warmtenet

Weg met die troep op straat!
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Bomend over bomen
Door B.J. Keppler
De Groninger Gezinsbode van 10 november was niet bij de wijkbieb. Volgens de bibliothecaresse hadden 
ze hem ook helemaal niet gehad. Buiten de bieb, iets verderop in de gang naar de vensterschool, lag er 
eentje ter inzage op een tafel tegenover het loket waar meestal niemand in zit. Eén van de puzzels was al 
ingevuld en de bladzijden 9 en 10 ontbraken. 

Nijdig over de slechte beschikbaarheid van plaatselijk nieuws ging ik een eindje om. Ambitieus, naar het 
spoor maar net niet helemaal. De Iepenlaan heeft vrij jonge taps toelopende olmpjes. Heel wat kleiner 
dan die aan het eind van de weg, waaraan ik in mijn schooltijd woonde. Die moest preventief worden 
gerooid tegen de iepziekte. Iepziekte wordt veroorzaakt door een zwam, die door insectjes verspreid 
wordt, zo vond ik in mijn Flora. In de vorige eeuw was het nogal een probleem. Behalve rooien waren er 
toen nog wel andere opties. Zo stonden aan het plein, waar de kermis werd gehouden in het stadje, waar 
ik zeven jaar woonde, immense lindes met heel dikke stammen tot ± 10 cm boven de grond. 

Oorspronkelijk hadden er iepen gestaan, maar in verband met de bestrijding van de iepziekte had men 
lindes op de vlak boven de grond afgezaagde iepenstammen geënt. De lindetjes hadden zo direct een fors 
wortelstelsels en het plein had snel weer imposante lommerrijke bomen. In mijn flora staat dat er inmid-
dels resistente soorten iepen zijn. Iepenblaadjes hebben een karakteristieke scheve voet. De blaadjes 
beginnen links en rechts van de bladsteel niet op dezelfde hoogte. Nieuwsgierig bekeek ik bij de eerste 
vier bomen waar ik langs liep of links dan wel rechts het eerst begon, vanuit de tak gezien. Bij de eerste 
twee bomen, die nog redelijk goed in het blad zaten was links laag. Bij de volgende twee bomen, die al 
nagenoeg kaal waren was rechts laag. 

Een mysterie om verder maar niet van wakker te gaan liggen. Omdat ik ook naar de Beukenlaan wilde 
sloeg ik linksaf de Mispellaan in. Of er mispels in dit stuk Mispellaan staan betwijfel ik. In het al eerder 
vermelde stadje uit mijn jeugdtijd stond er een mispelboompje helemaal achterin de tuin, vlak naast de 
sloot. Het boompje kon maar over 180 graden wortelen, want in de sloot had het niets te zoeken. Het hing 
wel erg scheef boven de sloot, zodat de mispels steevast allemaal in de sloot vielen. Nu zijn mispels pas 
eetbaar als ze rot zijn. In de flora staat beurs, wat nog steeds niet erg appetijtelijk klinkt. Als we onze mis-
pels uit de sloot zouden opvissen, wat niet mocht, waren ze al flink smerig van het verre van hygiënische 
slootwater. Dus rustig in de vensterbank laten narijpen zat er niet in. De bladvorm herinner ik me niet. 

Aan de Mispellaan trof ik eerst een stel onmiskenbare essen. Ook al een met ziekte bedreigde soort. 
Traditioneel staan ze graag met hun voeten aan stromend water. In hoeverre het water in de vijver naast 
de Mispellaan stroomt is op het oog niet te zien, maar de essen staan er groots bij. Pourvu que ca dure, 
(= voor zolang als het duurt, red.) om de moeder van Napoleon te citeren. Daarnaast kwamen vijf of zes 
nog volumineuzer bomen met blaadjes, die me aan perzikbomen deden denken. Het zouden prunussen 
kunnen zijn. Mispels zijn een ander soort en worden slechts zes meter hoog. Vervolgens nog twee forse 
wilgen, die het in onze noordelijke wijken nu eenmaal erg goed goed doen. 

Toen kwam ik in de Berkenlaan, waar in het zuidelijkste deel geen berken leken te staan. Maar ik kan me 
vergist hebben, want het begon al te schemeren en de witte stammen zagen er wat grijs uit. Duidelijk twee 
hoge ijle berken op de hoek met de volgende zijstraat. Identiteitsbevestiging voor de berkenflat, waar ze 
voor in de tuin staan. Op het volgende traject vond ik zes of zeven afgezaagde stronken met middellijn 
60 a 55 aflopend naar 49 en 45 cm. De meeste hadden verrotte plekjes midden in de afgezaagde stam. 

Tenslotte zag ik nog een grote oude berk, waarvan ik met mijn centimeter aan de onderkant een sta-
momvang van 1.80 meter mat. Het noordelijkste deel heeft zo te zien gezellige jongere berken met de 
kenmerkende elegante luchtige silhouetten. Berken geven in de zomer een lichte schaduw, die net wel 
helpt tegen de felle zon, maar waarin het niet donker lijkt. Er schijnt weinig onder te willen groeien. 
Wat dat betreft ligt het gazonnetje er prima bij. De iele zwammetjes op de laatste grote berk lijken nog 
onschuldig. ‘s Zomers blijft het goed kuierend in de buurt Selwerd.
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Het is nu inmiddels volop herfst, 
de bladeren vallen van de bomen 
en ik vind het er altijd schit-
terend uitzien. Zeker als het 
zonnetje schijnt. Hier in Boe-
dapest schijnt de zon nog lek-
ker veel dagen, voor mijn gevoel 
veel meer dan ik gewend ben. 
Het wordt dan langzamerhand 
steeds kouder, maar zolang de 
zon schijnt kun je nog prima 
buiten in een trui lopen. 

Lekker genoten van de universi-
taire herfstvakantie
De klok is een paar weken gele-
den ook hier een uur teruggezet, 
waar ik persoonlijk wel van baal. 
De zon gaat hier namelijk erg 
vroeg onder. Terwijl ik dit schrijf 
(om 17:15), is de zon al ruim een 
uur onder, wat de dagen toch wel 
erg kort maakt. 
Ik ben ook niet zo’n vroege vogel, 
dus extra zonlicht in de ochtend 
krijg ik vaak niet mee. Gelukkig 
heb ik wel veel van de herfst kun-
nen genieten tijdens de herfstva-
kantie, wat voor mij nieuw was 
aangezien ik in Groningen op de 
universiteit nooit een herfstva-
kantie heb gehad. Met een paar 

vrienden zijn we lekker uit de 
stad ontsnapt en hebben we een 
paar dagen in een huisje tussen 
de bergen gezeten. We hebben 
lekker gewandeld, samen gedi-
neerd, wijn geproefd en vooral 
van de stilte genoten. Daarnaast 
lucht zo’n korte vakantie tussen 
de colleges ook wel op. Het geeft 
je even tijd om te reflecteren, 
eventueel achtergelopen school-
werk in te halen, en te ontspan-
nen. 

Geen mountainbike, misschien 
een goedkoop stadsfietsje?
Dus nadat ik volledig was bijge-
komen kon ik er weer met een 
frisse start tegenaan. Wat ik nog 
wel mis zijn mijn twee moun-
tainbikes (in zijn eerste column 
vertelde Rick ons over de diefstal 
van zijn fietsen, redactie). Iedere 
keer als ik door de bossen (en 
bergen) loop denk ik er toch wel 
enkele keren aan. Waarschijnlijk 
ga ik hier nog wel een goedkoop 
stadsfietsje aanschaffen om naar 
school te fietsen, maar met een 
nieuwe mountainbike aanschaf-
fen wacht ik maar tot ik thuis 
ben, omdat ik hier toch groten-

deels van de dagen midden in 
het centrum zit. 

Bijna alle studenten nemen hier 
de tram
In Nederland fietste ik altijd 
naar school, Paddepoel ligt ten-
slotte vlakbij de campus Zer-
nike. Hier kan dat helaas nog 
even niet, dus voordat ik mijn 
stadsfiets heb toch nog even met 
de tram naar school. Dat vind ik 
persoonlijk helemaal niet erg. 
De trams naar school zijn vaak 
niet te druk, en daarnaast hoef 
ik maar vier haltes met de tram 
mee. Ook gaan de trams iedere 
2 minuten, dus het risico dat 
ik mijn tram mis is uitgesloten. 
Vaak moet ik terugdenken aan 
de periode toen ik begon met 
studeren in Groningen, iedere 
dag ging ik heen en weer met 
buslijn 15. Vaak stond de bushal-
te op het hoofdstation al bomvol, 
en hoopte ik iedere keer maar 
dat ik in de bus paste. Ik zag 
vorig semester nog vaak bom-
volle bussen langskomen terwijl 
ik naar school fietste, toch stie-
kem wel blij dat ik tegenwoordig 
makkelijk naar school kan fiet-
sen. Hier fietsen er amper stu-
denten naar school. Als ik naar 
school loop (vanaf de tramhalte) 
kom ik vaak één of twee fietsers 
tegen, die dan vaak verontwaar-
dig aangekeken worden omdat 
ze op het fietspad (waar eigen-

lijk alleen maar mensen lopen) 
fietsen. 

Lessen worden gegeven in het 
Engels, net als in Groningen.
Hier op mijn tijdelijke universi-
teit heb ik ongeveer zes lessen 

per week, in Groningen had ik er 
altijd ongeveer acht, een klein 
verschil maar het valt toch wel 
te merken. Ook heb ik hier twee 
vrije dagen, wat ervoor zorgt dat 
je op die dagen goed de stad kan 
verkennen. De lessen zijn alle-
maal in Engels, zoals ik gewend 
ben in Groningen. Wel kun je 
merken dat er een verschil is 
in het niveau van spreken, wat 
soms voor wat verwarring zorgt. 
De klassen zijn echter wel veel 
kleiner, wat het dan weer moge-
lijk maakt om die verwarring op 
te helderen. 

Niet met je laarzen in de mod-
der, maar klimmen tussen de 
bergen
Wat ik erg leuk vond in Gronin-
gen waren de zogenoemde ‘field-
work’ lessen (lessen buiten). 
Hier heb ik dat gelukkig ook, 
en misschien vind ik het hier 
nog wel leuker omdat je hier 
in een hele andere omgeving 
werk. Waar we in Groningen met 
mijn laarzen het boerenveld in 
stapte, klimmen we hier tussen 
de bergen. 
Alle studenten die ik hier op 

school heb leren kennen komen 
van verschillende landen, omdat 
ze hier de exchange studenten 
apart houden van de reguliere 
studenten. Dit vind ik zelf erg 
jammer, omdat ik graag meer in 
contact was gekomen met Hon-

gaarse (jongeren). Het voordeel 
van alle exchange studenten is 
daarentegen wel dat iedereen 
heel open is, bijna iedereen 
zoekt contact met elkaar, en je 
hebt iedere dag genoeg mensen 
om mee om te gaan. 

Veel rondreizen met de andere 
internationale studenten
Daarnaast delen we allemaal 
dezelfde passie; reizen. Veel ben 
ik, en zijn mijn nieuwe interna-
tionale vrienden, dus aan het 
reizen. Hongarije ligt best cen-
traal tussen allerlei verschillen-
de steden en landen. Zo zit je 
binnen 2,5 uur met de trein in 
Wenen. En ben je met 5 uurtjes 
rijden in Zagreb. Vaak zijn wij 
in de weekenden aan het reizen, 
en soms zelfs snel tussen de les-
dagen door. Zo zit ik terwijl ik 
dit schrijf in een hotel dicht aan 
de grens bij Slowakije, terwijl 
ik morgen om 16:00 een les heb. 
Dus vanavond nog even genieten 
en dan morgenvroeg weer op 
weg naar school (250 kilometer 
verderop). 

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.

Rick houdt ons maandelijks op de hoogte van zijn leven in Boedapest. 
Misschien hebt u een vraag aan hem of zijn er onderwerpen waar u 
graag wat over wilt lezen. Mail dat dan naar: redactienr1@gmail.com.

Bericht uit BoedapestBericht uit Boedapest

Het wordt vroeg donker in Boedapest

Fieldwork in de Hongaarse bergen

Tekst en foto: Hans Mulder

Aan de Populierenlaan in 
Selwerd is een aantal wil-
gen teruggesnoeid tot de 
stam. De boomverzorgers 
van Arbor Noord Neder-
land gingen aan de slag 
met kettingzagen een hoog-
werker en beschermende 
kleding. Vanaf grote hoog-
te werden de takken stuk 
voor stuk veilig naar bene-
den getransporteerd om 
ze in kleinere stukken te 
zagen. Het maakt deel uit 
van het onderhoud aan de 
bomen die nu weer de gele-
genheid hebben om volle-
dig uit te groeien.

Wilgen snoeien aan Populierenlaan

Geachte redactie,

Dat het kunstwerk ODE AAN DE 
ONTMOETING een maand eer-
der dan gepland is weggehaald 
is natuurlijk jammer – maar het 
zou wel eens zo kunnen zijn dat 
de winkeliers in SELWERD de 
eventuele vernieling ervan een 
slag vóór hebben willen zijn. Het 
ietwat verborgen winkelplein 
wordt ’s nachts regelmatig bezocht 
door lieden die er een bende van 
maken; je wilt niet weten wat de 
schoonmaakploeg ‘s morgens zoal 

tegenkomt aan etensresten, blik-
jes, verpakkingen, kledingstuk-
ken, besmeurde zitbanken, kapot-
getrapte fietsen en ga zo maar 
door. Ik heb me er eerlijk gezegd 
over verbaasd dat ‘de ode’ nog zo 
lang stand heeft weten te houden; 
ik heb daar echt mijn twijfels wel 
over gehad. Achteraf bekeken was 
het m.i. een goed idee met een 
weliswaar versnelde maar goede 
afloop!

Naam en adres bij redactie bekend

In de vorige wijkkrant stond een stukje en foto van het weg-
halen van kunstwerk “Ode aan de ontmoeting”. Naar aanlei-
ding hiervan ontvingen wij onderstaande reactie;

Zegt u
het maar......
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SamenWIJS gaat eenzame wijkbewoners opfleuren

Hilda en Daniel beschreven Park Selwerd in coronatijd

Door Ingrid Werleman
Helpt u mee om het leven van 
eenzame wijkbewoners op te fleu-
ren?  Studenten van verschillen-
de scholen werken in Paddepoel 
aan een project om dit mooie 
doel te bereiken. Dit project heet: 
SamenWIJS. Het thema ‘Een-
zaamheid’ is een gevoelig thema 
voor veel mensen. Er is geen pil 
of behandeling om het op te los-
sen. Daarom is het fijn dat we er 
in openheid over kunnen praten. 
Mensen heb soms de neiging om 

er het liefst niet over te praten 
omdat ze ‘anderen’ niet lastig wil-
len vallen. Maar juist dit maakt 
het probleem soms groter. 

In het kader van hun stage 
heeft een groep van 9 studenten 
ervoor gekozen om op een posi-
tieve manier in Paddepoel aan dit 
thema te werken. De coördinatie 
van het project ligt in goede han-
den van docenten van de RUG, 
Hanzehogeschool, Alfa College, 
Noorderpoort College, WIJS en 

2 netwerkers in Paddepoel. De 
studenten organiseren duurza-
me creatieve activiteiten waar 
mensen die daar behoefte aan 
hebben mee kunnen doen. Door 
mensen vragen te stellen kwam 
naar voren dat mensen van ver-
schillende leeftijden zich in deze 
periode wel eens eenzaam voelen. 
Het weer wordt grijzer, de dagen 
korter en we mogen minder door 
de verschillende maatregelen. 

Door mooie en positieve activi-
teiten aan te bieden kan het een 
ander helpen om zich beter te voe-
len of over het thema te praten. 
Hun doel is om met dit project bij 
te dragen om het leven van een-
zame mensen op te fleuren zoals 
eerder genoemd. De studenten 
vragen hierbij medewerking van 
mensen die door eigen ervaring 
of in hun naaste omgeving in aan-
raking komen met eenzaamheid 
om informatie en tips die hun 
kan helpen om het project zoveel 
mogelijk aan te passen aan de 
behoefte in de wijk. Wijkbewo-
ners kunnen dit via e-mail sturen 
naar ingridwerleman@gmail.com 
, zij zorgt dat het bij de studenten 
terecht komt. De studenten dan-
ken alvast iedereen die hiermee 
bijdraagt aan een mooi resultaat 
voor mensen die met dit project 
gelukkiger worden.

Tekst en foto: Tjeerd Flokstra
Door corona hebben we allemaal 
onze manier van leven moeten 
aanpassen. Veel dingen waren 
even niet mogelijk en dat deed 
ons andere zaken juist (her)ont-
dekken. Hilda en Daniel Kernell 
wonen in Paddepoel. Voor hen, als 
80-plussers was het een tijd van 
oppassen en ook was reizen er 
even niet bij. Maar even zo belang-
rijk is het dan om wel in bewe-
ging te blijven en dat deden ze 
door dagelijks minimaal een half 
uur te wandelen in Park Selwerd 
met omgeving. Een ideaal park 
en vlakbij huis. Van de dagelijk-
se wandelingen, de ontmoetingen, 
het groen en de vogels maakten zij 
in eigen beheer een boekje. Naar 
aanleiding daarvan gingen we met 
hen in gesprek.

Creativiteit zit beiden in het bloed
Daniel Kernell (in het Zweeds 
spreek je uit: Sjernel) is geboren 
in Stockholm Zweden. Daar deed 
hij de studie geneeskunde met als 
specialiteit neurofysiologie. En in 
dat vakgebied ging hij aan de slag 
als onderzoeker. Tijdens een con-

gres in Amsterdam ontmoette hij 
in 1963 Hilda die studeerde op dat 
moment psychologie in Amster-
dam. Na haar studie vertrok Hilda 
naar Zweden en kreeg daar als 
psycholoog een baan in het onder-
wijs. Haar grote hobby was toen 
al tekenen en schilderen, en dit 
kreeg gaandeweg een meer pro-
fessioneler karakter. Niet vreemd, 
want Hilda en Daniel komen bei-
den uit een kunstzinnige familie.
In 1972 vertrok het echtpaar naar 
Nederland. Daniel kreeg een baan 
aan de UvA en Hilda werkte als 
docente voor het museumonder-
wijs. Met schoolklassen bezocht 
ze de drie grote kunstmusea in de 
hoofdstad. In 1993 kreeg Daniel 
een baan bij de RuG. Hilda bleef 
zich richten op de kunst en heeft 
een eigen atelier in het centrum 
van Groningen.

Herinrichting Park Selwerd 
bracht meer biodiversiteit
Door hun werkzaamheden zijn 
Hilda en Daniel het gewend om 
zaken vast te leggen in artike-
len en soms in een boek. En dat 
besloten ze vorig jaar in corona-

tijd ook te doen: “vooral voor ons-
zelf”. Door de corona waren er 
geen reismogelijkheden, ook niet 
naar Zweden. De zelfisolatie en de 
dagelijkse wandelingen brachten 
hen naar Park Selwerd. Dit park 
lijkt misschien eentonig, maar 
is dat zeker niet. “We hebben 
zoveel mogelijk zaken genoteerd 
en gefotografeerd. Zoals je dat 
ook als psycholoog in onderzoek 
doet. Het park wordt op velerlei 
manieren gebruikt: sociaal, om 
een praatje te maken, maar ook 
door natuurliefhebbers. En het 
is een heel leuk park, zeker na 
de herinrichting van een jaar of 
tien geleden waardoor veel meer 
biodiversiteit aangebracht is. We 
wandelen er met veel plezier. Er 
verandert altijd veel en er is altijd 
wat nieuws te zien. Het verveelt 
nooit.”

Boekje over park in coronatijd 
geeft ook mooi tijdsbeeld
Gaandeweg leerden ze verschil-
lende planten en bomen te her-
kennen en de vele vogels te obser-
veren. Om tegelijkertijd een doel 
te hebben, besloten een boekje 

te maken over het 
park in coronatijd. 
Het boekje werd 
cadeau gedaan 
aan buren en ken-
nissen. Daarop 
kregen ze veel 
enthousiaste reac-
ties. Vooral dat het 
een mooi tijds-
beeld geeft.

Hilda en Daniel 
blijven hun dage-
lijkse wandelin-
gen door het park 
voortzetten en zij 
zullen ons daarvan 
regelmatig op de 
hoogte stellen.

Wie meer wil 
weten, kan een 
kijkje nemen op 
de website http://
www.hilda.kernell.
eu Via deze websi-
te kunt u ook con-
tact met Hilda en 
Daniel opnemen, 
als u meer wilt 
weten over het 
boekje over Sel-
werd in coronatijd.

Stagegroep SamenWIJS

Hilda en Daniel Kernell

Kijk nou naar deze prachtige vliegenzwammen in Paddepoel, 
gevonden in een klein berkenbosje aan de Zonnelaan, in de 
doorsteek naast de Paddepoel Bar en naast het voormalige Nier-
mancentrum. Zoveel vliegenzwammen bij elkaar in de stad, het 
was een lust voor het oog.

De foto's zijn gemaakt door Tanneke Melis.

Door: Titia Struiving
Als je wat langer in een wijk 
actief bent valt het op dat sommi-
ge hulpvragen opgelost worden, 
maar dat ze dan toch weer terug-
keren in een andere vorm. Zo 
sprak ik vandaag met de heer 
Halbe de Jong en mevrouw Gre 
van den Graaf van het zangkoor 
Levensblijheid. Het koor bestaat 
al heel lang en de afgelopen 20 
jaar onder deze naam. Ze repete-
ren in Bernlef op maandagochten-
den van 10 tot 11 uur.

Negentig jaar
Er zijn officieel 14 dames lid. Het 
is een harmonieus klinkend koor. 
De gemiddelde leeftijd van de 
koorleden is 90 jaar. Het zingen 
is voor de meesten het uitje van 
de week en het maakt hen blij. 
Van het schalkse: ‘Zij dronk ranja 
met een rietje, mijn Sophietje’ tot 
en met het prachtige ‘Lascia ch’io 
pianga’ Het klinkt allemaal erg 

goed met de kundige pianobege-
leiding van de dirigent. De dames 
hebben ook best de ambitie om 
op te treden. Als iemand voor 
hen vervoer wil regelen, gaan ze 
gerust nog eens een keertje op 
een kleine tournee. Tot zover geen 
vuiltje aan de lucht.

Bureaucratische ellende
Enkele jaren terug had het koor 
hulp gevraagd via het wijkspreek-
uur dat ik vanuit Co-Creatie 
Paddepoel draaide in WIJS. Ze 
wilden graag subsidie verkrijgen. 
Met wat regelwerk is dat toen 
gelukt. Maar de tijd eist wel haar 
tol. Het bestuur van het zangkoor 
is inmiddels helaas uitgedund 
geraakt en alle bestuurlijke taken 
rusten nu op de slanke schouders 
van de voorzitster. Een voorzitster 
die een passie voor de zang heeft, 
maar die dit organiseerwerk met 
het vorderen der jaren steeds 
zwaarder valt.

Gezocht: we want you!

Op korte termijn zoekt het koor daarom iemand die als vrijwilli-
ger de taken van het koor wil oppakken die normaal de secreta-
ris/ penningmeester van een vereniging doet. Het gaat dan om 
de ledenadministratie, het betalen van koffie en zaalhuur, het 
voorbereiden van de jaarvergadering, het verzenden van stuk-
ken naar de Kamer van Koophandel en het organiseren van een 
kascontrole. Hebt u interesse, stuur uw mail met korte motivatie 
naar: mooiwelpaddepoel@ziggo.nl of bel: 06 4002 60 45 als u 
meer wilt weten.

Administratief talent gezocht

Zij dronk ranja 
met een rietje…
wie kent het 
melodietje nog?
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Door: Hans Knot
Ook in deze aflevering vol her-
inneringen aan de wijken Pad-
depoel en Selwerd gaan we weer 
een keer terug naar begin 1974. 
Dat brengt ons allereerst het 
bericht dat in het activiteiten-
centrum-clubhuis Sonde in Pad-
depoel in de eerste weken van de 
maand januari druk werd geoe-
fend aan een toneelproject. Het 
was de bedoeling dat dit project 
halverwege maart gereed zou zijn 
voor een openbaar optreden.

Het probleem van de werkende 
jongeren
Centraal in het toneelstuk stond 
het probleem van werkende jon-
geren. Een groep vaste jonge 
bezoekers van Sonde schreef 
het toneelstuk, dat later door de 
schrijvers zelf zou worden opge-
voerd onder regie van Rein Douze.

Bij de voorstelling was ook de 
Groninger journalist Gert Fok-
kens, destijds kunstredacteur bij 
het Nieuwsblad van het Noorden, 
aanwezig. Hij besloot, nadat hij 
de productie met de jongeren had 
gezien, een versie te schrijven 
voor een professionele toneel-
groep, die normaal vooral actief 
was in het Vestzaktheater. Uit-

eindelijk ging deze laatste groep 
optreden op plaatsen in de gehe-
le provincie Groningen waar veel 
jongeren destijds kwamen.

Werk in uitvoering
Om de discussie over de toneel 
productie in het bijzonder en de 
problematiek van de werkende 
jongeren in het algemeen goed 
op gang te krijgen schakelde men 
ook de RONO (Regionale Omroep 
Noord en Oost)in. Niet alleen zou 
er in de programma’s van de regi-
onale radio op een aantal dagen 
aandacht worden besteed aan het 
Sonde toneelproject, ook werd de 
productie uiteindelijk op band 
opgenomen. Exemplaren van 
deze opname konden, tegen kost-
prijs, worden gekocht in de kel-
der van de Trefkoel. De titel van 
het toneelstuk is de geschiedenis 
ingegaan als ‘Werk in uitvoering’.

Met het project was in oktober 
1973 al een aanvang genomen. Er 
was het idee ontstaan om samen 
met de vaste kern van jonge 
bezoekers een project op touw te 
gaan zetten, waarbij direct werd 
gesteld dat er een vormende wer-
king vanuit diende te gaan. In de 
latere, meer professionele, versie 
werden ook de op- en aanmer-

kingen van het, 
bij de eerste 
uitvoering, aan-
wezige publiek 
verwerkt.

Sonde werd uit-
eindelijk Sonde 
2000
Trouwens, Sonde 
werd in 1972 als 
buurtcentrum 
voor jongeren 
opgericht Het 
was gehuisvest 
in de kelder van 
het activiteiten-
centrum De Tref-

koel. Toen in de jaren negentig 
van de vorige eeuw De Trefkoel 
verouderde en uiteindelijk werd 
besloten om het af te breken, 
kreeg Sonde een nieuw onder-
komen. Dat was in het jaar 2000 
in het complex de Vensterschool 
aan de Eikenlaan, gelegen naast 
het zwembad De Parrel. Vanaf die 
datum heet het Buurtcentrum 
Sonde 2000.

Bijeenkomst planologische stu-
dentenvereniging “Oikos”
Maar er waren begin 1974 meer 
activiteiten in de toen nog jonge 
Trefkoel. Zo werd er op 25 januari 
1974 een studiedag georganiseerd. 
Bekende Nederlandse planologen 
uit die tijd werkten mee aan een 
groots opgezette bijeenkomst 
georganiseerd door de planologi-
sche studentenvereniging 'Oikos', 
Dit ter gelegenheid van het eerste 
lustrum van professor G. J. van 
den Berg als hoogleraar in de pla-
nologie. Volgens een woordvoer-
der van de studentenvereniging 
was na vijf jaar de tijd gekomen 
om de balans op te maken. Op 
de studiedag werd nagedacht en 
gediscussieerd over de ontwikke-
lingen in de planologie, zoals die 
de voorafgaande jaren naar bui-
ten waren gekomen. Planologie 
viel destijds onder de faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen.

Uiteraard was de dag bedoeld 
voor de studenten van het insti-
tuut voor Planologie maar er was 
ook ruimte voor niet-studenten 
om deel te nemen. Vooraf werd 
bekend gemaakt dat de stellin-
gen, die op de studiedag zouden 
worden besproken, terug te vin-
den waren in het blad van de stu-
denten vereniging. Je kon dit blad 
ook telefonisch aanvragen.

Foto:
Beeldbank Groningen Persbureau 
van der VeenWerk in uitvoering, Rein Douze regisseert.

Herinneringen aan de Trefkoel (1)

Open kerk op woensdag en don-
derdag.
De Fontein is twee ochtenden 
per week open van 10.00-12.00 
uur. De woensdagochtend is 
gebleven, maar de maandag-
morgen is verruild voor de don-
derdagmorgen. Voor een per-
soonlijk 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 weggeef-
kast, naar orgelmuziek luiste-
ren 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 mee-
nemen. Er bestaat ook de moge-
lijkheid om te ruilen. U kunt 
brengen en halen tijdens de 
inloopochtenden.

Film in De Fontein: Ida (2013) 
& The light between oceans 
(2016)
Op donderdagavond 25 novem-
ber (19.30 uur) draait ‘Ida’. Ida 
is een oogverblindende, prach-
tig geschoten zwart-witfilm over 
Poolse novice Anna die plots 
een tante en een ijzingwekken-
de geschiedenis blijkt te heb-
ben. Ze reist naar haar tante 
Wanda, een zwaar drinkende 
rechter en voormalig officier 
van justitie tijdens het stalinis-
tisch regime. Op dinsdagmiddag 
14 december (14.00 uur) draait 
‘The light between oceans’. WO 
I-veteraan Tom (Fassbender met 
strenge snor) neemt kort na de 
oorlog een baan aan als vuur-
torenwachter op een verlaten 
eiland. De Grote Oorlog heeft 
hem gebroken, maar de levens-
lustige Isabel (Vikander) weet 
zijn hart te raken en voegt zich 
al snel bij hem. De twee wil-
len dolgraag een gezin stichten, 
maar dat wil niet erg vlotten. 
En dan spoelt een reddings-
sloep met dode man en leven-
de baby aan op het eiland... 
Een halfuur van tevoren gaan 
de deuren open en staat koffie 
en thee klaar. Mocht u verze-
kerd willen zijn van een plekje 
(want VOL = VOL), neem dan 
even contact met ons op: Ruth 
Pruis – r.pruis@defontein.info – 
06-17984737.Kosten: vrijwillige 
bijdrage.

Reisexpositie naar aanleiding 
van de zeven Werken van Barm-
hartigheid
T/m 28 november wordt in 
buurtkerk De Fontein een ten-
toonstelling gehouden naar 
aanleiding van de zeven Wer-
ken van Barmhartigheid. Jel-

tje Hoogenkamp maakte zeven 
schilderijen en Corrie Kopmels 
zeven gedichten bij de thema’s 
de hongerigen voeden, de dor-
stigen laven, de naakten kleden, 
de vreemdelingen herbergen, 
de zieken en de gevangenen 
bezoeken en de doden begra-
ven. 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 bekij-
ken. Elke woensdag- en donder-
dagmorgen staan tussen 10.00 
en 12.00 uur de deuren van De 
Fontein voor iedereen open. De 
toegang is gratis.

Buurtsoep
Op woensdag 1 december kunt 
u in De Fontein tussen 12.15 en 
13.30 uur weer aanschuiven bij 
de buurtsoep. Kosten: een vrij-
willige bijdrage
Spreek smakelijk – versterking 
gezocht!
‘Spreek smakelijk’ is een diner 
waarbij in kleine kring (maxi-
maal 4 deelnemers per tafel), 
op een ontspannen en inspire-
rende wijze een gesprek wordt 
gevoerd over van te voren afge-
sproken onderwerpen. Hiervoor 
werken wij met placemats.
Op donderdagavond 14 oktober 
vond een zeer geslaagde twee-
de editie plaats. Begin 2022 (3 
februari) zouden wij daar graag 
een iets groter vervolg aan 
willen geven. Hiervoor zoeken 
wij nog vrijwilligers: kok(s) en 
eventuele gespreksleiders. Wie 
heeft er tijd en zin om mee te 
helpen?
Informatie en aanmelding: 
Ruth Pruis - r.pruis@defontein.
info
Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en infor-
matie over diensten en activi-
teiten verwijzen we u naar onze 
website: www.defontein.info.

Nieuws uit De Fontein

Door: Titia Struiving
De heer H. Damstra (‘zeg maar 
Henk’) is geboren en getogen 
Stadjer en woont al zestig jaar 
naar tevredenheid in een een-
gezinswoning aan de overkant 
van de Bisschop Bekkersschool in 
Paddepoel. De eerste twintig jaar 
zorgde hij daar voor zijn moeder 
die ziek was. En sinds veertig jaar 
neemt hij uit zichzelf de taak op 
zich om een oogje in het zeil te 
houden op alles wat er op het 
schoolplein gebeurt. ‘Kinderen 
die een wondje hebben, komen 
bij mij een pleister halen’ vertelt 
Henk. En ook als er onenigheid is, 
weet Henk hij daar meestal tijdig 
een stokje voor te steken. ‘Vaak is 
het gewoon wildigheid.’

Vertrouwen
Ouders en kinderen en de school 
vertrouwen Henk. ‘Ze zien: als 
Henk er staat, dan gebeurt er niets 
met de kinderen. Ik bescherm de 
kinderen liever tegen onheil.’ Zijn 
overwicht op de kinderen komt 
denkt hij door zijn stemgebruik. 
‘Je moet kinderen streng aankij-
ken en strenge woorden gebrui-
ken. Voor mij is dat niet moeilijk. 
Ze hebben mij vroeger ook aange-
pakt en ik doe dat op mijn manier 
ook. Niet zo hard als ze mij aan-
pakten hoor. Dat is niet nodig. 
Daarin ben ik wel veranderd.’

Het is vooral zorgzaamheid die 
er bij Henk achter zit, geeft hij 
toe. Hij zorgt graag. Warm eten 
voor de buurkinderen maken, dat 
heeft hij ook vaak genoeg met 
veel plezier gedaan. ‘Dan kochten 
zij halal vlees en dan maakte ik er 
aardappeltjes en bloemkool bij. 
Of boontjes. Dat smaakte opper-
best.’

Bewegen
Wat betreft de Corona heeft Henk 

enkele adviezen, die hij zelf ook 
naleeft in de praktijk. ‘Je moet 
vooral je weerstand beschermen. 
Dat houdt in: aardappelen en 
groenten eten, met slecht weer 
jezelf dik in de kleren steken 
en zorgen dat je je zaken voor 
jezelf regelt die je moet regelen. 
Je brein maar ook je lichaam in 
beweging houden. Ik heb zelf last 
van verstopte bloedvaten in mijn 
benen. Dat is vervelend. Maar 
ik ben niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Ik heb twee jaar lang 
getraind totdat ik weer een half 
blokje om kon. In beweging blij-
ven, daar draait het om.’

Vrij spelen
Op het plein van de school staat 
ook een echte klimboom, wijst 
Henk aan. ‘Een vrije speelplek, 
dat is belangrijk voor de kinde-
ren. Daar heeft de buurt ook voor 
gevochten hoor.’

Veel mensen in Paddepoel zullen 
Henk wel kennen – en nu is hij 
heel terecht nog wat bekender!

Beste buurman

De heer Damstra voor zijn woning 
op een zonnige dag.

Meedoen
In een vorige “Nummer 1” 
heeft WIJ Selwerd opgeroepen 
om contact op te nemen als je 
wilt meedoen in de maatschap-
pij, maar niet weet waar je 
moet beginnen of hoe je moet 
kiezen tussen alle mogelijkhe-
den die er zijn. Die oproep 
staat nog steeds! Wil je wer-
ken? Wil je eerst een opleiding 
doen? Wil je je vrijwillig inzet-
ten in de wijk, of daarbuiten? 
Wil je meedenken met het ver-
beteren van jouw wijk? Wil je 
eerst met jezelf aan de slag, 

met je gezondheid of beter in 
je vel zitten? Wij kunnen je 
hiermee helpen. Zo stond er in 
de vorige wijkkrant een stukje 
over Slim Leven, als je aan een 
gezondere leefstijl wilt werken. 
Er zijn een heleboel vacatures 
voor een betaalde baan waar 
je misschien nog nooit aan 
gedacht hebt, of waar je niet 
achteraan durft omdat je een 
tijdje niet hebt gewerkt. Het 
kan ook zijn dat je taal je in 
de weg zit om verder te komen. 
Wil je hier informatie of advies 
over? Neem dan contact op 

met Julia, zij wil graag met 
je in gesprek en ze kent veel 
mensen die jou verder kunnen 
helpen! Bel 06 46 89 76 37 of 
mail julia.vierstra@wij.gronin-
gen.nl.
Wijkplatform Selwerd zoekt…
Speciaal onder de aandacht wil-
len we graag het Wijkplatform 
Selwerd brengen. In Selwerd 
is men hard bezig met wijk-
verbetering, en het Wijkplat-
form komt op voor de bewoners 
van heel Selwerd. Vooral het 
bestuur is hier hard mee bezig 
geweest de afgelopen tijd. Zij 

willen graag het stokje door-
geven aan een nieuwe lichting 
bewoners. Iets voor jou? 

Heb je een vraag over boven-
staande informatie, activitei-
ten, zorg, welzijn, opvoeding, 
wonen of financiën? Bel of 
mail met WIJ Selwerd, 050-367 
42 20, wijselwerd@wij.gronin-
gen.nl.

Nieuws van WIJ Selwerd, voor Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

Ingezonden
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Hallo Paddepeople,
Vanuit de altijd gezellige Kome-
tenlaan duik ik een al een beetje 
herfstig Park Selwerd in en stuit 
op een wit geverfde boerderij met 
een groot hek er omheen. Dat riekt 
naar sloop. Er naast staat ook een 
boerderij zonder hek, waar nu de 
Wijkpost West is gevestigd. 

Een witte moskee met oosterse 
ronde vormen
Beide boerderijen maakten ooit 
deel uit van het jeugdwerk Pad-
depoel. Bekend zijn de gebouwen 
geworden als de Witte Boerderij. 
Later is er een moskee in geko-
men, die nu graag nieuwbouw wil 
en dat is als je dat pand ziet 
wel begrijpelijk. Hopelijk wordt 
het een mooi gebouw met ooster-
se ronde vormen, die kunnen we 
namelijk in onze blokkendozen 
wijken goed gebruiken. De naam 
moet worden, en de kleur dus 
ook, als ik me er even mee mag 
bemoeien, de Witte Moskee.

Een berg bergschoenen nodig
Eindje verderop in het park staat 
een richtingaanwijzer die de rich-
ting van alle continenten van de 
wereld aanwijst. Het lijkt mij 
niet helemaal te kloppen, Euro-
pa wordt naar het noordoosten 
verwezen, dat had dan toch alle 
kanten op gekund? Of begrijp ik 
het verkeerd? Ja dus, ze bedoelen 
het geografisch middelpunt van 
het continent, staat er met klei-
ne letters bij, en dat is ergens in 

Litouwen. De moskee staat in de 
richting van Noord- en Zuid-Ame-
rika. Ook wel weer grappig.
Onder aan de paal zijn zilver 
gespoten schoenen samengesmol-
ten. Wil je deze continentenroutes 
bewandelen, dan heb je inderdaad 
wel een berg schoenen nodig. En 
bergschoenen. 

Een fraaie toegangspoort van klimop
Ik loop richting Azië Selwerd bin-
nen en beland in de Vogelkers-
straat. Ja, de Vogelkers is ook 
een boom, een Prunus Padus dus, 
zomaar even een weetje. Het mooi-
ste vind ik midden in de straat de 
fraaie toegangspoort van klimop, 
die iemand heeft opgekweekt bij 
de ingang van zijn voortuin. Sel-
werd heeft best veel aardige voor-
tuinen en mooie bomen die een 
wandeling rechtvaardigen.

Je kunt hier dus (in Algemeen 
Belang) dood gevonden worden
In de Esdoornlaan kom ik langs 
een uitvaartcentrum. Sommi-
ge mensen willen nog niet dood 
gevonden worden in Selwerd, 
maar dat kan je hier dus over-
komen. Bij het uitvaartcentrum 
staat Algemeen Belang. Dat is niet 
cynisch bedoeld, dat het ons aller 
belang is dat we dood gaan. Het 
is eerder een wat ouderwets aan-

doende naam, een naam die soli-
dariteit uitdrukt, en dat mag nooit 
uit de mode raken.

Elk woonkamerraam een theater 
(met levende figuratie)
In Berkenlaan loop ik langs de 
woning van iemand die doet aan 
raamexpositie. Expositie van 
kunst natuurlijk. Wat een leuk 
idee. Dat fleurt een buurt op. Dat 
zouden meer mensen kunnen 
doen en dat gebeurt eigenlijk ook. 
Elk woonkamerraam is een klein 
persoonlijk theater, met het liefst 
aan de zijkanten opgeknoopte gor-
dijntjes of vitrages. Vaak zie je 
een uitstalling van bloemen en 
beeldjes, hangende breiwerkjes of 
glas in lood. En ook best vaak zit 
er levende figuratie naast, in de 
persoon van een poes. Sommige 
theaters zijn helaas gesloten, dan 
hangt er luxaflex, dichte vitrage of 
erger. Elke inkijk naar binnen en 
soms naar buiten wordt onmoge-
lijk maakt. Willen we elkaar niet 
meer zien of gezien worden?

Selwerd is in beweging
Bij de Populierenlaan en de Vlier-
staat staan huizen leeg en ook 
hier staan hekken omheen. De 
huizen worden gesloopt. Het heeft 
altijd iets triest, om afgedankt te 
worden. Net als in de witte boer-

derij liggen in deze huizen vele 
belevenissen en herinneringen, 
mensen zijn er groot geworden. 
Renovatie met een goede isolatie 
bleek niet haalbaar. Er staan in dit 
gebiedje veel van dit soort huizen. 
Een flink deel van Selwerd wordt 
alweer verleden tijd, Selwerd is in 
beweging.

Beuken stralen pracht en kracht uit
Van de Beukenlaan wordt je wel 
vrolijk, wat een pracht van een 
bomen staan daar. Moet U echt 
eens naar gaan kijken. Ik denk 
dat het beuken zijn. Ze lijken wel 
gecultiveerd, ze stralen samen een 
ongelofelijk pracht en kracht uit. 
Op de kopse kant van de huizen, 
die dwars op de straten staan, zijn 
een soort van metselkunstwerken 
aangebracht. Ze zijn allemaal ver-
schillend. Het lijken schematische 
schakelingen van verbindingen. 
Bedoelde de ontwerper menselij-
ke verbindingen? Bijna alles is 
beter dan een kale muur. Terug 
ga ik door de Mispellaan en dus 
richting Noord- en Zuid-Amerika. 
Er wordt daar gewerkt aan een 
nieuw fietspad, een rode loper, 
naar Park Selwerd en dus ook 
naar Paddepoel.
De oude Grieken wisten het al: 
panta rhei, niets is eeuwig blij-
vend, alles stroomt, als je maar 
lang genoeg wacht.

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

Volgende keer: Wat is er tof in het Selwerderhof?

Ingezonden

CBS de Wegwijzer

Loco-burgemeester Roeland van der Schaaf feliciteert 
jubilerend Winkelcentrum Paddepoel

Samen met de politie en Veilig 
Verkeer Nederland hebben kin-
deren van de Wegwijzer het 
schoolplein en de weg met graffiti 
bespoten. De boodschap was dat 
alle kinderen en hun ouders op de 
fiets weer hun lichten aan moeten 
doen!
 
De schoolschrijver
Bij de groepen 1 t/m 3 is schrijf-
ster Mies van Hout op bezoek 
geweest. N.a.v. haar boek ‘Was ik 
maar…’ hebben de kinderen een 
eigen dier ontworpen. Prachtig! In 
de groepen 5 en 6 is Tjibbe Veld-
kamp langs geweest. De kinderen 

gaan zelf een stripverhaal beden-
ken n.a.v. het boek ‘Grapman’. 
Kees de Boer (de illustrator van 
het boek) komt volgende week om 
de strip samen af te maken.

Lampionnen
Er zijn al prachtige lampionnen 
gemaakt voor Sint Maarten. De 
kinderen mochten kiezen welke 
lampion ze wilden maken en heb-
ben deze in ateliers geknutseld. 
Bij de kleuters waren de ouders 
weer welkom om in de klas te 
komen helpen! Super gezellig en 
hele mooie resultaten!

Door Ingrid Werleman
De Flageolettes zorgden al vroeg 
voor een vrolijke stemming op het 
terras van het Winkelcentrum. De 
aanwezigen konden swingen en 
meezingen. 

Zwaaiende locoburgemeester 
arriveert met boemeltreintje
En toen kwam daar het boemel-
treintje langs met de vriendelijk 
zwaaiende locoburgemeester. Hij 
stopte bij verschillende onderne-
mers. “Het is erg mooi om te 
zien, dat sommige ondernemers 
al vanaf het begin van winkel-
centrum Paddepoel hier zitten,” 
vertelde locoburgemeester Roe-
land van der Schaaf. Zo bezocht 
hij Bloemen-Mozaïek Paddepoel 

waar de huidige eigenaar René 
vergezeld van zijn ouders, die 50 
jaar terug met de zaak begon-
nen, hem vol trots vertelden over 
toen en nu. Ook de visspeciaal-
zaak Pasèl begon 50 jaar terug 
in Winkelcentrum Paddepoel en 
werd verrast met een bezoek en 
felicitatie.
Hierna volgde een bezoek aan 
de nieuwste winkel Shoeby. Azar-
jah, Jennifer en team werden van 
harte gefeliciteerd met hun prach-
tige nieuwe winkel. 

Herinneringen aan 50 jaar winkel-
centrum, maar ook vooruit kijken
Daarna was het grote moment aan-
gebroken. Van der Schaaf open-
de het, ter ere van het vijftigjari-

ge jubileum aangelegde, nieuwe 
speelplein. Maar eerst hield de 
locoburgemeester een interessan-
te toespraak waarin hij leerzame 
anekdotes vertelde van de opening 
van 50 jaar geleden. Vooral de seni-
oren konden in hun herinnerin-
gen teruggaan naar de tijd waar-
in de inrichting van de winkels 
heel anders was als nu. De HEMA 
introduceerde toen een heel nieuw 
concept dat veel aandacht van de 
consumenten trok, vertelde van 
der Schaaf. Als kritische meeden-
ker noemde hij ook nog een aantal 
punten waarin geïnvesteerd kan 
worden, zodat het winkelcentrum 
nog eens vijftig jaar mee kan. Zo 
benoemde hij dat het winkelcen-
trum qua looks misschien wel een 
vernieuwing kon gebruiken. Ook 
zag hij graag dat er meer diversi-
teit komt in de winkels en voorzie-
ningen voor de wijk. 

Het speelpleintje is nu officieel 
geopend
Met het doorknippen van een bal-
lonnenboog werd het speeltoestel 
vervolgens officieel geopend door 
de locoburgemeester. Het staat 
op het vernieuwde speelplein in 
het overdekte winkelcentrum en 
is het middelpunt van de winkels. 
Onder het genot van heerlijke 
koffie en gebak bedankte Harold 
Lubberts, centrummanager van 
het winkelcentrum Paddepoel de 
locoburgemeester voor zijn har-
telijke bijdrage aan deze viering 
van 50 jaar Paddepoel.
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Je woning isoleren is hét ant-
woord op de stijgende gasprijzen. 
Maar een betrouwbare aanbieder 
kiezen met de beste prijs-kwa-
liteit verhouding is voor veel 
mensen een uitdaging. Ook wil je 
een goed advies over wat moge-
lijk is voor jouw huis. Daarom 
organiseren het Energieloket van 
de  Gemeente Groningen en het 
Regionaal Energieloket een isola-
tie en HR++ inkoopactie. Hierbij 
is veel werk gestoken in het kie-
zen van een goed bedrijf. Hier-
door hoef jij niets uit te zoeken, 
ben je goedkoper uit en krijg je 
een goed advies op maat voor 
jouw woning. Meld je snel aan 
want vol = vol, via www.regionaal-
energieloket.nl/acties.

Ingezonden
Zwerfvuil-opruimdag Paddepoel
zaterdag 27 november van 14-16 uur
Beste Paddepoelers!
Ook zo’n last van rondslingerend 
afval in onze wijk? Paddepoel 
wordt een stuk schoner met hulp 
van jou, voor en door Paddepoe-
lers!
Het is een tijdje stil geweest 
rondom het Wijkbureau: na het 
verlies van onze locatie aan de 
Zonnelaan (oude ABN pand) 
waren we even druk met ver-
huizen en hebben inmiddels de 
werkzaamheden, zoals de bewo-
nersspreekuren, weer opgepakt. 
Na een paar online opruimacties 
is nu weer het moment om elkaar 
te ontmoeten en samen de han-
den uit de mouwen te steken: 
doe dus mee aan onze opruimac-
tie voor een schoner Paddepoel.

Wanneer?
Zaterdag 27 november om 14 uur 
verzamelen bij het parkeerter-
rein van de Spicaflat, Spicastraat 
4-130.
Voor wie?
Voor iedereen die graag mee wil 
doen en niet bang is voor een 
beetje rommel.
Hoe lang?
De opruimactie start om 14:00 

uur en duurt tot ongeveer 16:00 
u, inclusief een kopje koffie met 
wat lekkers.
Wat hebt u nodig? 
Een goed humeur, stevige wan-
delschoenen en 1,5 à 2 uur tijd
Coronaproof?
Jazeker, we werken volgens de 
geldende maatregelen en hou-
den 1,5 meter afstand.

Aanvullend:
opruimhandschoenen, grijper-
tjes en vuilniszakken worden ter 
plekke uitgereikt.
We starten en eindigen onze 
opruimactie bij de Spicaflat. En 
natuurlijk is er na afloop een 
kopje koffie en wat lekkers.
Graag tot ziens op 27 november 
om 14:00 uur!
Hartelijke groet van het Wijkbu-
reau Paddepoel

Aanmelden en helpers gevraagd!
Vanwege de coronamaatregelen en vanwege de benodigde hoeveelheid materiaal en koffie/thee 
ontvangen we graag van te voren even bericht als je mee wilt doen.
Aanmelden kan via info@wijkbureaupaddepoel.nl of door een Whatsappje te sturen naar naar 
06-20982461 (Wijkbureau Paddepoel); langskomen bij de spreekuren mag natuurlijk ook.

Helpers gevraagd:
Zin om mee te helpen bij de voorbereidingen of op de dag zelf? We kunnen nog mensen gebrui-
ken! Mail of app even en geef aan wat je zou willen bijdragen aan de organisatie.

Mispellaan Selwerd
opgeleverd en toegankelijk

Uit volle borst meezingen
in de Plutozaal

Strategische samenwerking om bezit Nijestee te verduurzamen

Tekst en foto: Hans Mulder
Medewerkers van Avitec, Mulder 
grondwerken en Bolkesteijn infra 
hebben de Mispellaan tussen de 
Esdoornlaan en de Elzenlaan 
opgeleverd. Met veel getoeter van 
voertuigen werd op de vrijdag-
middag 5 november de straat vrij-
gegeven voor het verkeer. 

Dit deel van de Mispellaan is 
nu bestraat met rode en grijze 
klinkers. Het rode deel werd met 
een zogenaamde roadprinter in 
een gedeeltelijk visgraatmotief 
gelegd. Het grijze deel werd met 
een andere machine en deels 
handmatig aangebracht. Aan de 
vijverkant is een baan ingezaaid 
met onder meer gras. Wat er wer-
kelijk gaat opkomen is nu nog een 
verrassing.
De straat is vanaf de Elzenlaan 
eenrichtingsverkeer geworden. 

Vanaf de Esdoornlaan is het ver-
boden in te rijden. Parkeren is er 
ook niet meer toegestaan. Fietsers 
kunnen er wel van alle kanten 
door. 

Tussen de Esdoornlaan en de Ber-
kenlaan is de betegelde straat nu 
alleen toegankelijk voor fietsers 
en voetgangers. Met betonnen 
blokken en paaltjes is het deel 
voor de Berkenflat ontoeganke-
lijk gemaakt voor autoverkeer. 
De bomen geven het een geheel 
andere aanblik.

Het laatste deel van de Mispel-
laan tussen de Berkenlaan en de 
Iepenlaan is deels nog niet aange-
pakt. Dat heeft te maken met de 
werkzaamheden bij de bouw van 
de nieuwe woningen van Nijestee 
en de aanleg van Warmtestad in 
de Egelantierstraat.

Op Zaterdag 27 November van 
14:30-16:30 lekker zingen in de 
Plutozaal. Livemuziek, samen 
heerlijke evergreens zingen en 
een hoop gezelligheid, dat zijn 
de muzikale ingrediënten van het 
Meezingcafé! Jong en oud zingen 
uit volle borst mee met bijvoor-
beeld Ede Staal, Marco Borsato en 
de Beatles.

Er is live muziek, de songtek-
sten worden op een groot scherm 
geprojecteerd en de bar is 
geopend. Loop gerust even bin-

nen of blijf wat langer voor een 
gezellig en muzikaal middagje uit. 
De toegang is gratis

Nijestee  en Dura Vermeer star-
ten  een  meerjarige  samenwer-
king. Dura Vermeer is een  ‘ont-
wikkelende bouwer’ die zich richt 
op comfortabel en prettig  leven. 
Zij gaan vanaf 1 november samen 
met Nijestee werken aan het ver-
der verduurzamen van de bestaan-
de woningen op een betaalbare en 
toekomstbestendige manier. De 
samenwerking zorgt ervoor dat 
bewoners kunnen genieten van 
een energiezuinige en duurzame 
woning.
 
Betaalbaar verduurzamen 
De ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaamheid volgen 
elkaar in hoog tempo op.  Nijes-
tee wil graag meebewegen met en 
investeren in deze ontwikkelin-
gen. Ze zochten daarom een part-
ner om te helpen om bestaande 
woningen te verduurzamen  én 
betaalbaar te houden. De samen-
werking met Dura Vermeer 

is  het  resultaat van deze zoek-
tocht. Jan Jaap Vogel, directeur 
Vastgoed bij Nijestee, legt uit 
waarom  Nijestee  koos voor Dura 
Vermeer: “We hebben hetzelfde 
DNA, we zijn eigenzinnige doe-
ners. Samen kunnen we de status 
quo van onze wereld doorbreken 
en onze huurders met nieuwe 
energie een betere en betaalbare 
woning bieden.”
 
Bewoners staan voorop
Dura Vermeer  zoekt  naar duur-
zame technieken, zodat voor 
elke woning  een passende oplos-
sing wordt gevonden. Door de ver-
duurzaming verbruikt de bewoner 
minder. Koert Terhürne, Directie-
voorzitter bij Dura Vermeer Bouw 
Hengelo, licht toe wat zij belang-
rijk vinden om de  huurders te 
helpen:  “Door  langjarig  samen 
te werken  leren we  elkaar  echt 
kennen en  kunnen we  voortdu-
rend  verbeteren.  Samen met 

Nijestee bepalen we wanneer 
en in welke verdeling we wonin-
gen verduurzamen. Zo kan  het 
team  gestroomlijnd doorwerken, 
dat is heel waardevol.  Na elk 

project bespreken we samen wat 
goed ging en  wat beter kan.  Zo 
kunnen we bewoners  wooncom-
fort  en een optimaal verduurza-
mingsproces bieden.” 

Berndt Benjamins
nieuwe wijkwethouder West
Afgelopen zomer nam hij het wet-
houderschap van Paul de Rook 
over. Berndt Benjamins (D66) 
is daarmee ook de nieuwe wij-
kwethouder West. “Ik vind dat 
er ontzettend veel energie in het 
gebied zit”, zegt Benjamins. “Ik 
ben onder andere bij de opening 
van het dreamcourt in het Orion-
park geweest. Daar was goeie en 
gezonde energie aanwezig, niet in 
de laatste plaats bij de bewoners. 
Ik ben positief verrast over de wil 
van mensen om er iets goeds en 
moois van te maken met elkaar. 
Ik ben ook langs geweest bij de 
Roege Boys, bij Vrouwkracht en 
ik ben samen met Gea Wilkens 
door haar weggeefwinkel in Vink-
huizen gegaan. Ik zie in West 
veel goede wil, veel initiatieven 

en optimisme over de toekomst.” 
Benjamins zal zich de komende 

tijd samen met het gebiedsteam 
inzetten voor West.

Ambtenaren van gebiedsteam West laten wethouder Benjamins nader ken-
nismaken met het gebied West.

Ingezonden

Doe mee
met de inkoopactie 

isolatie en
HR++ glas

Ingezonden



Bij spoedreparaties in het weekend, op feestdagen en  
doordeweeks na 17.00 uur zijn wij ook bereikbaar voor onze  
bewoners. Heb je jezelf buitengesloten? Is er een gas- of  
waterlekkage in je woning? Bel ons op (050) 853 35 33. 

www.nijestee.nl/reparatieverzoek

We helpen je graag!

HAAR EN HUIDVERZORGING 
VOOR JONG EN OUD!

Dierenriemstraat 112 in Groningen

Maak een afspraak via onze site
www.HairBeauty-Salon.nl

of even bellen naar 050 571 1607

Fijne sfeer, aandacht en vakmanschap!


