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Nieuws uit de Reitdiepwijk
Het was even nadenken wat we kunnen melden na het 
afgelopen bijzondere jaar waarin veel werd beïnvloed 
door het Corona virus.  We hebben natuurlijk minder 
activiteiten kunnen organiseren dan in andere jaren. 
Er was minder contact mogelijk en vele activiteiten 
konden helaas geen doorgang vinden, zoals het 
succesvolle ReitdiepPop, de Reitdiep-havenrun of de 
intocht van Sinterklaas. Maar deze bijzondere periode 
heeft ons tegelijkertijd ook wel veel gebracht;       

we werden creatiever en hebben ervoor gezorgd dat 
meerdere activiteiten op alternatieve wijze toch konden 
plaatsvinden. En ergens zorgt zo’n gekke periode ook 
wel weer voor een stukje saamhorigheid. Want alhoewel 
iedereen de situatie anders ervaart en het voor de één 
meer impact heeft dan de ander, zijn we toch allemaal 
met elkaar verbonden. Want tijdens elk contact gaat het 
altijd wel even over corona. 

En dat verbindt!     (vervolg op blz 2 en 3)
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Beste lezer,

Wellicht is het je al opgevallen dat de 
Reitdiep Wijkkrant minder vaak bij je op 
de mat valt. Daar staat tegenover dat we 
jullie nu regelmatiger op de hoogte houden 
via onze nieuwsbrief, de ‘Rietpraat’. Wij 
denken dat we jullie op deze manier 
makkelijker en sneller kunnen voorzien 
van actuele informatie. Maar we waren 
het er ook over eens dat onze glossy niet 
helemaal mag verdwijnen. Daarom geven 
we die nog steeds eens per jaar uit. 

De eerste Rietpraat is in maart verstuurd 
aan alle leden van de bewonersvereniging. 
Ben je nog geen lid? Meld je dan direct 
aan. Het hele gezin is al lid voor maar 
€10 per jaar! Daarmee draag je bij aan 
alle activiteiten in de wijk. Ben je wel lid, 
maar heb je geen mail ontvangen? Check 
dan of wij wel beschikken over je huidige 
emailadres. Stuur in beide gevallen een 
mail aan: secretariaat@reitdiepwijk.nl

Wij danken iedereen die voor deze uitgave 
weer kopij heeft aangeleverd. Wij wensen 
jullie veel leesplezier!

Alexandra Groote 
Redacteur en Coördinator 

Arie van der Meer
Layout en vormgeving

P.s. Heb je zelf leuke foto’s of verhaaltjes 
die je wilt delen met je wijkbewoners? 
Stuur ze ons en wellicht zie je ze dan in 
de eerstvolgende Rietpraat voorbijkomen! 
(Aanleveren kan tot uiterlijk 20 juni).  

Ook het bestuur heeft regelmatig digitaal 
overleg gehad en zelfs de Algemene 
ledenvergadering (ALV) op 21 april vond 
voor het eerst digitaal plaats via 
Microsoft Teams. We hebben de leden 
hierover vooraf geïnformeerd en ze 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
Daarnaast konden ze over een aantal 
onderwerpen vooraf hun stem 
uitbrengen.  Uiteraard kregen de leden 
tijdens de ALV ook de kans om vragen 
te stellen, die op de avond zelf werden 
beantwoord. Naar ons idee is dit prima 
verlopen, alhoewel wij het hapje en 
drankje na afloop wel een beetje misten.

Wijkvisie 
Een van de belangrijkste onderwerpen 
van de ALV dit jaar was het bespreken 
van de wijkvisie. Samen met de com-
missie wijkvisie is vorig jaar een enquête 
opgesteld, die alle wijkbewoners konden 
invullen. De uitkomst van deze 
enquête is verwerkt in een wijkvisie, die 
is vastgesteld op de ALV. Verderop in 
deze wijkkrant gaan we verder in op de 
uitkomsten van de enquête en de plannen 
voor de toekomst voor onze prachtige 
wijk. Op 30 april heeft het bestuur een 
vruchtbaar en prettig gesprek gevoerd 
over de wijkvisie met de wijkwethouder 
Paul de Rook, gebiedscoördinator Peter 
Wijnsma en medewerkers uit het 

gebiedsteam stadsdeel Wijk West. 
Dat betekent dat we verder kunnen 
met de uitwerking van de top 3 van de 
wijkvisie. Mocht iemand nog willen 
meedenken of helpen bij het uitvoeren 
van de plannen; meld je dan aan, je bent 
van harte welkom!

Nieuwe bestuursleden
Door het vertrek van meerdere 
bestuursleden in het afgelopen jaar, 
moesten we op zoek naar nieuwe 
betrokken bestuursleden voor de 
wijkvereniging. We zijn dan ook erg blij 
met de komst van drie nieuwe 
bestuursleden. Tijdens de ALV 
heetten we de volgende personen van 
harte welkom: Jotika Verdel (secre-
taris), Arnaud Paagman (voorzitter 
verkeer&veiligheid) en Paul de Roos 
(algemeen bestuurslid).  We wensen ze 
veel succes en plezier in hun nieuwe rol. 
Johan de Jong heeft afscheid genomen als 
bestuurslid. 

En nu vooruit!
De vooruitblik voor de tweede helft 
van het jaar is dus vooral gericht op de 
uitwerking van de wijkvisie en natuurlijk 
hopen we dat we na de zomer weer meer 
activiteiten kunnen organiseren. Ook 
hopen (en verwachten we) dat het dan 
weer mogelijk is om een ‘live’ ALV te 
organiseren, waarin we met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen over een 
aantal onderwerpen en elkaar weer 
kunnen informeren. Uiteraard zal de 
nadruk liggen op een gezellig samenzijn 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
Dus hopelijk zien we elkaar dan!

Met groeten en alvast een goede vakantie 
gewenst,

Namens het bestuur van de bewonersve-
reniging Reitdiep
Riewinga Wierenga, 
Voorzitter

Creatief Reitdiep 
We nemen jullie daarom graag even 
mee in de activiteiten die we wél heb-
ben georganiseerd en wat we allemaal 
hebben wél hebben gedaan. En dan 
blijkt dat we toch niet bepaald hebben 
stilgezeten. Het afgelopen jaar hebben 
we bijvoorbeeld geen eieren gezocht, 
maar konden de kinderen op zoek 
naar (knuffel)beren. Er was een route 
uitgestippeld die kinderen samen met 
hun ouders konden lopen om de beren 
te vinden die heel veel bewoners achter 
het raam hadden geplaatst. En dat werd 
massaal gedaan! De actie Lentekriebels 
werd verplaatst naar het najaar en werd 
op deze manier met succes de actie 
Nazomerkriebels. En in de zomer, toen 
er net weer een beetje meer mogelijk 
was, konden kinderen kennismaken 
met acrobatiek en zich lekker uitleven 
onder begeleiding van Circus Santelli. 
Kijk maar naar de foto’s verderop in 
deze wijkkrant! 

Er is zelfs aan de niet-jeugd gedacht 
door een heuse pubquiz te organis-
eren. En in plaats van een intocht met 
Sinterklaas, hadden we een gezellige 
speurtocht georganiseerd. Ook in de 
donkere dagen rond kerst, was er wat 
te doen in het wijklokaal: de kinderen 
konden een t-shirt versieren en daar-
mee een prijsje winnen.  

Als bestuur wilden wij de bewoners 
graag een hart 
onder de riem steken. Daarom hebben 
wij bij ieder huishouden een 
versnapering in de bus gedaan met 
een “hou vol” kaart erbij. Wij hopen 
natuurlijk van harte dat deze goed heeft 
gesmaakt en dat de boodschap in goede 
aarde is gevallen!

Let’s get digital
Onze wijkvereniging beschikt over 
meerdere commissies met enthousiaste 
vrijwilligers die normaal gesproken 
regelmatig bij elkaar komen om dingen 
te bespreken. De commissies 
duurzaamheid, verkeer&veiligheid, 
speelplaats en co-creatie Festivalterrein 
zijn ondanks de lockdown dan ook 
gewoon doorgegaan met hun 
werkzaamheden. De bijeenkomsten 
en afspraken die al gepland stonden, 
werden digitaal gehouden, zoals met 
het initiatief ‘energie delen met je 
buren’, de verkeerssituatie rondom de 
haven en afstemming over de 
speelplaatsen bij de hoogspannings-
kabels. 

Vanuit het bestuur (vervolg)
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Covid -19 ervaringen
Lieve lezer, 
een jaar geleden belandden we in de Covid - 19 situatie 
en schreef ik vanuit mijn oogpunt al een stukje in deze 
wijkkrant. Ik denk dat we er allemaal vanuit gingen dat, 
hoe heftig het ook was, het een tijdelijk iets zou zijn 
waar we datzelfde jaar, in of na de zomer, toch wel weer 
‘klaar mee zouden zijn’. Hoe anders is het geworden. ‘As 
we speak’ zitten we er nog steeds in, of mee, al schijnt 
er nu wel een einde in zicht te zijn (je ziet, ik spreek 
al niet in absoluten; een slag om de arm houden is het 
afgelopen jaar nuttig gebleken). 

Een roerig jaar, in mijn geval vooral voor mijn yoga-
studio. Terugkijkend ligt deze al een jaar plat; met uit-
zondering van een aantal maanden in het najaar, toen 
we met allerlei maatregelen wel weer open mochten. 
Aangezien mijn studio op mijn zolder gehuisvest is en 
mijn ruimte dus beperkt, betekende dat dat we groep-
jes van 3 a 4 vormden die, door mijn gangen beweg-
end met mondkapje op en elkaar de ruimte gunnend, 
uiteindelijk op de veilige plek op de mat belandden 
waar we allemaal tijdens de les honkvast bleven zitten. 
Daar mocht gelukkig het mondkapje af; een yogales 
mét mondkapje is mij nog steeds een stap te ver. De 
opluchting was groot bij de meeste van ‘mijn yogi’s’, 
die zich daaromheen al een tijd dapper door de online 
lessen die ik vanaf maart aanbood (en nog aanbied) 
heen ‘sloegen’ (niet echt passend voor wat yoga behelst, 
maar je begrijpt wat ik bedoel) en daar ondertussen wel 
scherm-moe van waren geworden. Het duurde helaas 
maar kort; in december ging de stop er weer op, terug 
naar de beginsituatie. En daar zitten we, en daarmee 
doel ik op de yogastudio’s maar ook sportscholen en 
andere aanbieders in de sector bewegen/ontspannen/
gezondheid, nog steeds in. 
Anyway, hopelijk is het op het moment van uitkomen 
van deze glossy weer een stapje verder en beter, 
mogen we weer buiten sporten of yoga’en en zijn er 
zoveel prikken gezet dat we ook niet meer zo huiverig 
langs elkaar hoeven te schuiven - op afstand. 

Ook al is deze pandemie een gezamenlijke crisis die 
ons allemaal aangaat en treft, de ervaring die we heb-
ben is voor een ieder uniek en anders. Ook de manier 
waarop we ermee omgaan is heel persoonlijk, dat valt 
niet helemaal in grafieken uiteen te zetten. Ik geloof dat 
het afgelopen jaar ons allemaal iets heeft gekost én iets 
heeft gegeven. Voor sommigen zijn de kosten heel hoog 
(geweest), anderen zitten meer aan de andere kant van 
de weegschaal; zij voelen zich minder geraakt, of zijn 
juist tot nieuwe conclusies of een andere levensstijl 
gekomen. Misschien kun je eens stilstaan bij hoe dat 
voor jou is (geweest). Want een ‘jubileum’ nodigt toch 
altijd uit tot terugblikken. 

Sluit daarbij eens je ogen en adem een paar keer rustig 
in en uit. Als je nog heel erg in je hoofd zit, dan is het 
moeilijk om te reflecteren. Dus kijk eens of je kunt 
zakken naar je lichaam. Kijk eens of je met een 
uitademing je gedachten uit je hoofd mee kunt laten 
zakken naar je zitbotten. Ontspan daarbij je schouders, 
je gezichtsspieren, je rug en je buik. Laat je adem rustig 
bewegen zonder dat je deze aanpast, het is goed zoals 
het is. 
Als je dan denkt aan wat de corona pandemie jou heeft 
gekost, wat is dan het eerste wat bij je naar binnen 
schiet? Een concrete situatie, herinnering? Of meer 
een gevoel? Ik noem wat voorbeelden. Misschien ben 
je ziek geweest en heb je je daardoor heel kwetsbaar 
gevoeld. En ben je het vertrouwen kwijt in je lichaam, 
en herstelt dat vertrouwen zich maar langzaam. 
Misschien ben je iemand verloren in je omgeving en 
voel je nog dat immense verdriet en verlies. Of kon 
je je ouders of grootouders niet bezoeken, heb je je 
geïsoleerd gevoeld, eenzaam. Machteloos en onzeker. 
Misschien heb je knoerthard moeten werken, in de 
zorg of in andere branches, heb je heel veel leed gezien, 
ben je al je energie kwijt. En voel je nu nog die diepe 
vermoeidheid. 

In mijn eigen geval heeft de pandemie de groei in mijn 
eigen bedrijf gekost en is het een financieel onzekere 
tijd, waarin ik soms enorm gefrustreerd ben over 
het feit dat daar (te) weinig steun voor is (‘wij’ vallen 
grotendeels tussen wal en schip, veel collega’s van mij 
zijn daarom gestopt). De onzekerheid vliegt me zo nu 
en dan naar de strot. En ik kan het heel vervelend, of 
pijnlijk vinden dat veel ‘leuks’ daarom voorlopig niet 
kan, niet alleen omdat het niet open is vanwege corona, 
maar omdat ik er het geld niet voor heb. Mijn 
(financiële) veiligheid is weg en dat voelt shaky. 
Misschien herken je deze situatie? 

Laat dan nu het gevoel dat dat met zich meebrengt 
omhoog komen, geef het de ruimte. Het ís er al, het 
is ongezond om het weg te stoppen, laat het er onge-
censureerd zijn. Ook als er verdriet loskomt, of emoties 
zoals boosheid of machteloosheid omhoog komen, 
accepteer ze, kijk er naar en laat ze even vrij (als dit 
voor jou te heftig is, zorg dan dat er iemand is waar 
je dit mee kunt delen op het moment dat het voor jou 
goed en veilig voelt). 
Goed, adem nu diep in en met een zucht uit. Doe dat 
een paar keer, blaas deze emoties, gevoelens, energie 
uit, weg. 

Breng nu je aandacht naar wat deze periode jou heeft 
gegeven. Soms is dat moeilijker om te voelen, maar er 
is altijd iets wat het jou ook heeft gegund. Bijvoorbeeld 
dat je dankbaar bent dat je niét (zwaar) bent getroffen 
door de ziekte, of dat je omgeving gezond is gebleven. 
Of ben je trots dat je je, ondanks tegenslag, staande 
hebt gehouden, heb je ontdekt dat je krachtiger bent 
dan je zelf had gedacht. Misschien heb je veel meer 
vrije tijd gehad en heb je ervaren hoe fijn dat is. 
Een lege agenda kan ook een gevoel van vrijheid 
en opluchting geven, even niets hoeven! Of zijn de 
vriendschappen alleen maar hechter geworden, heb 
je een nieuw, prettig en rustiger ritme gevonden in je 
leven die je eigenlijk wel bevalt. Wat is dat bij jou? Een 
inzicht, een gevoel, het mag alles zijn. 

In mijn geval heb ik echt een nieuw oog gekregen voor 
de natuur. De dagelijkse wandelingen met mijn hond 
zijn langer geworden en zowel hij als ik genieten daar 
enorm van. Wat is ons land divers en mooi, en hoe 
ontspan ik toch fijn in het groen, in de stilte. Toen we 
vorig jaar zo’n prachtig voorjaar hadden, gingen we er 
met groepjes op uit om te lopen, yoga te doen, elkaar 
op deze manier te ontmoeten. Dat is een nieuwe niche 
in mijn bedrijf geworden; De Bosclub (wat staat voor 
‘Bewust Ontspannen Struinen’). En hoe ik ook af en toe 
loop te klungelen met alle techniek voor mijn online 

lessen & meditaties, ik heb mijn brein ook scherp 
kunnen houden en heel veel nieuwe dingen geleerd. En 
kwamen oude klanten terug die niet fysiek bij mij in 
de studio kunnen komen, maar wél online. Een nieuw 
bereik, letterlijk en figuurlijk. 

Kun je nog even bij deze positieve kant van het 
afgelopen jaar blijven, bij hoe dat voor jou was? En wat 
voor gevoel geeft dat? Dankbaarheid, blijheid, 
tevredenheid, trots? Blijf ook nog even bij dat krachtige 
gevoel en leg je handen daar wáár je dat gevoel ervaart, 
adem daar nog even rustig naar toe. 
Dan open je rustig je ogen. 
Niets is alleen zwart, en niets is alleen wit. Het is zwart/
wit of grijs, voor ons allemaal. En hopelijk heeft het 
snel weer meer de kleur die jij graag ziet en gaan we 
een mooie, vrije zomer tegemoet. 
Namasté. 

Winnaar berenwedstrijd
Naar aanleiding van de beren-zoektocht in de 
vorige wijkrant, mocht Amelia een prachtige beer 
in ontvangst nemen die beschikbaar was gesteld door: 
FotostudioAM
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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

GENIET VAN HET VOORJAAR!

Victoria 125 E
- Bosch Active Plus  
  - middenmotor
- 500 Wh accu

€ 2250.-

MET GRATIS FIETSTAS!

“Das E-bike Original“
- Duits topmerk
- 4 jaar accugarantie
- 30 jaar frame garantie

VANAF

€ 2499.-

Victoria E-bikes
VANAF

€ 1999.-

JUBILEUMFIETS
125 JAAR VICTORIA FIETSEN

Zolang de voorraad 
strekt:

Duizendste Mantelzorgkaart 
verstrekt
Het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas verstrekt ieder jaar de 
Mantelzorgkaart aan mantelzorgers die bij hen staan ingeschreven. 
Vorig jaar werden 1675 kaarten uitgereikt. Nu staat in maart de 
teller al op 1200. De Mantelzorgkaart is een blijk van waardering 
van Humanitas en de gemeente Groningen en bestaat uit coupons 
voor acties en leuke activiteiten. 

Mantelzorgers moeten tijdig aan de bel trekken
Vorig jaar is het Steunpunt Mantelzorg begonnen met de campagne 
#Deeljezorg. Een oproep aan mantelzorgers om zich te melden bij 
het Steunpunt en de Mantelzorgkaart aan te vragen. En die cam-
pagne heeft dus duidelijk succes gehad, vertelt Maaike Louwsma, 
projectcoördinator van het steunpunt. “We nodigen mensen van 
harte uit om zich kenbaar te maken als mantelzorger. Veel mantel-
zorgers trekken pas aan de bel als de zorg hun over de schoenen 
loopt. Maar juist vroegtijdig stilstaan bij je eigen situatie en grenzen 
kan helpen om beter in balans te blijven. Het Steunpunt is er voor 
een luisterend oor of om mee te denken over praktische hulp en 
steun. Als mensen zich bij ons inschrijven, ontvangen ze ook de 
Mantelzorgkaart. Als ze eenmaal ingeschreven staan, houden we 
hen op de hoogte van nieuws, informatie en de activiteiten die we 
organiseren.”

Mantelzorg in coronatijd
Het coronavirus heeft een grote invloed op het dagelijks leven van 
iedereen. Voor mantelzorgers betekent het dat de zorg nog meer 
op hen terecht komt. Maaike Louwsma: “Juist in deze tijd met alle 
coronamaatregelen zijn we er voor de mantelzorgers. Naast het 
bieden van hulp en steun verzorgen we ook online bijeenkomsten 
zoals een vragenuurtje, informatiebijeenkomsten en zelfs ontspan-
ningscursussen. En er zijn vrijwilligers beschikbaar als belmaatje of 
voor gewoon even een moment van contact.” 

Mantelzorgkaart aanvragen
De Mantelzorgkaart is voor mantelzorgers die wonen in de 
gemeente Groningen. Aanmelden als mantelzorger en de kaart 
aanvragen kan via www.humanitas.nl/groningen/aanvraag-mantel-
zorgkaart (of scan de QR-code). Telefonisch aanmelden kan ook via 
Humanitas 050 312 60 00. Mantelzorgers die al staan ingeschreven 
maar de kaart nog niet hebben aangevraagd kunnen dat alsnog via 
dezelfde link doen. 
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onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie

Hoendiep 101   tel:  050-3121369  fax  050-3126434

www.zetstrabouw.nl

 

WWenSS omdat we vinden dat jouw wensen 
leidend zijn voor de zorg die je bij ons 
ontvangt, maar ook omdat we nog steeds 
gewoon WWendy eenn SSabrina 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 

Reitdiephaven 428, 9746 RK Groningen • Tel. 050 82 00 944
info@grootmakelaars.nl • www.grootmakelaars.nl

Groot Makelaars,
dé huismakelaar van het
Reitdiep en Gravenburg!
Heeft u vragen over de

aankoop, verkoop of taxatie
van uw woning? Bel of mail

voor een vrijblijvende
afspraak!

gewoon groots geregeld!

KOPEN DOE
JE MET JE HART,
MAAR HOUD JE
HOOFD KOEL

Nieuw bedrijf in de wijk
Mijn naam is Ilya Groot en sinds eind maart is Groot Makelaars 
gevestigd aan Reitdiephaven 428. Sinds 2003 ben ik werkzaam in de 
makelaardij en heb ik ervaring opgedaan bij verschillende make-
laarskantoren in de stad Groningen. Sinds eind 2013 ben ik voor 
mijzelf begonnen en inmiddels gevestigd in één van de mooiste 
woonwijken van de stad, het Reitdiep. Samen met mijn collega Jill 
houden wij ons bezig met de aan- en verkoop van woningen en 
appartementen in en om Groningen. Ook voor taxaties bent u bij 
ons aan het juiste adres. 

Zeker in de huidige (krappe) woningmarkt is het belangrijk om 
goed advies in te winnen en de juiste koper voor uw huis te zoeken. 
Als wij uw huis verkopen, nemen we u al het werk uit handen en 
ontzorgen we u. Met veel aandacht voor de presentatie van de won-
ing halen wij het beste uit uw woning naar voren en kunnen wij het 
maximale uit de verkoop halen. 

Momenteel begeleiden we ook veel mensen in de stap naar een 
nieuwe woning, wat niet gemakkelijk is in de huidige markt. Door 
up-to-date kennis, ervaring en ons netwerk kunnen wij u hierin 
bijstaan. Ook met taxeren houden we ons dagelijks bezig, voor 
onder andere (her-)financiering en/of echtscheiding.

Mocht u vragen hebben over eventuele verkoop en/of de waarde 
van uw woning, neem dan gerust contact met ons op. We maken 
dan een vrijblijvende afspraak (met inachtneming van de huidige 
COVID-regels) en kan ik u voorzien van gedegen advies. Of bezoek 
ons kantoor aan de Reitdiephaven 428.

Ilya Groot, Groot Makelaars  

Senna, Poes-oudste van de wijk?
Het is woensdagochtend 7 april en zoals elke ochtend ligt ze spin-
nend tussen ons in; enthousiast omdat wij weer wakker worden. Dit 
is de laatste 11 jaar zo geweest. Inmiddels zijn we een koopwoning, 
twee kinderen en nog twee katten verder, maar dit ochtendritueel 
is van ons drieën. Vandaag is haar verjaardag, 21 lentes jong. Ze 
heeft eigenlijk nooit het kitten-effect verloren met haar kleine volle 
lichaam en haar grote ogen. Wel begint ze mager te worden en ze 
miauwt soms midden in de nacht minutenlang om iets wat wij niet 
begrijpen. 21 jaar is toch wel een hele prestatie bedenk ik me als ik 
mij aankleed en de reuring van de dag start. Zou ze de oudste kat 
in de wijk zijn? Ze is in elk geval de oudste kat die ik heb gekend. 
Vol trots vertel ik iedereen die dag dat onze Senna toch echt 21 is 
geworden en ik grap dat dit gegeven toch zeker wel een ereplek in 
de wijkkrant verdient. Dit moeten de Reitdiepwijk-bewoners toch 
wel weten.

Senna is niet haar hele leven bij ons geweest. We hebben haar uit 
het asiel gehaald. Ze viel op met haar kleine gestalte en haar schuwe 
lichaamshouding. Ze was ook de enige kat die niet smekend op 
ons af kwam stormen. We namen haar mee. Senna is een ontzet-
tend lief katje, wil volop spelen en heeft nog nooit (nee, echt nog 
nooit) iemand gekrabd of gebeten. Ze was de eerste jaren ook een 
angstig katje. Ze was nog nooit naar buiten geweest, tot de dag 
kwam dat wij verhuisden naar onze woning aan de Joeswerd. En op 
haar vijftiende ging Senna voor het eerst naar buiten. Ons perceel 
verlaten doet ze nooit, maar ze geniet ontzettend van het zonnetje, 
liggend in het gras zodra het mooi weer is. Jaren later vieren we nu 
dat Senna de gepensioneerde leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. We 
hopen dat ze nog jaren bij ons blijft maar we beseffen ons dat die 
tijd nu schaars kan zijn. Lieve Senna, gefeliciteerd kleintje!

ZATERDAG 9 :30 -10 :15
OUDER-DREUMES/PEUTER/KLEUTERGYM

ZATERDAG 10 :15-11 :00
OUDER-DREUMES/PEUTER/KLEUTERGYM

MAANDAG 19 :30 -20 :30  
OUTDOOR TRAINING

WOENSDAG 20 :00 -21 :00
PILATES

VRIJDAG 10 :00 -10 :30
(OUDER)-DREUMES/PEUTERDANS

 DE  HELD/GRAVENBURG

WWW.PERSONALBODYSHAPE.NL

 

…en nog veel meer… Reitdiephaven 247 
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  Het is zondagnacht, een uur of twee. 
Buiten regent het pijpenstelen en loeit 
de gure wind door de nog kale bomen 
en struiken. Ik hoor het geklingel van 
het koordje van de wimpel die tegen de 
vlaggenmast aantikt en hoor af en toe wat 
gekraak en gekreun in het raamkozijn. 
Het geluid van deze eerste voorjaarsstorm 
zou niet misstaan in het decor van een 
griezelige thriller of horrorfilm, uiteraard 
afgewisseld met mistroostige muziek 
van strijkers en koperblazers. En dan 
ineens schrik ik van een harde klap, direct 
gevolgd door een zware plons. En ik weet 
direct; dit is foute boel! 

Paniekerig schud ik mijn man wakker, die 
al in een diepe slaap verzonken was en zeg: 
“Het is weer mis, we moeten direct naar 
beneden, voordat we hem voorgoed kwijt 
zijn”. Mijn man trekt zo snel als hij kan zijn 
broek en pantoffels aan en slaat nog snel 
een jas om zich heen. De wind giert op dat 
moment zo hard, dat het klinkt alsof het 
dak van het huis wordt gerukt en de ramen 
ieder moment kunnen bezwijken onder 
de windstoten. Mijn man loopt met zijn 
hoofd weggedoken in zijn capuchon, door 
de tuin, langs de omgevallen parasol, richt-
ing de steiger en terwijl hij daar rondkijkt 
met het felle licht van de de zaklampfunc
tie op zijn telefoon, bekruipt mij een naar 
gevoel. En dan komt hij met het beves

tigende antwoord: “Ja, hij is in het water 
gevallen, geef me snel een lange stok”. En 
als een echte Friesche ijsmeester, prikt hij 
met een peilstok in het water. Niet om te 
kijken of er voldoende ijs ligt, maar of hij 
op de bodem van het Reitdiep het te water 
gekeerde terug kan vinden… Maar de 
wind, die gepaard gaat met de ijzige regen, 
zorgt ervoor dat we niet meer verder kun-
nen. Na een zoektocht van een kwartier 
geven we het op, compleet doorweekt en 
bibberend tot op de kleinste botjes in onze 
vingers en tenen. We beloven morgenvroeg 
– als het weer iets rustiger is – opnieuw op 
zoek te gaan naar onze nieuwe Adirondack 
stoel die in het water is gevallen. 

En meteen hebben we een déjà vu naar een 
decennium geleden, waarbij twee andere 
stoelen tijdens een herfststorm in het water 
waren gevallen. We vonden deze ruim vier 
jaar later terug, toen we met onze kinderen 
gingen zwemmen en ik, al watertrap-
pelend, het vlechtwerk van de wicker-
tuinstoel herkende onder mijn voet. De 
tuinstoelen waarvan wij zelfs vermoedden 
dat deze waren gestolen. Ze lagen al die 
jaren gewoon in het water, op nog geen 
meter afstand van onze steiger. 

Tijdens dit zwemtochtje hebben we de 
stoelen destijds met veel kracht uit de zuig-
ende modder weten te trekken. Na 

een paar flinke poetsbeurten bleek dat 
de stoelen nog in perfecte staat waren, al 
zat er wel een luchtje aan. En alhoewel er 
maanden later nog steeds mossels uit de 
onderkant van de stoelen vielen, hebben 
we ze – aangevuld met nieuw tuinmeubi-
lair – nog steeds in gebruik. Totdat op die 
bewuste nacht dus ook zo’n nieuwe stoel in 
het water belandde. 
We zijn de dagen na de bewuste nacht 
meerdere malen tevergeefs op zoek 
gegaan, met lange stokken prikten we tot 
op de bodem, tot we op iets stevigs zouden 
stuiten. Maar het enige harde stuk dat we 
voelden, bleek slechts een baksteen te zijn. 
Totdat we ineens, in de verte bij de sluis, 
iets in de berm zagen liggen, wat verdacht 
veel weg had van een stoel. Onze stoel. 
Dus in plaats van naar de bodem te zakken 
en zich vast te zuigen, was deze stoel ken-
nelijk licht genoeg om mee te drijven met 
de stroming. Én heeft een wijkbewoner de 
moeite genomen deze aan de kant te halen 
(waarvoor nog hartelijke dank!) Inmiddels 
pronkt ook deze stoel weer op onze steiger 
en nodigt deze weer uit om onderuit in 
weg te zakken. Maar dan wel bij mooi, 
droog en windstil weer, dus kom maar op 
met die zorgeloze zomer!

Alexandra Groote 

Circus in het Reitdiep
Het is alweer even geleden, maar wat was 
het een geslaagde activiteit. Op 5 en 12 
augustus was Circus Santelli namelijk in 
de Reitdiepwijk om twee workshops te 
verzorgen. De kinderen die zich hadden 
aangemeld, werden ingedeeld in twee 
leeftijdscategorieën, zodat de activiteiten 
goed aansloten bij de leeftijd van de kin-
deren. Gelukkig was het op beide dagen 
schitterend, zonnig weer. 

Tientallen kinderen hebben genoten van 
de leuke workshops. Met als resultaat: 
allemaal blije gezichten! Kijk en oordeel 
zelf! Lijkt het jou leuk om ook een kinder-
activiteit te organiseren in de wijk? 
Stuur dan een bericht naar: 
rietvogelkidsclub@gmail.com 

Op zaterdag 1 mei vond in de hele stad Groningen een 
grote drijfvuilactie plaats. Van de Reitdiephaven tot aan het 
Paterswoldsemeer werden de grachten, het Reitdiep en de 
oevers schoongemaakt. Honderden enthousiaste mensen 
deden mee en de opbrengst was enorm! 
Om 10 uur ’s ochtends verzamelden enkele tientallen wijkbe-
woners zich bij het Havenkantoor van Ella Muntinga. Daar 
stond koffie en limonade klaar en speelde het draaiorgel 
‘Pronkjewail’ warme deuntjes richting de vrijwilligers op deze 
koude dag. Sommigen hadden een eigen bootje of supboard 
meegenomen en andere kozen ervoor om de oevers schoon 
te maken. ‘Groningen Schoon Dankzij mij’, onderdeel van de 
gemeente Groningen, zorgde voor afvalgrijpers en afvalzak-
ken. Om 12 uur, toen iedereen terugkwam, werd duidelijk dat 
deze schoonmaakactie (helaas) heel hard nodig was. Wat een 
opbrengst! Deze keer zaten er opvallend veel achteloos wegge-
gooide mondkapjes bij….
Op Facebook en op de website van Groningen Schoon Dankzij 
Mij kun je de foto’s en video’s zien van de hele Drijfvuildag.

Petty Foundation 
Deze actie werd mede georganiseerd door de Petty Founda-
tion. Deze stichting houdt zich bezig met het verzamelen 
van straatafval door de wijkbewoners en van het verzamelde 
afval kunstwerken te creëren. Kijk voor wat voorbeelden eens 
op de website www.pettyfoundation.nl. Dat doen we onder 
de bezielende leiding van Maria Koijck, de inmiddels zeer 
bekende kunstenaar uit Groningen. Petty Foundation doet 
dit niet alleen in Groningen, maar overal op de wereld. Op 
Bonaire is door Maria met de lokale bevolking van roze plastic 
afval van de stranden een reusachtige flamingo gemaakt en al 
eerder deed zij dit soort projecten in Johannesburg en Brazilië. 
De naam Petty Foundation komt voort uit het project dat jaren 
geleden in Groningen is uitgevoerd en waarbij Maria Koijck 
van lege PET-flessen de grote Petty de Zwaan heeft gebouwd.

Ook meehelpen? Graag! 
Groningen Schoon Dankzij Mij en Petty Foundation hebben 
veel mensen nodig die aan dergelijke schoonmaakacties willen 
meedoen. Ook in de Reitdiepwijk is dat helaas hard nodig. 
Dat komt onder andere doordat in onze mooie wijk nog steeds 
veel wordt gebouwd en dat levert veel zwerf- en bouwafval op. 
Daarnaast wordt er achteloos veel afval op straat gegooid, niet 
altijd met kwade bedoelingen, maar wel met grote gevolgen. 
Daarom roepen we jong en oud op om bij een volgende actie 
mee te komen helpen. Als de wijk schoon is, zul je zien dat 
deze ook schoon blijft!

Jouw bijdrage, hoe klein ook, heeft effect!
Wil je meer weten of wil jij je nu alvast opgeven om een vol-
gende keer mee te kunnen doen?
Kijk dan op https://gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-
dankzij-mij. Daar kun jij je ook opgeven als je ‘Stille Kracht’ 
wilt worden. Dan krijg je van de gemeente gratis een afval-
grijper, afvalring en/of afvalzakken. En vind je dat in jouw 
straat te weinig prullenbakken zijn? Adopteer dan een prullen-
bak. De gemeente helpt hierbij graag. Zo dragen we allemaal 
ons steentje bij op weg naar een schone en duurzame wereld. 
Te beginnen in de Reitdiepwijk!

Heb jezelf een goed idee voor een milieuactie of wil je finan-
cieel bijdragen aan het werk van de Petty Foundation? Bij de 
redactie van de wijkkrant kun je het mailadres opvragen van de 
voorzitter van de Petty Foundation, of kijk op de website 
(www.pettyfoundation.nl) voor meer informatie.

Peter Tammeling

Drijfvuilactie Reitdiephaven was een groot succes!Mysterieuze gebeurtenissen in het Reitdiep

(050) 556 57 54

Reddingiusweg 8
9744 BL  Hoogkerk (Gr.)

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

Artistiek
Dames- en herenkapsalon
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Sinds een paar jaar beschikt onze prachtige wijk over een uitermate 
betrokken en enthousiaste  duurzaamheidscommissie. Deze commissie 
heeft zich de afgelopen jaren vol overgave ingezet om de duurzaam-
heid in de wijk te vergroten. Het hoofddoel van deze commissie is dan 
ook erg ambitieus: de hele wijk Reitdiep aardgasvrij in 2035. In dit 
artikel nemen we je graag mee in de voortgang van de (deel)projecten 
en roepen we je op je mening en ideeën met ons te delen. Daarover 
straks meer.

Om het einddoel – aardgasvrij in 2035 -  te realiseren, hebben we 
verschillende subdoelstellingen geformuleerd. Dat maakt het im-
mers eenvoudiger om bij te sturen als het anders gaat dan gepland of 
verwacht. Voor 2020 hadden wij de volgende twee subdoelstellingen 
gesteld op het gebied van energie en wonen: 
1. Gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden van de overstap naar     
    een (hybride) warmtepomp. 
2. Stimuleren van wijkbewoners om in actie te komen en stappen te       
    zetten in het verduurzamen van hun huis.

Onderzoek in verschillende type woninigen
Voor de eerste subdoelstelling, hebben we in 2019 een onderzoek 
uitgevoerd bij een vijftal woningen in de wijk Reitdiep, die representa-
tief zijn voor een groot deel van de woningen in de wijk. De woningen 
liggen verspreid in de wijk en verschillen in bouwjaar van 2002 tot 
2019. De onderzochte woningen worden met een pijl weergegeven in 
het onderstaande plaatje. 

Met dit onderzoek wilden we in kaart brengen wat er bouwtechnisch 
en installatietechnisch per type woning nodig is om over te gaan naar 
een woning die volledig draait op elektische energie. In het 
onderzoeksrapport zijn de mogelijke maatregelen, verschillende 
specificaties en de bijbehorende kosten opgenomen. Mocht je 
benieuwd zijn naar de uitkomsten, stuur dan een mail naar:
duurzaamreitdiep@gmail.com, dan sturen we het rapport toe. 

Wijkbijeenkomst over warmtepompen
De volgende stap was het stimuleren van de wijkbewoners om actie 
te ondernemen in het verduurzamen van hun huis. Ruim een jaar ge-
leden, op 26 februari 2020, organiseerde de duurzaamheidscommissie 
in samenwerking met Grunneger Power, een drukbezochte wijkbijeen-
komst over warmtepompen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de 
uitkomst van het onderzoek aan de geïnteresseerden gepresenteerd. 

Vanwege het coronavirus dat zich kort na deze bijeenkomst aandiende, 
moesten de geplande vervolgsessies helaas worden afgelast, maar een 
aantal heeft alsnog in aangepaste vorm plaatsgevonden. Zo hebben we 
in maart een ‘kijkdag’ georganiseerd, waarbij geinteresseerden de hui-
zen van twee leden van de duurzaamheidscommissie konden bezoeken 
en informatie konden inwinnen over de mogelijkheden en voordelen 
van de (hybride) warmtepomp. 
Helaas zijn hier slechts vijf bewoners op afgekomen, maar van deze vijf 
bewoners hebben vier zich uiteindelijk opgegeven voor de pilot ‘aan de 
slag met warmtepompen’ wat alsnog een mooi resultaat is. Wel hadden 
we op een hogere opkomst gehoopt.

Resultaten van het traject 
De inspanningen van onze duurzaamheidscommissie hebben, voor 
zover wij weten, uiteindelijk geleid tot het volgende resultaat:
- twee woningen zijn voorzien van zonnepanelen en 
- twee woningen zijn voorzien van een hybride warmtepomp 
Los van onze inspanningen weten wij (alleen al door een beetje rond 
te kijken in de wijk) dat er ook veel bewoners zijn die zelfstandig, 
of wellicht na informatie of advies van onze kant, zonnepanelen of 
warmtepompem hebben aangeschaft. Dit is natuurlijk fantastisch, want 
alle inspanningen die leiden tot verduurzaming tellen mee om ons 
uiteindelijke doel te bereiken! 

Ben jij al geinteresseerd?
Uiteraard zijn wij, als duurzaamheidscommissie heel erg blij dat er 
steeds meer huizen in onze wijk duurzamer worden. We zijn dan 
ook best nieuwsgierig naar hoeveel mensen al daadwerkelijk een 
keuze hebben gemaakt voor de hybride warmtepomp of zonnepan-
elen. Tegelijkertijd zijn wij benieuwd of er binnen de wijk voldoende 
interesse is voor nieuwe of andere duurzaamheidsinitiatieven. Omdat 
wij veel tijd investeren in het opzetten van dergelijke projecten is het 
voor ons van groot belang dat er voldoende initiele belangstelling is. 
We doen het immers niet alleen voor onszelf, maar voor de hele wijk. 
Wij beschikken inmiddels over veel informatie en delen deze graag 
om bewoners te informeren, adviseren en te ondersteunen bij het 
overschakelen van gas op (duurzame) electriciteit. En bij voldoende 
belangstelling kunnen we zelfs inkoopvoordelen bedingen met lever-
anciers. 

Vervolgstappen: jouw mening telt!
Om in de volgende fase effectiever te zijn en nog meer te bereiken, 
willen we graag in kaart brengen wat de reden is dat het uiteindelijke 
resultaat van onze inspanningen – na een in eerste instantie ruime 
interesse –  enigszins tegenviel. Misschien komt het doordat je opziet 
tegen de benodigde wijzigingen in de woning, of vind je de investering 
te groot. Maar het kan ook zijn dat de mogelijkheden niet duidelijk 
zijn, of dat je gewoon wacht tot de huidige CV aan vervanging toe is. 
Of misschien heb je op eigen inititatief al zelf stappen ondernomen.
Op al deze vragen zouden we heel graag van elke ‘woning’ in de wijk 
een antwoord krijgen, zodat we ons programma voor de komende 
winter hierop kunnen afstemmen. 
Wij zijn daarom van plan hierover een enquête te houden en hopen 
uiteraard van harte dat je wilt meewerken aan dit onderzoek. 

Mocht je nog vragen, goede ideeën of tips hebben, laat het ons dan ook 
vooral weten!
Klaas Galama en Chris Hartsema, 

Opa onderuit!
“Je gaat het toch niet over Corona hebben hè, als je een stukkie in 
de Reitdiepkrant schrijft. Ik word er gék van! Dag in dag uit gaat 
het erover!” Aldus een van de medebewoners van dit gebouw. Tja, 
daar zit je dan achter je laptopje… je had beloofd om een stukje 
in te leveren, maar er gebeurt nu niet zo veel in dit complex, 
iedereen blijft zoveel mogelijk binnen! In de lift kun je ook al geen 
praatje maken, want als er al iemand voor jou in staat dan wordt er 
paniekerig gekeken, driftig een mondkapje voorgedaan en deinzen 
enkelen terug in het verste hoekje van dat hokje-aan-een-touwtje.
Op moment van schrijven hebben we nog lang niet allemaal de 
prik gehad, dus voorzichtigheid is nog steeds geboden! Waar moet 
het dan over gaan… Onze kleindochter (9) had hier wel een idee 
over: “Opa, je moet maar over óns schrijven, want als wij hier zijn, 
gebeurt er altijd wel wat!” Ja, daar had ze wel een punt. 
Eén van de laatste keren dat ze hier waren, had de jongste klein-
dochter (4) een mooie pop bij zich: “Opa-oma, dit is een echte 
Baby-born hoor en die kan ook plassen!” Opa geloofde er niks van. 
Uit een tas die mama bij zich had kwam een klein potje, een zuig-
flesje, diverse kleertjes en een miniluier. Die laatste werd gelijk al 
door de pup Marshall (die was ook mee) verslonden, wat een hoop 
consternatie teweegbracht, met uiteindelijk de verzuchting van de 
vierjarige: “Als baby in d’r broek plast is het puppy’s schuld!” Dat we 
het maar even wisten! Aan ons werd daarna door haar uitgelegd dat 
de baby flink moest drinken en dat die dan zou gaan plassen. Opa 
was dáár niet erg gerust op…
Het flesje werd onder de kraan gevuld en de pop kreeg hem – plop 
– in haar mondje. Het potje werd door opa snel onder de bibs van 
de pop gehouden, want dat loopt natuurlijk direct door… Nou, dus 
niet! De fabrikant heeft een of andere slimmigheid ingebouwd, 

waardoor het vocht vertraagd doorloopt. Net als in het echt! We 
hebben het geweten…
Nadat de pop zo’n 5 minuten geduldig op het potje had gezeten, 
vond onze jongste kleindochter dat het wel lang genoeg had 
geduurd en begon met de pop onder haar arm door de kamer naar 
de gang te lopen, op zoek naar ander speelgoed…
En ja hoor! Baby-born plaste! En bleef plassen, het hield niet 
op! Een spoor van water op het laminaat achter kleindochter en 
de pop aan. Opa zag het gebeuren, griste – op z’n sokken – een 
doekje van het aanrecht en stapte in het natte spoor. Dát was niet 
zo verstandig, want water op laminaat is glad! Opa voelde dat één 
voet weggleed, probeerde met z’n andere voet bij te sturen, schopte 
daarbij een klein tafeltje om waarop een kopje koffie stond… Nog 
meer nattigheid! En scherven! Hoppa… daar ging die, met z’n 
dikke 100 kilo, vol onderuit!
Het eerste dat opa dacht: “Oh jé de buren, wat zullen die wel niet 
denken…” De kleine meid die ook zag dat er iets niet helemaal 
goed ging, zei heel lief tegen opa, die wat versuft probeerde over-
eind te komen: “Gelukkig is opa dik, dan doet vallen niet zo zeer 
en Marshall mag bij ons in huis niet plassen, maar hier doet ie het 
wel…!”
Tja, dan kun je ook niet meer boos worden. Intussen waren oma 
en dochter, al grinnikend, de ravage aan het opruimen. De oudste 
kleindochter zat gierend van de lach bij de tafel, eronder zat Mar-
shall, die deed een plasje en was zich van geen kwaad bewust…
Na alles opgeruimd te hebben, ging iedereen even aan de wandel, 
want het was mooi weer die dag. Opa ging niet mee…

Gerard Hartgers

De Energie Coöperatie Reitdiep i.o. zet zich in om betaalbare, 
duurzame CO2-neutrale warmte te realiseren voor bewoners op 
de Eilanden in de Rietdiepwijk. De coöperatie wil dit realiseren 
zonder grote investeringen en aanpassingen in de eigen woningen. 
De initiatiefnemers zijn negen bewoners van Spijksterriet, Oude 
Riet, Kromme Riet en Bunderriet en zij hebben veel benodigde 
(technische en bestuurlijke) kennis in huis. 

De initiatiefnemers zijn op zoek naar een collectieve oplossing 
waarbij de overvloed aan zonne-energie, die voornamelijk in de 
zomer wordt opgewekt, kan worden opgeslagen voor gebruik in 
de winter. Dit levert volgens de initiatiefgroep een voordeel op ten 
opzichte van het installeren van individuele warmtepompen. Deze 
warmtepompen gebruiken juist in de winter veel stroom, terwijl de 
zonnepanelen op het dak vooral in de zomer stroom leveren. 

Een dergelijke seizoensbuffer wordt bijvoorbeeld geleverd door 
het bedrijf Ecovat. Uit een eerste gesprek met Ecovat bleek echter 
dat het systeem erg kostbaar is en het een grotere schaalgrootte 
vereist om rendabel te worden. Het bedrijf WarmteStad heeft ook 
de ambitie om een soortgelijke seizoensopslag aan te leggen in de 
bodem onder het voormalig slibdepot. Daarom wordt onderzocht 
of de coöperatie kan aansluiten bij dit initiatief van WarmteStad. 
Op die manier is er voldoende schaalgrootte en wordt het risico 
gereduceerd. De eerste verkennende gesprekken met WarmteStad 
hebben al plaatsgevonden.

Inmiddels hebben zich al 55 huishoudens aangesloten bij de 
coöperatie i.o. Dit kunnen en mogen natuurlijk meer worden. Hoe 
meer bewoners zich aansluiten, hoe groter de kans dat de coöpera-
tie haar energiedoelstellingen bereikt. Op Spijksterriet hebben 
zich inmiddels 17 huishoudens aangemeld. Op Oude Riet 9, op 
Kromme Riet 16 en op Bunderriet 13. Een mooie start. 
Eind mei zal de coöperatie officieel bij de notaris worden opgericht 
en na de zomer zullen we de eerste vergadering beleggen met de 
leden. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer fysiek ontmoeten, maar 
zoniet dan ontvangt iedereen een uitnodiging voor de digitale 
eerste ledenvergadering. In deze vergadering zullen we onder 
andere het eerste bestuur voor de coöperatie kiezen. 
Huishoudens die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit 
alsnog doen via de website www.energiecoöperatiereitdiep.nl. De 
kosten zijn 25 euro per jaar. Voor vragen of uitgebreide informatie 
kunt u mailen naar: info@energiecoöperatiereitdiep.nl 

2003
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2007

2019+

2018

2008











Aan de slag met warmtepompen in Reitdiepwijk

Parkappartementen Reitdiephaven XXII

Flinke animo voor Energie Coöperatie Reitdiep i.o. 
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Met hun 100% duurzame boot, begon-
nen de Groningse initiatiefnemers Niels 
Tammeling en Tjerk Zweers enkele jaren 
geleden aan een unieke wereldreis, waarbij 
duurzaamheid de hoofdrol speelt. De boot 
waarmee ze dit avontuur aangaan, de New 
Nexus, wordt geheel aangedreven door zon, 
wind en water. In september 2017 is het 
tweetal vertrokken vanuit de Reitdiephaven 
in Groningen. Na ruim twee jaar is Tjerk 
in Nieuw-Zeeland van boord gestapt. Zijn 
plaats is ingenomen door Bibi Brongers 
uit Noordbroek. Niels en Bibi liggen sinds 
het uitbreken van de corona-pandemie bij 
Whangarei in Nieuw-Zeeland voor anker.

Onderweg vragen zij aandacht voor 
duurzaamheid en de problematiek 
rondom de plastic soep. Dit doen ze door 
onderweg op scholen voorlichting te geven 
en beach-clean-up-acties met kinderen 
uit te voeren. Groningen Schoon Dankzij 
Mij steunt de 4GreenFoundation van 
harte. Basisscholen in Groningen kunnen 
meedoen aan het project via milieuedu-
catie, video’s, zwerfafvalopruimacties en 
mondiale correspondentie. De Milieu-
Stewards verzorgen de lessen en acties in 
Nederland. 

Vanwege corona zijn de beide schippers 
nog tot 1 mei 2022 in Nieuw-Zeeland. 
Daarna vervolgen ze hun reis via Indone-
sië en waarschijnlijk Zuid-Afrika. Tot die 
tijd wil de organisatie graag meerdere 
basisschoolgroepen 7 en/of 8 koppelen 
aan leeftijdsgenoten in Nieuw-Zeeland. 
Niels en Bibi varen dan naar die leeftijds-
genoten toe, terwijl de MilieuStewards 
op bezoek gaan bij de groepen in Stad en 
Ommeland.
Wil jij met jouw groep of school meedoen 
aan één van de verschillende acties? Vul 
dan het contactformulier in op: https://
gemeente.groningen.nl/contactformulier-
groningen-schoon-dankzij-mij en geef je 
op. 

Wil je meer weten over de reis van Niels 
Tammeling, Tjerk Zweers en Bibi Brong-
ers, of heb je ooit zeil-les gehad van Niels 
en Tjerk in de Reitdiephaven, kijk dan 
eens naar hun prachtige verhalen en 
video’s op www.4greenfoundation.com. 

Visie voor de wijk Reitdiep 4GreenFoundation– begonnen door twee studenten in de Reitdiephaven

In de Algemene ledenvergadering van de 
Bewonersvereniging Reitdiep op 21 april 
jongstleden is de Visie voor de wijk Reit-
diep vastgesteld. Vervolgens hebben we de 
visie op 30 april gepresenteerd aan de 
Gemeente Groningen. Tijdens deze bijeen-
komst waren de wijkwethouder Paul de 
Rook en gebiedsbeheerder Peter Wijnsma 
aanwezig, samen met enkele medewerkers 
van het gebiedsteam stadsdeel West. 
Paul de Rook en de andere aanwezigen 
vanuit de gemeente waren zeer 
positief over de gepresenteerde visie van 
en voor de wijk voor de komende vijf 
jaren. We zijn dan ook erg blij dat ze 
hebben toegezegd de activiteiten te willen 
ondersteunen om de prioriteiten in de 
wijkvisie te realiseren. Deze ondersteun-
ing kunnen ze op verschillende manieren 
bieden. Bijvoorbeeld door een bijdrage ter 
beschikking te stellen uit het zogenoemde 
wijkwethoudersbudget, contacten te leg-
gen met diverse deskundigen binnen de 
gemeente, te kijken naar mogelijkheden 
om aan te sluiten bij huidige activiteiten, 
of met subsidiemogelijkheden. 

Het ontstaan van de wijkvisie
Terug naar de visie voor de wijk: hoe is 
het ook alweer gestart en hoe gaan we nu 
verder in de wijk?
De bewonersvereniging kan elk jaar een 
beroep doen op het zogenaamde wijk-
wethoudersbudget door drie prioriteiten 
voor de wijk aan te geven. Tot op heden 
gebeurde dit elk jaar redelijk ad hoc. Het 
bestuur van de bewonersvereniging zag 
echter meer in een meerjarenplan, een 
visie voor de wijk: waar willen we over 5 
of 10 jaar staan met de wijk, wat zijn de 
ontwikkelingen en wat willen we 
realiseren in de wijk en voor de wijk?

Van ideeën naar plannen
Het vaststellen van de wijkvisie hebben we 
gedaan op basis van ‘Design Thinking’, een 
sessie die werd geleid door medewerkers 
van de Hanze Ontwerpfabriek (Hanze-
hogeschool Groningen). In een dergeljke 
sessie worden vraagstukken op een 
creatieve en innovatieve wijze gezamenlijk 
uitgewerkt. Dit zijn dus geen urenlange 
praatsessies om de vergadertafel, maar 
sessies waarin je kan brainstormen in een 
ruimte waar prototypes worden gemaakt 
van ideeën. Dit leidt tot inspirerende 
sessies en snelle resultaten.
Uit deze sessies kwamen drie hoofdthema’s 
naar voren: Groen, Wijk voor Iedereen en 
Ontmoeten & Verbinden. Ook kwamen 
hieruit al een aantal concreet te realiseren 
activiteiten naar voren. De leden van de 
bewonersvereniging hebben deze thema’s 

en activiteiten/onderwerpen nog een 
aantal keren kunnen aanvullen. Tot slot 
hebben we een enquête opgesteld, waarin 
bewoners onder andere hun prioriteiten 
voor de diverse thema’s konden aangeven. 
De enquête is verspreid onder alle bewon-
ers en leverde naast de prioriteiten per 
thema, ook goede ideeën op. 

We zijn ook erg blij dat meerdere bewon-
ers hebben aangegeven mee te willen 
werken aan het realiseren van de prioriteit-
en. En dat past helemaal bij het motto van 
de wijk: 
De vraag is niet wat de wijk voor u kan 
doen maar wat u kunt doen voor de wijk.
Op basis van de uitkomsten uit de enquête 
willen we de volgende zaken als eerste 
realiseren:

Aan de bewoners die hebben aangegeven 
actief te willen meewerken, hebben we 
onlangs gevraagd voor welke activiteiten 
zij zich willen inzetten. Met hen zullen we 
vervolgens zo snel mogelijk een overleg 
organiseren om de activiteit(en) te 
realiseren. Bewoners die zich niet via de 
enquête hebben aangemeld, maar die wel 
actief willen meewerken zijn alsnog van 
harte welkom en kunnen zich aanmelden 
via secretariaat@reitdiepwijk.nl.

Een aantal zaken die in de wijkvisie zijn 
opgenomen of uit de enquête naar voren 
zijn gekomen worden door de bestaande 
commissies en werkgroepen opgepakt. 
Denk hierbij aan Groene Energie en 
Verkeersproblematiek.  Daarnaast zal 
de Ondernemersvereniging ook worden 
betrokken bij het realiseren van de visie. 

De Groene enclave
Het realiseren van de Groene enclave staat 
nog steeds heel hoog op het wensenlijstje 
van veel wijkbewoners. Dit bleek ook weer 
uit de enquête, waar de Groene enclave 
met stip op één als prioriteit uitkwam. Veel 
bewoners zijn verontwaardigd of gefrus-
treerd over het uitblijven van de al jaren 
geplande en beloofde Groene Enclave. We 
hebben dit ook besproken tijdens het over-
leg met wijkwethouder Paul de Rook. De 
plannen liggen er al vele jaren, er is geld 
gereserveerd, maar allerlei zaken belem-
meren het realiseren.  De wijkwethouder 
Paul de Rook geeft in de eerstkomende 
digitale nieuwsbrief ‘Rietpraat’ een toeli-
chting op de huidige situatie. 

Kortom na lang te hebben gewerkt aan het 
ontwikkelen en opstellen van de Visie voor 
de wijk Reitdiep, gaan we nu over tot het 
realiseren van de plannen. Op naar een 
nog mooiere wijk waarbij de stip aan de 
horizon voor 2026 is: Een prettig woon-, 
leef-, werk- en ondernemersklimaat in een 
veilige omgeving!

Namens de commissie wijkvisie.
Irma Koornstra
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Wat zie jij graag
terug in onze winkel?

Wij gaan verbouwen en zijn erg benieuwd naar 
 jouw wensen! Graag kijken we samen met jou  
naar de nieuwe mogelijkheden in onze winkel.

Laat voor 20 juni via grr@jumbo.com, onze  
Facebook-pagina of de display in onze winkel 

weten wat je nu mist en wat je graag zou
willen zien in de vernieuwde winkel!

Reitdiephaven

Jumbo Reitdiephaven breidt uit!

De Jumbo in onze wijk gaat uitbreiden. De winkel krijgt een 
volledige metamorfose en wordt ook gelijk een flink stuk groter. 
Het pand van de naastgelegen kledingwinkel Harbourkidz wordt 
bij de winkel aangetrokken en ook een groot deel van het magazijn 
wordt toegevoegd aan het winkeloppervlak. Dit is mogelijk omdat 
de bezorgdienst van de Jumbo wordt verplaatst naar een ander 
gedeelte in de stad, waardoor we meer capaciteit hebben om de 
boodschappen te bezorgen bij onze klanten. Dubbel voordeel dus!

Jannie Nijlaan heeft, als supermarktmanager van de Jumbo 
Reitdiephaven, de schone taak gekregen om samen met de mensen 
van de bouw te kijken naar de mogelijkheden en wensen voor de 
nieuwe winkel. Zij kwam echter al vrij snel tot het besef dat zij deze 
beslissing niet alleen wil maken, maar dat ze de wijkbewoners hier 
graag bij wil betrekken. Het wordt immers een supermarkt van en 
voor de hele wijk. Zij daagt jullie daarom uit om je wensen door te 
geven. En dat bedoelen we in de breedste zin van het woord en kan 
dus gaan over welke producten aan het assortiment moeten worden 
toegevoegd, maar ook hoe jij graag zou willen dat de winkel er 
straks uitziet. 

Je mening doorgeven is heel eenvoudig. In de winkel komt een 
display te staan waarbij je suggestiekaartjes kan invullen. Daarnaast 
kan je reageren via onze facebookpagina. En natuurlijk mag je 
Jannie ook gewoon in de winkel aanspreken. De Jumbo aan de 
Reitdiephaven heeft een sociale functie en dat willen we graag 
houden. De verbouwing staat gepland voor het najaar van 2021. 

Wij zijn erg benieuwd naar jullie mening!

Munus vergroent uw wijk

www.munusvergroent.nl of bel 06 448 55 779

Wonen in een groene omgeving is prettig en het levert een 
essentiële bijdrage aan het klimaat. 
Het zorgt voor biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt 
voor waterberging en verkoelt in warme periodes. 

Munus vergroent uw wijk door het leggen van groene daken 
op o.a. huizen, schuren, carports en overkappingen.

Kies voor een groene invulling van uw dak, of nog leuker: 
samen met buren. Zo kunt u naast de subsidie van 
de gemeente Groningen, ook profiteren van kwantumkorting. 
Hoe meer mensen meedoen, hoe groener en levendiger uw 
omgeving wordt! 

Heeft u interesse? Vraagt u zich af wat kan? Bel of mail me dan! 

Ik bespreek graag de mogelijk heden met u en wij kunnen helpen bij de subsidieaanvraag. 

Vrolijke groeten
    Wouter

Adv_210x148_fc.indd   1 29-04-21   15:33

Wat kan KATTAPLAN deze zomer voor u betekenen?

TRIMMEN
In het voorjaar zijn katten in de rui. Bij onze kortharige vrienden 
merken we wat meer haar op onze meubelen en kleren. Ook niet fijn, 
maar doorgaans hoeven ze niet naar de trimmer. Uiteraard heb ik wel 
wat adviezen. In een kort adviesgesprek kan ik u van tips voorzien. 
Langharige of halflangharige katten ontwikkelen veel onderwol en 
hun vacht heeft zeker behoefte aan een professionele trimbeurt. Soms 
vliegen de klitten er zomaar in en soms is het haar al vervilt. Dat is 
zeer pijnlijk voor de kat en moet echt verholpen worden door een 
professional, die het juiste gereedschap voorhanden heeft. Ga nooit 
zelf met een schaartje of mesje aan de gang. De huid van de kat is net 
perkament en scheurt snel, met akelige wonden en een bezoek aan de 
dierenarts als gevolg.

OPPAS AAN HUIS
Het lijkt erop dat we weer op vakantie kunnen gaan. Maar hoe moet 
het dan met Minous en Beertje, die kunnen niet mee en blijven het 
liefst thuis. Ik kom graag langs voor een Small, Medium of Large 
Oppas arrangement. Uw kat is samen met zijn huisgenootjes blij met 
mijn zorg. Simpelweg omdat ik precies begrijp waar de behoeftes van 
de kat liggen.

Uiteraard help ik u ook graag met mijn andere diensten.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs voor een informatief 
gesprek in mijn trimsalon/praktijkruimte aan huis bij u in de wijk. 
De koffie staat klaar.

Harmanna Huisjes 
KATTAPLAN
NB: In september start ik met een trimopleiding voor konijnen

Sinterklaas
Sinterklaas kon ons het afgelopen jaar helaas niet bezoeken 
in verband met corona. En wat hebben we hem gemist! 
Daarom willen we er dit jaar weer een extra gezellig 
evenement van maken.

Om dit fantastische kinderfeest te (helpen) organiseren, 
zoeken wij enthousiaste vrijwilligers, die samen met de 
Sinterklaascommissie de intocht willen organiseren voor de 
wijk. 

Voor meer informatie of als je je direct wilt aanmelden, stuur 
je een mail naar: sinterklaas@reitdiepwijk.nl

 

EEN GELUKKIGE KAT IS HET RESULTAAT 
 

 

 
www.kattaplan.nl   
info@kattaplan.nl +31 653 366 866 
 
 

Harmanna Huisjes  
Bunderriet 11, 9746 PX Groningen 
 

 

Gedragstherapie voor katten 
Katten trimmen 

Kattenoppas bij u thuis 
Advies 

Lezingen kattengedrag 
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www.tandarts-reitdiep.nl
Tandarts

www.wysz-fysiotherapie.nl
Fysiotherapie

www.apodevuursteen.nl
Apotheek

www.huisartsenreitdiephaven.nl
Huisartsen

Gezondheidscentrum Reitdiephaven Wadwerd 1c | 9746DC | Groningen

In Gezondheidscentrum Reitdiephaven vind je verschillende zorgdisciplines 
in één modern gebouw. De plek waar we tot het uiterste gaan voor jouw 
gezondheid, bij jou om de hoek. Onderling houden de zorgverleners korte 
lijntjes (we zijn immers buren van elkaar). Zo krijg jij de beste zorg. Dichtbij. 
 
Wij staan voor je klaar:

Gezondheidscentrum 
Reitdiephaven

Goede zorg 
komt van 
dichtbij. 

Waarschijnlijk is het je al opgevallen: het grote gele 
gebouw bij de rotonde naast het tankstation is sinds 
maart geopend. ‘Gezondheidscentrum Reitdiephaven’. 
Maar waarvoor kun je er terecht? En wat zijn de 
toekomstplannen?

Apotheek De Vuursteen 
(begane grond)
Bij binnenkomst loop je er zo tegenaan: de apotheek. 
Officieel heet het nog een ‘afhaallocatie’ van 
De Vuursteen waar medicijnen opgehaald kunnen 
worden door patiënten van apotheek Paddepoel en 
Vinkhuizen. 
Wat het bijzondere aan deze locatie is? Er zijn kluisjes 
voor de medicijnen. Zo kunnen bewoners uit Reitdiep 
en omgeving 24 uur per dag langskomen. 
Jurre Hoekstra (apotheker) vertelt: “We merkten dat de 
openingstijden niet goed aansloten bij de werktijden 
van mensen. Dankzij de kluisjes kan iedereen komen 
wanneer het schikt!” Ideaal. 

Zodra er genoeg patiënten zijn, zal apotheek Reitdiep-
haven officieel haar deuren openen (met personeel). 
Zoals het er nu naar uitziet zal dit binnen een jaar tot 
twee jaar gebeuren.

Huisartsenpraktijk Reitdiephaven 
(eerste verdieping)
Mogelijk ken je huisartsenpraktijk De Vuursteen al uit 
Vinkhuizen. De artsen achter deze praktijk zijn 
uitgebreid naar de eerste verdieping (van het gezond-
heidscentrum) in Reitdiep; veel van hun patiënten 
wonen hier namelijk al. 
Dokter Jitse Elzinga wordt de vaste huisarts. “Een 
rustige, betrokken huisarts, die graag samen met 
patiënten tot de beste oplossing komt.” Versterkt door 
assistentes en praktijkondersteuners levert het team 
naast reguliere zorg ook extra ondersteuning bij 
ouderenzorg, ggz en somatiek. Een complete huisarts 
dus. Wijkbewoners kunnen momenteel woensdag en 
donderdag bij dokter Elzinga terecht. Zodra er meer 
patiënten zijn, breidt het aantal vaste dagen uit. 

Tandheelkundig Centrum Reitdiep 
(tweede verdieping)
Wie verder gaat naar de tweede verdieping ziet direct 
Tandheelkundig Centrum Reitdiep. Een tandarts waar 
de focus ligt op preventie. Anton Werth 
(praktijkmanager) licht toe: “Voorkomen is beter 
dan genezen. Dat geldt voor alles, dus zeker ook voor 
tanden!” Er is hier daarom extra aandacht voor het 
schoonhouden van het gebit, mede dankzij de 
paro-preventieassitentes die er werken.  

Wanneer er dan toch onverhoopt iets gebeurt met je 
tanden, dan staan er drie professionele tandartsen klaar 
die je met open armen ontvangen. Een laagdrempelige 
praktijk waar jong tot oud welkom is. Of zoals ze zelf 
zeggen: ‘Van de eerste tandjes, tot het laatste gebit.’

Fysiotherapie WYSZ 
(tweede verdieping)
Willem Ypma en Stephan Zijlstra zijn de oprichters van 
de moderne praktijk WYSZ (de naam bestaat uit hun 
initialen). Mogelijk ken je ze vanuit hun vorige locatie: 
de toren aan de overkant aan de Reitdiephaven 428. 
Ze zijn hemelsbreed maar honderd meter verhuisd. 
Op de tweede verdieping snap je direct waarom: een 
prachtige locatie met een gigantische oefenzaal en 
meerdere behandelkamers. 
Genoeg ruimte voor de vele verschillende soorten 
behandelingen: van dry needling, manuele therapie, 
echografie tot de behandeling van 
huilbaby’s. Willem: “We zijn een relatief klein team 
maar wel breed gespecialiseerd. Zo houden we 
persoonlijke aandacht. 
Bij ons behoud je je vertrouwde therapeut en heb je 
tegelijkertijd veel behandelmogelijk-heden.” En hoewel 
je er misschien niet direct voor komt: wie hier 
revalideert heeft een prachtig uitzicht over Reitdiep. 
Dat mag gezegd.

Gezondheidscentrum Reitdiephaven is nog niet volle-
dig bewoond. Andere zorgaanbieders (zoals een diëtist, 
verloskundige of psycholoog) zouden hier ook ruimte 
kunnen huren. De wens is om het zorgaanbod voor 
Reitdiep zo breed mogelijk te maken. 

Gezondheidscentrum Reitdiephaven geopend
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• Bezorggebied: postcode 9746
• Bezorgdagen: woensdag t/m zondag
• Bezorgtijden: 17.00 uur tot 20.00 uur
• Uitsluitend online bestellen en betalen*
• Minimale bestedingsbedrag €12,50
• Bezorgkosten €2,50

Of ga naar: idealebuurman.nl

Max

Arvid

BESTEL

ONLINEwww

Bestel via de QR code

bezorgt!

*)Voor de veiligheid van onze bezorgers

Locatie Zuidhorn
Wilhelminalaan 7
9801 BC  Zuidhorn
0594 501 280

Locatie Reitdiep
Reitdiephaven 352
9746 RJ  Groningen
050 87 00 030

Vanaf voorjaar 2021 verandert 
Dierenartsenpraktijk Zuidhorn 
en Dierenarts Reitdiep in:
 

Dierenkliniek Stad 
& Westerkwartier 

Vertrouwd gezicht, nieuwe naam

Vanaf komend voorjaar gaan onze praktijken in het centrum 
van Zuidhorn en in Reitdiephaven in Groningen samen 
verder onder een nieuwe naam: 

                Dierenkliniek Stad en Westerkwartier

Deze twee locaties vormden altijd al één praktijk. Met één 
naam voor de twee locaties zullen we een duidelijkere 
eenheid uitstralen. Onze service blijft ongewijzigd en we 
zullen met hetzelfde team 24 uur per dag, 7 dagen per week 
voor alle dieren klaar staan. 

Voor de meeste producten en diensten kunt u op beide 
locaties terecht, zoals u van ons gewend was. Op de locatie 
in Zuidhorn maken we de echo’s, röntgenfoto’s en hebben we 
dentale röntgen voor de gebitsbehandelingen. Zowel voor 
gezelschapsdieren als landbouwhuisdieren bent u bij 
Dierenkliniek Stad en Westerkwartier aan het juiste adres. 
Vanuit onze locatie in Zuidhorn rijden collega’s naar 
veehouders toe om koeien, paarden en schapen te behande-
len. Op beide locaties kunt u met uw huisdier terecht. 
Niet alleen honden en katten worden door ons behandeld. 
Ook met uw cavia, konijn of rat bent u bij ons aan het juiste 
adres. Door veel nascholingen te volgen op het gebied van 
cavia’s, konijnen en ratten hebben we hier veel kennis over 
vergaard. 

Gecertificeerd kat vriendelijke praktijk
In onze praktijk werken we met een kat vriendelijke aan-
pak van problemen bij katten. Zo zorgen we ervoor dat het 
bezoek aan ons als prettig wordt ervaren door zowel kat als 
eigenaar. Daarmee hebben wij hebben het certificaat              
kat vriendelijke praktijk kunnen krijgen. Het certificaat 
wordt uitgegeven door de International Society of Feline 
Medicine, de veterinaire tak van International Cat Care. 

Konijn vriendelijke praktijk
Sinds 2018 werken we in onze praktijk met een konijn 
vriendelijke aanpak van problemen bij konijnen. In 
Engeland bestaat er een keurmerk voor Konijnvriendelijke 
Dierenklinieken en konijndeskundige dierenartsen. Dit 
certificaat wordt uitgegeven door Rabbit Welfare 
Association & Fund (RWAF). In Nederland wordt dit 
certificaat nog niet uitgegeven, wij werken echter wel volgens 
de richtlijnen van de RWAF. Zo zorgen we ervoor dat het 
bezoek aan ons als prettig wordt ervaren door zowel konijn 
als eigenaar.

De telefoonnummers van beide locaties blijven ongewijzigd. 
De locatie in Zuidhorn is bereikbaar op 0594-501280 
en de locatie in Reitdiephaven op 050-8700030.

Wij hopen u weer te ontmoeten op één van onze locaties.
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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 minishoot bij FotostudioAM  

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

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

Stuur uw oplossing vóór 30 juni 2021 naar:
redactie@reitdiepwijk.nl o.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. 
De winnaar krijgt uiterlijk 15 juli 2021 bericht. Met dit bericht kunt u dan uw prijs 
ophalen. Heel veel succes! 

Grondzijl 21, 9731 DG Groningen • T. 050 549 25 28
info@schippers-kuilman.nl • www.schippers-kuilman.nl

Wij zijn open van maandag tot vrijdag 
Van 08:00 tot 16:30 uur

Loodgieters werkzaamheden • Cv ketels • 
Elektrotechniek • Duurzame installaties• Data netwerken

Foto: Lana, bibipictures.com
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 Kidscorner
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De gezondste kinderopvang van Groningen!

kidsfirst.nl | 088 – 035 04 00

Healthy 
Ageing 
locatie

KDV en BSO | Reitdiephaven 153 | 9746 RC | Groningen

Boven de

Een blue zone is een gebied in de wereld waar mensen van nature gezonder oud worden. 
Kids First Reitdiephaven is een opvanglocatie waar kinderen en pedagogisch medewerkers de 

geheimen van een blue zone leren en zo de basis leggen voor gezond oud worden.

Karin Bakker, Personal Touch Travel
Al ruim 25 jaar is Karin Bakker in de reisbranche werkzaam, waarvan de laatste 10 jaar als zelfstandig reisadviseur bij Per-
sonal Touch Travel. Een zelfstandig reisadviseur is je eigen reisbureau aan huis. De klant geeft de reiswensen aan – dat kan 
per telefoon, e-mail of, pre-corona, bij de klant thuis en Karin Bakker stelt de perfecte reis samen. 

Zo’n reis wordt speciaal voor de klant op maat gemaakt. Of het nu gaat om een zonvakantie, stedentrip, huwelijksreis, 
wintersport of rondreis, voor elk budget kan Karin Bakker een mooie reis samenstellen. Dit kan variëren van een simpele 
vlucht met of zonder accommodatie, rondreizen, excursies tot aan kaartjes voor een voetbalwedstrijd of musical toe of, 
waarom ook niet, een reservering voor een diner bij een romantisch restaurant. Je kunt het zo gek niet bedenken, Karin 
Bakker regelt het. Deze uitgebreide service kost niets extra’s. 

Veilig en gezond
In deze onzekere tijd is het meer dan ooit verstandig om een reis te boeken via een zelfstandig reisadviseur. Op die manier 
heb je als klant slechts één contact, vanaf het moment dat je wensen uitgesproken worden totdat je weer veilig thuis op 
de bank zit. Wijzigt de situatie? Karin Bakker regelt het, of je nog thuis bent of al op je vakantiebestemming. Alles wordt 
voor jou uitgezocht, de veiligheidsmaatregelen, de situatie op de plaats van bestemming, de adviezen en de benodigde 
verzekeringen. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd.

Karin Bakker werkt met betrouwbare leveranciers en is altijd op de hoogte van de laatste actualiteiten. Met andere 
woorden, je wordt volledig ontzorgd, en zeg nu zelf; dat is in de huidige situatie toch wel erg fijn. Je persoonlijke 
reisadviseur is aangesloten bij de SGR en ANVR, je kunt dus met een gerust hart veilig en gezond op reis. 

Voor meer informatie neem contact op met Personal Touch Travel Karin Bakker
karin.bakker@personaltouchtravel.nl  of bel 06-31914994.

Coachingspraktijk Flow4U 

Even voorstellen:
Mijn naam is Carmen Bolder en jullie kennen mij 
misschien als leerkracht op OBS Meander en als 
voormalige wijkbewoner. Sinds eind vorig jaar ben ik 
gestart met mijn coachingspraktijk Flow4U, waar ik 
hoogbegaafde kinderen help hun talenten te ontdekken 
en om te kunnen gaan met hun hoogbegaafdheid.
Een aantal jaar geleden mocht ik aan een masterclass 
Hoogbegaafdheid deelnemen en toen was mijn passie 
geboren.
Ik heb zelf een zoon die vaak gefrustreerd naar huis 
kwam, omdat andere kinderen hem niet begrepen en 
ook op school kreeg hij niet wat hij nodig had. Voor 
ons als ouders was het moeilijk zijn intense emoties en 
reacties te begrijpen en wij zagen hem worstelen met 
zijn anders-zijn. Tegelijk genoten wij van zijn 
bijzondere humor en creativiteit. Maar pas toen ik met 
mijn opleiding voor zelfstandige talentbegeleider 
begon, konden wij de talenten en vaardigheden van 
hem volledig waarderen en hem helpen zichzelf te 
begrijpen en zijn vertrouwen in zichzelf te ontwikkelen. 
Als coach wil ik een spreekbuis zijn voor hoogbegaafde 
kinderen die door hun anders-zijn in problemen zitten 
en niet het onderwijsaanbod krijgen dat zij nodig heb-
ben om “in de flow” te raken.

Waar kan ik bij helpen?
• leren omgaan met je hoogbegaafdheid
• ontdekken van je eigen talenten
• ontwikkelen van een positief zelfbeeld
• op zoek gaan naar je intrinsieke motivatie
• ontwikkelen van een groeimindset
• ontwikkelen van executieve vaardigheden
• ondersteuning in communicatie met school

Flow4U is voor alle hoogbegaafde kinderen en voor 
alle kinderen die kenmerken van hoogbegaafdheid 
laten zien. Op mijn website zijn deze te vinden.
Wil je meer weten over mijn praktijk, dan ben je van 
harte uitgenodigd om op mijn website te kijken en 
contact met mij op te nemen. 

Carmen Bolder carmenbolder@flow4u.nl
Graauwedijk 20 website: https://flow4u.nl

  9625 PC Overschild    
  06-34510242

Advertenties
In deze wijkkrant bestaat de mogelijk heid te adverteren. 
Hieronder een overzicht met de prijzen per advertentie per uitgave 
voor het kalenderjaar 2021.

Formaten, breedte x hoogte:
A4,  staand = 185 x 265 mm: €185
A5, liggend = 185 x 130 mm:   €95
A6,  staand =   90 x 130 mm:    €60
A7, liggend =    90 x  60 mm:    €35  

Advertenties aanleveren als pdf bestand 

Colofon
  
De Reitdiep wijkkrant is de krant voor de bewoners van het 
Reitdiepgebied en wordt gemaakt door vrijwilligers. 
De wijkkrant verschijnt eens per jaar.   
 
Coördinatie en redactie: Alexandra Groote  
Vormgeving: Arie van der Meer 
www.fotostudioAM.nl 

Aanleveren
 
Kopij en advertenties graag mailen naar: redactie@reitdiepwijk.nl
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Het modernste autobedrijf van Groningen

WIJ ZIJN VERHUISD!

Na 50 jaar gevestigd te zijn geweest aan de Friesestraatweg 231,
zijn wij nu verhuisd naar een schitterende locatie tegenover 

het Transferium in de Reitdiepwijk op Wadwerd 2!

Iedereen heten wij nu op deze locatie van harte welkom in onze supermoderne werkplaats 
of in de ruime showroom voor een mooie en betaalbare occasion!

Wadwerd 2
9746 DC Groningen
(050) 571 99 00

info@veldmajansen.nl
vakgarageveldmajansen.nl

 Overzichtelijk en transparant opgezet bedrijf; vanaf de receptie heeft u 
 goed zicht op de werkplaats en showroom

 Moderne werkplaats; door de nieuwste apparatuur en een complete test-en diagnosestraat 
 kunnen wij uw auto nog efficiënter onderhouden en u een gepast advies geven. 

 Goed bereikbaar; ruime parkeermogelijkheid en een energiezuinig bedrijfspand; 
 nog prettiger thuiskomen bij Vakgarage Veldma Jansen

 Nieuw; in onze nieuwe werkplaats kunnen wij ook elektrische 
 voertuigen onderhouden.

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN ALLE AUTOMERKEN!
Daarnaast doen wij óók onderhoud aan uw camper of caravan!

Volg ons ook op    vakgarageveldmajansen    en    vakgarageveldmajansen


