2
Foto: Dick Visser en Hayco Ottes

2019

Nieuwbouw Reitdiepwijk
Comité co-creatie Reitdiephaven
Enkele jaren geleden presenteerde een pro
jectontwikkelaar en een architectenbureau
in samenwerking met de gemeente
Groningen een nieuw ontwikkelplan voor
de Festivallocatie aan de Reitdiephaven.
Het gaat hierbij om het stukje grasveld aan
de haven waar nu een tijdelijke speelplaats
gevestigd is (niet te verwarren met de
Werkmantoren die nu bijna voltooid is).
Het gepresenteerde ontwikkelplan kon
niet rekenen op steun van omwonenden.
De omwonenden richtten een Comité
Bezorgde Bewoners Reitdiephaven op en
zochten actief contact met de gemeen
telijke politiek. Dat resulteerde erin dat
de gemeenteraad in juni 2018 weliswaar
besloot dat de Festivallocatie bebouwd mag

worden, maar dat het plan helemaal opnieuw
ontwikkeld moest worden. De bewoners
hebben in dit proces een actieve rol aan de
ontwikkeltafel gekregen. Vanaf dat moment
is het comité van bewoners omgedoopt
tot comité co-creatie Reitdiephaven. Alle
betrokken partijen willen de wijkbewoners
graag op de hoogte brengen hoe een
dergelijk co-creatieproces verloopt.
Ook willen we graag de eerste resultaten
kunnen delen. Vandaar dat er besloten is
tot een speciale co-creatie-uitgave van deze
wijkkrant. U kunt deze binnen enkele weken
op de mat verwachten.
Namens het comité co-creatie Reitdiephaven,
Ernst Buurma
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Beste lezer,
Hierbij weer een nieuwe uitgave
van de Reitdiepkrant. We zijn erg
blij met de geleverde kopij! In deze
krant aandacht voor de nieuwbouw,
duurzaamheid en mogelijkheden
om ‘van het gas af’ te komen. Mede
namens Karin van der Vegt en Jorine
de Bruin veel leesplezier gewenst!
Arie van der Meer
P.S.: Schroom niet om weer mooie
stukjes en foto’s te sturen naar
reitdiepkrant@gmail.com voor de
nieuwe uitgave van de Reitdiepkrant
in het voorjaar!

Redactionele wijzigingen
Binnen de Reitdiepkrant vinden
een aantal redactionele wijzigingen
plaats. Zo gaat Jorine de Bruin de
coördinatie van de krant, vanaf de
komende editie, overnemen van
Arie van der Meer. Laatstgenoemde
gaat zich vol enthousiasme storten
op de opmaak en vormgeving van
de Reitdiepkrant. Dit werd voorheen
gedaan door Karin van der Vegt en
wij bedanken haar dan ook voor haar
bewezen diensten!
Tevens hebben we een nieuwe
reporter: Anne Niehof. Welkom, Anne!
We gaan er een succes met z’n allen
van maken.

Vanuit het bestuur
Bewoners
Een jaar geleden hadden we voor ons huis
nog een vrij uitzicht op de Friesestraatweg.
Inmiddels is dat verleden en tijd en wordt er
hard gebouwd aan het uitbreidingsplan fase
3. Op het moment van schrijven hebben
we zicht op drie hijskranen die druk bezig
zijn met de bouw van dit nieuwe project.
Op een aantal van de vrijstaande kavels
zijn al enkele woningen opgeleverd en
worden bewoond. Van het bruggetje over
de brede sloot aan de Kleiwerd wordt al
druk gebruik gemaakt door wandelaars
en fietsers. Het zal waarschijnlijk niet lang
meer duren voordat dit nieuwe deel van de
wijk is voltooid. In 2018 waren er ca 1100
woningen en 3000 inwoners. In 2020 zal
met de nieuwbouw van 2018 en 2019 het
aantal huishoudens in onze wijk richting de
1500 lopen.

Bestuurswisselingen
In de laatste ledenvergadering (april 2019)
heeft Marco Veurink afscheid genomen
als penningmeester. Helaas was erop
dat moment geen benoembare kandi
daat beschikbaar. Gelukkig heeft hij
zijn werkzaamheden voor de wijk nog
even aangehouden. Inmiddels kunnen
we melden dat zich twee wijkbewoners
beschikbaar hebben gesteld voor een
bestuursfunctie waaronder die van
penningmeester. Dit verheugt ons zeer
aangezien we wel versterking kunnen
gebruiken. In 2020 komen er weer twee
bestuursfuncties vacant. Heb je affiniteit

met communicatie, jeugd, social media of
een functie als secretaris, aarzel niet. Je bent
altijd van harte welkom voor een informeel
gesprek om te verkennen of het iets voor
je is.

Commissies
De commissie duurzaamheid is op
verschillende fronten actief. Er zijn en
worden bijeenkomsten en voorlichtings
avonden gegeven over de aanschaf van
zonnepanelen, warmtepompen etc. Namens
het bestuur is Thanh Punt betrokken bij
de ontwikkelingen van het slibdepot
bij Dorkwerd. Om hier aandacht voor te
vragen werd er een dag georganiseerd
met leuke activiteiten voor jong en oud
om hier meer bekendheid aan te geven. De
verkeerscommissie is actief betrokken bij de
verkeersontwikkelingen rondom de haven
en de gevolgen van de plannen voor de
westelijke ringweg. Afgelopen voorjaar zijn
Abigail Philpot en Claudia Venema gestart
met de Rietvogel-kidsclub. Ze hebben al een
disco, een filmavond en een kinderkledingbeurs georganiseerd en op 2 november
volgde een Halloween party. En dan niet te
vergeten de co-creatie groep die zich al drie
jaar inzet voor de omgeving van de haven
en de te ontwerpen nieuwbouw op het
festivalterrein.
We kunnen tevens terugkijken op mooie
geslaagde activiteiten zoals de Avond
vierdaagse, het Reitdiep-popfestival, de
Reitdiep-run en in het wijkgebouw hebben
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er vooral een aantal informatieve bijeen
komsten plaatsgevonden. De bewoners
vereniging is voor en door bewoners en
samen zorgen we alle activiteiten in de
wijk. We zijn blij met alle inzet van alle
vrijwilligers die daar hun vrije tijd voor
inzetten. Ook kijken we met trots naar
deze wijkkrant die twee keer per jaar door
vrijwilligers zo mooi wordt vormgegeven.

Bewonersvereniging Reitdiepwijk zoekt vrijwilligers
voor een bestuursfunctie

Op naar 2020, een jaar waarin we samen
weer allerlei activiteiten zullen organiseren
en nieuwe bewoners verwelkomen!

Lijkt het je wat en heb je affiniteit met bijvoorbeeld social media, communicatie
en/of jeugd, sport en evenementen neem dan contact met ons op!

Riewinga Wierenga
Voorzitter bewonersvereniging Reitdiepwijk

Voor het komende jaar zoeken we nieuwe bestuursleden vanwege het aftreden
van een aantal huidige bestuursleden. De functie van secretaris komt vacant en
daarnaast zoeken we algemene bestuursleden.
Een bestuursfunctie biedt ook kansen, je leert nieuwe mensen kennen, krijgt
informatie over ontwikkelingen in de omgeving en kunt meedenken over deze
ontwikkelingen. Samen faciliteren we de wijkactiviteiten en zonder vrijwilligers
gaat dat niet lukken.

Martin de Boer, huidige secretaris, geeft graag informatie over de werkzaam
heden van secretaris. Ook de andere bestuursleden zijn beschikbaar voor het
geven van informatie en allen te bereiken via bestuur@reitdiepwijk.nl.

Deze mooie wijkkrant wordt mede mogelijk gemaakt door:

patat - snacks - ijs - terras - drinks
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Hydro Thermie in Reitdiepwijk
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Zoals een groot aantal wijkbewoners inmiddels weet zijn wij,
een groep van vier bewoners, een initiatief gestart om ons te
oriënteren op de toekomstige verwarming van onze woningen op
een duurzame en gasloze manier. Hiervoor hebben wij een viertal
uitgangspunten geformuleerd:
• Het moet een duurzame oplossing zijn;
• De oplossing moet betaalbaar zijn voor iedereen;
• De oplossing moet zo min mogelijk aanpassingen en ingrepen
vragen in de eigen woning;
• Het moet een oplossing zijn die we in collectief verband
kunnen realiseren.
Tenslotte is het ook handig als de oplossing als voorbeeld kan
dienen voor andere delen van de wijk of buurten in de stad die aan
stromend water liggen.

Duurzame oplossing
In het voorstel wat er ligt wordt gebruik gemaakt van het opper
vlaktewater waar we aan wonen. In de zomer wordt dit water zo’n
20 graden. Deze warmte slaan we in de zomer ondergronds op
en verwarmen dit tot 70 tot 80 graden via een pomp die draait op
zonne-energie. Elke deelnemende woning wordt aangesloten op dit
warme water via een buizenstelsel. Deze techniek is al ontwikkeld
en wordt vooral in nieuw te bouwen wijken toegepast. Onze eilan
den liggen er al en wij zijn dus een bestaande wijk waar we deze
techniek gaan toepassen. Dat is nieuw!

Een vijftal medebewoners heeft toegezegd de initiatiefgroep te
komen versterken. Daar zijn we erg blij mee! De initiatiefgroep
gaat vanwege deze belangstelling bij medebewoners nu verder
om details uit te werken met diverse partijen zoals gemeente en
Grunneger Power. We moeten onder meer aan de slag met de
volgende vragen:
• Uitwerking van de techniek van warmte-thermie op de
vier genoemde eilanden zelf;
• Financiële aspecten; waaronder subsidiemogelijkheden;
• Rechtsvorm en manier waarop we ons als collectief gaan
organiseren om het project tot een succes te maken.
Veel geïnteresseerde bewoners vroegen naar een planning van
het project. Dit weten we nog niet. We gaan dit als initiatiefgroep
samen uitzoeken en houden medebewoners op de hoogte
via wijkwebsite, Facebook en buurtapps. Het rapport van het
haalbaarheidsonderzoek is te downloaden via de website van de
Reitdiepwijk.

Stand van zaken
De initiatiefgroep heeft in de maand oktober vier inloopbijeen
komsten georganiseerd voor medebewoners over het idee. Op
deze bijeenkomsten zijn iets meer dan 50% van de bewoners
geïnformeerd over de globale plannen. Alle geïnformeerde
bewoners zijn enthousiast over het initiatief en de voorgestelde
oplossing. Ze willen graag dat de initiatiefgroep de details gaat
uitwerken naar concretere plannen.

Met meer zelfvertrouwen in het leven staan!
www.vrouwzeker.nl • info@vrouwzeker.nl • 06-24967512
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Koning winter
Om de schaatsen alvast uit het vet te halen is wat voorbarig na deze
eerste nachtelijke vorst. Maar de ‘rayonhoofden’ hebben alweer de
eerste afspraak gepland om het draaiboek voor de Reitdiepwijk
Kinderschaatstocht te updaten. Een traject van 2,5 km voor alle
kinderen tot 16 jaar uit onze wijk, door onze wijk. Aan alles is
gedacht; muziek, chocomelk en elke deelnemer verdient een
vaantje met het afleggen van het schaatsparcours. Het is alweer
bijna 8 jaar geleden dat de laatste tocht was. Dus: duim met ons
mee op de komst van strenge vorst en oefen tot die tijd alvast eens
op de overdekte ijsbaan in Kardinge!
Met winterse groet,
Namens de IJsmeesters Reitdiepwijk
Ben Abma

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

Basis 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, dit
alles met persoonlijke begeleiding. Een mooie manier om
kennis te maken met het aanbod van onze workshops.
Locatie: de Rietvogel
Data: iedere tweede dinsdagavond van de maand
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Kosten: € 15
Opgave via: info@woldmeer.nl

Warmtebeeldcamera workshop
op 11 december
Wil je een start maken met het verduurzamen van je eigen
woning? Op woensdagavond 11 december organiseert
Grunneger Power een warmtebeeldcamera-workshop in
onze wijk. In de workshop staat het leren werken met een
warmtebeeldcamera centraal. Met zo’n handige camera
- de kleine versies kun je zo in je telefoon klikken - kun je
zien waar in huis de warmte weglekt en je dus de isolatie
zou kunnen verbeteren. Zo kun je heel gericht en effectief
besparen op energieverbruik.
Wil je meedoen?
Geef je op via de
duurzaamheids
commissie of kijk op
grunnegerpower.nl/
workshops. Er is plek
voor 25 deelnemers
en vol = vol!
Deelname is gratis.
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‘Ploatjes en Proatjes’
uit ‘t Reitdiep
In ‘Ploatjes en Proatjes’ laten we unieke wijkbewoners aan het woord over een voor
hen bijzondere plek in onze wijk. We trappen af met Nick Szirbik en Christine Pelletier,
woonachtig aan de Joeswerd.
Als Nick en Christine elkaar aan het einde
van de vorige eeuw leren kennen op de
Universiteit van Eindhoven zijn ze beiden
kort daarvoor vertrokken uit hun eigen
land. Nick verliet het Transsylvanische deel
van Roemenië om hier zijn postdoctoraal te
behalen en Christine wilde wat anders dan
Frankrijk en besloot in Nederland werk te
gaan zoeken. Beiden niet wetende dat ze er
ruim twintig jaar later nog steeds zouden
wonen.

Ontmoetingsplek

Achtertuin

Met allebei een baan aan de Rijksuniversiteit
van Groningen was het voor Nick en
Christine niet gek om begin 2005 in de
jonge wijk Reitdiep te gaan wonen. “Nick
zat avonden achter elkaar met een cd-rom
van de projectontwikkelaar ons huis samen
te stellen”, vertelt Christine. Het nieuw
bouwproject aan de Joeswerd bood de
mogelijkheid om alles naar eigen wens in
te delen. Iets dat perfect uitkwam voor het
stel met de uitzonderlijke wens voor een
woonkeuken op de gehele begane grond en
een woongedeelte op de eerste verdieping.
Hiermee is hun woning aan de Joeswerd
beslist niet standaard te noemen. ‘’Ons
huis is een gezellige ontmoetingsplek voor
vrienden en collega’s. De mensen in de wijk
zijn vriendelijk, het is fijn, rustig wonen en
het contact met de buren op z’n tijd maakt
dat wij ons ontzettend thuis voelen hier in
het Reitdiep.’’

Het favoriete plekje van Nick en Christine
is, naast de woonkeuken, de achtertuin.
Vanuit de keuken is de prachtige oase
van groen goed te zien. Met aardappelen,
basilicum, tomaten, paprika’s, chili, cour
gettes, bonen en ook aardbeien, zwarte
bessen, frambozen, kweeperen, druiven,
kiwibessen en veel bloemen. Op zo’n 70
m2 is het onvoorstelbaar wat er allemaal
groeit en bloeit. In de winter gaan ze naar
de Stadsakker om groente te kopen, maar
’s zomers komt wat ze eten uit eigen tuin.
Voor andere boodschappen gaan ze naar
lokale biologische winkels of de markt. “De
relatie met de lokale producenten en het
contact is de belangrijkste reden om juist
dáár te winkelen. We halen melk van de
boer, meel bij molen ‘De Joeswert’ en we
komen graag op de Ommelandermarkt”,
zegt Nick. ‘’Omdat de markt een beetje een
Frans gevoel geeft’’, vult Christine aan. ‘’Alsof
ik Frankrijk een beetje naar hier kan halen.”

Wi j k k ra n t R ei tdi ep W i nter 2019

Zon

Natuur

Het leven in Nederland, maar in Groningen
in het bijzonder, bevalt het stel uitstekend.
“Het leven in Groningen is goed, behalve
de zon, dat is het enige dat ik op sommige
dagen mis’’, aldus Christine. Op cultureel
vlak is er in de stad genoeg te zien en te
doen om hun hart op te halen. Maar ook
culinair gezien weten de fijnproevers waar
ze moeten zijn voor de lekkerste Groningse
kazen en de beste wijnen. “Die kazen doen
echt niet onder voor de Franse’’, overtuigt
Christine.

De liefde voor de natuur is goed te zien als
Christine vertelt over ‘haar’ tuin. ‘’Als ik in
mijn tuin ben moet ik altijd denken aan het
boek ‘The Secret Garden’, een boek wat ik
vroeger las. De tuin is voor mij echt pure
vreugde.” Nick vertelt dat ze volgend jaar
nog meloen in de tuin willen verbouwen.
“En onze voortuin wordt een boomgaard
met in ieder geval een appelboom. Voor het
huis zijn de prachtigste luchten te zien. Die
zie je nergens zo mooi als hier!’’ Als het aan

Eten is een grote gedeelde passie, zowel
het bereiden als het opeten. En een goed
fles wijn zoeken vinden en opdrinken doet
het stel ook graag. Verder bakken ze eigen
brood, fermenteren groenten uit eigen tuin,
maken fruitsnoepjes van eigen vruchten,
soep van brandnetels uit de tuin en olie van
calendula.
Christine beleeft veel plezier aan het
tuinieren. Per dag is ze er al gauw een
uur zoet mee. In de zomer gaat ze er zelfs
’s nachts op uit om de slakken van de
groenten te halen en naar een ander plekje
te brengen. Niets bestrijdingsmiddelen
dus! De rupsen uit de tuin voert ze aan haar
kikker die een onderkomen heeft gevonden
in het egelhuisje. “De kikker werd een jaar
of twee geleden door onze buurjongen
gevangen in het water hier tegenover. Ik zag
het beestje een paar dagen later zitten in
het egelhuisje en heb toen een bakje water
neergezet. Sindsdien woont hij bij ons. En
geef hem eens ongelijk, elke dag vers water
in zijn zwembad en verse rupsen als ontbijt.”

Artistiek

Dames- en herenkapsalon

(050) 556 57 54
Reddingiusweg 8
9744 BL Hoogkerk (Gr.)
info@kapsalon-artistiek.nl
www.kapsalon-artistiek.nl

Nick en Christine ligt blijven ze hier wonen
tot hun oude dag. ‘’Het leven is hier goed.”
En geef ze eens ongelijk….
Ploatjes: Abel Tonkens Photography and
Beyond
Proatjes: Anne Tonkens-Niehof
Wat is jouw fevoriete plekje in ‘t Reitdiep?
Vertel het ons en we komen graag langs
om wijkgenoten mee te kunnen laten
genieten in de volgende wijkkrant.

7

Wi j k k rant R ei tdi ep W i nter 2019

www.zetstrabouw.nl

onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie
Hoendiep 101 tel: 050-3121369 fax 050-3126434
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Uw pedicure op loopafstand.

Bauktje Meter
Voetverzorging
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
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‘Overvliegen’ bij Scouts De Havik
Hoog vliegt het meisje door
de lucht, gedragen door
vele armen van ouders en
medescouts. Vandaag vliegt
ze over van de Welpen naar
de Scouts. Bij Scoutinggroep
de Havik is het overvliegen
een jaarlijkse traditie op de
derde zaterdag van september.
Jeugdleden die te oud zijn
geworden voor hun speltak,
maken op die dag de overstap
naar een hogere speltak.

Iedereen doet mee op deze middag. Het bestuur praat de ouders bij
over plannen en acties. Er gaat een intekenlijst rond waarop ouders
zich kunnen aanmelden als vrijwilliger voor acties en de klusdag
later dit jaar, en de leiding van de speltakken stelt zich voor aan de
nieuwe leden. Hoogtepunt is echter het overvliegen.
Dat overvliegen nemen ze bij De havik nogal letterlijk, want
wanneer leden en ouders twee lange rijen tegenover elkaar hebben
gevormd en mensen uit de ene rij de armen kruiselings vouwen
met hun overburen, wordt de eerste Welp door de lucht geslingerd.
Van een paar armen naar het andere paar, en maar door. Sommige
sterke armen geven nog een extra duwtje mee, waardoor het meisje
boven de hoofden uit zweeft. Gelukkig kan ze niet vallen en wordt
ze stevig aan haar armen vastgehouden door ervaring leiders. Bij
het einde van de menselijke keten, en na het afleggen van een
hindernisparcours, is het
meisje Scout en mag ze
haar groene Welpenbloes
inwisselen voor de
beige Scoutsbloes. Vanaf
vandaag gaat ze wekelijks
meedraaien met de groep
van 11-15 jarigen bij De
Havik.
Het wordt bij de Scouts ook
allemaal wat avontuurlijker.
Het is de leeftijdscategorie
die uitgedaagd wordt bij
het leren van het nemen
van verantwoordelijkheid,
het bouwen van zelfbedachte bouwwerken zoals een katapult,
schommel enz. en keukens om tijdens kampen in te kunnen koken
op hun eigen gemaakte vuurtafel. Scouts hebben ook onderlinge
wedstrijden waarin ze als lid van patrouilles allerlei vaardigheden
leren, zoals kampen opbouwen, een kampvuur maken, pionieren
met hout en touw, enz. Dit komt allemaal van pas wanneer de
Scouts op kamp gaan, vooral tijdens het Noordelijk Pinksterkamp bij

Lauwersoog. De Havik-scouts behoorden de laatste jaren tijdens het
Pinksterweekend in de Marnerwaard tot de beste scoutsploegen
van Noord-Nederland.
Naast het vele buiten zijn, zijn er ook activiteiten binnen. Dit is
onder andere een filmnacht gepland in december. Iedereen mag
dan een eigen film meenemen en een aantal snacks. Verder leren de
Scouts hoe ze moeten hiken (een tocht lopen), zijn er landelijke en
wereldwijde kampen om naar toe te gaan en wordt er regelmatig
een activiteit, zoals een Hunt georganiseerd met Scouts van andere
Scoutinggroepen in de regio. Hierdoor leer je altijd weer nieuwe
mensen kennen.
Natuurlijk schuiven er deze overvliegmiddag
ook Scouts door naar een hogere tak, de
Rowan Sherpa Afdeling (RSA of Explorers).
Zij slagen er op deze middag in om bij
een gladde helling op te klimmen tegen
de wal van het Jaagpad. Aan de overkant
staan hun nieuwe RSA-vrienden. Of toch
niet… wanneer een van Scouts het klaar
hangende touw eindelijk te pakken heeft
om naar boven te klimmen, blijkt het
touw gewoon los te liggen en glijdt hij
kansloos weer naar beneden. De nieuw
overgevlogen Scouts staan in hun nieuwe
blouses toe te kijken. Over vier jaar
mogen zij dat ook.
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Speelplekkencommissie
In 2016 is binnen de wijkvereniging de speelplekkencommissie
opgericht, omdat er grote behoefte was aan speelmogelijkheden
in het Reitdiep. Deze commissie is in overleg met de gemeente
gekomen tot mooie plannen. Inmiddels is er een speeltuin in de
haven aangelegd. Onder de hoogspanning zijn een skatebaan, een
basketbalveld, en een voetbalveld gecreëerd. Er zijn speeltoestellen
geplaats op de groenstrook tussen de haven en de school.
Ook bij de school zijn speelelementen geplaatst. De zand- en
waterspeelplaats onder de hoogspanningsmasten wordt volgend
jaar aangelegd. Wanneer de speeltoestellen in Fase 3 kunnen
worden geplaatst, staat op dit moment nog niet vast. De uitvoering
hiervan kan pas plaatsvinden als de bouwterreinen ‘woonrijp’ zijn.
Een paar commissieleden gaan de commissie verlaten en daarom
zoeken wij enthousiaste nieuwe leden. We vergaderen niet zo vaak,
ongeveer één keer per jaar, maar via WhatsApp wordt ook e.e.a.
gecommuniceerd. We hopen dat er in onze prachtige wijk een paar
enthousiaste mensen wonen die wel in onze commissie willen, mag
uit Fase 3 of 4, maar natuurlijk ook uit de andere straten. Aanmelden
kan via het e-mailadres van de commissie: speelplekcommissie@
reitdiepwijk.nl.
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Nieuw: sportief wandelen bij Astrea
Wil je graag meer bewegen en zoek je mensen om dat samen
te doen? Kun je even niet hardlopen door een blessure? Dan
is sportief wandelen bij Loopgroep Astrea misschien iets voor
jou. Tot 1 januari 2020 kun je iedere woensdag van 19:30 tot
21:00 uur gratis meewandelen.

Wandelen: van warming up tot cooling down
Elke week komen er nieuwe mensen op de nieuwe wandelgroep
af. De training begint met een warming up waarbij de trainers
nadruk leggen op de juiste wandelhouding. De kern bestaat uit
een fikse wandeling in hoog tempo, afgewisseld met oefeningen.
Daarna volgt de cooling down.
Zo wordt wandelen een sport waar je alleen maar goede
schoenen voor nodig hebt! Gezellig is de training ook. Na afloop
kun je nog verder bijkletsen in de kantine van Astrea.

Of kom je liever hardlopen?
Dat kan ook, want Astrea is eigenlijk een hardloopgroep.
We trainen we in drie (tempo)groepen. Of je nu beginner of
gevorderd bent, er is altijd een groep die bij jou past.
Train gerust een paar keer gratis mee met de hardloopgroep op:
maandag (van 19:30 tot 20:30 uur)
woensdag (van 19:30 tot 21:00 uur)

Waar?
Alle trainingen starten bij het clubhuis aan de Eikenlaan 253 in
Groningen. Pal naast het fietspad.

Meer weten?
Kijk op www.loopgroepastrea.nl of www.loopgroepastrea.nl/
wandelen
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Gesnoept van chocolade en wiet
Dierenartsen maken soms de gekste dingen
mee in hun spoeddiensten. Zo ook tijdens de
spoeddienst op zaterdagavond. Rond 23.00
u belde een jongen om advies te vragen. Hij
had met vrienden wietbonbons gemaakt.
Bij hen zelf vielen de bonbons niet erg in de
smaak, maar waarschijnlijk had de 16 weken
oude pup in huis een per ongeluk gevallen
bonbon naar binnen gewerkt. Omdat de
hond niet één maar twee giftige ingrediënten binnen had gekregen
(chocolade en wiet) en nog erg klein was, heeft de jongen de pup
gelijk naar de praktijk gebracht. De andere hond die in huis was, een
chihuahua van zijn tante, nam hij ook mee. Deze hond had duidelijk
mee gesnoept en begon al stoned te worden. Door een injectie
heeft de dierenarts de pup laten braken zodat hij zoveel mogelijk
chocolade en wiet kwijt was. De chihuahua moest een nachtje aan
het infuus blijven omdat hij inmiddels behoorlijk aan het trippen
was. Na een nacht in de opname en een behandeling met norit, om
zoveel mogelijk van de toxines uit het maagdarmkanaal te binden,
was de chihuahua weer net zo boos op de dierenarts als anders en
kon ook hij weer mee naar huis.
Mocht uw dier per ongeluk iets eten dat niet de bedoeling was,
dan is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen
met dierenarts Reitdiep. Dan is de kans het grootst dat we de
hond kunnen laten braken, zodat het er zo snel mogelijk uit komt
en zodat er zo min mogelijk in het lichaam wordt opgenomen. Bij
scherpe of bijtende stoffen is laten braken natuurlijk niet verstandig.
Soms zijn er aanvullende behandelingen nodig, zoals infuus, norit of
een tegengif. Het is dus altijd raadzaam
om dierenarts Reitdiep te raadplegen,
zodat er tijdig op de juiste wijze
gehandeld kan worden.

Heeft uw huisdier
vuurwerkangst?!
Start op tijd met
ondersteunende
medicatie!
Vragen? Bel
gerust, of kijk op onze
website, zoekwoord
‘vuurwerkangst’

Rolladenetjesverstopping
Chocoladevergiftiging
Kerstboomversiering
Voedernetje
Leuke scrabblewoorden voor
de feestdagen, maar soms de
harde realiteit.
Let op uw huisdier!
Voor tips, zie
‘tips voor de feestdagen’ op
onze website
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Computer science op de Rietzee
12

Op basisschool de Rietzee in Groningen duiken de kinderen van groep 6 t/m 8 in de wereld
van computer science. Leren programmeren en grafisch ontwerp zijn belangrijke onderdelen,
maar er hoort nog veel meer bij. Gedurende periodes van 5 weken werken ze aan de hand
van Challenges zelf o.a. aan een website of game en leren daarbij belangrijke vaardigheden.
Hoe gaat dit in z’n werk en wat vinden de kinderen ervan? Een kijkje in groep 7.

Skins voor online games

Leren programmeren door te hacken

Het is de laatste les van de Challenge. De kinderen hebben
inmiddels groepjes gevormd, ideeën bedacht over wat ze gaan
bouwen en zich georiënteerd op verschillende programmeertalen. Vandaag presenteren ze wat ze tot nu toe hebben bedacht
en gedaan. Twee meisjes coördineren de presentaties. Zij geven aan wie er aan de beurt is en letten op de tijd. Een groepje
wil skins maken voor personages in online games en die gaan
verkopen. Tim*: “Misschien ga ik de skins ontwerpen, ik wil
later namelijk kledingontwerper worden.” Een ander groepje
is van plan een webwinkel te starten met kleding. Sommigen
denken aan een website voor een goed doel, maar dat kan ook
nog veranderen. Eén groepje is er inmiddels achtergekomen
dat het maken van een game, zoals zij het voor ogen hadden,
te hoog gegrepen is.

De kinderen hebben diverse programmeertalen bestudeerd en
uitgeprobeerd. Ze konden gebruikmaken van de informatie en
Challenges in de digitale leeromgeving. Een aantal groepjes
is gaan ‘hacken’, want door in de broncodes van websites
te rommelen leer je ook een programmeertaal kennen. Trots
demonstreren ze wat ze kunnen. Het verhogen van het aantal
likes en weergaves bij Youtube-filmpjes is favoriet. “Slecht
hacken mag natuurlijk niet”, leggen ze uit. Het hacken gebeurt
dan ook alleen op browserniveau en niet in het echt.

“Slecht
hacken
mag
natuurlijk
niet”

Ondernemend leren
Een paar groepjes gaat de presentatie minder goed af. Omdat
ze hun verhaal niet goed met de andere groepsleden hebben
afgestemd of het gewoon lastig vinden om voor de groep
te staan. “Fouten maken mag”, vertellen de begeleiders**.
“Belangrijk is dat je nadenkt en overlegt over hoe je het de
volgende keer beter kunt doen. Het overkomt je dan vast geen
tweede keer.” Marije vertelt dat ze het samenwerken nog best
lastig vindt. Ze ziet al wat op tegen het verdelen van de taken
straks. Gelukkig krijgen ze goede tips van de begeleiders. “Die
helpen en zijn ook handig voor later”, vindt ze. Tom is hier nog
helemaal niet mee bezig. Hij wil later gamedesigner worden en
geniet nu vooral van het leren programmeren in de taal die hij
interessant vindt. “Dat kun je niet op een andere school.”
* De namen van de kinderen zijn om privacy-redenen gefingeerd.
** De lessen worden in samenwerking met professionals van Stichting EIF
en Stichting Entreprenasium verzorgd. Bedoeling is dat de leerkrachten
het later overnemen.
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Mindful walk:
meer dan gewoon wandelen
per week leer je door met aandacht te
bewegen jezelf beter te ontspannen. Je kunt
beter met stress omgaan en je krijgt weer
(meer) energie. Tijdens de Mindful Walk
cursus komen onderwerpen als bewegen,
loophouding, ademhaling, mindfulness,
concentratie, focus, loslaten en ontspannen
aan bod. De tools die Mindful Walk je
meegeeft, zijn eenvoudig toe te passen in je
werk en privé leven.

Wat levert het je op?
Wandelen is hip. We worden ons steeds
meer bewust dat een gezonde levensstijl
belangrijk is. In de maakbaarheid van de
huidige maatschappij is er behoefte om te
ontspannen en de hectiek van alle dag los
te laten. Bewegen in het ‘hier en nu’ met
een juiste ademhaling helpt daarbij. Yoga
kan dan een logische keuze zijn, maar hoe
zit het met wandelen?

• Meer energie en een betere balans
• Meer ontspanning
• Beter omgaan met stress
• Aanwezig zijn in het hier en nu
• Makkelijke toepasbare tools

Ben jij klaar voor een mindful
walk?

Nederland. MiND&FiT Lifestyle & Mindset
coaching verzorgt namens Mindful Walk
cursussen, workshops, evenementen en
coaching voor particulieren, scholen en
bedrijven in en rondom Groningen.
De Mindful Walk cursus is bedoeld voor
mensen die behoefte hebben aan meer
ontspanning, balans, plezier en beweging
(ook bij overspannenheid of burn-out). Je
krijgt waardevolle tools aangereikt die je
na de cursus zelf kunt toepassen in tijden
van stress of lastige situaties. Privé en op
de werkvloer. Op korte en lange termijn.
Je pakt zelf de regie weer terug. Wandelen
heeft een bewezen herstellend effect
bij fysieke én mentale klachten. Door
te bewegen functioneren de hersenen
beter, waardoor jij je weer beter kunt
concentreren.

Geef je dan direct op via mindenfit.
nl/mindenfitwalk. Mindful Walk
is een onderdeel van Mindful Run
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Ook wandelen is makkelijk toe te passen in
je leven: Je kan het doen op ieder moment
van de dag, in je eentje, met een vriend,
of in een groep. In de natuur of in de stad.
Buiten zijn, bewegen en de wind door je
haren voelen is gratis. Je zit niet vast aan
een abonnement zoals bij een sportschool
en je kosten zijn laag. Maar de essentiële
startersvraag is: “Hoe zet jij jezelf ertoe
om in beweging te komen?” Daarom is er
Mindful Walk.

Mindful Walk: Wat is dat precies?
Mindful Walk is actief wandelen in de
natuur in combinatie met mindfulness,
ademhalingstechnieken en yoga. In deze
praktische 5-weekse cursus van 1½ uur

Happietaria
Happietaria Groningen opent op
21 november weer haar deuren.
Happietaria is een pop-up restaurant
waarvan de gehele opbrengst naar het
goede doel gaat. Dit restaurant wordt
opgezet door studenten en volledig
gerund door vrijwilligers. Happietaria

Groningen bevindt zich dit jaar aan de Henri
Dunantlaan 2, aan het overwinningsplein.
Al 25 jaar zet Happietaria Groningen zich
in voor het goede doel. Afgelopen jaar zijn
er in een maand meer dan 3600 gasten
verwelkomd en is er meer dan €100.000

opgehaald. Dit maakt Happietaria
Groningen de best draaiende Happietaria
van heel Nederland. Iets waar we als
Groningse studenten erg trots op zijn.
Dit jaar zet Happietaria Groningen zich
in voor de preventie en bestrijding van
mensenhandel van in Azië.
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Kinderopvang in de Reitdiepwijk

Kom je
spelen?
We hebben
nog plek!
kidsfirst.nl | 088 – 035 04 00
KDV en BSO | Reitdiephaven 153 | 9746 RC | Groningen

14

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
06-12.67.26.04
Paterswolde

Sabrina Goossens
06-28.40.22.86
Groningen

Info@wensvroedvrouwen.nl

De Avondvierdaagse van 2019 was weer een groot succes!
Mede dankzij ontzettend veel vrijwilligers en de
Ondernemingsvereniging Reitdiephaven, hebben weer ongeveer 800
kinderen van drie basisscholen (de Rietzee, de Meander en de
Aquamarijn uit Gravenburg) gedurende vier heerlijke zomeravonden 5
of 10 kilometer kunnen wandelen!!

Ook voor 2020 zijn we weer heel hard op zoek naar verkeersregelaars (en
andere vrijwilligers) om dit fantastische evenement mogelijk te kunnen
maken voor de kinderen in onze wijk. Ben jij beschikbaar op één of meerdere
avonden, geef je dan nu op via: avond4daagsereitdiep@gmail.com

In 2020 gaat de Avondvierdaagse los op maandag 11 mei
en duurt tot en met donderdag 14 mei!
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Jumbo
Reitdiephaven
Met meer dan 600 JUMBO winkels in Nederland is JUMBO Reit
diephaven gevestigd op één van de meest populaire fotospots
van Nederland. Precies 40 jaar geleden wilden de toenmalige
oprichters een naam voor hun winkel van een dierensoort dat nog
‘sterker en machtiger’ was dan concurrerende supermarkt Torro
(stier) en zo werd de gele olifant geboren. Inmiddels is JUMBO
uitgegroeid tot Neerlands één na grootste supermarktketen en
alweer sinds 2012 gevestigd in onze wijk.

Assortiment

Ik spreek Jannie Nijlaan, sinds zeven jaar bedrijfsleidster van dit
JUMBO filiaal. De afgelopen jaren is het klantenbestand jaar in jaar
uit blijven groeien. Jannie: “Met veel gezinnen met opgroeiende
kinderen in onze wijk is het assortiment, de inrichting met o.a.
het speeltoestel en ook de activiteiten volledig toegespitst op
de jongste klanten. De scholen en BSO’s uit het Reitdiep komen
steevast voor een rondleiding, er worden workshops georganiseerd
en JUMBO sponsoort b.v. de Avondvierdaagse.”

“Online is een ontzettende groeimarkt, ook in onze wijk. Steeds
meer wijkbewoners, maar ook ver daarbuiten, maken gebruik van
de mogelijkheid om boodschappen te laten bezorgen of zelf de
klaargezette boodschappen af te halen.” “Ook steeds meer bedrijven
uit de omgeving maken gebruik van online shoppen.” “Bij het pickup-point krijgt de klant binnen vijf minuten zijn boodschappen
mee. Vanaf de aanmelding totdat de klant heeft afgerekend en weer
buiten staat.”

Kooppatroon

Van het parkeerterrein vóór de winkel zijn geen uitbreidings
mogelijkheden. In de hoop dat online blijft groeien en er meer
bezoekersspreiding komt voorziet Jannie daar niet direct
problemen. En studenten komen voornamelijk lopend of op de fiets.
De medewerkers van JUMBO Reitdiephaven komen vooral uit onze
eigen wijk of omliggende wijken als Gravenburg en de Held. Waar
collega filialen uit de stad soms moeite hebben vacatures gevuld
te krijgen geldt dat hier niet. ‘’Medewerkers werken hier graag!’’ De
medewerkers van de vijftien JUMBO’s uit de regio hebben als blijk
van waardering voor hun werkgevers een bier laten brouwen met
de naam Graansilo, refererend aan het nieuwe hoofdkantoor van
de Maripaangroep gevestigd in de oude Graansilo. Maripaangroep
is eigenaar van de 15 JUMBO’s uit de regio. Het bier is nu een goed
lopend speciaal bier uit het assortiment.

Binnenkort zijn naast gezinnen ook (internationale) studenten een
doelgroep voor deze JUMBO. Dat is wel even andere koffie. Met
andere wensen, een ander leefritme en een ander kooppatroon,
realiseert Jannie zich dat er heel wat op haar en de winkel af gaat
komen. “JUMBO heeft op het hoofdkantoor veel zicht op doelgroep
behoeften door constant te monitoren wat door welke doelgroep
wordt gekocht en ook welk effect de schapindeling heeft op de
verkoopcijfers. Dus vanuit die hoek ga ik hulp krijgen om het
assortiment aan te passen.’’
”(Internationale) studenten komen hier nu nog mondjesmaat, dus
wat wel of niet aanslaat moet straks goed gemonitord worden.”
Jannie verwacht vooral op de behoefte ‘gemak’ te moeten inspelen
met bijvoorbeeld meer verse kant en klaar maaltijden voor de lunch
of de avond. Ze is van plan om studenten van de Hanze Hogeschool
of RUG te betrekken om antwoord op de vraag te vinden hoe
JUMBO Reitdiephaven voor (internationale) studenten ook een
aantrekkelijke supermarkt wordt. Ter voorbereiding op de komst
van de nieuwe wijkbewoners vertelt de supermarktmanager dat er
namens de winkeliersvereniging een welkomstpakketje komt als
warm welkom namens de winkels van de Haven.

Een uitgebreider assortiment voor de ruimere doelgroepen die
deze JUMBO gaat bedienen, betekent ook dat er meer ruimte in
de winkel moet komen. Jannie sluit uitbreiding van de winkelvloer
op termijn dan ook niet uit. Met een gigantisch magazijn achter de
zuivel is dit relatief eenvoudig te realiseren. Nu wordt dit magazijn
vooral gebruikt om de online bestellingen klaar te zetten en de 5 tot
6 vrachtwagenladingen per dag ‘over te slaan.’
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Gezonde kinderopvang Kids First
in Reitdiephaven
Op zaterdag 14 september opende kinderopvang Reitdiephaven
haar deuren voor kinderen en ouders die graag een kijkje wilden
nemen bij de ‘gezonde kinderopvang’ van Kids First.
Tijdens het muziekfestival ReitdiepPOP werden kinderen en ouders
uitgedaagd om op het dakterras van locatie Reitdiephaven door
middel van smoothiebikes hun eigen gezonde fruitdrankje bij elkaar
te fietsen. Kim Hakkenes, (Healthy Ageing Architect en eigenaar van
sportstudio MiBoSo) ging samen met medewerkers van de locatie
in gesprek met ouders. Zo willen zij ontdekken waar de ideale
kinderopvang volgens ouders aan moet voldoen.
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Het dakterras van deze kinderopvanglocatie is bereikbaar via een
trap aan de kant van de haven. Het beklimmen van de trap is in het
kader van “beweging” meteen de eerste work-out voor de ouders!
Kids First streeft naar een gezond leefklimaat voor kinderen,
ouders en medewerkers. Voeding en beweging zijn essentiële
componenten hierin. De locatie Reitdiephaven biedt
kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Kids First heeft
naast deze locatie nog meer opvangmogelijkheden binnen de
Reitdiepwijk. Aan de Slenk is namelijk peuteropvang Speelboot
gevestigd.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen!
www.kidsfirst.nl / 088-0350400
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Met de voeten in de aarde
Doe je aan yoga, dan denk je aan (blote) voeten. Iedereen weet
dat als je een yogastudio betreedt, je je schoenen uittrekt en de
ruimte blootvoets betreedt. Oké, sokken toegestaan als het klimaat
daarom vraagt, maar meer ook niet. Waarom eigenlijk? Er zijn allerlei
redenen. Stugge schoenen hinderen je al snel in je bewegingen
(sokken zelfs al!). En doordat we op blote voeten staan, trainen
we alle spiertjes die in schoenen niet actief zijn (je kunt stellen
dat onze voeten lui zijn geworden door het comfort van onze
schoenen). We masseren en stimuleren het bindweefsel dat door te
weinig druk & rek in het dagelijkse leven verhardt en verkleeft - wat
weer tot klachten kan leiden in voeten, enkels of zelfs knieën en
heupen. Je houding verbetert, je staat rechter en steviger en door
balansoefeningen te doen, bewaar je beter je evenwicht – cruciaal
als we ouder worden om te voorkomen dat we vallen en botten
breken. We houden de gewrichten soepel door ze te bewegen
in alle richtingen. Maar er is nog veel meer! Je bloedsomloop
én je stofwisseling worden gestimuleerd door te lopen op blote
voeten (hier is wetenschappelijk bewijs voor) en de drukpunten
(energiepunten) worden getriggerd, wat je gezondheid ten goede
komt. Je slaapt beter en je weerstand verbetert. Koude-voeten
klachten en wintertenen verminderen, juist door op blote voeten
te lopen, zelfs in de winter (eventjes buiten een ‘skinny dip’ op het
frisse ochtendgras met de dauw nog voelbaar is een aanrader!).
Zoals de zon ons warmte, blijheid en vitamine D geeft, zo geeft
de aarde ons voedsel en water en een eeuwige, natuurlijke, milde
energie. Je kunt de energie van de aarde niet zien, maar wel
voelen. Sommige mensen ervaren het als een warme, tintelende
en plezierige sensatie als ze wandelen over het strand of op een
vochtig grasveld. We associëren het niet voor niets met vrijheid, het
hippie-gevoel, plezier en jeugd. En dan is er nog de oude traditie
van dauwtrappen met Hemelvaart. Dit werd in de 19e eeuw gedaan
omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking
zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen dan al om drie uur
’s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen.
Waarschijnlijk gaat de oorsprong al terug naar de Germaanse tijd als
onderdeel van de meifeesten. In deze periode van het jaar vierden
de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur.
Met de uitvinding van de schoen zijn wij verleerd om op blote
voeten te lopen. We slapen ook niet meer op de grond (gelukkig
niet!) en onze huizen zijn geïsoleerd. Zo zijn we langzamerhand
het contact met de aarde kwijtgeraakt. Dit is jammer, want nieuw
wetenschappelijk onderzoek doet vermoeden dat dit losgekoppeld
zijn van de aarde, medeoorzaak kan zijn van chronische pijn,
vermoeidheid en slecht slapen. Wat zou betekenen dat als we dat
contact herstellen, we ons wellicht beter voelen en slapen. It’s worth
a try, zou ik zeggen.
Ons lichaam is een batterij. We laden ons voornamelijk positief op
(dat klinkt positief, maar dat is het niet). Positieve lading krijgen
we door prikkels, ons telefoongebruik, de straling om ons heen,
alle gedachtenkronkels, het ‘in je hoofd zijn’, stress. De aarde
daarentegen is negatief geladen. Het zorgt voor het neutraliseren
van die overvloed aan positieve lading. Het ontlaadt, het zorgt voor
herstel en balans. Voetjes op de grond dus, of, als dat je te gortig is:
plaats je handen op de grond. Voor alles is een oplossing ;-).
Daarbij - het houdt niet op met de lijst van voordelen - is de aarde
een bron van (vrije) elektronen die je lichaam helpen het overschot

aan vrije radicalen (die gezond weefsel kunnen aantasten en zorgen
voor ontstekingen in het lichaam - dit is te kort door de bocht maar
lees maar eens verder op de website van Earthing Nederland) af
te voeren. Zie hier ook weer de link met chronische pijn & ziekte.
Natuurlijk is het in dit laatste geval zaak om een arts of specialist te
raadplegen en niet alleen te vertrouwen op de helende werking van
de aarde.
Zelf ben ik groot fan. Thuis lopen we binnen altijd op bloten
voeten, alhoewel die gewoonte wel minder wordt in de winter dan zijn lekkere dikke warme sokken toch wel erg aantrekkelijk.
Op de yogamat gaan de sokken uit en ik besteed veel aandacht
aan gronden: het goed neerzetten van de voeten en het gewicht
verdelen. Daarbij hoort ook (en gebeurt bijna automatisch) dat je
je aandacht laat afzakken naar beneden. Uit je hoofd, in je lijf, in de
basis, je voeten. Stevig staan, de energie opslurpen uit de grond.
Óók als je binnen staat en niet rechtstreeks in contact met Moeder
Aarde; dan visualiseer je dat contact en die warme, zuivere energie.
Het werkt!
Bronnen: Earthing Nederland, Happinez, Historiek.net.
Fijne winter!
Esther – yogadocent en eigenaar yogastudio tadelungt
(reitdiephaven)
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Heeft u een (half ) langharige kat die te dik in het vacht zit,
wellicht een klitje heeft en zich duidelijk beter zal voelen na een
goede trimbeurt? Of heeft u een kat die niet meer geaaid of
geborsteld wil worden op sommige plekken en de vacht er niet
heel goed uitziet, het kan zo maar zijn dat uw kat last heeft van
een (deels) vervilte vacht.
Hoe kan dat? U zorgt immers goed voor uw kat en kamt hem
zelfs. Juist bij een langharige kat, kan een vacht sneller in de klit
raken en dat doet de kat pijn. Soms ook kan hij door ziekte en of
ouderdom zijn vacht niet meer goed verzorgen en ontstaan de
problemen. Dit kan overigens ook bij een kortharige kat.

TRIMKATTEN GEZOCHT,
TIJDELIJK GRATIS GETRIMD
ALS STUDIECASUS
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Wilt u graag advies en een trimbeurt voor uw harige vriend, dan
kunt u mij mailen of bellen. Ik kom dan bij u langs en bespreken
we wat we het beste kunnen doen. Voor nu zijn er nog geen
kosten aan verbonden, omdat ik nog in opleiding ben bij de
Katten Academie. Voordat ik examen kan doen dien ik nog een
aantal katten te behandelen.
E-mail adres: harmannahuisjes@gmail.com
telefoon: 06-53366866
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Zet Reitdiepwijk op de kaart
Karin van der Vegt is grafisch ontwerper
en inwoner van de wijk. Ze illustreerde
een plattegrond van Groningen. Naast de
binnenstad wil ze nu ook de Reitdiepwijk
in kaart brengen en vraagt daarvoor jullie
input!

Kun je iets meer vertellen over dit
project?
Al jaren stond een geïllustreerde platte
grond van Groningen op mijn ideeënlijstje.
Omdat ik zelf een origineel ontwerp van de
stad aan mijn muur wilde. Eindelijk begon ik
eraan, opgedeeld in stappen. Elke dag één
illustratie, of het nu een heel gebouw was of
een enkele boom. Geen tijd hebben is dan
geen excuus meer. Want elke dag kun je wel
tien minuten vinden om iets te maken, ook
al is het nog zo klein.
En eerlijk is eerlijk, het was best veel werk,
meer dan ik had gedacht. Maar toen een
maal de eerste illustraties gemaakt waren,
en ik voor mezelf de stijl en kleuren had
bepaald, ging het makkelijker en kreeg ik er
steeds meer plezier in. En werden die tien
minuten er voor ik er erg in had soms een
paar uur of een hele dag. En nu is hij dan
echt af!
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Wat staat er allemaal op?
Het is een eigentijdse plattegrond. Want
naast bekende gebouwen zoals de Koren
beurs, Martinitoren en het Groninger
museum staat ook het nieuwe Forum
erop. Verder vind je er typische Groningse
details op terug, zoals de eierbal en fietsstoplichten met alle kanten tegelijk groen,
swapfietsen en maaltijdbezorgers.
De plattegrond is met veel liefde
gemaakt in Groningen en geproduceerd
in Noord-Nederland. Als papieren poster

van 50 x 70 cm en textielposter van 60
x 90 cm (incl beukenhouten stokken en
lederlook touwtje) verkrijgbaar via
revista-ontwerp.nl/shop
Ophalen in de wijk is mogelijk!

En nu de Reitdiepwijk?
Ja, het lijkt me leuk om ook een geïllus
treerde plattegrond van de Reitdiepwijk te
gaan maken. Daarvoor zou ik graag input
van inwoners van de wijk verzamelen. Met
name antwoorden op de volgende twee
vragen:

1) Gaat je voorkeur uit naar een plattegrond
van de hele stad Groningen, met de
Reitdiepwijk als onderdeel erop? Of naar
een plattegrond van alleen de Reitdiepwijk?
2) Welke hoogtepunten uit de wijk mogen
absoluut niet ontbreken op de poster?
Tips en suggesties hoor ik graag via de mail:
karin@revista-ontwerp.nl
En wie weet zie je jouw input straks terug
op de Reitdiepwijk plattegrond!

Wi j k k rant R ei tdi ep W i nter 2019

Parkappartementen Reitdiephaven XX
Kleinkinderen te logeren
Ze roepen al beneden van de parkeerplaats,
als dochterlief de tassen nog moet uitladen:
“Omaaa… Opaaa…” Snel naar het balkon en
ja hoor twee glunderende meidensnoeten
kijken omhoog en de jongste zwaait met
haar knuffeltje…
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Eenmaal binnen gaat er een soort wervel
wind door het appartement, speelgoed
wordt gepakt, drinken wordt door oma voor
ze ingeschonken en na een kwartiertje of
zo kunnen de volwassenen, met ook wat
drinken, even bijkletsen. Dat duurt echter
niet lang, de oudste kleindochter (7) vindt
een Thomas-treintje tussen het speelgoed,
de jongste (3) een stukje bijbehorende
rails. In koor wordt geroepen: “Wij willen in
de trein!” Ze weten natuurlijk dat opa een
treinenliefhebber is en hun suggestie is dan
ook niet aan dovenmansoren gericht. Er
wordt afgesproken dat we de volgende dag
met de trein naar Assen zullen gaan.
Intussen is onze dochter naar huis en moet
het logeerbed met de meiden worden
opgemaakt: “Ik slaap aan deze kant!” ”Ik wil
bij de muur!” “Oma! Ze kruipt er al in!”
Daarna wordt over de vloer in de huiskamer
de treinenbaan verder uitgelegd… De
benedenburen zullen zich wel hebben
afgevraagd, wat dat toch voor vreemde
geluiden zijn af en toe en wat er toch steeds
over het laminaat heen en weer rijdt. Dát
beste buren is de Thomastrein, die ook heel
goed zonder de benodigde rails wil rijden…

De volgende dag met z’n allen in de bus op
weg naar het station. Opa had al kaartjes
“online” geregeld, dus dat was een zorg
minder. Daar voor dat station staat een wit
paard, wist de oudste. De jongste wilde daar
dan wel op zitten…
Aangekomen op het station stond daar de
trein naar Utrecht, die gelukkig via Assen
gaat. Het was druk, maar we vonden een
fraaie stilte-coupé. “Dan moeten we dus wel
stil zijn,” maande opa. Maar dat was geen
punt, ze keken hun ogen uit en met een
lekker broodje, waren ze voorlopig rustig…
Na het winkelen in Assen met zo’n zelfde
trein terug en weer in een stilte-coupé!
Heerlijk relaxed terug naar ‘stad.’ Maar…
daar kwam de conducteur, een bars
uitziende 50-er, die zo te zien alles al had
meegemaakt. Streng keek hij de kinderen
aan en zei: “Jullie zijn toch wel stil hè,
want dit is een stilte-coupé!” “Wij praten
bijna niet hoor meneer,” zei de oudste.
De jongste: “Een béétje wel, hè oma?” Dit
terwijl ze de bars kijkende man, met een
grote kniptang in z’n enorme hand, heel
lief aankeek. De man kuchte eens en richtte
zich tot opa: “Weet u wel dat u hier helemaal
niet mag zitten!” Oudste kleindochter:
“Opa heeft kaartjes hoor!” Jongste: “Ja, uit
de kompetoeter, hè opa?” De man werd
wat rood in de nek, wachtte even, klikte
een paar keer met de grote tang in het
luchtledige en zei tenslotte met gesmoorde
stem: “Dit is eerste klas en u heeft kaartjes
voor tweede klas, de eerste heeft rode
stoelen en de tweede blauwe. Ik kijk even

voor u of er plaats is in de tweede…” De man
wilde weglopen, maar de oudste zei nog: “Ik
zit op school in de vierde.” “De jongste gilde:
“Ikke drie!” Bijna snikkend schoof de man
de coupédeur dicht en vluchtte richting
tweede klas. Even daarna verkasten we naar
die afdeling met de blauwe stoeltjes.
De conducteur had intussen z’n normale
kleur terug, toen hij weer langskwam. “Het
is hier veel gezelliger,” zei de oudste. “Hier
kun je met iedereen praten…” De jongste:
“Blauwe stoelen veel mooier” “Mooi,” kon
de man nog uitbrengen en volgens mij
verslikte hij zich toen hevig en spoedde zich
richting eerste klas. “Treinman moet huilen,”
zei de jongste…
Thuisgekomen, moest mama gebeld
worden, dat ze in een echte trein hadden
gezeten, met een echte conducteur. En dat
er volgens opa geen stuur in de trein zit
omdat die op rails rijdt! En dat de rails de
trein stuurt! “Gekke opa!”
Na het eten, het spul in bad en bed en opa
en oma uitgeteld in de stoel met een bakje
koffie. De volgende dag het spul naar huis
gebracht en die avond héél vroeg op bed.
De dag daarna langdurig stofzuigen en erna
de stofzak - op verzoek - controleren op een
weggeraakt bedeltje van een armbandje…
Gevonden! Zo… laat ze maar weer komen
binnenkort. We zijn er klaar voor.
En tenslotte: gelukkig hadden we goed
weer bij dit avontuur!
Gerard Hartgers

Beste zelfstandig reisadviseur provincie Groningen 2019
Karin Bakker

T: +31 (0) 6 31914994
E: karin.bakker@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/karin-bakker

Voor al je reiswensen!
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Vanuit de Dorkwerder kerk
Graag brengen we u als buren van ons op de hoogte van een paar
dingen:
1. Actie voedselbank Stad: Wist u dat ruim 900 (!) gezinnen
in Stad (deels) afhankelijk zijn van de voedselbank. Wij als
kerkgemeenschap willen graag een beetje helpen. Elke eerste
zondag van de maand is er rond de diensten (die om 9.30u en
19.00u beginnen) in ons bijgebouw De Hoeksteen de mogelijkheid
om houdbare producten in te leveren. Wanneer u als wijkbewoner
wil bijdragen aan die actie dan is dat mogelijk. U kunt dat ook
doen zonder de diensten bij te wonen (als u dat wel wil, houden
we u natuurlijk niet tegen :-)) u kunt gewoon op zo’n zondag De
Hoeksteen inlopen en uw bijdrage inleveren, wij zorgen dan voor
de rest.
2. Eind december komen we weer bij u langs met onze jaarlijkse
kerstbrodenactie.
3. Het kerstfeest staat weer voor de deur, het lijkt nog even te duren,
maar het is zomaar zover. Graag nodigen we jullie uit om dit feest
met ons mee te vieren in ons sfeervolle kerkgebouw. Dat kan op 24
december om 19.30u en om 21.30u. We houden dan twee identieke
diensten om zoveel mogelijk mensen een plekje te bieden. Op
eerste kerstdag is er dienst om 9.30u.

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
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Textielposter
60x90 cm:

€ 44,95

Poster
50x70 cm,
excl lijst:

€ 21,95

Plattegrond van Groningen aan je muur?

revista-ontwerp.nl/shop
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foto’s Arie van der Meer FotostudioAM | Woldmeer fotografie

ReitdiepPOP
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Ons eerste lustrum! En wat voor één. Vol
tevredenheid kijken wij terug op twee
fantastische dagen ReitdiepPOP aan ‘onze’
Reitdiephaven.
We trapten het festival op vrijdag af met
een gezellige, goedbezochte barbecue.
Het eten van Stadslab was goedverzorgd
en na de barbeque voor alle bezoekers
beschikbaar. Smullen! We zijn rustig gestart

met een optreden van Cashmyra, gevolgd
door Alloway en The Memphis Maniacs. De
voetjes gingen van de vloer!
Zaterdag hadden we eerst volop leuke
activiteiten voor de kinderen, geopend
door Rietzee on Stage. Er werden ook dit
jaar weer vele kinderfietsen versierd voor
de befaamde Pimp My Bike en na het
versieren gingen we los met de kinderdisco.

Ook tijdens de 90’s & 00’s disco bleef het
gezellig druk. Er werd volop gedanst
en meegezongen. We hebben dit jaar
ons festival afgesloten vol energie met
Karambam! We hopen dat jullie ook allemaal
terugkijken op een fantastisch weekend.
Bedankt sponsoren, vrijwilligers, artiesten
én bezoekers!
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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

(woon)accessoires en bloemwerk
maar dan “net even anders”
Reitdiephaven 245, (naast JUMBO)
Tel. 050 2804715, www.mashgroningen.nl

2) een gratis fotoshoot bij:
FotostudioAM | Woldmeer fotografie
Stuur uw oplossing vóór 1 januari 2020 naar:
reitdiepkrant@gmail.com o.v.v. uw naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum. De winnaar
krijgt uiterlijk 6 januari 2020 bericht. Met dit
bericht kunt u uw cadeau ophalen. Succes!
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Info@hetkinderparadijsgroningen.nl
050-305 0273

GEEN WACHTLIJST

Farida van der Ploeg
Professioneel trainer en coach
“Als je jezelf kent ken je iedereen”

06 22 16 83 40
info@bewustinzichtelijkgedrag.nl
www.bewustinzichtelijkgedrag.nl

B

I

G

…en nog veel meer… Reitdiephaven 247
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Elker is de nieuwe naam
voor Elker – Het Poortje
Misschien heeft u het al gezien: de vlaggen en borden van
ons pand aan de Hoogeweg zijn vervangen voor vlaggen
waar alleen de naam Elker op staat. Sinds 1 juli 2019 is de
naam Elker - Het Poortje vervangen voor Elker Jeugdhulp &
onderwijs. Deze nieuwe naam past bij de ambities van Elker in
de veranderende markt voor jeugdhulp en speciaal onderwijs,
waarbij Elker nadrukkelijk de samenwerking zoekt met
gemeenten en ketenpartners.
Behalve de naamswijziging verandert er niets, ook niet in
onze hulpverlening. Bij Elker helpen we ouders, kinderen,
jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe
opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen nog steeds door de

inzet van (hoog)specialistische hulp. Wel zult u onze nieuwe
naam en nieuwe logo tegenkomen op onze communicatie
uitingen, vandaar dus de nieuwe vlaggen en borden.
Wilt u meer weten? Voor meer informatie kunt u terecht op onze
vernieuwde nieuwe website www.elker.nl.

Advertenties
In deze wijkkrant bestaat de mogelijk
heid te adverteren. Hieronder een tabel
met de prijzen per advertentie per
uitgave voor het kalenderjaar 2020.

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

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
Tekstredactie: Jorine de Bruin
Opmaak: Karin van der Vegt,
www.revista-ontwerp.nl

Aanleveren

Kopij en advertenties mail naar:
reitdiepkrant@gmail.com
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ELBURG
VELDMA JANSEN

HÉT ADRES VOOR ELK AUTOMERK.
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

