5 jaar garantie

Betonlook, betonciré en gietbeton
voor Vloeren
Maak nu vrijblijvend een afspraak !
TEL. 06 101 37 499

WWW.FRESCONCRETE.NL

Wijkvernieuwing Lewenborg
Samen werken aan gelijke kansen voor ieder kind

Pilot Huiswerkbegeleiding voor leerlingen in Lewenborg
In januari is in Lewenborg de
pilot huiswerkbegeleiding gestart. Dit project is voortgekomen uit het maatschappelijk
akkoord tussen kinderopvang,
onderwijsinstellingen en de gemeente. Doel: samenwerken
om de best mogelijke schoolkansen voor álle kinderen en
jongeren in Groningen te realiseren. In welk gezin of welke
wijk zij ook worden geboren en/
of opgroeien.

Annet Muller-ter Veen,
projectleider pilot Huiswerkbegeleiding

In het najaar van 2020 hebben
scholen, kinderopvang en gemeente gezamenlijk het akkoord
voor ‘Maatschappelijk akkoord
voor sociale inclusie en gelijke
kansen’ ondertekend. (Zie kader,
red.) Sindsdien kijken we met betrokken partners hoe we kansengelijkheid voor alle leerlingen in
het basis- en voortgezet onderwijs
kunnen bevorderen.’
‘Uit de gesprekken die we in de
wijken voerden, kregen we signalen dat er behoefte was aan huiswerkbegeleiding voor kinderen.
Het gaat hierbij dan met name om
leerlingen waarbij dit van huis uit
niet vanzelfsprekend is om te krijgen. Vanuit het maatschappelijk
akkoord is door de schoolbesturen voorgesteld om in Lewenborg

diensten aan. Al snel werd het
een succes, en konden we uitbreiden naar verschillende wijken in
Utrecht. Nu, ongeveer drieënhalf
jaar later, zitten we op meer dan
dertig locaties in steden door het
hele land, waaronder Nijmegen,
Almere en Groningen.’

de eerste pilot te starten. Dit is
toen met de stuurgroep besproken. In gezamenlijk overleg is toen
de voorbereiding in Lewenborg in
gang gezet.’
‘In januari zijn we met de lessen
gestart in Het Dok. In eerste instantie met vier leerlingen. De lessen worden verzorgd door Stichting ‘Leren voor de Toekomst’. De
groep groeit sindsdien gestaag.
Uiteindelijk is er ruimte voor maximaal 25 kinderen. Later dit jaar
willen we in Ten Boer starten. Bij
deze twee locaties houden we het
dit jaar. De lessen die we uit de pilot trekken, nemen we mee in het
vervolg.’

‘De lessen zijn onderverdeeld
voor leerlingen uit groep 4 en 5
en voor leerlingen uit groep 6,7 en
8. Per week besteden wij een uur
aan taal en een uur aan rekenen.
We beginnen op een eenvoudig
niveau, en gaan steeds een stapje
dieper. In de pauze besteden we
aandacht aan andere onderwerpen. Ook stimuleren we de leerlingen om te lezen. We geven ze
bijvoorbeeld regelmatig boeken
cadeau, met de bedoeling hun
leesvaardigheid te bevorderen.’

‘Bedoeling is om van deze ervaring te leren, om zo te kijken hoe
we het huiswerkbegeleidingsproject stapsgewijs voor de hele stad
op kunnen zetten. In Lewenborg
heeft men aangegeven een andere term te willen voor Huiswerkbegeleiding, omdat die term niet
goed past bij het basisonderwijs.
Hiervoor gaan we nog samen kijken wat wel een geschikte naam
is, die de lading beter dekt.’

Individuele aandacht
‘Door de grootte van de klassen is
er op school vaak geen individuele begeleiding mogelijk, of ruimte
voor veel vragen. Omdat wij met
kleine groepen werken, is die mogelijkheid er bij ons wel. De lessen
vinden plaats in wijkcentrum Het
Dok, en worden gegeven door
pabostudenten. Van maandag tot
en met donderdag zitten zij zelf
in de klas. Op vrijdag begeleiden
zij de leerlingen van het huiswerkbegeleidingsproject. Een win-win:
de studenten doen ervaring op in
lesgeven, wij kunnen de lessen zo
voor een laag tarief aanbieden.’

Paul Engelbert, Manager
Stichting Leren voor de
Toekomst:

‘Leren voor de Toekomst is opgericht door Darine el Houfi. Darine
en ik zaten samen op de middel-

bare school. Darine is opgegroeid
in Zeist, in een gezin met een
migratieachtergrond. Thuis hadden ze het niet breed. Toen hij op
de Middelbare School bijlessen
wilde hebben, was dat te duur. Wij
hebben het doel om aanvullend
onderwijs beschikbaar te maken
voor ieder kind.’

Anderen helpen
‘In plaats van bij een groot bedrijf
te gaan werken, besloten wij na
onze studie anderen te helpen,
door huiswerkbegeleiding op te
zetten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. We zijn begonnen
in een klein buurthuis in Zeist.
Via Marktplaats boden we onze

‘We zijn nu ruim drie maanden bezig. De reacties die we tot nu toe
van de leerlingen hebben gekregen, zijn erg enthousiast. We zien
dat er ook steeds meer belangstelling is vanuit de verschillende
scholen. De bedoeling is dat we
binnenkort gaan starten in Ten
Boer. En vanuit daar vervolgens
stap voor stap door naar de andere Groningse wijken.
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Gelijke kansen voor alle kinderen
Het Huiswerkbegeleidingsproject komt voort uit het ‘Maatschappelijk akkoord voor sociale inclusie en gelijke kansen.’
Dit akkoord is een initiatief van wethouder Carine Bloemhoff
(Onderwijs en Participatie). Zij zag dat de onderwijssegregatie
in Groningen steeds verder toenam. Om alle leerlingen gelijke
kansen te geven, bedacht zij het Maatschappelijk akkoord, dat
naast de gemeente in oktober 2020 ook is het ondertekend door
alle kinderopvangbesturen schoolbesturen. In dit akkoord is
vastgelegd dat elk kind in Groningen de best mogelijke schoolloopbaan moet krijgen die mogelijk is. Hiervoor zijn of worden
verschillend initiatieven opgestart. Zo gaan scholen en kinderopvang gezamenlijke voor- en naschoolse activiteiten organiseren, waardoor contacten tussen leerlingen van verschillende
achtergronden en uit verschillende buurten worden bevorderd.
Wordt er gewerkt aan een Verlengde Schooldag, zodat kinderen
alle kansen krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
En wordt er huiswerkbegeleiding geboden aan kinderen om ze
zo een extra steuntje in de rug te geven.
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De lessen vinden plaats in Wijkcentrum Het Dok.

De paden in Lewenborg

Wat bewoners hierover hebben gezegd en wat we daarmee gaan doen
Vorig jaar hebben we op verschillende manieren ideeën en
suggesties opgehaald bij bewoners voor de wijkvernieuwing in
Lewenborg. Bijvoorbeeld via de
meedenkposters, de wijkwagen,
de wijkkijker en de bewonersbijeenkomst in Het Dok. We zijn erg
blij dat er zoveel bewoners hebben gereageerd en met ons mee
willen denken!

Smulcorner
Het wandelpad achter de Vooronder, langs de Smulcorner wordt
eveneens genoemd. De snackbar zou door de slechte kwaliteit
van het pad niet goed bereikbaar
zijn met wandelwagen en/of rollator. De gemeente is hiervan op
de hoogte: de aanpak van het pad
staat voor dit jaar gepland.

Op basis van al deze ideeën en
suggesties werken wij nu aan een
uitvoeringsplan. De definitieve versie daarvan verwachten we eind
dit jaar te kunnen presenteren.
Niet alle input die we hebben gekregen nemen wij hierin mee. Bijvoorbeeld omdat het voorstellen
betreft die niet breed gedragen
zijn. Of omdat ze niet aansluiten
bij het beleid van de gemeente.
Het kan ook zijn dat ideeën en
suggesties al zijn opgepakt of ondergebracht in lopende projecten.
De komende maanden willen wij
bewoners op deze pagina informeren over wat er met hun ideeën en
voorstellen is gebeurd. Deze keer
besteden we aandacht aan de reacties die er via de meedenkposters zijn binnengekomen over de
kwaliteit van sommige paden in
Lewenborg. In alle gevallen gaat
het om ideeën en suggesties die
slechts door enkele bewoners zijn
ingebracht.
Wandelpaden Bevrijdingsbos
Via de meedenkposters werd gevraagd of we iets aan de wandelpaden bij het Bevrijdingsbos kunnen doen. Deze stromen bij regen

Bewoners konden via meedenkposters ideeën en suggesties voor de wijkvernieuwing indienen.

over, waardoor ze niet begaanbaar
zijn. De gemeente heeft deze paden ondertussen geïnspecteerd.
Diegene die niet in goede staat
waren, worden dit voorjaar opgepakt. Belangrijk om daarbij te weten is dat de paden bij regen altijd
wat nat zullen blijven. Enig hinder
zal dus bij dergelijke weersomstandigheden altijd blijven bestaan.
Paden richting Kardinge
Er is gevraagd of we de paden
richting Kardinge kunnen vernieuwen en/of beter schoon kunnen
maken. Dit zou het wandelplezier
vergroten. Ook kregen we reacties
dat er bij regen veel plassen op de
paden liggen. Goed om te weten:

de eigenaar van de meeste paden
is Natuurmonumenten. De gemeente heeft hierover met de organisatie contact gehad. Daarbij is
afgesproken dat wanneer Natuurmonumenten de financiën regelt,
de gemeente de aanpak van het
fietspad Overloop voor haar rekening neemt.
Tot slot zijn opmerkingen gemaakt
over het wandelpad langs het
Koerspad langs het Scouting-terrein. De gemeente gaat binnenkort
controleren of voor dit stuk onderhoud nodig is.
FC Lewenborg
Een andere vraag is of er iets

gedaan kan worden aan het pad
bij de moestuinen achter het FC
Lewenborg-terrein. De gemeente
inspecteert dit pad en zal indien
nodig werkzaamheden verrichten.

Shufu richting de Vuurplaats
De staat van de wandelpaden
langs de wijk vanaf Shufu richting
de Vuurplaats (ter hoogte van de
begraafplaats Noorddijk) vraagt
volgens bewoners eveneens aandacht. Het verzoek is of deze kunnen worden opgeknapt, zodat ze
beter begaanbaar zijn. Hiervoor
geldt wederom dat de gemeente
hiermee bezig is. Een deel van de
paden is ondertussen aangepakt.
Voor het stuk dat nog moet, is reeds
een onderhoudsbeurt gepland.
Heb je nog vragen naar aanleiding
van dit artikel? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons
op via:
communicatielewenborg@
groningen.nl

Slim melden
Hoewel de medewerkers van de gemeente hun best doen de
openbare ruimte zo goed mogelijk te beheren, kan het toch
zijn dat je hinder of overlast ondervindt. In zo’n geval kun je
de gemeente helpen. Ervaar je een slecht pad, hangen de bomen te veel over de weg, zie je dat iets kapot is, dan kun je dit
melden via de app Slim Melden, de website van de gemeente
of via telefoonnummer 14050 (geen netnummer nodig).
Medewerkers van de gemeente pakken dit dan op en kijken of
er iets nodig is.

Gezocht! Lewenborgers die meedenken over verduurzaming woningen
Een koude vloer, hoge energieprijzen, een tochtige woning,
klimaatverandering en Russisch gas. Redenen genoeg
waarom we onze huizen willen
verduurzamen. Dat verduurzamen willen we het liefst snel,
betaalbaar, goed én samen
doen. En daar hebben we de
hulp van bewoners bij nodig!

Laat je stem horen
Om te kijken hoe we Lewenborg
zo goed en zo snel mogelijk kunnen verduurzamen, organiseert
de gemeente Groningen meedenksessies. Hierin gaan we met
bewoners in gesprek over hoe we
de verduurzaming kunnen versnellen, van eenvoudige energiebesparingstips tot de overstap van
gas naar een duurzame bron. En

horen we graag wat er bij jou in de
wijk leeft en speelt op het gebied
van verduurzaming.
Programma en datums
De avondbijeenkomsten worden
gepland in de maanden juni, juli
en september 2022. Op dit moment zijn we nog druk bezig met
de planning. In de krant van mei
kun je op deze pagina de exacte

datums lezen. Ook geven we dan
meer informatie over de inhoud en
het programma van de sessies.
Nu alvast aanmelden
Wil je je nu alvast aanmelden voor
de avondbijeenkomsten? Dat kan.
Stuur hiervoor een e-mail naar

Wijkvernieuwing ‘Lewenborg Leeft!’ werkt aan een wijk waar iedereen
tot zijn recht komt en deelneemt aan de samenleving. Gemeente en
woningcorporaties doen dat samen met bewoners, ondernemers en scholen.

anne.geluk@groningen.nl (projectleider Wijkenergieaanpak Beijum en Lewenborg).
Vergeet niet om in de mail je
naam, adres en telefoonnummer
te zetten. Zodra de datums bekend zijn, sturen we je dan de uitnodiging voor de bijeenkomsten.

www.facebook.com/lewenborgleeft
Meedoen? Mail dan naar communicatielewenborg@groningen.nl

Regattaweg 5, 9731 AJ Groningen
info@loopsportcentrumnoord.nl
www.loopsportcentrumnoord.nl

OPEN DAG
LOOPSPORTCENTRUM NOORD

23 april hebben Steenbok Sport, Gym Lounge Groningen, Doumax en Opleiding
Sportmassage Groningen een open dag. Ben jij benieuwd wat al deze bedrijven doen?
Dan ben jij 23 april van harte welkom aan de Regattaweg 5 in Groningen.

Steenbok Sport
Steenbok Sport is dé wandel- en trailrunspecialist
van Groningen.

Gym Lounge Groningen
Gym Lounge Groningen, de plek waar jij gezond oud
kunt worden.

Zij houden zich bezig met de juiste verkoop van
wandel- en trailrunproducten. Hiernaast geven zij
veel lezingen en clinics die hierop aansluiten.
Uiteindelijk staat één ding centraal, plezier krijgen
en houden in wandelen en trailrunnen! Wil jij
weten hoe Steenbok Sport eruit ziet en wat zij
allemaal doen? Tijdens de open dag vertellen ze
jou hier graag over!

Wil jij werken aan jouw fitheid, maar weet je eigenlijk
niet hoe? Wil jij figuurverbetering, maar vind je
sporten eigenlijk niet zo leuk? Wij garanderen jou dat
jij je doel gaat behalen en dat je het nog leuk gaat
vinden ook. De nieuwste apparatuur, persoonlijke
begeleiding en vooral ons huiskamersfeertje gaan
hier voor zorgen. Zoek niet
verder en kom gezellig langs voor een rondleiding en
een kopje koffie.

Geniet! Als je durft
Noamens dien heule lichoam……. Bedankt!

Doumax
Doumax houdt zich bezig met sportmassage en
begeleiding. Sportmassage is zinvol voor iedereen
die soepel wil blijven en zijn lichaam goed wil
verzorgen. Ben jij benieuwd wat Doumax allemaal
precies doet? Kom 23 april een massage proberen!

Opleiding Sportmassage Groningen
Wil jij meer te weten komen over anatomie? Dit leer
je tijdens de opleiding sportmassage. De
inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn weer
geopend. Tijdens de open dag zijn er de hele dag
doorlopend workshops. Kom langs tijdens de open
dag voor meer informatie!

Ben jij benieuwd naar wat er allemaal nog meer voor bedrijven te vinden zijn in het Loopsportcentrum Noord?
Tijdens de open dag kan je een kijkje nemen in het hele centrum!

Nije Inloop
Vanaf donderdag 21 april begint
buurtbeheerder
Hilbert
met
een
wekelijkse
inloop
in
Lewenborg:
‘Nije Inloop’. Bewoners uit de wijk kunnen
binnenlopen met vragen op donderdag
van 15.00 tot 17.00 uur. Hij zit in een
ruimte in het woongebouw Stuurhuis (Roer),
bereikbaar vanaf Lijzijde.
www.nijestee.nl/lewenborg

Onderhoud en reparatie Alle Merken!
APK Alle Merken! Ook lichte bedrijfswagens en campers!
Voordelige (winter)banden, ook voor wissel en opslag!
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM!

Subaru - Daihatsu - Lexus - Toyota
met 12 mnd. BOVAG garantie* (*boven € 4.500,-)
Mercedes E200CGi

Automaat Avantgarde
Leder, airco ECC, navi, cruise control,
lichtmetalen velgen, kleur: grijs,
bouwjaar: 2009,
km-stand: 169.000 km.

€ 12.899,CABRIO
Lexus SC430 V8 Automaat Leder
Lexus SC430 V8 Automaat Leder
Lexus IS250C V6 Automaat Leder Exec.
Lexus IS250C V6 Automaat Leder Exec.
Lexus IS250C V6 Automaat Leder Luxury
BMW 118i High Executive Automaat Leder
Mazda MX5 1.6 Leder
Mercedes E250CGi Automaat Leder Navi
Opel Astra 1.8 Cosmo Leder Navi
Opel Astra 1.6 111 Jahre Edition
Peugeot 207CC 1.6T R.Garros Leder
Peugeot 207CC Griffe Leder Navi
Peugeot 308CC 1.6 VTi Comfort

blauw
grijs
zwart
grijs
zwart
beige
groen
zwart
beige
beige
grijs
grijs
grijs

2003
2002
2011
2010
2010
2008
1998
2013
2009
2010
2009
2011
2014

201000 km
132000 km
43000 km
140000 km
135000 km
91000 km
160000 km
139000 km
99000 km
70000 km
124000 km
94000 km
106000 km

€ 17949,€ 19499,€ 28999,€ 21999,€ 19999,€ 13499,€ 5999,€ 22499,€ 7899,€ 7899,€ 7499,€ 8999,€ 14699,-

EXTRA ZUINIG EN VOORDELIG!
Daihatsu Cuore 1,0 Clever Sport
Daihatsu Cuore 1.0 Osaka
Daihatsu Sirion2 1.0 Style Airco
Daihatsu Sirion2 1.0 Style Airco
Mitsubishi Space Star 1.0 Cool+ Airco
Subaru Justy 1.0 Black Airco Leder

beige
grijs
grijs
bord
paars
grijs

105000 km
90000 km
88000 km
123000 km
47000 km
58000 km

€ 5849,€ 2499,€ 6899,€ 4499,€ 9299,€ 6899,-

2019
2012
2014
2016
2017

52000 km
136000 km
93000 km
91000 km
45000 km

€ 41999,€ 13999,€ 12999,€ 18999,€ 27999,-

2013
2010
2008
2006
2013
2010
2007
2008
2010
2015
2010
2013
2004
2005
2016
2007
2004
2012
2007
2014
2015
2018
2016
2007
2003
2001

91000 km
110000 km
105000 km
145000 km
88000 km
229000 km
232000 km
129000 km
85000 km
63000 km
82000 km
67000 km
171000 km
216000 km
56000 km
198000 km
201000 km
51000 km
234000 km
128000 km
126000 km
26000 km
84000 km
292000 km
175000 km
317000 km

€ 8999,€ 3499,€ 8499,€ 3499,€ 9949,€ 5999,€ 2999,€ 4699,€ 6999,€ 11899,€ 24899,€ 9949,€ 2250,€ 3249,€ 14949,€ 3949,€ 1649,€ 6999,€ 7499,€ 7899,€ 17499,€ 11999,€ 18699,€ 2999,€ 9499,€ 3499,-

2017
2004
2007
2000
2005
2008
2006
2020
2016
2018
2012

114000 km
195000 km
232000 km
247000 km
158000 km
148000 km
210000 km
16000 km
98000 km
49000 km
132000 km

€ 28999,€ 9999,€ 10999,€ 2999,€ 7999,€ 9499,€ 9999,€ 39949,€ 25949,€ 26999,€ 12999,-

2012
2005
2012
2009
2018
2011

HYBRIDE AUTOMAAT
Lexus NX300h AWD LuxuryLine Leder
Lexus ct200h Luxury Line Leder Navi
Toyota Yaris 1.5 Aspiration Navi Cruise
Toyota Auris Touring Executive Panorama
Toyota Mirai executive WATERSTOF!

grijs
bruin
grijs
grijs
blauw
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Zingen doe je bij gemengd koor
De ZINGERIJ in het DOK in Lewenborg!
Wij zoeken
sopranen, tenoren en bassen.
Kom een keer luisteren of meezingen!
Neem contact met ons op via
zingerij@gmail.com of www.dezingerij.nl

Schubert Des Prez Bateson Dowland Pearsall Arcadelt

Schubert Des Prez Bateson Dowland Pearsall Arcadelt

Beethoven Mozart Brahms Mendelssohn Lassus Elgar De Victoria Rheinberger Farmer

Beethoven Mozart Brahms Mendelssohn Lassus Elgar De Victoria Rheinberger Farmer

Citroen DS3 1.6 VTi So Chic Performance
Chevrolet Aveo 1.2 Airco 5 drs
Daihatsu Terios 1.5 Expedition Airco
Fiat Idea 1.4 Automaat Airco
Ford CMax 1.0 EcoB Edition
Ford Mondeo 2.0 Wagon Limited Airco Nav
Ford Focus 1.6 Futura Airco 5 drs
Honda Jazz 1.2 Cool Airco LM velgen
Kia Ceed 1.4 Xtra Airco
Kia Venga 1.4 ComfortLine Airco
Nissan 370Z 3.7 V6 40 year anniversary
Opel Meriva 1.4 Turbo MPV Airco Cruise
Opel Meriva 1.4 Maxx Cool Airco
Opel Astra 1.8 Station Airco LM velgen
Opel Mokka 1.4T Edition Airco LM velgen
Peugeot 407 2.0 16V Navi Airco
Peugeot 206SW 1.4 Airco
Renault Grand Modus 1.2 Night Day Airco
Renault Grand Espace 3.5 V6 Aut. Leder
Renault Clio 0.9 TCE Expression Navi Airco
Skoda Superb 2.0 TDi Combi Full options!
Toyota Aygo X-Cite Leder LM velgen
Toyota Verso 1.8 Dynamic 7 persoons Airco
Volvo V50 2.0D Momentum Leder
Volvo XC70 2.5T Leder AUTOMAAT
VW Transporter 1.9 TD 5 persoons

blauw
grijs
blauw
rood
blauw
grijs
grijs
blauw
grijs
zwart
zwart
grijs
grijs
grijs
blauw
grijs
bord
grijs
grijs
grijs
zwart
zwart
grijs
groen
rood
wit

SUBARU
Subaru Outback 2.5 Aut. Premium Leder
Subaru Outback 3.0 H6 Aut. Leder
Subaru Outback 3.0 H6 Aut. Leder
Subaru Forester 2.0 AWD
Subaru Forester 2.0 AWD Comfort Airco
Subaru Forester 2.0 AWD Comfort Airco
Subaru Forester 2.5 XT AWD Aut. 230pk!
Subaru Forester 2.0 eBoxer Comfort AWD
Subaru Forester 2.0 AWD Aut. Prem.Leder
Subaru XV 1.6 AWD Aut. Premium Leder
Subaru XV 2.0 AWD Aut. Luxury

beige
grijs
grijs
grijs
groen
grijs
grijs
bord.
grijs
blauw
zwart

WWW.AUTOFIRST-OLDEMAN.NL
AKELEIWEG 115 GRONINGEN ULGERSMABORG
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Wij wensen iedereen
prettige en vrolijke Paasdagen.

