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Nieuwe bewoners
In onze wijk is het op de één of de andere 
manier goed toeven. Er wordt volop 
gebouwd en de huizen worden vlot aan 
de man gebracht. Daarnaast verhuizen 
er ook wijkbewoners naar nieuwe 
nieuwe projecten in fase 4 en 3. Nieuwe 
straatnamen zoals Rechteind, Vlinderbalg, 
Senneroog en Babbelaar vinden we in 
fase 4. Deze namen zijn verwijzingen naar 

slenken in het Lauwersmeergebied en 
passen uitstekend bij de overige namen 
van de  wijk. De laatste straatnaam heeft 
niet alleen de naam van een slenk maar kan 
ook doorgaan voor een babbel en dan laten 
we de rest van alle synoniemen maar voor 
wat ze zijn. We koppelen gemakshalve de 
babbels(s) aan alles wat via het bestuur in 
de wijk speelt.
vervolg op pagina 2.
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Bestuurswisselingen
Op de algemene ledenvergadering dd. 
24 april is Marco Veurink afgetreden als 
penningmeester. Helaas is er nog geen 
opvolger gevonden. Marco is bereid om 
zijn werkzaamheden nog even voort te 
zetten tot er een nieuwe penningmeester 
is gevonden. We zijn Marco zeer erkentelijk 
voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren 
de financiën heeft beheerd. 

Nel Leertouwer, weliswaar geen bestuurslid, 
was zeer belangrijk voor de wijk vanwege 
haar enorme inzet voor het wijkgebouw. 
Zij heeft aan de wieg gestaan van de 
ontwikkeling ervan, de opbouw en heeft 
een aantal jaren het beheer uitgevoerd. Wij 
bedanken haar voor al het werk dat ze voor 
de wijk heeft verricht.                                                                                                 

Op de vergadering nog niet bekend, maar 
op 27 april kreeg Jan Mulder - de vorige 
voorzitter - een lintje en werd lid in de Orde 
van Oranje Nassau waarmee wij hem van 
harte feliciteren.

Er zijn vacatures in het bestuur. Allereerst 
voor een penningmeester en daarnaast voor 
twee algemeen bestuursleden met affiniteit 
voor verkeer en/of jeugd.  Kandidaten 
kunnen zich melden via de mail  
bestuur@reitdiepwijk.nl

Vanuit het bestuurBeste lezer,

Hierbij weer een nieuwe uitgave  
van de Reitdiepkrant. Het is weer  
een mooie krant geworden! Weer  
veel nieuws uit / over de wijk.  
Mede namens Karin van der Vegt  
veel leesplezier!

Arie van der Meer

PS: schroom niet om weer mooie 
stukjes en foto’s te sturen naar 
reitdiepkrant@gmail.com voor de 
nieuwe uitgave van de Reitdiepkrant 
in het najaar!

Wat speelt er zoal in de wijk
In de vorige wijkkrant heb ik vermeld dat 
fase 3 in voorbereiding was. Inmiddels 
wordt ook daar flink gebouwd. Het 
bijzonder aan dit project is dat er vooral 
gebouwd wordt vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid voor de toekomst. Het 
regenwater wordt opgevangen in goten 
midden in de straten, meer groen dan 
stenen om het grondwater op peil te 
houden, het waswater wordt afgevoerd naar 
het te planten wilgenbos, waar natuurlijke 
zuivering van het water plaatsvindt. Er 
wordt gebruik gemaakt van vacuüm 
toiletten en de afvoer wordt opgevangen 
in een gemeenschappelijke septictank, 
maandelijks geleegd en de inhoud omgezet 
naar compost. Een aantal woningen hebben 
geen gasaansluiting.  Er zijn in de wijk 
meerdere initiatieven op het gebied van 
duurzaamheid en dit is een mooi voorbeeld 
daarvan. 

De afgelopen periode kunnen we terug-
kijken op een geslaagd Sinterklaas feest, 
helaas geen spooktocht door een  tekort 
aan vrijwilligers maar als alternatief een  
fakkeloptocht langs het Reitdiep. Er was 
een vrouwenbingo wat een enorm succes 
was. Daarnaast uiteraard de lentekriebels 
en het paasfeest voor de kinderen. Mijn 
complimenten voor al het werk dat ook dit 
jaar weer is geleverd door de verschillende 
commissies en vrijwilligers. Er zijn in het 

Colofon
De Reitdiep wijkkrant is de krant voor 
de bewoners van het Reitdiepgebied 
en wordt gemaakt door vrijwilligers.  
De wijkkrant verschijnt twee keer  
per jaar.

Redactie
Coördinatie: Arie van der Meer 
Opmaak: Karin van der Vegt,  
www.revista-ontwerp.nl 

Aanleveren 
Kopij en advertenties mail naar: 
reitdiepkrant@gmail.com
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wijkgebouw bijeenkomsten geweest 
met  o.a. informatie over duurzaamheid 
en nieuwe bewoners hebben in het 
wijkgebouw kennis met elkaar gemaakt.

De algemene ledenvergadering
Op 24 april jl. heeft de algemene leden-
vergadering plaatsgevonden. Voor de 
pauze werd er informatie gegeven over 
de afgelopen periode en het financieel 
jaarverslag gepresenteerd. Door de 
kascommissie werd weer decharge verleend 
en een compliment gegeven voor de 
heldere financiële situatie. Tijmen Hordijk 
heeft ons een presentatie gegeven over het 
co-creatieproces m.b.t. het festivalterrein, 
hij is de onafhankelijk begeleider van 
dit proces. Na de pauze werd er door 
de verschillende commissies informatie 
gegeven over de diverse activiteiten en 
de plannen voor het komende jaar. Het 
comité co-creatie gaf informatie over de 
stand van zaken.  Er was een maquette 
te zien welke een beeld schetst van de 
huidige plannen. Deelnemers konden hun 
vragen stellen en ideeën werden verzameld. 
Ten aanzien van de te ontwikkelen wijk-
visie ging Dieuwke Visser in gesprek 
met de deelnemers, zij gaf informatie en 
op een grote poster werden de ideeën 
genoteerd. De commissie duurzaamheid 
werd vertegenwoordigd door Than Punt, 
Mirjam Pieters vertegenwoordigde de 
commissie speelvoorzieningen met een zeer 

fraaie poster, de commissie verkeer werd 
vertegenwoordigd door Ernst Buurma en de 
commissie Nabuurschap door Mike Wissink.
Abigail Philpot is bereid om activiteiten te 
organiseren in het wijkgebouw, in eerste 
instantie voor kinderen. Zij zoekt nog 
vrijwilligers die dit samen met haar willen 
oppakken. Hebt u hiervoor interesse of hebt 
u andere ideeën over activiteiten die u zou 

willen organiseren, laat het ons weten!
Het was een plezierige vergadering waarbij 
vanaf de pauze onder het genot van hapje 
en een drankje uitgebreid gesproken werd 
met de verschillende commissies.
Tot zover mijn babbel(s).

Riewinga Wierenga                              
Voorzitter bewonersvereniging Reitdiepwijk
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WenS omdat we vinden dat jouw wensen 
leidend zijn voor de zorg die je bij ons 
ontvangt, maar ook omdat we nog steeds 
gewoon Wendy en Sabrina zijn.

Vroedvrouwen (betekenis is wijze 
 vrouwen) hebben tijd en aandacht  
voor het proces waarin je moeder  
en vader wordt.

Wendy Wielenga  Sabrina Goossens 
06-12.67.26.04 06-28.40.22.86
Paterswolde Groningen

       Info@wensvroedvrouwen.nl

 

Slenk 2, 9746 RS Groningen, 050-2103435, info@derietzee.nl           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CBS de Rietzee 
 
Een basisschool met betekenisvol, uitdagend, 
eigentijds, motiverend en creatief onderwijs van 
goede kwaliteit. 
 
Ons profiel: 

 Thematisch onderwijs (IPC)  
 Kanjerschool 
 Engels in alle groepen 
 Muziekonderwijs van vakdocent 
 Toekomstgericht ICT onderwijs 
 Christelijk 
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Lentekriebels in de wijk

Algemene ledenvergadering

Foto’s: Abel Tonkens

Mirjam Pieters 
commissie speelvoorziening

afscheid Nel Leertouwer

Dieuwke Visser in gesprek

Commité co-creatie / maquette
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Babyconsult babymassage en babytaal 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten kijk eens op www.kleinedroom.nl 

De cursussen en workshops worden zowel individueel 
als in groepsverband gegeven. 

Ben je zwanger en verwachten jullie binnenkort je kindje? Uit 
ervaring (van andere ouders) weet je (misschien) hoe pittig het 
kan zijn om straks alle ballen in de lucht te houden. Een beetje 
voorbereiding helpt je om het genieten van de kleine te vergroten.

Een baby probeert ons van alles te vertellen, met zijn lichaamstaal, 
door te huilen of door andere manieren van contact maken. 
Lichaamstaal en geluiden, dat zijn de communicatiemiddelen van 
je baby. Soms is het lastig om als (groot)ouders die geluiden te 
herkennen. Je doet zo je best maar… wat probeert de baby nou 
precies te vertellen?

Tijdens de zwangerschap kun je je alvast verdiepen in de taal van 
het huilen van je baby. Hierdoor zul jij je baby veel sneller begrijpen 
als hij eenmaal geboren is. Na de geboorte maakt een baby vijf 
verschillende geluiden met ieder een heel specifieke betekenis. Een 
geluid voor honger, moe, een boertje, darmkrampjes en ongemak. 
Deze ‘woorden’ worden veroorzaakt door reflexen van het kindje 
in combinatie met geluid, en zijn daardoor universeel voor alle 
baby’s in de eerste vier maanden van hun leven. Dus ook jouw 
baby. KleineDroom leert je deze ‘reflex’-geluiden in een workshop 
Dunstan babytaal. 

Je leert wat de verschillen zijn tussen de geluiden en waar je op 
kunt letten om ze goed te herkennen. Daarnaast krijg je praktische 
tips over wat je bijvoorbeeld kunt doen bij een vastzittend boertje 
of bij darmkrampjes. Zodra je kindje geboren is kun je zo de 
geluiden herkennen en weet je direct wat je baby nodig heeft. Dat 
is een fijne start samen!

Zonder dat we ons daar altijd bewust van zijn, krijgt een baby 
veel prikkels binnen. Daar kan het onrustig op reageren. Met 
babymassage help je je kindje te ontspannen en alle indrukken te 
verwerken. Het zal zich er veilig door voelen, en massage versterkt 
jullie hechting. Als je met regelmaat masseert draagt dit bij aan de 
ontwikkeling van de fijne en grove motoriek. KleineDroom gunt 
het alle kindjes en ouders / verzorgers om te leren masseren, mooie 
momenten te creëren om samen van te genieten. 

Wil je leren hoe je je baby kan masseren, dan kun je bij KleineDroom 
een workshop of een cursus volgen. Elke les herhalen we de grepen, 
zodat ze voor jou én je baby herkenbaar en vertrouwd gaan voelen. 
Tijdens de lessen volgen we het ritme van jouw kindje en is er alle 
tijd voor voeden, verschonen en knuffelen. Je kunt al starten met de 
cursus als je kindje 6 weken oud is tot je kindje gaat kruipen. 
Heeft jouw kindje veel last van krampjes dan is het ook mogelijk om 
los een speciale workshop darmkrampjesmassage te volgen.

Liefdevolle aanraking is onmisbaar voor een goede ontwikkeling 
van je baby.

Loopt het ondanks dat jullie ontzettend je best doen niet allemaal 
zoals je had gehoopt? Is je kindje onrustig, heeft het moeite met 
in slaap vallen of huilt hij/zij veel en weet je even niet wat je moet 
doen? Ik kijk als (erkend) babyconsulent graag met je mee.

Een babyconsulent is een gespecialiseerd kinderverpleegkundige 
met ruime ervaring in de ouder- en kindzorg. Een babyconsulent 
komt op huisbezoek en gaat samen met jullie kijken waar hulp 
nodig is, en of misschien een andere aanpak helpt. We zoeken 
antwoord op de vraag wat je kindje nodig heeft. Aan de hand van 
dit huisbezoek, een vragenlijst en observaties ontvang je een plan 
van aanpak dat speciaal is afgestemd op jouw kindje. Daar kun je 
dan thuis mee aan de slag. 

Nieuwsgierig geworden? 
Neem dan even een kijkje op www.kleinedroom.nl

     

Babyconsult, babytaal en babymassage
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Uw pedicure op loopafstand.

Voor: complete voetverzorging
 ook voor de diabetische voet
 benen harsen
 voet- en onderbeenmassage
 voetverzorgingsproducten

Voor een afspraak
bel (050) 541 80 71

of direct via: www.bauktjemeter.nl

Hygiëne Arbeidsomstandigheden en Milieu gecertificeerd

Kromme Riet 28
9746 PW GRONINGEN

Bauktje Meter
Voetverzorging

Alleen opvang nodig tijdens schoolweken?

kidsfirst.nl | 088 – 035 04 00

Dé
nummer 1

 dagopvang
bij Zernike

KDV en BSO | Reitdiephaven 153 | 9746 RC | Groningen
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Dierenarts
Reitdiep

- Actuele eisen per buitenland
- Zijn de vaccinaties in orde?
- Inheemse ziekten voorkomen
- Reisziekte?
- Voorzorg voor pensiondieren
- Teken-en vlooienbestrijding (ook 
voor thuisblijvers)
- Voldoende (speciaal) voer

Bel ons voor advies op maat of kijk 
op onze website, zoekwoord 

‘vakantie tips’

-

Op vakantie? 
Is uw huisdier er klaar 
voor?

www.dierenartsreitdiep.nl
Tel.: 050 8700030
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Voor alle leeftijden

Gratis kennismaking

Een beeld zegt meer 
dan duizend woorden...

• Creatieve coaching
• Creatieve therapie
• Creatieve workshops

onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie

Hoendiep 101   tel:  050-3121369  fax  050-3126434

www.zetstrabouw.nl
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Activiteiten Rietvogel 
Wegens groot succes in de herhaling:
Aanbod van Woldmeer fotografie, Arie van der Meer:

Workshop: haal meer uit je digitale camera  
Nooit meer fotograferen op de automatische stand? De 
belichtingsdriehoek echt begrijpen, een stukje theorie, 
maar ook praktisch bezig zijn met je eigen camera, met 
weekopdrachten aan de slag, portretfotografie, gebruik 
van diverse lichtsoorten, dit alles met persoonlijke 
begeleiding. 

Locatie: de Rietvogel 
Data: 10, 17 en 24 september 
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur 
Kosten cursus all in: € 35 
Opgave via: info@woldmeer.nl
Ook heel geschikt als ouder en kind activiteit 
vol = vol

cursisten Tom en Boet poseren
Foto: Arie van der Meer

FotostudioAM | Woldmeer fotografie

Haalbaarheids
onderzoek collectieve 
warmtevoorziening 
noordelijke eilanden
De gemeente Groningen heeft als doelstelling om in 2035 de 
warmtevoorziening in de gehele gemeente te verduurzamen. 
De Reitdiepwijk moet in dit proces als voorbeeld gaan dienen 
voor de rest van de gemeente. Daarom lopen binnen de 
wijk verschillende onderzoeken naar verduurzaming van 
de woningen. Één van deze onderzoeken richt zich op de 
drie noordelijk eilanden aan de Hogeweg (Kromme Riet, 
Oude Riet, Spijksterriet) In samenwerking met de gemeente 
hebben wij als buurtbewoners initiatief genomen om een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het realiseren van een 
collectieve warmtevoorziening voor deze drie eilanden.

Bij dit onderzoek golden vier randvoorwaarden. De betaal-
baarheid van de toekomstige warmtevoorziening staat hierbij 
voorop. Ten tweede moet een en ander gerealiseerd kunnen 
worden met zo weinig mogelijk aanpassingen aan de woningen 
en/of warmteafgiftesysteem. Verder moet er gebruik gemaakt 
worden van de natuurlijke hulpbronnen die in de wijk aanwezig 
zijn. Tot slot heeft een collectieve oplossing de voorkeur.

Binnen het bovengenoemde kader heeft het bedrijf IF Techno-
logy uit Arnhem een haalbaar heids onderzoek uitgevoerd naar 
vijf duurzame oplossingen. Begin april heeft IF zijn voorlopige 
bevindingen aan de gemeente en vier bewoners gepresenteerd. 
Het definitieve rapport wordt in mei verwacht.

Zodra de definitieve resultaten binnen zijn willen we als 
initiatief nemers graag met de bewoners van de noordelijke 
eilanden in gesprek. Er worden daarom na de zomervakantie 
een aantal informatieavonden gepland waar de resultaten van 
het onderzoek gepresenteerd zullen worden. Voor die tijd zal de 
interesse in de wijk gepolst worden middels een korte enquête.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht op korte termijn meer 
informatie of toelichting wensen, dan kun je contact opnemen 
met één van de initiatiefnemers hieronder vermeld.

Vriendelijke groet,
 
Gert Jan Verheij (Spijksterriet)
Menno Kloosterman (Kromme Riet)
Jeroen Zanting (Spijksterriet) 
Jan Mulder (Oude Riet )
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Klassieke homeopathie in de praktijk
Van het afpellen van een ui tot genezing

Onder het genot van een heerlijk kopje 
koffie of thee zorgde Nicoline er tijdens 
de lezing voor dat haar ‘gasten’ gezien en 
vooral ook gehoord werden. Aan de hand 
van een duidelijke presentatie vertelde de 
klassiek homeopaat o.a. over het ontstaan 
(met als grondlegger Samuel Hahnemann) 
van de homeopathie (Wie was hij? Wat 
heeft hij ontdekt?) en na de pauze was het 
tijd voor een boeiend verhaal en mooie 
discussie over klassieke homeopathie in de 
praktijk. 

Nicoline is in Norg werkzaam als klassiek 
homeopaat en deed dan ook fervent uit de 
doeken hoe het zit qua ziektekwalificatie, 
middelkeuze en uiteindelijke potentiekeuze. 

Hoe verloopt genezing? “Je kunt het 
vergelijken met het afpellen van een ui”, 
aldus Nicoline. “Laagje voor laagje wordt er 
steeds meer zichtbaar. Ik help je daar graag 
bij.”

Meer weten over klassieke homeopathie en/
of een kennismakingsgesprek met Nicoline 
aanvragen?  
www.homeopathiedrenthe.nl 
nicoline@homeopathiedrenthe.nl 
06- 317 82 302. 

N.B. Een consult wordt geheel of gedeeltelijk 
vergoed door de zorgverzekering, afhan-
kelijk van de polis. Het wordt niet verrekend 
met het eigen risico. 

 

Nicoline van der Vlist ‘in actie’ tijdens de lezing
Foto: Annie Borgerink

Op donderdagavond 11 april jl. gaf klassiek homeopaat Nicoline van der Vlist een 
interactieve en goed bezochte lezing over klassieke homeopathie in wijklokaal de 
Rietvogel te Groningen. Enthousiast en geanimeerd nam Nicoline de aanwezigen 
mee in de vaak nog onbekende wereld van de klassieke homeopathie. “Dit is een 
natuurlijke, holistische, energetische, milde, veilige en duurzame geneeswijze.”

Op het moment dat jij dit leest, zijn in 
jouw wijk vast allerlei mensen elkaar aan 
het helpen. Jan helpt z’n moeder met de 
boodschappen. Het buurmeisje helpt haar 
buurvrouw met het uitlaten van de hond. 
En toevallig kennen wij Klaas, die onlangs 
is geholpen bij de verhuizing. Door een 
wijkgenoot.

Het is hartverwarmend hoeveel mensen er 
op zulke oh zo belangrijke momenten iets 
voor elkaar betekenen: ook in jouw wijk. 

Wil jij iemand helpen? 
Als jij in jouw wijk of in Groningen ook 
iemand wil helpen, is er een hele mooie 
manier. Via wehelpen.nl kun je namelijk zien 
wie er bij jou in de buurt hulp nodig heeft. 
Als de hulpvraag je aanspreekt, kun je er 
direct op reageren en  hulp aanbieden. 
Lijkt het je bijvoorbeeld leuk om voor 
iemand de hond uit te laten? Of wat dacht 
je van gezellig een kopje koffie drinken 

samen? Misschien ben je een klusser en 
jeuken je handen om iets aan te pakken...
  
Wil jij graag hulp? 
In de praktijk vinden veel mensen het heel 
leuk om een ander te helpen. Stel... je bent 
je onhandig en je zoekt een klusser voor de 
piepende deur. Of je zoekt iemand waarmee 
je bijvoorbeeld Spaans kunt oefenen? 
Misschien wil je een kookclubje beginnen, 
omdat je verhuisd bent en je nieuwe 
vrienden wilt maken. Dit zijn bestaande 
voorbeelden uit Groningen. Veel mensen 
zijn via de website met dit soort hulpvragen 
geholpen. 
 
Probeer het uit 
Probeer het eens uit en kijk op wehelpen.
nl. Op wehelpen.nl is het heel gemakkelijk 
om je in te schrijven. Al dertigduizend 
Nederlanders zijn jou voor gegaan. De site is 
helemaal gratis, je helpt elkaar immers ook 
‘gratis en voor niets’. Veel plezier!

Wie helpt elkaar in jouw wijk? 

Het ambassadeursteam

Bij vragen kun je altijd contact opnemen 
met het vrijwilligersteam van wehelpen 
Via groningen@wehelpen.nl. Beetje sfeer 
proeven? kijk eens op de  facebookpagina’s 
WeHelpenGroningen en wehelpen.
 
Over WeHelpen.nl 
Met www.wehelpen.nl kun je aangeven dat 
je best een keer iemand een handje wilt 
helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt 
gebruiken. Ook kun je samen met bekenden 
via een afgesloten deel van de website de 
zorg rondom iemand of iets delen.

 
 

Uitleg, foto Riewinga Wierenga
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Workshops fotografie 
groot succes!
Haal meer uit je digitale camera was de titel van een serie 
workshops die in de Rietvogel werden geven door Arie van  
der Meer, eigenaar van FotstudioAM | Woldmeer fotografie. 

Deelnemers kregen uitleg over de theorie achter het 
fotograferen, de werking van hun camera en gingen direct 
ook praktisch aan de slag. Ook maakten thuiswerk opdrachten 
deel uit van de cursus. Het leer-effect was groot vanwege de 
praktische aanpak en het leren van elkaar. In de zomer en 
in het najaar is er weer een nieuw aanbod van workshops, 
verderop in de krant meer informatie hierover. Voor een 
impressie zie foto’s.

Iedereen aan de slag, foto Arie van der Meer

Uitleg, foto Riewinga Wierenga

Portret maken, foto Henk van de Wal

Portret maken, foto Henk van de Wal Scherptediepte, foto Maaike Krijnen

Portret, foto Tom Rahajaan
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Basisschool de Rietzee in Groningen gooit 
het over een andere boeg. Met resultaat!

“Je hebt niet het gevoel dat je aan het leren bent, maar je 

leert heel veel”, vertelt een jongen uit groep 7 van basis-

school de Rietzee. De school werkt sinds een jaar met het 

International Primary Curriculum (IPC). Toen ze anderhalf 

jaar geleden van een nevenvestiging een zelfstandige 

school werden met Ronald Middelbos als directeur, was 

dat voor het team een logisch moment om opnieuw stil 

te staan bij wat ze met hun onderwijs willen bereiken. 

Het antwoord was eenduidig: “Betrokkenheid, verwonde-

ring en enthousiasme van kinderen bij het leren. Kinderen 

moeten niet wachten tot je ze informatie geeft, maar uit 

zichzelf op onderzoek uit.” De school gooide het over een 

heel andere boeg. Methodeboeken voor de zaak- en 

creatieve vakken gingen de deur uit. In plaats daarvan 

kwam IPC.

Wat is IPC?
“IPC werkt met aansprekende vakoverstijgende 
thema’s, waaraan leerdoelen zijn gekoppeld”, vertellen 
IPC-coördinatoren Sanne de Jong en Martine Veenhuis. 
Elk thema introduceren de leerkrachten op een prikke-
lende manier, zodat kinderen erover gaan nadenken. 
Er wordt in kaart gebracht wat kinderen al over het 
thema weten. Dat gebeurt op de leerwand in de klas. 
Vervolgens komen de leerdoelen, de eigen leervragen 
en vaardigheden die ze gaan oefenen op de wand. 

En dan gaan de kinderen op onderzoek uit. Martine: 
“Kinderen zijn actief en betrokken, gaan zich dingen 
afvragen.” Sanne: “Wat ook motiveert is dat ze hun 
bevindingen op een eigen manier mogen verwerken. 
De een maakt een presentatie, de ander een verslag 
en weer een ander doet er iets creatiefs mee. Talenten 
komen bovendrijven. Dat maakt kinderen trots.”

“Kinderen zijn actief en 
betrokken, gaan zich 
dingen afvragen.”
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Hoe groeit een plant?

In groep 5 werken kinderen met het thema planten 
en insecten. Vandaag gaat het over het groeien van 
planten. Juf Sanne heeft een plant in handen. Er zijn 
kleine plantjes naast gegroeid. “Ik ga de plant in de 
kast zetten, dan gaan de kleine plantjes vast beter 
groeien.” De kinderen kijken bedenkelijk. Dat moet 
toch maar niet. Maar waarom eigenlijk niet? Hoe 
zorg je ervoor dat de plant wel goed groeit? Robert 
denkt dat de plant licht nodig heeft. Zonlicht, maar 
misschien is het licht van een lamp ook wel goed. 
Floor denkt dat warmte belangrijk is. Ella weet dat 
de plant water moet hebben en voedsel. Om er echt 
achter te komen wat werkt doen ze proefjes met 
bonen. Er worden verschillende proefopstellingen 
gemaakt. Nu afwachten wat er gebeurt en de klas 
opruimen. Ondertussen laten een paar kinderen 
trots hun zelfgemaakte bij zien. Het thema leeft, 
dat blijkt. 

Waar kom ik vandaan?
 
De kinderen van groep 7 zoeken uit wie hun voorou-
ders zijn. Ze hebben opa’s en oma’s geïnterviewd, 
familieboeken bestudeerd en op internet gezocht. 
Vanmiddag worden bevindingen in een stamboom 
vastgelegd. De een maakt er een kunstwerk van, 
de ander doet dat gewoon netjes in een schema. 
Veel kinderen hebben ontdekt dat hun wortels in het 
buitenland liggen. “Een deel van mijn familie komt uit 
Indonesië”, vertelt Iris enthousiast. Lians voorouders 
blijken uit Duitsland te komen, maar dat is ook niet zo 
gek als je een Duitse achternaam hebt. De namen van 
voorouders intrigeren. Linda heeft ontdekt dat er veel 
Grietjes in haar familie voorkomen. Maar dat blijkt toe-
val, ze komen allemaal uit een andere familietak. Pepijn 
vindt de opdracht lastig.” Mijn beide opa’s en oma’s 
zijn gescheiden en nu ben ik het overzicht kwijt.” Over 
het IPC-onderwijs is hij verder erg te spreken: “Je 
hebt niet het gevoel dat je aan het leren bent, maar 
je leert heel veel.” Daar stemmen de andere kinderen 
helemaal mee in.

In verband met de privacy zijn de namen van de kinderen gefingeerd.

Elkaars kwaliteiten inzetten
Bij de start van het vormgeven van het onderwijs was al 
vrij snel duidelijk wie wat wilde doen. Sanne en Martine 
namen de ontwikkeling van IPC op zich. Anderen zorg-
den voor de verdere ontwikkeling van het taal-, lezen- 
en rekenonderwijs. Talenten werden benut en kennis 
met elkaar gedeeld. Martine: “Dat stimuleert enorm. In 
de pauzes hebben we het over hoe onderwijs nog in-
spirerender of beter kan.” Sanne: “We kwamen zo ook 
tot de conclusie dat ons muziekonderwijs verdiepender 
kon. Sinds we een vakleerkracht hebben is muziek 

een hele beleving. Kinderen leren allerlei muziekinstru-
menten bespelen”. Martine: “Mooi is dat ouders vaak 
aanbieden om te komen helpen of iets te vertellen over 
een bepaald thema, aangestoken door het enthousias-
me van hun kind. Ze geven aan dat hun kind met plezier 
naar school gaat. Een beter compliment kun je niet 
krijgen.”

“In de pauzes hebben we het 
over hoe onderwijs nog 
inspirerender of beter kan.”
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Paddepoel Energiek (PE) is ontstaan uit een 
groep energieke wijkbewoners die samen 
hun wijk duurzamer willen maken. 
Het werkveld van de groep is echter niet 
beperkt tot Paddepoel. Zo werkt PE samen 
met Selwerd, Noorderplantsoenwijk en 
natuurlijk Reitdiepwijk aan het gezamenlijk 
vinden en uitwerken van oplossingen. Zo 
waren PE en Reitdiepwijk vorig jaar samen 
betrokken bij het wijkwindmolenproject. 
Het is nog steeds de bedoeling om op 
de kruising van Reitdiep en het Van 
Starkenborchkanaal een tweetal kleine 
windmolens (van EAZ, 15 meter hoog, 

15 kW vermogen) neer te zetten. We zijn 
bezig met een nieuwe financieringsopzet 
en komen zeker bij jullie terug met een 
aanbod. Daarnaast waren wij als PE 
betrokken bij een discussie in jullie wijk voor 
een alternatief voor het gas. Voor jullie maar 
ook voor ons een geweldige uitdaging.

Wat kunnen we nu voor jullie 
betekenen?

Zonnepanelen: We hebben nog steeds een 
interessant aanbod voor het plaatsen van 
zonnepanelen. U kunt onze deskundigen, 
ook wel energiecoaches genoemd, 
uitnodigen voor een ´keukentafelgesprek`. 
Zij rekenen u voor wat een meerwaarde 
het plaatsen van panelen voor u zou 
kunnen hebben. In het traject krijgt u een 
offerte van een aanbieder waarover u zelf 
een beslissing kunt nemen. Onze coaches 
verzorgen het gehele traject tot en met 
de nazorg indien nodig. Daarnaast wordt 
in de gesprekken ook gekeken of andere 
maatregelen een aanbeveling verdienen.

Kiergluren: Een nieuw project sinds 
februari. Wij zijn technisch in staat te meten 

Energiecoaches Henk en Simon aan het 
werk met de warmtecamera!

Paddepoel Energiek komt  
(weer) naar Reitdiep

waar warmte in uw woning verloren gaat. 
We hebben tegenwoordig warmtecamera´s 
die feilloos vastleggen waar warmte uit de 
woning ontsnapt. In een gesprek met onze 
coaches kunnen maatregelen en materialen, 
tochtstrippen en zo, worden geadviseerd. 
Bij deelname kunt u gebruik maken van 
een kortingsregeling. Ook hier weer: wij 
adviseren en u beslist op basis van goede en 
betrouwbare cijfers.

Algemene informatie:
Als u meer informatie wenst over huidig 
gebruik van energie, mogelijk gewenst 
toekomstig gebruik en landelijke 
ontwikkelingen op energiegebied, dan 
bent u welkom op ons wekelijks spreekuur, 
elke donderdag van 19.00 – 21.00 uur in 
het gebouw naast de SNS-bank in WC 
Paddepoel. U ziet ons bord wel in de 
loopgang naar AH. Daar kunt u terecht 
voor al uw vragen en eventueel voor een 
afspraak met onze deskundigen thuis.

Contact: 
Henk Wolters van Paddepoel Energiek
06 – 27 53 22 26
Mail: info@paddepoelenergiek.nl

Zelfstandig reisadviseur Karin Bakker van Personal Touch 
Travel mag zichzelf een jaar lang beste reisadviseur van 
Groningen noemen. Afgelopen januari, tijdens de vakdag 
op de vakantie beurs in Utrecht kreeg Karin het verlossende 
woord. Het programma voor de jaarlijkse verkiezing startte 
vorig jaar zomer en bestond uit verschillende rondes. “Ik heb 
ondere andere laten zien hoe ik te werk ga voor een klant, een 
marketingcase opgesteld en uiteindelijk gepitcht voor een 
jury”, aldus Karin. 

Dat Karin zichzelf beste zelfstandig reisadviseur van 
Groningen mag noemen is een bekroning op haar werk. Karin 
vertelt: “of het nu gaat om een zonvakantie met het gezin, 
een stedentrip, wintersport of rondreis, voor ieder budget 
kan ik een mooie reis samenstellen. Een droom huwelijksreis, 
een vakantie met een groep vrienden of naar die speciale 
bestemming: ook dan kun je bij mij terecht. Alles wordt tot 

in de puntjes verzorgd. Ik wil het mijn klanten zo gemakkelijk 
mogelijk maken, zodat ze alleen nog maar kunnen genieten”. 
Karin Bakker Personal Touch Travel staat voor professioneel en 
eerlijk advies, gemakkelijk en snel, persoonlijke aandacht en 
kwaliteit.  “Geen meerprijs, wel meer service”, zegt Karin.  

Behalve de titel ‘beste zelfstandig reisadviseur’ heeft Karin een 
prachtige combinatiereis gewonnen naar Peru en Curacao. 
Deze reis maakte het helemaal af! “Ik ben de beste zelfstandige 
reisadviseur van de provincie Groningen en daar ben ik trots 
op! Voor mij is dit de bevestiging dat het werkt wat ik doe”.
 
Meer weten?
Welke vakantiewens je ook hebt, laat je door mij adviseren en 
inspireren en ervaar het gemak van de Personal Touch.  
Neem gerust contact op via 06-31914994 of  
karin.bakker@personaltouchtravel.nl

Karin Bakker beste reisadviseur van Groningen
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Voor al uw 
reiswensen!

www.personaltouchtravel.nl/karin-bakker
Kromme Riet 6 • Groningen

050 - 85 22 744 of 06 - 31 51 49 94
Met meer zelfvertrouwen in het leven staan! 

www.vrouwzeker.nl • info@vrouwzeker.nl • 06-24967512

Je voelt je niet fit (genoeg). En natuurlijk, meer beweging gaat je 
helpen. Maar het lukt je niet om de eerste stap te zetten. Misschien 
vind je het spannend om te gaan sporten, want je conditie is echt 
niet goed. En kun je het allemaal wel bijbenen? Of wellicht heb je 
een duwtje in de rug of een stok achter de deur nodig.

Voor iedereen
Speciaal voor jou is er FitStap: het nieuwe, unieke beweeg- 
programma van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). 
Of je nu al een basisconditie hebt of niet. Of je gezond bent of 
rekening moet houden met beperkingen (diabetes, hart- en 
vaatziekten, artrose). Of je maatje 36 hebt of maatje 50. FitStap is er 
voor iedereen!

Gezonde geest in vitaal lichaam
Met FitStap helpen wij jou in 12 weken op weg om je weer fitter 
te voelen. Eén keer per week krijg je in een groep wandeltraining. 
En met cognitieve fitnessoefeningen train je jouw brein. Een 
professionele coach begeleidt je daarbij. Daarnaast ga je zelf twee 
keer per week op pad. Deze trainingen plan je zelf in.

Gratis app
Via een app op je telefoon ontvang je inspirerende tips en 
opdrachten op het gebied van wandeltraining, coaching, voeding, 
cognitieve fitness en leefstijl. Ook heb je via de app contact met 
jouw coach en de andere deelnemers.

Aanmelden
Meld je aan voor FitStap en ontdek dat bewegen niet alleen goed, 
maar ook leuk is! Kijk voor meer informatie en aanmelden op  
www.mindenfit.nl/Mind-Fitstap

FitStap-deelneemster Conny Giesen
“Ik ben een beetje wandelverslaafd geraakt”
Het regent vandaag de hele dag, maar ik zit al wel aan bijna negen 
wandelkilometers. Mijn zus vroeg vanmorgen nog: ‘Zal ik je even 
met de auto brengen?’ Ik loop liever.

Minder somber
Als ik een dag niet wandel, word ik onrustig, dan mis ik iets. Ik 
ben de afgelopen drie maanden echt een beetje wandelverslaafd 
geraakt. Dat had ik van tevoren nooit verwacht. Mijn conditie is 
verbeterd en een speurwandeling met de hond gaat makkelijker. Ik 
voel me ook minder somber.

Nieuwe gewoontes aangeleerd
Twee jaar geleden kreeg ik de diagnose 
diabetes. Met voeding heb ik de waardes 
weer redelijk goed gekregen, maar 
ik wilde de ziekte ook met beweging 
aanpakken. Dat was mijn persoonlijke 
doelstelling tijdens het FitStap-
programma. Het mooie is dat je in twaalf 
weken tijd nieuwe gewoontes aanleert. 
En dat je anders naar je omgeving gaat 
kijken, want ik volg nu ook weleens een 
bewegwijzerde wandelroute bij mij in de 
buurt. Dat deed ik nooit zo bewust.

Met FitStap weer fit en vitaal
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Paasfeest  
Reitdiep
Op 20 april zochten weer vele kinderen uit de 
hele Reitdiepwijk in de Kleiwerd speeltuin naar 
de felbegeerde paaseieren. En konden de vinders 
van de 3 grote paaseieren zich verheugen op een 
cadeautje. Maar niet voordat de winnaars van de 
kleurwedstrijd in het zonnetje waren gezet. 

Daarna kon iedereen zich tegoed doen aan een 
ijsje van Matti Gelati, een rondje maken op de 
14meter lange krokodillen stormbaan,  was er 
voor de allerkleinsten ook een springkussen en 
was het onder het genot van een muziekje, hapje 
en drankje erg gezellig. Waar de kinderen zich tot 
laat in de middag uitstekend vermaakten op de 
springkussens.

Na vertrek hebben de paashazen de kinder-
afdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis in het 
UMCG bezocht en konden ze de zieke kinderen blij 
maken met een lekker chocolade paasei.
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Dit voorjaar bestaat mijn yogastudio TADELUNGT (Zweeds voor: 
take-it-easy) alweer 3 jaar. OMG, 3 jaar geleden begon ik hier in onze 
prachtige wijk, op de bovenste etage van mijn huis aan de haven. 
We zijn bewoners vanaf het begin, 11 jaar geleden verhuisden we 
naar deze aantrekkelijke nieuwbouwwijk, toen nog zonder water 
& pieren in de haven, zonder winkels, appartementencomplexen, 
restaurants en een school. Het is bijzonder om met de wijk mee te 
groeien, de groei(spurten) te volgen, nieuwe buren te zien komen, 
kinderen samen te zien opgroeien (en iedere zomer te kunnen 
zwemmen, surfen of zeilen vlak voor de deur!). 

TADELUNGT liep vanaf het begin goed en dat is niet veranderd. Ik 
heb de luxe dat ik niet meer echt hoef te adverteren - het nieuws 
verspreidt zich mond-op-mond en ik merk dat ook de nieuwe 
buurtbewoners uit de net opgeleverde huizen weten dat ik er ben. 
Fijn om op deze manier wat te kunnen betekenen voor de wijk, 
fijn dat ik ook zo mijn beroep uit kan oefenen! Kleine groepjes, 
persoonlijk contact, laagdrempelig en - al zeg ik het zelf - totaal niet 
zweverig. Dat laatste (vooroordeel) kleeft nogal aan yoga, zoals er 
nog wat hardnekkige opvattingen de ronde gaan over deze vorm 
van beweging. Ik zet ze hieronder nog eens uit - en misschien breng 
ik je op andere gedachten ;-)

Voor yoga moet je lenig zijn
Fout! Dat is absoluut niet nodig. Yoga gaat over acceptatie van je 
lichaam, met alle mogelijkheden en ‘beperkingen’. Het gaat over het 
bewaken van grenzen, lief zijn voor jezelf maar tegelijkertijd jezelf 
op een veilige manier uitdagen! Lenigheid is leuk, het heeft een 
catchy image en op social media wordt het als beeld altijd en graag 
naar voren gebracht, maar het is niet echt een noodzakelijk iets in 
het leven. Bewegen (in alle richtingen) wél! 

In onze dagelijkse routine beperken we onze natuurlijke 
bewegingsmogelijkheden waar we maar kunnen, bewust én 
onbewust. We zitten veel (op een eenzijdige manier) of hangen 
voor de buis of over onze telefoon, we sluiten onze voeten op 
in schoenen (het liefst met veel vering en zooltjes) waardoor de 
voeten nauwelijks meer echt gebruikt worden. En krijgen zo pijntjes, 
voelen spanning in ons lijf en worden ziek. Yoga is een tool om je 
lijf alle (wind-)richtingen op te bewegen en zo soepel te houden 
(ipv een mogelijkheid om lenig te worden). Ik ben zelf trouwens 
niet lenig. Nooit geweest ook, het zit niet in mijn bouw. Ik heb het 
opgegeven om lenig te willen worden. 

Yoga is een zweverige boel
Klopt ook niet. Natuurlijk zijn er yogadocenten die spiritualiteit 
hoog in het vaandel hebben. En die alle yoga sutra’s uit het 
hoofd kennen en streng in de (yoga-)leer zijn. En ja, er zit wel een 
meditatieve component in yoga - net zoals in mindfulness en bijv. 
t’ai chi. En, er wordt ook gesproken over energie! Als dit je zweverig 
in de oren klinkt, kan het zijn dat yoga niets voor je is. Maar zelf vind 
ik yoga behoorlijk aards en concreet. Het is een fysieke beoefening 
die dieper doorwerkt, ook in je hoofd. Het kan je uit een haastige 
stand halen en je rustiger maken. Bewuster van wat er speelt en wat 
je voelt. Voor veel mensen een verademing in een maatschappij 

waar je 24/7 ‘aan’ staat en je voorbij neigt te gaan aan het feit dat 
alles in het leven is gebaseerd op een gezonde balans tussen actie & 
rust. Dat je volop in het leven staat, hard werkt en veel doet is prima, 
maar zonder een moment van rust en herstel loopt dat uiteindelijk 
slecht af. Yin én yang. Er is geen goed of fout, er zou ruimte moeten 
zijn voor allebei. 

Yoga is voor softies en is een geitenwollensok
Ik weet niet of deze opvatting nog van deze tijd is, dat was het lang 
wel. Tegenwoordig is het eerder omgedraaid. Yoga is: Ibiza (of nog 
beter: Bali), hip, trendy, ‘groen’, duurzaam, een wondermiddel (I 
wish), een trend. Yoga is momenteel net zoals de vele koffietentjes 
die overal op-pop-up’en. Het is mainstream, happening, een 
lifestyle. Er is nauwelijks nog een Nederlands woord voor. 
Tegenwoordig mag je het echt wel hardop zeggen, dat je op yoga 
zit. En met je hippe yogapants na afloop van een les een groene 
smoothie op het nieuwe ‘rawfood’ terras wegslurpen. En dát is wat 
yoga óók weer helemaal niet is. Het is net zo goed een vooroordeel. 
In een wat leukere verpakking, dat wel. En ik hou toevallig ook van 
Ibiza. Én Bali. Én soms een groene smoothie. Maar óók van koffie, 
wijn en patat. Kortom, van alles wat, net zoals ‘gewone mensen’. 
Ben jij ook zo’n gewoon mens? Dan zie ik je graag!

Namasté, Esther

Mythes rondom yoga
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MAATWERK IN EN RONDOM JE HUIS.

Nieuwsgierig? Kom binnen kijken op 2kad-studio.nl of bel 050-3188859 voor snel contact info@2kad-studio.nl
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Elektrische deelauto 
Hallo buurtgenoten, 

Mijn naam is Thanh Punt en vanuit de duurzaamheids-
commisie Reitdiep heb ik een elektrische deelauto.

Een eigen auto voor de deur geeft gemak, maar kost 
ook veel geld. Als je niet veel rijdt is een auto delen of 
huren goedkoper én beter voor het milieu. 

Via Snappcar.nl en Mywheels.nl is het mogelijk om 
deze elektrische auto te huren. Samen kunnen wij als 
buurt schoner rijden. Start dus snel met autodelen!

Faceoff  
Reitdiep!
Wij van FaceOff zijn gek van sport. Daarom 
organiseren wij iedere woensdagavond een 
voetbaltoernooi aan het veld bij de Senneroog. 
Leeftijd is vanaf 10 jaar. Lekker voetballen met 
elkaar de strijd aangaan op het voetbalveld en 
ondertussen te chillen met elkaar! Elke week is 
er ruimte voor voetbal, basketbal, gesprekken 
en gezelligheid. Lijkt dit je leuk?
Kom een keer langs!
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Waarom vaccineren? 
In ons land komt een aantal besmettelijke 
en levensbedreigende hondenziekten 
voor. Sommige daarvan zijn zeldzaam, 
andere treden nog regelmatig op. 
Tegen een aantal ziekten kan uw hond 
gevaccineerd worden. Op die manier 
maakt het lichaam antilichamen aan tegen 
de ziekteveroorzakers en is uw hond 
beschermd. Zeker waar het ernstige en 
vaak dodelijke ziekten betreft is dit erg 
belangrijk. Normaal gesproken worden 
alle pups ingeënt en ook daarna worden 
de vaccinaties regelmatig herhaald. 
Door deze vaccinatieprogramma’s is een 
aantal hondenziekten in ons land flink 
teruggedrongen. 
Ziekten waartegen de hond gevaccineerd 
kan worden: 

Hondenziekte
Hondenziekte wordt veroorzaakt door een 
virus dat verwant is aan het mazelenvirus 
van de mens. Verschillende dieren, zoals 
de hond, de wolf, de vos, de marter en 
de fret, maar ook grote katachtigen 
zoals de leeuw en de tijger kunnen deze 
ziekte oplopen.In Limburg zijn er vossen 
aangetroffen die besmet waren met 
hondenziekte. De aandoening kan via 
deze wilde dieren worden overgedragen 
op honden. Na besmetting kan de ziekte 
zich op veel manieren uiten: besmette 
dieren krijgen diarree of beginnen te 
braken, vertonen ademhalingsproblemen 
of hebben zenuwsymptomen. Veel dieren 
zullen uiteindelijk sterven, er is helaas geen 
behandeling mogelijk.

Wat is vaccineren? 
Vaccineren of ineten is een manier om 
antilichamen en afweercellen in het bloed 
te laten ontstaan tegen ziekten. Door een 
dier in te spuiten met een klein beetje dode 
of onschadelijk gemaakte ziekteverwekker 
(bijvoorbeeld een virus) of een onderdeel 
van die ziekteverwekker wordt het lichaam 
aangezet om antilichamen te maken. 
Komt het dier daarna in aanraking met de 
werkelijke, levende ziekteverwekker dan 
is het afweersysteem klaar om meteen 
te reageren. Daardoor wordt de ziekte-
verwekker direct uitgeschakeld. Soms 
lukt dit niet meteen of niet volledig, maar 
doordat er al antilichamen en afweercellen 
aanwezig zijn wordt ook dan het bestrijden 
van de ziekte gemakkelijker en heeft het 
dier een grotere overlevingskans. 

Vaccineren van honden
Vaccinatie is een belangrijke en effectieve manier om besmettelijke ziekten te voorkomen. Door 
vaccinatie wordt het lichaam voorbereid op een mogelijke infectie, waardoor het immuunsysteem 
direct in actie kan komen. Zo worden ziekteverwekkers uitgeschakeld voor ze schade kunnen 
toebrengen. Om het effect van vaccinatie te laten voortbestaan, moet er regelmatig opnieuw 
gevaccineerd worden. Een vaccinatie geldt doorgaans voor één specifieke ziekte. Sommige 
vaccinaties zijn voor alle honden van belang, andere vaccinaties worden alleen onder bepaalde 
omstandigheden gegeven. Niet tegen alle besmettelijke hondenziekten bestaat een vaccinatie.
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Besmettelijke leverziekte (hepa-
titsicontagiosumcanus, HCC)
Leverziekte veroorzaakt leverontsteking met 
koorts, bloedingen, braken en ontsteking 
van de ogen. Het wordt verspreid via urine. 
Leverziekte kan soms voor een plotselinge 
dood zorgen bij jonge honden. 

Parvo (parvirose)
Het parvovirus tast de darmen van de hond 
aan, waardoor ernstige, waterige, vaak 
bloederige diarree ontstaat. Ook braken 
en koorts komen voor. Daarnaast zorgt 
het virus voor weerstandsvermindering 
waardoor de honden gevoelig zijn voor 
andere besmettelijke ziekten. Vooral pups 
kunnen snel uitdrogen en daardoor sterven. 
De ziekte is erg besmettelijk en verspreidt 
zich via ontlasting. Het virus kan buiten 
de hond zeer lang (tenminste een jaar) 
besmettelijk blijven. 

Ziekte van Weil (leptospirose)
Deze ziekte wordt veroorzaakt door 
bacteriën en overgedragen via urine of 
met urine besmet water. Veel dier soorten 
kunnen besmet worden met een lepto-
spirose bacterie. Berucht zijn besmettingen 
via urine van muizen en ratten. Deze ziekte 
is ook besmettelijk voor de mens. In 2018 
was er nog een melding van een dierenarts 
die ziek geworden was van een besmette 
hond die deze dierenarts behandeld had. 
Ziekteverschijnselen bij honden met 
leptospirose zijn verschillend, omdat er 
verschillende leptospirose-bacteriën zijn. 
Geelzucht, diarree en braken, bloedingen en 
nierproblemen worden het vaakst gezien. 

Kennelhoest
Kennelhoest wordt tegenwoordig ook wel 
besmettelijke hondenhoest genoemd. 
Het is een soort verkoudheid die door 
verschillende ziekteverwekkers kan worden 
veroorzaakt, namelijk het para-influenza 
virus, het adeno-virus type 2 en de 
Bordetella bacterie. 

De ziekte is erg besmettelijk en wordt 
vooral gezien bij honden die met veel 
andere honden worden gehuisvest zoals 
in kennels of pensions, of op shows of bij 
de hondenuitlaatservice. Soms speelt ook 
stress een rol. Door blaffen wordt de keel 
van de honden gevoelig, waardoor deze 
vatbaar wordt voor infecties. 

Hondsdolheid (Rabies)
Hondsdolheid is een dodelijke ziekte die 
besmettelijk is voor de mens en voor andere 
dieren. De ziekte wordt vaak overgedragen 
via speeksel, bijvoorbeeld bij beten van 
besmette honden, katten, vossen of vleer -
muizen. Het virus tast de hersenen aan en 
veroorzaakt angst en agressie. Honden over-
leven hondsdolheid niet; mensen moeten 
na een beet direct worden behandeld want 
anders verloopt bij mensen deze infectie 
ook dodelijk.  

Het is verplicht om een hond te laten 
inenten voor u bepaalde landen mag 
bezoeken. Voor reizen naar alle landen 
uit de EU is een geldige rabiës vaccinatie 
verplicht. Ook is een geldige rabiës vacci-
natie verplicht voor alle honden die Neder-
land worden binnengebracht. Daarbij geldt 
dat de vaccinatie gegeven mag worden 
vanaf een leeftijd van 12 weken en dan na 
3 weken geldig is. Pups onder 15 weken 
mogen dus niet worden geïmporteerd. 

Bloedtests: als u minder wilt vaccineren
Er bestaat ook de mogelijkheid om via 
een bloedtest te kijken of uw hond nog 
voldoende bescherming heeft voor een 
aantal ziektes. Dit is voor 3 ziektes mogelijk, 
namelijk: hondenziekte, leverziekte en 
parvo. Het blijft dus noodzakelijk om uw 
hond jaarlijks te laten vaccineren tegen de 
ziekte van Weil. 

Graag helpen wij u om uw hond goed te 
beschermen tegen bovenstaande ziektes en 
uw viervoeter op maat te vaccineren. Voor 
vragen en advies kunt u altijd contact met 
ons opnemen. 

Dierenarts Reitdiep 
Reitdiephaven 352
9746 RJ Groningen 
050-8700030
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ReitdiepPOP 
2019

De 5e editie alweer, wat gaat de tijd snel en wat hebben we er veel 
tijd en energie in zitten. Maar het is het meer dan waard! Mede 
dankzij alle steun die wij hebben van vrijwilligers en sponsoren. 
Ook dit jaar kun je weer op ons rekenen. Samen met jullie maken 
we er weer iets moois van! Noteer in je agenda; vrijdag 13 en 
zaterdag 14 september 2019.

Wat kun je van ons verwachten?
We hebben de mashup-band Memphis Maniacs op het programma 
staan op vrijdag, bekend van een uitverkocht Oosterpoort en grote 
festivals (Zwarte Cross, Concert at Sea, Oerol en vele meer). In 
combinatie met de Chill & Grill Unlimited BBQ (2 uur lang onbeperkt 
BBQ) maak je jouw vrijdagavond compleet. 
 
Als bewoner in deze wijk krijgen jullie als eerste de kans om met 
korting een (combi)ticket te bemachtigen, want er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. Ga naar reitdieppop.nl/tickets en 
gebruik de actiecode ”REITDIEPER” om € 5 korting te krijgen per 
ticket. Een los ticket voor de Memphis Maniacs is dan maar € 15 
(excl. servicekosten), de combiticket met de Chill & Grill Unlimited 
BBQ zal dan voor € 30 (excl. servicekosten) over de toonbank gaan.
Zaterdag; gehele dag vrij toegankelijk! 

Net als voorgaande jaren zullen er diverse leuke kinderactiviteiten 
op het programma staan met aansluitend een kinderdisco. Over 
disco gesproken? De DJ’s van The Big Party staan al sinds de eerste 
editie bij ReitdiepPOP op de bühne en zullen daarom ook dit jaar 
met hun nieuwe show The Big 90’s & 00’s Party de leukste liedjes 
draaien waarop jij helemaal uit je dak kunt gaan. 

Wat verwachten we van jullie?
Wij zijn ons ervan bewust dat een festival gepaard gaat met luid 
geluid, ook de gemeente weet dit en daarom zal de muziek om 
klokslag 00:00 uur uit zijn. Mede omdat het maar 2 dagen in het jaar 
betreft hopen wij op begrip van de omwonenden met betrekking 
tot deze kwestie. Wij vragen onze bezoekers dan ook om na 00:00 
uur geen lawaai meer te maken zodat het voor iedereen een leuk 
feest blijft.
Last but not least: Maak er weer een mooi feest van! Wij hebben er 
weer zin in en hopen dat dat bij jullie niet minder is.

Steun 
Met meer dan 100 vrijwilligers zetten wij het mooiste festival van 
Groningen elk jaar neer. Wil jij deel uitmaken van deze te gekke 
crew? Meld je dan aan. Mail naar vrijwilligers@reitdieppop.nl, of 
nog beter, ga naarreitdieppop.nl/informatie/vrijwilligers/ en meld 
je aan via de button.

Sponsoring 
Zonder sponsoring geen ReitdiepPOP. Help ons mee om er ook 
dit jaar weer een geweldig feest van te maken. Dit jaar hebben we 
verschillende sponsorpakketten samengesteld, waaronder een 
aantal pakketten inclusief tickets en consumptiemunten.  Ook 
sponsor worden? Neem dan contact op via info@reitdieppop.nl

Nieuw bestuurslid stelt zich voor
Per 1 maart 2019 is Henrik Venema de nieuwe penningmeester voor 
ReitdiepPOP, hij is hierdoor ook toegetreden tot het bestuur. Hij 
volgt Marco Veurink op die binnen het bestuur blijft en de productie 
zal verzorgen. Henrik was vorig jaar al betrokken bij de organisatie 
als vrijwilligerscoördinator.
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REVISTA-ONTWERP.NL   /   RevistaOntwerp.etsy.com

Grafisch ontwerp van logo’s, huisstijlen, brochures, deze wijkkrant 

Webshop met leuke prints op buitenkussens en Nederlandstalige alfabetposter 
voor de kinderkamer! Geen verzendkosten? Ophalen aan Reitdiephaven mogelijk.

Beleef de kerk ook eens van binnen!
Elke zondag dienst om 9.30 uur.

Regelmatig zondagavonddiensten om 19.00 uur.

Behoefte aan een (vrijblijvend) pastoraal gesprek?

Bel onze voorganger Michel van Heijningen.

050-5774230/06-25297564

Info op www.hervormddorkwerd.nl

Samen met WeFitness bewegen in Reitdiephaven

kidsfirst.nl | 088 – 035 04 00

Nieuw in 
Reitdiepwijk: 
Sport BSO

Sport BSO | Reitdiephaven 153 | 9746 RC | Groningen
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M I N D & F I T  B L I J V E N D  A F V A L L E N  E N  S L A N K  B L I J V E N

AFVALLEN 
BEGINT NIET 
OP JE BORD

 

Wist je dat ongeveer 50% van de mensen baat heeft gehad bij 
een fysieke maagband? Bij een virtuele maagband ligt dit 

slagingspercentage veel hoger, namelijk 80%. Tijdens het traject 
wordt bij de eerste hypnosesessie een maagband geplaatst.

In je hoofd
De virtuele maagband die geplaatst wordt, zit niet in je maag, maar 
in je hoofd. Zodra je een virtuele maagband hebt, hoef je niet op 
dieet. Je mindset wordt veranderd en je onderbewuste wordt op het 
rechte pad gebracht. Je eetgewoontes, eetgedrag en 
bewegingspatroon worden als het ware gereset. Je verliest gewicht 
zonder alle dagen met eten bezig te zijn. Ook heb je geen nadelige 
effecten van een operatie: geen narcose, geen verblijf in het 
ziekenhuis, geen complicaties en geen herstelperiode. Je voelt je 
juist fitter dan ooit doordat je niet alleen gewicht verliest, maar ook 
meer beweegt en gezonder eet. Wanneer je sport en je een virtuele 
maagband hebt, dan val je ongeveer 1,5 kilo per week af. Zonder 
sporten is dit ongeveer 1 kilo per week.

Je hebt zo’n beetje alle diëten al geprobeerd, maar nog steeds 
zonder dat gewilde resultaat. De eerste weken vlogen de kilo’s 

eraf, maar al snel kwam de klad erin en verviel  je weer in je oude 
eetgewoontes. In no-time was je dan weer op je oude gewicht: het 
bekende jojo-effect. Je hebt misschien stiekem wel eens aan het 

laten plaatsen van een maagband gedacht, maar om nu een 
operatie te ondergaan, is voor jou echt een stap te ver.

> JE VERLIEST GEWICHT ZONDER 
ALLE DAGEN

MET ETEN BEZIG TE ZIJN!

Alleen  op wilskracht is lastig
Als je je eetgedrag echt wilt veranderen, is het belangrijk dat je 
onderbewustzijn en je bewustzijn samenwerken. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat 95% van ons gedrag wordt 
aangestuurd door ons onderbewustzijn. Het is dan ook begrijpelijk 
dat afvallen en op gewicht blijven heel lastig wordt als je dat alleen 
met je bewustzijn (wilskracht) probeert te bereiken.

Een virtuele maagband draagt bij aan
• je ideale  gewicht en figuur
• fitheid
• eigenwaarde en zelfvertrouwen
• meer energie en vrijheid
• kortom: aan jouw nieuwe leven!

'In goede handen'
 

Laatst heb ik nog een cliënt voor het MiND&FiT Blijvend 
Afvallen en Slank Blijven traject doorverwezen, met een 

super resultaat! Wanneer je geïnteresseerd bent in 
hypnotherapie, dan ben je bij Marije zeker in goede handen. 

Ik zou zeggen: doen!  
                                                                            - Sylvia

Kun jij wel een steuntje in de rug gebruiken om die kilo’s 
te verliezen, fitter te worden en meer conditie te krijgen? 

Doe dan mee aan het Mind&Fitstap programma. In 12 
weken op weg naar een gezondere en fittere levensstijl 
met iedere week een training en opdrachten en tips via 

de Fitstap-app op je telefoon.

'IK HEB MEER ENERGIE, BEN VROLIJK EN 
ZIE ER WEER GOED UIT!'

Ik denk niet meer aan eten, ben er niet meer mee 
bezig. Vroeger was dat anders en dacht ik er de 
hele dag aan. Ik ben nu meer dan 16 kilo kwijt, 

heb meer energie en ben vrolijk en blij.
                                                             - Emmy

MiND&FiT Lifestyle & Mindset coaching, www.mindenfit.nl, info@mindenfit
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Puzzel
 
Er zijn meerdere prijzen te winnen:
1)  een prachtig boeket bloemen en een leuk & 
lekker pakket  wordt u aangeboden door:

2)  een gratis fotoshoot of workshop bij 
FotostudioAM | Woldmeer fotografie

Reitdiephaven 245, (naast JUMBO) 
Tel. 050 2804715, www.mashgroningen.nl

(woon)accessoires en bloemwerk 
maar dan “net even anders”

D Z V D Z R E F F O K bagageband tent
J Z O N N E B A D E N barbequen vakantie
I Z U A E D E T A A L buitenland vouwwagen
T WW B Z T N O V M E caravan vrijetijd
E E W E I T N A K A V hotel zee
J MA G E R R E R V A koffer zon
I B G A R A K Z T T A reizen zonnebaden
R A E G C H O T E L S strand zonnebril
V D N A L N E T I U B taal zwembad
L I R B E N N O Z N T
I E N E U Q E B R A B

BAGAGEBAND
BARBEQUEN
BUITENLAND
CARAVAN
HOTEL
KOFFER
REIZEN
STRAND
TAAL
TENT
VAKANTIE
VOUWWAGEN
VRIJETIJD
ZEE
ZON
ZONNEBADEN
ZONNEBRIL
ZWEMBAD

Stuur uw oplossing vóór 30 juli 2019 naar: reitdiepkrant@gmail.com o.v.v. uw 
naam en geboorte datum. De winnaar krijgt uiterlijk 6 augustus 2019 bericht. 
Met dit bericht kunt u uw cadeau op te halen. Succes! 
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…en nog veel meer…   Reitdiephaven 247Maak zelf je kaartje: vrolijkegeboortekaartjes.nl

Mini Bieb
Bij Joeswerd 27 staat een Mini Bieb voor iedereen die van 
boeken houdt. Breng een boek, leen een boek of ruil een boek. 
Heb jij regelmatig boeken die zo leuk, goed of inspirerend 
zijn dat je ze met een ander zou willen delen? Breng ze dan 
naar deze bieb. En omdat de kinderen in onze wijk goed 
vertegenwoordigd zijn, een heus kinderboekenplankje.
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(050) 556 57 54

Reddingiusweg 8
9744 BL  Hoogkerk (Gr.)

info@kapsalon-artistiek.nl
www.kapsalon-artistiek.nl

Artistiek
Dames- en herenkapsalon

Advertenties
In deze wijkkrant bestaat de mogelijk-
heid te adverteren. Hieronder een tabel 
met de prijzen per advertentie per 
uitgave voor het kalenderjaar 2019.

Formaten, breedte x hoogte:
Hele pagina =  185 x 265 mm: 166 euro
Halve pagina = 185 x 130 mm: 83 euro
1/4 pagina = 90 x 130 mm: 50 euro
1/8 pagina = 90 x 60 mm: 30 euro

Aanleveren als pdf naar  
reitdiepkrant@gmail.com

Foto: Arie van der Meer
FotostudioAM | Woldmeer fotografie
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HÉT ADRES VOOR ELK AUTOMERK.

ELBURG

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

  Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken

  APK keuring

  Banden, trekhaken en accesoires

  AircoCheck, VakantieCheck, WinterCheck

  Garantie, Vakgarage Autoverzekering, vervangend vervoer

  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

  Caravancontroles 

  Avia tankstation

  Pak ‘n Bak

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVELDMAJANSEN.NL

Friesestraatweg 231  |  9743 AE  Groningen  |  T (050) 571 99 00  |  E info@vakgarageveldmajansen.nl

VELDMA JANSEN


