5 jaar garantie
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voor Vloeren
Maak nu vrijblijvend een afspraak!
TEL. 06 101 37 499

WWW.FRESCONCRETE.NL

Wijkvernieuwing Lewenborg
Tijd om ideeën te bedenken en in te dienen

Maak je wijk nog leuker met het wijkbudget!
Hoe maak je Lewenborg nóg
leuker en fijner om in te wonen?
Dat kun je zelf beslissen met
het wijkbudget. De gemeente
Groningen stelt de komende
jaren namelijk 25.000 euro per
jaar beschikbaar voor bewoners. Bewoners mogen zelf met
plannen komen om hun eigen
plein, straat of wijk leuker en
mooier te maken.
In het vorige nummer van de Lewenborger hebben we het wijkbudget al aangekondigd. Op dat
moment waren we nog druk bezig
met de organisatie van het proces.
Dat is nu klaar. Sinds 10 juni is de
Stem van Groningen open voor
het indienen van ideeën. Hoe dat
werkt lees je in dit artikel.
Ideeën bedenken
We willen dat Lewenborg een wijk
is waar we allemaal prettig samenleven. Waar we betrokken zijn
bij elkaar en bij onze wijk. Een wijk
waar iedereen mee kan doen, een
waardevolle bijdrage kan leveren
en waar mensen verbonden zijn
met elkaar.
De zeggenschap over het wijkbudget van 25.000 euro ligt bij ons
gezamenlijk. Want wie weet er nu
beter wat goed is voor een levendige wijk dan wij zelf, die er samenleven? We vragen je om met
ideeën en initiatieven te komen
voor een nog mooiere en socialere wijk.
Dus heb jij een idee dat bijdraagt
aan fijner wonen en leven voor bewoners in jouw buurt of straat? Of
zelfs voor de hele wijk? Dan zou
je dit met het wijkbudget mogelijk
kunnen maken.
Een aantal voorwaarden die door
een werkgroep van bewoners zijn
opgesteld:
• Je bent inwoner van Lewenborg.
• Het idee/project draagt bij aan
de onderlinge verbinding en het
samenleven in onze wijk.
• Je zorgt zelf dat het idee uitgevoerd kan worden, het liefst samen met anderen.
• Eten, drinken en personeelskosten zijn eventueel een klein deel
van de totale kosten, maar staan
niet op zichzelf.
En ook heel belangrijk: ieder idee
wordt getoetst op haalbaarheid.

En dat gebeurt voordat over de
ideeën gestemd kan worden.
Hoe het werkt
Op stemvan.groningen.nl zie je
onder de kop Ideeën ‘Lewenborg
Leeft’ staan. Klik door en dan zie
je de verschillende fases van het
proces staan:
• Ideeën bedenken: hier staat informatie hoe of wat van het hele
proces.
• Ideeën indienen: dat kan tot 28
augustus.
• Stemmen op de ideeën: van 5
t/m 22 september is dat mogelijk.
Uitslag en aan de slag: op 23 september maken we de uitslag van
de stemming bekend.
Met de projecten die geld ontvangen kunnen de indieners dan aan
de slag. Hoe het er verder voorstaat, kun je onder andere volgen
op de website en de Lewenborger.
Om online mee te doen moet je
wel een account hebben. Je kunt

Tijdlijn stem van Groningen/ Lewenborg
10 juni
16 juni
T/m 28 augustus
T/m 5 september
5 september
15 september
22 september
23 september

– Website Stem van Groningen open voor ideeën.
– Bewoners kunnen direct hun idee indienen.
– Ideeën kunnen worden ingediend.
– Een team van bewoners checkt of de ideeën aan de voorwaarden voldoen.
– Ideeën gaan naar de gemeente voor een laatste haalbaarheidscheck.
– Stemmen gaat beginnen (tijdens de 3e Donderdag).
– Sluiting van de stemronde.
– De uitslag wordt bekend gemaakt

je hiervoo direct op de website registreren (klik op de knop ‘Registreer je account’).
Kortom, het is nu de tijd om jouw
idee ‘uit te broeden’ en in te dienen!

nersavonden in het Dok. Medebewoners zitten dan klaar om je te
helpen.
Dat kan op donderdag 21 juli
en donderdag 18 augustus van
19.30 tot 21.00 uur.

Vragen? Hulp nodig? Sparren over
je idee?
Wil je graag hulp bij het uitdenken,
het opschrijven of indienen van je
idee? Of wil je graag hulp bij de
Stem van Groningen?
Kom dan naar de extra bewo-

Lukt het je niet om naar een van
de avonden te komen? Of wil je
eerder iets weten, vragen of delen? Je kunt ook een mail sturen
naar: wijkbudget@bwpl.nl. Dan
nemen wij contact met je op.

Medebeom je te

21 juli
tus van

een van
Of wil je
n of del sturen
nl. Dan
op.

Samen maken we de wijk
Uit gesprekken in de wijk blijkt dat maatschappelijke en culturele organisaties in Lewenborg graag regelmatiger contact met elkaar willen hebben. Om zo beter van elkaar te
weten wat de ander doet, op welke vlakken ze elkaar kunnen helpen en hoe de onderlinge samenwerking versterkt kan worden. Om te inventariseren welke ideeën daarover
zijn en wat daarvoor opgezet kan worden, werd op 1 juni een bijeenkomst georganiseerd. Onder het genot van een hapje en drankje spraken betrokken partijen met elkaar,
waarbij de communicatie met de wijk als tweede punt op de agenda stond. Henk Busker, redacteur van de Lewenborger, schreef over deze bijeenkomst een verslag.

Communicatieve verbinding
De woorden communicatie en
verbinding worden tegenwoordig vaak gebruikt. Iedereen
interpreteert en gebruikt deze
woorden op zijn eigen manier
waardoor er regelmatig misverstanden over ontstaan. Als je
verbindend wilt communiceren,
betekent dit dat je de boodschap
op een heldere, opbouwende en
respectvolle manier overbrengt.
Het is gericht op gezamenlijke
belangen en verbinding tussen
mensen. Afstemmen op niveau
om win-winsituaties te creëren
in samenwerking.
Bewonersplatform
Op woensdag 1 juni heeft er een
eerste samenkomst plaatsgevonden in het Dok met verschillende
organisaties uit de mooie groene
wijk Lewenborg. Bij binnenkomst
verwelkomden Daan Wiers (BewonersPlatform Lewenborg), Lottie
Herfkens (Communicatieadviseur
wijkvernieuwing, Gemeente Groningen) en Jacqueline Haarmans
(Wijkondersteuner, WIJ Lewenborg/Beijum) de gasten onder
het genot van een hapje en een
drankje. De sfeer was bepaald!
Nadat de bovengenoemde dames
zich hadden voorgesteld nam Lottie het woord. Iedereen werd nogmaals welkom geheten. Daarna
legde ze uit wat de bedoeling van
deze bijeenkomst was. Er kwamen
twee doelen naar voren waarmee
al deze organisaties meer zouden
kunnen samenwerken onder één
noemer:
• Er is behoefte om contacten en
de daaruit ontstane ideeën onderling uit te wisselen.
• Er zou een communicatieplan
voor de wijk gemaakt kunnen
worden.
Het plan is te streven naar verbinding tussen de bestaande organisaties. Wijkbewoners tonen vanuit
zichzelf al veel initiatief, wat erg gewaardeerd wordt, maar het zijn losstaande acties. Deze activiteiten
zouden op een dusdanige manier

gekoppeld kunnen worden, dat iedereen er gebruik van kan maken.
Samen weten we meer dan een,
niet waar? Het gebrek aan kaderleden kun je dan oplossen, want
dát er een gebrek aan is staat als
een paal boven water. Je zou kunnen denken aan een wijkpenningmeester. Die beheert en beslist,
natuurlijk in samenspraak met de
leden van hun organisatie, wat er
wel en niet besteed kan worden.
Leden werven
Eenieder weet dat het werven van
leden en vrijwilligers een helse
klus is en dan is het nog maar de
vraag of het lukt. Door ervaringen
uit te wisselen in een leuke, gezellige sfeer kan het wat aantrekkelijker gemaakt worden. ‘Bijvoorbeeld
een stamtafel waaraan deelnemers zitten om daar ideeën op te

doen door met elkaar te communiceren over de actuele wijkzaken’,
opperde iemand vanuit de zaal.
Elke organisatie neemt zijn eigen
netwerk mee en op deze manier
kan iedereen beschikken over een
lijst met namen met daarachter
een functie.
Wijkbudgetmissie
Om het wijkbudget goed te kunnen
beheersen en verdelen, kan er in
samenspraak met de aangesloten organisaties een plan worden
gesmeed. Zo kun je een ‘gebiedsteam’ samenstellen dat een aantal
keren samenkomt om de beslommeringen te bespreken. Van tevoren moeten deze voorlichters zich
wel over de onderwerpen kunnen
inlezen. De voorzitters of afgevaardigden van deze groepen brengen
dat over aan de bewoners. Hoe?
Ook dat is gezamenlijk op te lossen door het op één en dezelfde
manier uit te voeren. Dat schept
duidelijkheid voor iedereen.

• Beter leren kennen van vertegenwoordigers van verschillende organisaties.
• Wordt de wijkkrant gelezen? En
hoe?
• Motivatie? Geld?
• Een gezellige middag erbij.
• Samen denken over oplossingen
voor problemen.
• Gebruik maken van elkaars netwerk.

De opmerkingen werden door Lottie verzameld en later besproken.
Tot slot werd de vraag gesteld wie
zich beschikbaar zou willen stellen om een volgende setting mee
te willen organiseren. Bram Hügel
(Eindredacteur Lewenborger) was
de gelukkige. Vervolgens ging iedereen zijn/haar eigen weg. De
drankjes en de bakjes met allerlei
hapjes waren zo goed als leeg. Logisch. Het was goed én gezellig.

Post-its
Nadat iedereen zijn zegje had gedaan, deelden de initiatiefneemsters kaartjes uit waarop geschreven kon worden hoe er over deze
eerste bijeenkomst gedacht werd
en welke ideeën er naar boven
kwamen. Een selectie:
• Het begin is er en kan zich tot iets
waardevols ontwikkelen.
• Geld beschikbaar stellen voor
vrijwilligers.

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.

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

Beijumerweg 20 | 9737 AD | Groningen
Tel. (050) - 541 1515 | info@dewiershoeck.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 8:30 - 18:00
Vrijdag van 8:30 - 19:00 | Zaterdag van 8:30 - 17:00

Boodschappen doen combineren met een leuk uitje?
Kom naar De Wiershoeck!

COLLEGA
GEZOCHT!!
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Voor ons team in De Wiershoeck
zoeken wij een nieuwe collega
voor 15 uur/week.
Ben je gemotiveerd en
lijkt het jou leuk?
Stuur dan een mail naar
info@dewiershoeck.nl

17.00 uur

welkom in het Stuurhuis (Roer). Je kunt langskomen voor vragen aan buurtbeheerder

Vanuit de Hunze en Beijum
binnen 10 minuten bereikbaar met de fiets of
met de auto (parkeerplaats bij de winkel)

Hilbert, voor ideeën en alles wat je kwijt wil
over je woning en woonomgeving. Thee en
koffie staan klaar!
www.nijestee.nl/buurtbeheerders

“DAMES, SCHEREN IS VOOR HEREN”
DEFINITIEF ONTHAREN

Beroemdheden wereldwijd gingen
voor definitief ontharen
met de Soprano Ice
• In 6 tot 10
behandelingen klaar
• Meest veilige medische
laserapparaat
• Medisch geschoold
ontharingsspecialist
UITSTRALING IS SCHOONHEID
Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk

Borgweg 83
9608 TG Westerbroek
Tel. 06 - 252 157 07
Email:
info@salonnaturallooks.nl
www.salonnaturallooks.nl

Gecertificeerd biologische producten met nadruk op lokale aanbieders!

LOOPSPORTCENTRUM NOORD
Welkom in ons vitale centrum, de plek waar jij terecht kan voor jouw gezondheid. Hieronder stellen een
aantal partners van het loopsportcentrum zichzelf even voor. Nieuwsgierig? Kom dan langs aan de
regattaweg 5, tegenover de tasmantoren!
Steenbok Sport

Rilegs
Heb je fysieke klachten, zoals nek- schouder- of rugklachten?
Ervaar je onrust in je lijf, zoals een vol hoofd of verminderd
slapen? Manuele behandelingen ondersteunen het in evenwicht
brengen van het zenuwstelsel en het herstellen van veerkracht:
meer rust in je hoofd, meer ontspanning in je lichaam.
Rianneke Balkenende
info@rilegs.nl
06-20521414

Steenbok Sport is dé wandel- en
trailrunspecialist van Groningen.
Wij houden ons bezig met de juiste
verkoop van wandel- en trailrunproducten. Hiernaast geven wij veel lezingen en
clinics die hierop aansluiten. Als laatste
organiseren wij ook meerdere trailrun evenementen per jaar. Uiteindelijk staat één
ding centraal, plezier krijgen en houden in
wandelen en trailrunnen!
Geniet! Als je durft.

Opleiding Sportmassage Groningen

Wil jij de fijne kneepjes van de sportmassage leren? Dit leer je tijdens de opleiding
sportmassage. Hiernaast krijg je tijdens
de opleiding theorie over onder andere
anatomie en fysiologie. De inschrijvingen
voor het schooljaar 2022-2023 zijn nog
steeds geopend. Ook geven wij 9 juli nog
een workshop waarin kort alle onderdelen van de opleiding worden behandeld.

Fysiotherapie Tasman
Fysiotherapie Tasman biedt een groot aantal
verschillende behandelingen aan. Alles om u zo snel
mogelijk weer vrij te kunnen laten bewegen, zonder
pijnlijke spieren of gewrichten.
U kunt bij ons terecht voor (loop)sportgerelateerde
klachten maar ook voor reguliere klachten van het
lichaam.

Schrijf je nu nog in!

Doumax
Doumax houdt zich bezig met sportmassage
en begeleiding. Sportmassage is zinvol voor
iedereen die soepel wil blijven en zijn lichaam
goed wil verzorgen. Sportmassages zijn goed als
voorbereiding voor een wedstrijd, herstel na een
wedstrijd en ook voor ontspanning.
Sinds kort bieden wij ook stoelmassages aan, dit
is een functionele behandeling met drukkingen
om te ontspannen. Het is dan ook goed voor
jouw nek, schouders en rug.

Gym Lounge Groningen

De plek waar jij gezond oud kunt worden! Ben jij op zoek naar een sportschool die kleinschalig,
laagdrempelig en gezellig is? Zoek dan niet verder en kom langs bij ons voor een rondleiding of
een gratis proefweek!
Wij maken gebruik van de allernieuwste apparatuur waarbij het toestel alles voor jou onthoudt, jij
hoeft alleen nog maar zelf te bewegen.
Neem deze krant mee en je krijgt bij inschrijven de inschrijfkosten van ons cadeau (t.w.v €54,90)
Noamens dien heule lichoam bedankt!

Maak kennis met het Pronkjewailpad via de Etappe van de Maand
Het Pronkjewailpad is een bijzonder interactief lange afstand wandelpad in Groningen. De route
verbindt Pronkjuwelen in Gastvrij Groningen. Vanaf dit jaar (2022) kan iedereen kennismaken met
het Pronkjewailpad via de ‘Etappe van de Maand’. Op de Etappe van de Maand wordt door
stempelposten op de route extra aandacht besteed aan bijzonderheden voor de wandelaars. Dat
betekent nóg meer proeven, ontdekken en beleven! De Etappe van de Maand is gemiddeld zo'n
30km lang en bestaat uit meerdere korte routes (+-10 tot 15km).
Speciale lezersactie
Lezers van de Lewenborger kunnen gebruik maken van de 1+1 gratis actie. Schrijf je in voor de
Etappe van de Maand juni of juli via www.Pronkjewailpad.nl en stuur een e-mail met de
inschrijfgegevens van jouw wandelvriend(in) naar pronkjewailpad@todn.nl. Wij zorgen voor de
tweede inschrijving zodat jullie samen kunnen genieten van Gastvrij Groningen!
Kijk voor meer informatie op www.Pronkjewailpad.nl
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Kom vanaf dinsdag 28 juni langs om onze compleet
NIEUWE showroom/werkplaats te bewonderen.
Onze huidige werkplaats/kleine showroom is tot 28 juni normaal geopend

ONDERHOUD EN REPARATIE
ALLE MERKEN!

APK Alle Merken! Ook lichte bedrijfswagens en campers!
Voordelige (winter)banden, ook voor wissel en opslag!

Subaru - Daihatsu - Lexus - Toyota specialist
met 12 mnd. BOVAG garantie* (*boven € 4.500,-)
Peugeot 207 CC 1.6
Cabrio Roland Garros

Kia Venga 1.4
Comfortline

Navi, Leder, Cruise control, Airco,
Lichtmetalen velgen, grijs, 2009
124.000 km

Lichtmetalen velgen, Airco,
Parkeersensoren, zwart, 2015,
63.000 km

€ 7.499,-

€ 11.899,-

CABRIO
Lexus SC430 V8 Leder
Lexus SC430 V8 Leder
Lexus IS250C V6 Aut. Leder
Fiat 500C 105pk S Airco
Mazda MX5 1.6 Leder
Mercedes E250 CGi Avantgarde Automaat
Opel Astra 1.6 Twintop 111 year
Opel Astra 1.8 Twintop Cosmo Leder
Peugeot 207CC 1.6 Premiere Leder
Peugeot 207CC 1.6 Griffe Leder
Peugeot 206CC 2.0 Leder 1e eigenaar!
Renault Megane CC 2.0 GP Monaco Leder
VW Beetle 1.4 TSi 50s Leder Navi

blauw
blauw
zwart
wit
groen
zwart
beige
beige
grijs
grijs
Blauw
parel
zwart

2003
2002
2010
2014
1998
2013
2010
2009
2007
2011
2003
2012
2013

201000 km
132000 km
135000 km
120000 km
160000 km
139000 km
70000 km
99000 km
138000 km
94000 km
101000km
57000 km
118000 km

€ 18949,€ 19499,€ 18999,€ 8799,€ 5999,€ 22949,€ 7899,€ 7899,€ 4999,€ 8999,€ 3499,€ 14699,€ 17499,-

EXTRA ZUINIG EN VOORDELIG!
Toyota Aygo 1.0 5 drs XCite Leder Airco
Daihatsu Sirion2 1.0 Style Airco
Daihatsu Sirion2 1.3 Exclusive Automaat
Daihatsu Trevis 1.0 Momo Airco
Fiat Idea 1.4 Automaat Airco
Kia Soul 1.6 Xtra Airco
Mitsubishi Spacestar 1.0 Cool+ Airco
Opel Meriva 1.8 Enjoy Automaat Airco
Opel Astra 1.8 Wagon Elegance
Peugeot 207 1.4 5 drs
Peugeot 407 2.0 XS Navteq Airco
Renault Grand Modus 1.2 TCE Airco

zwart
grijs
grijs
grijs
rood
zwart
bord.
grijs
grijs
zwart
grijs
grijs

26000 km
88000 km
142000 km
107000 km
145000 km
237000 km
47000 km
130000 km
216000 km
167000 km
198000 km
51000 km

€ 11999,€ 6899,€ 5899,€ 4899,€ 2899,€ 3899,€ 9299,€ 3249,€ 3249,€ 3249,€ 3249,€ 7399,-

2016
2017
2020
2017

91000 km
76000 km
16000 km
45000 km

€ 18999,€ 19999,€ 38899,€ 27999,-

2009
2011
2008
2013
2017
2013
2016
2018
2007

135000 km
89000 km
105000 km
88000 km
90000 km
115000 km
56000 km
65000 km
293000 km

€ 5499,€ 12899,€ 8499,€ 10699,€ 10999,€ 14999,€ 14949,€ 8499,€ 2999,-

2006
2005
2017
2016
2015
2004
2006
2004
2015

210000 km
158000 km
20000 km
98000 km
62000 km
195000 km
145000 km
182000 km
71000 km

€ 9999,€ 7999,€ 28899,€ 24999,€ 18899,€ 9999,€ 12999,€ 9999,€ 17999,-

2018
2012
2009
2007
2006
2009
2018
2006
2005
2007
2007
2012

HYBRIDE AUTOMAAT
Toyota Auris Touring Wgn 1.8 Executive
Kia Niro 1.6 Hybrid DynamicLine Navi
Subaru Forester e-BOXER Comfort AWD
Toyota Mirai Executive WATERSTOF

grijs
zwart
bord.
blauw

OVERIG
Citroen C3 Picasso 1.4 Exclusive Airco
Daihatsu Terios 1.5 Trophy Automaat
Daihatsu Terios 1.5 Expedition Airco
Ford Cmax 1.0 Edition MPV Airco
Ford Fiesta 1.1 Trend Sport Airco
Nissan Qashqai+2 7 persoons Leder
Opel Mokka 1.4T Edition
Suzuki Celerio 1.0 Comfort 5drs Airco
Volvo V50 2.0D Momentum

VACATURE

Technisch servicemedewerker
(32-36 uur per week)

Doel en inhoud van de functie
Als technisch servicemedewerker los je klachten van onze huurders op en voer je
reparatieverzoeken uit in verschillende technische disciplines. De diverse opdrachten
voer je tijdig en kwalitatief goed uit. Een tevreden huurder is je doel. Je bent de ogen
en oren in de wijk en zorgt ervoor dat de signalen intern op de juiste plek terecht komen.
Meer informatie
Kijk op www.patrimonium-groningen.nl of neem contact op met Henk van Guldener,
teamleider technisch service onderhoud, telefoonnummer 06-23979571.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

zwart
grijs
blauw
grijs
wit
zwart
blauw
grijs
groen

SUBARU
Subaru Forester 2.5XT AWD Aut. LPG
Subaru Forester 2.0 AWD Comfort
Subaru Forester 2.0 AWD Aut. Premium
Subaru Forester 2.0 AWD Aut. Premium
Subaru Levorg 1.6T AWD Premium
Subaru Outback 3.0 H6 Aut. Executive
Subaru Outback 3.0 H6 Aut. Executive
Subaru Outback 3.0 H6 Aut. Executive
Subaru XV 2.0 AWD Aut. Comfort

grijs
groen
beige
grijs
pearl
grijs
grijs
beige
grijs

WWW.AUTOFIRST-OLDEMAN.NL
AKELEIWEG 115 GRONINGEN ULGERSMABORG
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Ook voor jouw vader vind je
bij ons de mooiste cadeau’s!

