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In dit nummer o.a.:

Reitdiep Aardgasvrij

Samenvatting bijeenkomst 11 september in het Wijklokaal
Het is alweer even geleden, en toch willen
we jullie alsnog graag bedanken. Want,
wat goed en fijn dat (een deel van) jullie
er waren bij de Bijeenkomst Aardgasvrij
Reitdiep op 11 september. Tijdens deze
sessie bespraken we welke maatregelen
we samen in onze wijk, en individueel
thuis kunnen nemen in de route naar
Aardgasvrij.

Hieronder een korte
samenvatting:
1. De “wil” om een aardgasvrije wijk te
realiseren is er voor velen, de noodzaak
voor ons allemaal. De opgave is om voor
onze wijk op een goede manier in beeld te
krijgen welke mogelijkheden er zijn, welke
keuzes we als bewoners hebben, en wat de
(financiële) consequenties zijn.
Lees verder op pagina 4.
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Beste lezer,

2

Door omstandigheden iets later dan
gepland weer een nieuwe uitgave
van de Reitdiepkrant. Het is weer
een mooie krant geworden! Er is veel
kopij ingeleverd en we mogen ook
een aantal nieuwe adverteerders
verwelkomen! Mede namens Karin
van der Vegt veel leesplezier!
Arie van der Meer
PS: schroom niet om weer mooie
stukjes en foto’s te sturen naar
reitdiepkrant@gmail.com voor de
nieuwe uitgave van de Reitdiepkrant
in het voorjaar!

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

Redactie

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

Aanleveren

Kopij en advertenties mail naar:
reitdiepkrant@gmail.com

BuurtAED redt levens
Oude Riet heeft afgelopen weken actie gevoerd via buurtaed.nl om
een AED aan te schaffen. Er is met groot enthousiasme gereageerd
en gedoneerd. Hopelijk hangt de AED aan het begin van Oude Riet
als onze wijkkrant op de deurmat valt of vlot daarna.

Een AED is een apparaat dat via een schok
het hart weer aan het pompen kan krijgen
na een hartstilstand. Met een AED in de
straat vergroten we de overlevingskans
van buurtgenoten, opa’s en oma’s en
vrienden die op bezoek zijn, of willekeurige
voorbijgangers die een hartstilstand krijgen.
In Nederland zijn er tussen 7.000 en 8.000
reanimaties per jaar. In 70% van de gevallen
vindt een hartstilstand thuis plaats. Meestal
starten omstanders de reanimatie al voordat
de ambulance er is. Binnen 6 minuten
reanimeren en een AED gebruiken, redt
levens.

De Oude Riet-AED wordt aangemeld bij het
oproepsysteem voor burgerhulpverleners
en is dan dag en nacht beschikbaar. Zodra
iemand in onze buurt 112 belt vanwege
een hartstilstand, worden direct burger
hulpverleners opgeroepen die de AED
kunnen ophalen en gebruiken. Ook kan een
ieder uit onze straat en directe buurt die
dat wil, de pincode krijgen om de kast te
kunnen openen.
Wil je zelf als straat of deel van de Reit
diepwijk een AED aanschaffen? De initiatief
nemer kan via www.buurtaed.nl een actie
op touw zetten. Via crowdfunding wordt
het bedrag bij elkaar gehaald (eenvoudig
via iDeal) en als de actie niet slaagt, krijgt
iedereen zijn geld terug. Het is echt simpel
om een BuurtAED-actie te starten en het is
nog leuk en vooral nuttig bovendien!
Marieke Verschoor
(Oude Riet 15, marieke.verschoor@home.nl)
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Vanuit het bestuur
Bestuurswisselingen
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn
Jan Mulder, voorzitter, Annie Borgerink,
secretaris en Gert-Jan Komduur, algemeen
lid afgetreden en hebben zij afscheid
genomen van het bestuur. Namens het
bestuur wil ik Jan nogmaals bedanken voor
zijn enorme inzet voor de wijk gedurende
15 jaar. Er is de afgelopen jaren veel
neergezet waar wij met elkaar van mogen
profiteren. Annie en Gert-Jan hebben hierin
vele jaren een bijdrage geleverd en ook
dank voor jullie inzet. Lanj Jiang en Frans
de Boer zijn als algemeen bestuursleden
toegetreden en ik heb het voorzitterschap
overgenomen.

Wat speelt er zoal in de wijk
Er zijn verschillende nieuwe bewoners
in de wijk bijgekomen. Samen hebben
ze tijdens een BBQ kennis met elkaar
gemaakt. Er wordt nog druk gebouwd
aan de laatste huizen van fase 4. Fase 3 is
gestart en volop in voorbereiding. Verder
wordt er druk gebouwd aan de woontoren
en is de commissie bezorgde bewoners in
gesprek met de gemeente over de bouw
op het festivalterrein. Wat opgevallen is bij
de voorbereiding van de bouw is het oog
voor de natuur dat zichtbaar werd door
groene schotten rondom de waterplassen.
Er huizen namelijk verschillende bijzondere
kikkersoorten in onze wijk die op het terrein
van fase 3 leefden.

Zij zijn met zorg begeleid naar een nieuwe
leefomgeving. Geweldig! Weer een mooi
beeld van onze wijk, wij wonen hier samen
en zijn verschillend maar kunnen elkaar
vinden in de activiteiten en bijeenkomsten
in het wijkgebouw en de wijk. Velen van
ons hebben een rol als vrijwilliger bij een
activiteit of in een commissie. Het is een
bewonersvereniging voor en door bewoners
en samen zorgen we voor de leefbaarheid
van de wijk. Mijn complimenten voor
alle inzet die ook dit jaar weer door de
verschillende commissies is geleverd. We
kunnen terugkijken op een geslaagde
wandelvierdaagse, de Reitdiep-run, het
Reitdiep-popfestival, een Meet en Greet. Op
3 november is er een fakkeloptocht langs
het Reitdiep en daarna kunnen we al snel
Sinterklaas weer verwelkomen. De Pub-quiz
was weer een groot succes met een enorme
opkomst.
Er zijn in het wijkgebouw verschillende
bijeenkomsten geweest met o.a. informatie
over duurzaamheid en bouw. Vanaf 31
oktober zullen de producten van de streek
boer af te halen zijn in het wijkgebouw,
daar treft u dan ook medebewoners. Op
woensdagavond tussen 20 en 22 uur zijn
1 of 2 bestuursleden aanwezig. U kunt
dan langs komen voor een kopje koffie
en vragen stellen aan het bestuur. Ideeën
en suggesties voor activiteiten binnen
of buiten het wijkgebouw kunt u dan
bespreken.

De algemene ledenvergadering
Op 25 april jl. heeft de algemene leden
vergadering plaatsgevonden. De ver
schillende commissies hebben hun plannen
en acties gepresenteerd. De commissie
duurzaamheid heeft samen met de
gemeente informatie gegeven over de
plannen in het kader van duurzame energie.
Het bestuur wil graag samen met de
bewoners een visie ontwikkelen m.b.t. een
aantal ontwikkelpunten in de wijk, wat
willen we realiseren de komende 3-5 jaar.
Nadere informatie hierover zal binnenkort
volgen. De commissie Cultuur & Sport (C&S)
zoekt nieuwe initiatiefnemers en kartrekkers
om activiteiten voor en door bewoners
te organiseren. We zoeken nog steeds
vrijwilligers, bij alle activiteiten hebben we
de bewoners nodig, twijfelt u of heeft u
vragen, u kunt altijd iemand van het bestuur
of een commissie benaderen.
De nieuwe bestuursleden werden voor
gesteld aan de leden en benoemd. U
kunt de afspraken van de jaarlijkse leden
vergadering nalezen op de website.
Het was een plezierige vergadering die
afgesloten werd met gezellig napraten
onder het genot van een drankje.
Riewinga Wierenga
Voorzitter bewonersvereniging Reitdiepwijk
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Vervolg van pagina 1.
2. De gemeente heeft de ambitie om in 2035 aardgasvrij te zijn,
en in 2035 alleen nog gebruik te maken van duurzame energie; om
dit te realiseren heeft de gemeente gekozen voor een wijkgerichte
aanpak (op de website van de wijkvereniging staat een filmpje met
toelichting). Momenteel onderzoekt de gemeente in overleg met de
duurzaamheidscommissie op welke wijze dat in Reitdiep het beste
kan. De inbreng van bewoners is daarbij essentieel. Als bewoners
zijn we dan ook (samen met Grunneger Power) uitdrukkelijk uitge
nodigd om hiervoor input te leveren en met de gemeente samen te
werken.
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3. Er zijn verschillende routes naar aardgasvrij: iedere Reitdieper
kan in principe zijn of haar eigen route kiezen, en zijn of haar eigen
snelheid, afhankelijk van ieders woonsituatie. Wel is zeker dat op
een gegeven moment de levering van aardgas zal stoppen! Op de
website van de wijkvereniging hebben we een aantal mogelijke
routes in beeld gebracht.
4. Tijdens de bijeenkomst zijn 3 energiescenario’s voor 2035
gepresenteerd en besproken:
Scenario 1: Warmtenet Zernike
Aansluiten op het grootschalige warmtenet dat momenteel op het
Zernike-terrein wordt ontwikkeld is onwaarschijnlijk. De gemeente
heeft aangegeven dat dit warmtenet in eerste instantie wordt
ontwikkeld voor de wijken Paddepoel, Selwerd, en mogelijk daarna
Vinkhuizen. Deze jaren 60-wijken, zijn ook het meest geschikt
voor dit warmtenet, met name de grote gebouwen en collectief
verwarmde complexen. Wel wordt in Reitdiep de nieuwbouw op de
Structonlocatie aangesloten op dit warmtenet.
Scenario 2: Hybride scenario
In dit scenario worden de huizen het grootste deel van het jaar
verwarmd door een warmtepomp, die de energie uit de buitenlucht
haalt. Alleen als het echt koud is schakelt de warmtepomp over
op een CV-ketel, die het huis verwarmd met nu nog aardgas. In
de toekomst als er geen aardgas meer beschikbaar is, zou daar
bijvoorbeeld groen gas voor in de plaats moeten komen. Belang
rijk aandachtspunt is dat er veel te weinig groen gas beschikbaar
is. Naar verwachting zal dit de komende jaren wel toenemen,
maar onvoldoende om alle woningen te voorzien van groen gas.
Het hybride scenario kan mogelijk wel als tussenoplossing een rol
spelen.

Scenario 3: All Electric
In dit scenario worden de woningen volledig elektrisch verwarmd.
Dit kan individueel of collectief.
Individueel: mbv een individuele lucht/water warmtepomp of
bodemwarmtepomp; De lucht/water warmtepomp is tijdens de
bijeenkomst uitgebreid gepresenteerd; dit in combinatie met
vloerverwarming, elektrisch koken, zonnepanelen en kieren
dichten. Met name over de warmtepomp waren veel vragen,
en de gepresenteerde oplossing bleek voor veel mensen nog
onvoldoende aantrekkelijk (o.a. vanwege de kosten).
Vervolgacties: nader onderzoek individuele warmtepompoplossing, op maat voor de woningen in Reitdiep; hierbij nemen we
een aantal (maximaal 5) verschillende woningen uit verschillende
bouwjaren als voorbeeld. Heeft u hiervoor belangstelling of wilt u
hierover meer informatie, stuur een mail naar bestuur@reitdiepwijk.
nl. Zelf op onderzoek uit; een excursie naar buurtbewoners die een
warmtepomp hebben geïnstalleerd!
Op de website staat een beknopte toelichting van de individuele
warmtepomp, inclusief vragen en antwoorden.
Collectief: bijv. door kleine collectieven per buurt, met behulp van
een collectieve (bodem)warmtepomp, waarbij indien mogelijk
gebruik wordt gemaakt van energie uit oppervlaktewater. Deze
oplossing wordt in de nieuwbouw al wel toegepast, maar is in
de bestaande bouw nieuw. Randvoorwaarde is dat bewoners
geïnteresseerd zijn om samen met hun buurt een collectieve
energievoorziening te willen realiseren. Tijdens de bijeenkomst
hebben verschillende bewoners aangegeven hierin te zijn
geïnteresseerd.
Vervolgactie: nader onderzoek haalbaarheid collectieve
warmtepomp, in combinatie met het gebruik van energie uit
oppervlaktewater.

5. Energie delen met je buren
Er zijn in Reitdiep veel mensen die al zonnepanelen hebben
geplaatst op hun dak. Echter: er staan in Reitdiep ook een behoorlijk
aantal huizen waarvan het dak niet geschikt is voor zonnepanelen.
Waarom kunnen we geen duurzame energie leveren aan onze
buren?
Vervolgactie: pilot energiedelen met je buren in Reitdiep; hierin
onderzoeken we de mogelijkheden, op basis van een aantal
woningen in Reitdiep. Wilt u hierover meer informatie, stuur een
mail naar bestuur@reitdiepwijk.nl.

6. Andere mogelijke oplossingen, opmerkingen en
vragen
Tijdens en na de bijeenkomst kregen we veel vragen en reacties en
zijn andere mogelijke oplossingen besproken. Geweldig! Hieronder
een greep uit de vele reacties: Heeft de gemeente alle andere
scenario’s voldoende onderzocht. Zijn er nog andere scenario’s
mogelijk: waterstof, groen gas, palletkachels, infraroodpanelen,
restwarmte van Zernike? Kunnen we collectief zonnepanelen
aanschaffen, bijv op het dak van de school of winkelcentrum?
Welke eenvoudige maatregelen kunnen we nu al nemen, bijv.
kieren dichten? Wat is de lange termijnvisie van de overheid?
Samen met Gemeente Groningen, Groningen Woont Slim en
Grunneger Power beantwoorden wij deze graag voor je. Op de
website hebben wij daarom een extra pagina aangemaakt die hierin
voorziet.
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7. De Streekboer
De Streekboer heeft zich, op initiatief van de duurzaamheids
commissie, voorgesteld tijdens deze bijeenkomst. Zij hebben in het
kort verteld wie zij zijn en wat ze doen en hebben inmiddels een
afhaalpunt, gerund door vrijwilligers (wijkbewoners), geopend in
de Reitdiepwijk. De Streekboer wil het voor iedereen weer mogelijk
maken om op een gemakkelijke manier producten bij lokale boeren
te kopen. Op die manier weet je wat je eet, waar jouw eten vandaan
komt en dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten.
Lees ook het stukje elders in deze krant.

Activiteiten Rietvogel
Elke woensdagavond: tussen 20.00 en 22.00 uur inloop
in het wijklokaal, georganiseerd door de wijkraad.

14 december: Bingo, zie pagina 14!

8. Overzicht vervolgacties
Elke woensdagavond organiseert de wijkraad tussen 20.00 en 22.00
uur een inloop in het wijklokaal. Hier kan iedereen zijn vragen
stellen, ideeën delen, van de buren leren, etc. Dat kan over energie
gaan, maar ook over alle andere zaken die de wijk Reitdiep aangaat.
Als Duurzaamheidscommissie willen we de komende periode een
aantal acties organiseren:
• Excursie naar buurtbewoners die al een warmtepomp hebben
geïnstalleerd, in combinatie met een excursie naar het Energie	transitiecentrum op Zernike
• Winteractie: kieren dichten
• Onderzoek naar de haalbaarheid om ergens in de wijk
collectieve zonnepanelen te plaatsen
En wist je al dat je via Snappcar gebruik kunt maken van onze
elektrische deelauto?
Daarnaast werken we samen met de gemeente, Grunneger Power
en Groningen Woont Slim verder aan het Wijkenergieplan Reitdiep.
We brengen daar uiteraard al jullie ideeën, vragen, reacties en
suggesties in. Als de resultaten van de vervolgonderzoeken bekend
zijn, en het wijkenergieplan een slag concreter is organiseren we
opnieuw een bijeenkomst hierover.

Aanbod van Woldmeer fotografie, Arie van der Meer:

Workshop: haal meer uit je digitale camera
Nooit meer fotograferen op de automatische stand? De
belichtingsdriehoek echt begrijpen, een stukje theorie,
maar ook praktisch bezig zijn met je eigen camera, met
weekopdrachten aan de slag, portretfotografie, gebruik
van diverse lichtsoorten, dit alles met persoonlijke
begeleiding.
Locatie: de Rietvogel
Data: 15, 22 en 29 januari
Tijd: 19.30 tot 22.15 uur
Kosten cursus all in: € 25
Opgave via: info@woldmeer.nl
Ook heel geschikt als ouder en kind activiteit

Binnenkort informeren we jullie graag met meer details. Heb je
in de tussentijd vragen of feedback? Of, vind je het leuk om ook
plaats te nemen in de Duurzaamheidscommissie? Dan horen we dit
natuurlijk graag! Mail gerust naar bestuur@reitdiepwijk.nl .
Met vriendelijke groet,
Duurzaamheidscommissie Reitdiep
Thanh Mai, Nel Leertouwer, Dieuwke Visser, Marlie Wabeke

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

Formaten, breedte x hoogte:

Hele pagina = 185 x 265 mm: 166 euro
Halve pagina = 185 x 130 mm: 83 euro
1/4 pagina = 90 x 130 mm: 50 euro
1/8 pagina = 90 x 60 mm: 30 euro
Aanleveren als pdf naar reitdiepkrant@gmail.com

foto: Arie van der Meer,
Woldmeer Fotografie
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De Rietvogel, twee jaar na opening
Sinds het voorjaar van 2016 beschikt de wijk Reitdiep over een eigen wijkgebouw.
Het is gehuisvest aan Joeswerd 22 en maakt deel uit van de dependance van de
scholen, maar is voor en door de wijk tot stand gekomen. Ook de inrichting is met
vrijwilligers uit de wijk gebouwd.
De eerste twee jaar is er intensief
gebruikt gemaakt van het wijkgebouw,
voor vergaderingen, Pub-quizzen en
de vele activiteiten die er werden geor
ganiseerd door Cultuur & Sport, maar
ook bedankfeestjes van de ReitdiepPop
organisatie.
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Afgelopen jaar is er tijdens de Algemene
Ledenvergadering door de leden van
Cultuur & Sport aangegeven dat zij al
langere tijd op zoek waren naar nieuwe
initiatiefnemers en kartrekkers, maar deze
zich niet aandienen en dat zij de activiteiten
niet langer kunnen en willen organiseren.
Erg jammer omdat er altijd leuke activiteiten
werden georganiseerd. Aangezien onze
wijk enorm aan het groeien is, willen we
de Rietvogel toch nog eens goed onder de
aandacht brengen, vandaar dit bericht.
De Rietvogel is zeer geschikt om leuke
activiteiten voor kinderen te organiseren
er zijn voldoende materialen en middelen
aanwezig, maar ook een schaakclub,

klaverjasavond, schilderen, handwerken
of bijvoorbeeld een kinderdisco het kan
allemaal, maar zonder initiatiefnemers/
vrijwilligers lukt dit niet.
In de Reitdiep Wijkkrant nr.1/2017 destijds
een verslag gedaan van het eerste jaar
met veel afbeeldingen, zodat je een indruk
kreeg wat er allemaal te doen was. Ook nu
willen we met afbeeldingen nogmaals een
impressie geven door middel van foto’s.
Dus heb je een idee of voorstel of ben jij die
creatieve vrijwilliger die weer nieuw leven
blaast in de commissie Cultuur & Sport,
laat het weten en neem contact op via
bestuur@reitdiepwijk.nl, maar kijk vooral
ook eens op www.reitdiepwijk.nl of op de
openbare facebookpagina van Cultuur &
Sport Reitdiep, waarop vele foto’s staan.
Ook zijn wij op zoek naar iemand die het
beheer van het wijklokaal op zich wil
nemen. De huidige beheerder heeft het 3
jaar gedaan en geeft de sleutel graag door.

Artistiek

Dames- en herenkapsalon

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

Activiteiten in
De Rietvogel

Vuurpotten maken

Koken voor gasten

Workshop speksteen
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Nieuw! Dierenarts Reitdiep
komt bij u thuis
Op maandagmiddag komt Dierenartsen
praktijk Zuidhorn-Reitdiep nu ook bij u
thuis voor een consult tegen een geredu
ceerd tarief!

Thuisvisite
Om een dierenartsbezoek voor iedereen
mogelijk te maken komt Dierenartsen
praktijk Zuidhorn-Reitdiep nu ook bij u
thuis. Dit kan bijvoorbeeld een uitkomst
zijn voor mensen die niet beschikken over
vervoer of slecht ter been zijn. Wanneer u
meerdere dieren heeft kan het ook prettig
zijn dat de dierenarts bij u thuis komt. Een
specifieke reden om gebruik te maken van
deze dienst is niet nodig. De dierenarts aan
huis is er voor iedereen!
Dierenartsenpraktijk Zuidhorn-Reitdiep start
met visites rijden voor gezelschapsdieren op
iedere maandagmiddag. Voor thuisvisites
tussen 15:00 – 17:30 wordt een gereduceerd
tarief berekend. Een thuisvisite op een ander
moment blijft natuurlijk ook mogelijk.
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De praktijk beperkt zich niet tot het
behandelen van zieke (huis)dieren, maar
richt zich ook op goede verzorging van
dieren en het voorkómen van ziekten
middels preventieve zorg en voeding. Het
gezond houden van dieren, het verhogen
van hun afweer en het bevorderen van hun
welzijn staan hierbij centraal. Bij Dieren
artsenpraktijk Zuidhorn-Reitdiep werken
10 dierenartsen, die zich hebben toegelegd
op verschillende deelgebieden. Oog voor
mens en dier staan hierbij centraal. Voor
spoedgevallen is de praktijk 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Voor meer
informatie kunt u een kijkje nemen op de
website of de facebookpagina of neem
gerust contact op met de praktijk.

De praktijk

www.dierenartszuidhorn.nl
0594-501280
info@dierenartszuidhorn.nl

Dierenartsenpraktijk Zuidhorn-Reitdiep is
een gemengde praktijk die zich richt op
gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren,
(kleine) herkauwers, pluimvee en paarden.

www.dierenartsreitdiep.nl
050-8700030
info@dierenartsreitdiep.nl

Het verschil maken in het
leven van uw stadgenoot?
In Groningen wonen veel ouderen die eenzaam zijn. Doordat ze
moeilijk de deur uit kunnen komen en een klein netwerk hebben,
missen ze sociaal contact. Sommigen melden zich daarom bij
Humanitas aan voor een vrijwilliger. Ze zijn bijvoorbeeld op zoek
naar iemand om even een rondje mee te wandelen, een kop thee
mee te drinken of een boodschapje te doen. Wilt u die persoon voor
ze zijn waardoor ze weer opfleuren?
Op basis van jouw wensen koppelt Humanitas jou aan een
passende deelnemer. Is er een klik? Dan spreek je wekelijks/om
de week met elkaar af. We hopen daarbij dat je de intentie hebt
om dit minimaal 1 jaar te doen. Onze (vrijwillige) coördinatoren
kunnen jou ondersteunen met individuele gesprekken, vrijwilligers
bijeenkomsten en scholing.

Meer weten of aanmelden?
Mail j.hartholt@humanitas.nl of bel 06-13653792.
Laat de ander opbloeien door jouw steun en aandacht.
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Samen leren 050
In Nederland hebben ongeveer 1,3 miljoen volwassenen
moeite met lezen en schrijven. Zo ook ouders van jonge
kinderen. Dat is zorgelijk, want de kans is groot dat er
hierdoor ook steeds meer kinderen taalproblemen krijgen.
Om dit te voorkomen is in Groningen ‘Samenleren’ gestart.
Samenleren is een gratis taalcursus voor ouders uit
Groningen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het
doel van de cursus is om op een laagdrempelige manier
ouders te stimuleren thuis met taal bezig te gaan. Jeugd GGZinstelling Molendrift, uitgeverij Bereslim en WIJ Groningen
zijn samen met gemeente Groningen en het Groninger
Forum initiatiefnemers van het project.
Kijk voor meer informatie op www.samenleren050.nl.

VOLOP KERSTCOLLECTIE aanwezig in de winkel!

Tegen inlevering van
deze advertentie ontvangt
u 5 euro korting op
een aankoop uit de kerst
collectie. U kunt één bon per
transactie inleveren.

Voor al uw
reiswensen!
www.personaltouchtravel.nl/karin-bakker
Kromme Riet 6 • Groningen
050 - 85 22 744 of 06 - 31 51 49 94

Reitdiephaven 259 050-2301323 www.harbourkidz.nl
Volg ons ook op facebook, instagram en twitter!
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ReitdiepPOP 2018

opnieuw een groot feest in de Reitdiephaven
10

Op 14 en 15 september was het weer
tijd voor muziekliefhebbers om naar de
Reitdiephaven in Groningen af te reizen.
Daar vond namelijk de vierde editie plaats
van ReitdiepPOP, een muziekfestival voor
jong en oud, georganiseerd door een
enthousiaste groep vrijwilligers. Dit jaar
waren er opnieuw duizenden bezoekers.
Op vrijdagavond was er een mogelijkheid
voor bezoekers om te genieten van het
heerlijke eten van de Cooking Highlander,
o.a. bekend van Noorderzon. Vele hongerige
magen werden gevuld.
The Dirty Daddies was dit jaar de publieks
trekker van ReitdiepPOP, met Luftwaffel
in het voorprogramma, en dat was meer
dan terecht. Met hun explosieve energie,
‘alles to the max’ instelling en 120 hits in
120 minuten aanpak zijn de zeven mannen
geliefde gasten geworden in feesttenten,
op festivals en in de clubs. Echter, nog
nooit eerder speelden zij op een festival
in Groningen. Daar is nu verandering
in gekomen! Deze mannen gaven een
wervelende show op de vrijdagavond.
Ook dit jaar was de organisatie er weer
in geslaagd om op zaterdag een zeer
afwisselend programma voor kinderen én
ouders neer te zetten.

Op zaterdag werd het festival geopend met
een beweegfestival, mede georganiseerd
door Sport050. Dit in het kader van de
Nationale Sportweek, waar Groningen dit
jaar één van de hostcities voor was. De
kickoff van deze sportieve week vond plaats
op het podium, met medewerking van
wethouder Paul de Rook. Er werden diverse
sportclinics gegeven door sportaanbieders
uit de buurt. Daarnaast waren er meerdere
activiteiten op het gebied van gezondheid
en bewegen. Een sportieve manier om de
dag te beginnen!

Kinderen konden ’s middags hun fiets
versieren tijdens de Pimp your Bike
activiteit, gevolgd door de welbekende
fietstocht door de Reitdiepwijk. Na de
tour stonden er pannenkoeken klaar en
konden de kinderen vervolgens uit hun
dak gaan tijdens de kinderdisco met Bart
en Elise, gevolgd door een spectaculair
familiespel: Ik heb de beste! Alle activiteiten
worden mogelijk gemaakt door vele
sponsoren met Het Toddlers Huis als
hoofdsponsor en ondersteund vanuit het
VSB Fonds.
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Vanaf 15:00 uur was het dan tijd voor
livemuziek met in de avond de inmiddels
bekende Proud 2B Fout party. Er werd
volop gedanst en feest gevierd. Het festival
is tijdens de twee dagen weer vastgelegd
door studenten van het Noorderpoort
College.

Het bestuur van ReitdiepPOP kijkt terug op
een fantastisch weekend en wil via deze
weg de sponsoren, de vrijwiligers en de vele
bezoekers bedanken. Volgend jaar zal de
vijfde editie van het festival plaatsvinden.
Het bestuur heeft aangegeven dat het
organiseren van een muziekfestival als deze
vooral op financieel gebied een enorme

uitdaging is. Suggesties op dit gebied,
voor wat betreft subsidies / fondsen /
sponsoren zijn altijd welkom. Ook hebben
twee bestuursleden afscheid genomen en
daarom zijn er twee vacatures ontstaan voor
penningmeester en medewerker marketing
en PR. Meer informatie?
www.reitdieppop.nl
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Nu even ophouden met maar doorgaan
Vertragen. Ik lees er graag over, ik vertel of schrijf er graag
over en ik breng het het liefst ook dagelijks in de praktijk. Maar
diezelfde praktijk is weerbarstig: het lukt me vaker niet dan wel.
En dan heb ik het over het totale concept van ont-stressen en
bewuster leven, wat een stuk gemakkelijker gaat als je vertraagt.
Pas dan zie je namelijk hoe snel je normaliter leeft en wat je
‘onderweg’ mist aan ervaringen.
Ik heb langzaam leven altijd prettig gevonden. Ik was nooit van
de ‘immer-gerade-aus’. Natuurlijk deed ik daar dapper aan mee
toen ik jong was, maar ik weet nog hoe ik me kon verheugen op
een avondje alleen thuis, beetje aanklooien, muziekje luisteren en
schrijven in mijn dagboek. Ik had het echt nodig om te herstellen
van de avondjes stappen of van alle sociale activiteiten. Er was
toen, in mijn beleving, nog weleens stilte of rust. Ik herinner me
bijvoorbeeld dat geruststellende geluid van de klok op de achter
grond of van mijn moeder die aan het koken was. En dat je zelf dan
he-le-maal niets hoeft. Dat heerlijke passieve gevoel dat je ergens
onderweg verliest als je kind-af bent. Daarna ben jij opeens diegene
die op de achtergrond in de pannen roert.
Wat maakt nou eigenlijk dat je je druk of gespannen voelt? Uit
onderzoek blijkt dat niet de af en toe voorkomende deadlinestress de boosdoener is (zolang je naderhand maar tijd hebt om
uit te rusten en bij te tanken), maar de constante stroom van
prikkels (geluid, telefoon, social-media, (blauw) licht, sociale druk,
keuzestress). En dat altijd aanwezige stemmetje in je hoofd die
je wijsmaakt dat het niet genoeg
is wat je doet, dat je nuttig bezig
moet zijn, dat tijd kostbaar is (daar
heeft dat stemmetje een punt,
maar het geeft ons het gevoel dat
we het nog meer moeten ‘pakken’
in actie en handelingen), dat je
niet lui mag zijn. En als we dan
al een luier-momentje pakken,
dan zijn we er vaak niet helemaal
bij. Boodschappenlijstjes, onrust
en schuldgevoel steken de kop
op. Herkenbaar? Voor mij wel. Ik
noem het niet voor niets ‘gestolen’
momentjes (maar van wie steel ik ze
dan? Ze zijn toch al van mij?) en het
voelt als spijbelen. Waanzin!
Ik kijk heel graag naar het
programma van Sophie Hilbrand
over het fenomeen burn-out. Mooi
hoe ze van alle kanten bekijkt hoe
en waarom zoveel mensen stress
ervaren. De verklaringen van
onze rusteloze geest in een tijd
waar er altijd iets te doen valt. Als
echte rampentoerist geniet ik ook
van haar inkijkjes in de Japanse
samenleving. Daar waar mensen
zich letterlijk dood werken. Daar

waar het al helemaal nooit stil of leeg lijkt. Terwijl Japan notabene
één van de bakermatten is van de meditatie en yoga. Hoe kan dat?
Hier is het gelukkig nog niet extreem, maar het is goed te beseffen
dat we steeds minder de ‘uit’-knop weten te vinden en dat de
meesten van ons chronisch stress ervaren. Dat heeft z’n weerslag
op alles: allereerst natuurlijk op onze gezondheid, maar ook op
ons humeur, ons algemene gevoel van wel-zijn, ons incasserings
vermogen en ons geluk. We slapen er slecht door, ons lichaam laat
ons in de steek, we worden ziek.
Wat te doen? Slaap is enorm belangrijk voor ons herstel, het
lichaam kan verwerken, ontgiften, schoon worden en weer fit een
nieuwe dag in. Maar ook rustmomentjes op een dag helpen om je
ontspannen en gezond te houden. Dat kan door een wandeling
buiten, een tijdschrift lezen in de zon (vitamine D!) of ’s-avonds
een boek lezen in plaats van in de telefoon of televisie te duiken.
Natuurlijk ontspan je ook van gezellig shoppen met je vriendin
of met een groep uit eten gaan, als dat voor jou werkt. Maar
probeer ook de stilte in te duiken! Adem eens diep in en uit, laat je
schouders zakken en sluit je ogen. Voel je lijf en leer de taal van je
lichaam lezen. Je lichaam is namelijk ontzettend wijs en van nature
ook best lui. Relax! Dat mag best!
Esther Gerringa,
yogastudio tadelungt (yin yoga aan de haven)
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Kids First COP groep en WeFitness
bewegen samen in Reitdiephaven
In november gaat BSO Kids First Reitdiephaven starten met
een “actieve” samenwerking met de naastgelegen sportschool
WeFitness. Ook kinderen van de BSO in Gravenburg zullen bij
deze activiteiten aanhaken. De sportieve activiteiten (zoals dans,
voetbal en bootcamp) vinden voornamelijk in de buitenlucht
plaats.
Marieke Wijninga, woonachtig in de Reitdiepwijk en moeder van
drie sportieve dochters is werkzaam als communicatieadviseur bij
Kids First COP groep. Zij benadrukt: “In deze wijk is gezondheid
en beweging een item dat bij de bewoners hoog in het vaandel
staat. Een buitenschoolse opvang die hier serieus op inhaakt, is er
op dit moment nog niet. Daarom is het een goed moment en een
uitgelezen kans voor Kids First COP groep om in deze behoefte te
voorzien!”

Meer informatie
Mieke de Groot (Wijkmanager) van Kids First COP groep,
06-83445388.

Samen met WeFitness bewegen in Reitdiephaven

Naast de samenwerking met WeFitness kunnen de kinderen
binnenkort ook starten met het volgen van zwemlessen tijdens
de BSO-uren. Ouders worden door de samenwerking tussen
Zwemcentrum Zuidhorn en Kids First COP groep “ontzorgd”.

14

Nieuw in

Reitdiepwijk:

Sport BSO

kidsfirst.nl | 088 – 035 04 00
Sport BSO | Reitdiephaven 153 | 9746 RC | Groningen
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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

De kerk, een plek van rust?!
Onlangs schreef een gepensioneerde dominee (P.L. de Jong) in
zijn memoires; ‘waarom zou je zelf het spirituele wiel gaan
uitvinden, terwijl je nauwelijks tijd hebt om een goed boek of
een goede krant te lezen en er om de hoek een oude kerk staat?’
In de context van het boek en het leven van deze man zijn deze
woorden niet bedoeld als beschuldiging, maar als een hartelijke
uitnodiging; kom eens over de drempel van de kerk, het zal je
goed doen.
In de achtertuin van de Reitdiepwijk staat het kerkje van
Dorkwerd. Elke zondag gaan de deuren open voor de diensten
en daarnaast zijn ook op andere dagen (overdag) de deuren
van het slot om mensen die even een moment van rust willen
nemen een plek te gunnen. Maak er gerust gebruik van! Het
leven is soms hectisch en een rustmoment heb je soms even
nodig. Mocht een keer onbedoeld de deur toch dicht zijn, bel
even aan bij de pastorie en je kan de sleutel meekrijgen.
Michel van Heijningen
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Bij ons in
de wijk

Powerwalking
Wil jij in 1 uur lachend en met plezier afslanken, meer energie
krijgen en fitter worden? Wil jij graag buiten sporten en ben jij
toe aan een nieuwe uitdaging? Dan is dit precies wat jij zoekt!

16

Powerwalking is lopen in een stevig tempo. Tussendoor
doe je spierversterkende oefeningen en/of intervaltraining.
Dit zorgt ervoor dat je vet verbrandt en een strakker figuur
krijgt. Daarnaast krijg je meer conditie en energie. Het is
een natuurlijke manier van bewegen met weinig weerstand.
Powerwalking is geen hardlopen.
Het gemiddelde calorie verbruik met Powerwalking kan
oplopen tot wel 500 calorieën per uur.
Powerwalking is geschikt voor iedereen en door de natuurlijke
vorm van bewegen, met weinig weerstand, is de kans op
blessures nagenoeg nihil.
Meld je vrijblijvend aan voor een gratis proefles!!
www.powerwalkinggroningen.nl

Maandag om 19:30
uur tot 20:30 uur
Donderdag om 19
:30 uur tot 20:30 uu
r
Zondag om 10:00
uur tot 11:00 uur
Locatie P+R Reitd
iep

Tot snel!!

Vrijdag 14 december
Opgelet Reitdiep dames!
Vrijdag 14 december organiseert de wijkvereniging een 
bingo-avond voor alle 18+ dames uit de wijk!
Entree voor deze avond is € 10,-. Dit is inclusief een bingo
boekje, 1 consumptie en een lot voor de superloterij waarbij
je een lekker gevulde mand kan winnen met allerlei december
lekkernijen. Daarnaast zijn er andere mooie prijzen te winnen
zoals een Rituals pakket!

De bingo wordt gehouden in het wijkgebouw, Joeswerd 22.
De avond begint om 20:30 uur, zaal gaat open om 20:00 uur.
Opgave graag voor zaterdag 1 december via
cathyschipper@home.nl, VOL=VOL
Vergeet je niet een stift mee te nemen!
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Duurzaamheidscommissie
Beste bewoners van het Reitdiep,
Sinds september is er een nieuw bedrijf gevestigd in het
gezondheidscentrum van het Reitdiep, namelijk VROUWZEKER.
Vrouwzeker richt zich op het versterken van zelfvertrouwen,
assertiviteit, zelfwaardering en seksualiteit bij meiden en vrouwen.
Ieder mens voelt zich een periode in zijn/ haar leven wel eens
onzeker of in disbalans. Een aantal gesprekken ter ondersteuning,
een zetje in de goede richting, kan soms al voldoende zijn. Bij een
ander ligt het wat dieper en dan gaan we daar mee aan de slag.
Op maat wordt er samen bekeken wat je nodig hebt om weer wat
steviger in het leven te staan. Misschien herken jij je (of je dochter,
vriendin, zus of collegae) wel in één of meerdere van de hieronder
genoemde punten?
•
•
•
•

•
•
•

Op heel veel fronten gaat het goed in je leven én toch heb je
terugkerende onzekere gedachten en/of voel je je gejaagd?
Je hebt moeite om je wensen en grenzen aan te geven.
Je hebt dagelijks het gevoel dat je moet presteren. Fouten
maken mag eigenlijk niet.
Je hebt de neiging om negatief over jezelf te denken. Je vindt
jezelf bijvoorbeeld dom, lelijk, waardeloos, saai en/of een
slechte moeder/vriendin/partner etc.
Je maakt je regelmatig druk over wat andere mensen van je
denken.
Je hebt er moeite mee je kwetsbaar op te stellen.
Je onzekerheid/drukte/spanning in het leven heeft in
negatieve zin effect op je seksualiteit.

Graag stel ik me aan u voor zodat u ook weet met wie u in gesprek
gaat. Ik ben Sarah Niessink, 37 jaar, getrouwd, moeder, maak
makkelijk contact, ben hoopvol, professioneel en recht door
zee mét een vleugje humor! In de afgelopen vijftien jaar heb ik
veel vrouwen mogen ondersteunen in hun zelfvertrouwen. Het
werken met vrouwen en meiden is een rode draad geworden in
mijn leven en heeft mijn hart. Na het volgen van de hbo-opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ben ik mij verder gaan
specialiseren in: het veranderen van denkpatronen, het verkrijgen
van een realistisch zelfbeeld en seksuologie. Of je nu een beetje
of veel last hebt, van de eerder
genoemde punten, schroom dan
niet om contact op te nemen
voor vragen of om kennis te
maken.
Groet,
Sarah Niessink
06-24967512
info@vrouwzeker.nl
www.vrouwzeker.nl

Een leuk moment om even bij te lezen wat in onze wijk
allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid.
Wij zijn samen met het energieteam van de gemeente
Groningen aan het werk om een transitie-visie voor onze wijk
te maken. ( energie transitie model/ wijkenergieplan Reitdiep)
Inmiddels zijn er meerdere informatie bijeenkomsten
gehouden. En hebben we een goed beeld over wat de
mogelijkheden zijn om onze wijk te verduurzamen.
Ondertussen zijn er leuke acties binnen onze wijk.
We zijn bezig met een collectieve zonnepanelen actie.
Binnenkort meer informatie via onze Facebookpagina. Ben
je al bekend met onze elektrische wijk deelauto? Voor meer
informatie mail: wijkdeelauto@gmail.com
Op ons initiatief hebben wij de streekboer in onze wijk
binnengehaald. Iedere woensdagmiddag is het afhaalpunt
geopend van 16.00-19.00 uur in het wijklokaal. Kijk voor
meer informatie op destreekboer.nl
Wij willen ook samen met Paddepoel Energiek wijkwind
molens plaatsen in Dorkwerd volgend jaar. Maar nu zijn we
bezig met een landelijke pilot; ‘’ energie delen met je buren’’.
En ook een gave tool ‘’OmOns’’. Dit is een keuze-tool voor
bewoners. Kijk welke maatregelen bij jou passen en vergelijk
dit met je buren. Elke keuze wordt direct doorgerekend en de
effecten voor jouzelf en de hele buurt zijn direct zichtbaar.
Zoals je ziet zijn er veel initiatieven, wil je mee helpen bij een
van deze initiatieven mail ons via bestuur@reitdiepwijk.nl
of kom gezellig langs op woensdagavond in ons wijklokaal
van 20.00- 22.00 uur.
Ons streven is het om de energiezuinigste wijk te zijn van
Groningen. Met als doel om 2030 gasloos te zijn. De weg
naartoe is voor iedere huishouden anders. Hoe ga jij van het
gas af? En wat kunnen wij doen om jou te helpen?
Met een warme groet,
de Duurzaamheidscommissie
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Basisschool De Rietzee
Beste bewoners van Rietdiep,
Sinds
jaar bestaan
we als basisschool de Rietzee
in de wijkgoed
Reitdiep
en vinden dat een
Besteéén
bewoners
van Rietdiep,
Digitaal
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goed
aan alle
we
zijn
en
op
welke
wijzevan
wede
vorm
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één jaarom
bestaan
webewoners
als basiste laten zien wie
We doen mee aan de Week
Mediawijsheid en we leren onze
geven
onderwijs.
schoolaan
de ons
Rietzee
in de wijk Reitdiep en
leerlingen vanaf groep 6 o.a. basiskennis ICT vaardigheden,
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vinden dat een goed moment om aan
programmeren/coderen, web- en gamedesign en typen.
We zijn een school waarbinnen we ons richten op betekenisvol, uitdagend, eigentijds,
alle bewoners te laten zien wie we zijn en
motiverend en creatief onderwijs. Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten
op welke wijze we vorm geven aan ons
samenwerken. We vinden ieder kind uniek en we geven ze de ruimte om hun talent te
onderwijs.en te ontwikkelen. Iedereen is bij ons eigenaar van zijn eigen leerproces, leren
“Alle kinderen van de
(er)kennen
bovenbouw
hebben een
doen we in verbinding met de ander, want dat positieve energie. Daarnaast werken we aan
We zijn een school waarbinnen
we
ons
richten
op
betekenisvol,
eigen
laptop
waar we heel
een gezonde en duurzame leefomgeving.
uitdagend, eigentijds, motiverend en creatief onderwijs. Een school
veel dingen mee doen.” –
waar kinderen, ouders en leerkrachten samenwerken. We vinden
M.V. leerling groep 8
Hoe brengen
we en
onze
in de
praktijk?
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geven
ze de
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(er)kennen en te ontwikkelen. Iedereen is bij ons eigenaarMuziek
van zijnstimuleert ontwikkeling
Modern
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onderwijs
in thema’s:met
IPC de ander, want
eigen
leerproces,
leren doen
we in verbinding
In alle groepen wordt wekelijks muziekonderwijs
Alles in de wereld staat met elkaar in verbinding.
gegeven
door een muziekdocent.
dat levert positieve energie. Daarnaast werken we aan een
gezonde
Vandaar dat we projectmatig op avontuur gaan om
“De muzieklessen van meester Michael zijn erg leuk.
en duurzame leefomgeving.
de wereld te ontdekken. We werken daarvoor met
We leren veel over muziek en allerlei instrumenten
het International Primary Curriculum. www.ipcHoe
brengen we onze visie in de praktijk? te bespelen. Ze zijn zo leuk dat ik zelf op drumles
nederland.nl
benwereld
gegaan”- Max ( leerling groep 8)
Modern
enop
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verhaal. Dat vind ik leuk en heel interessant.” Willem (leerling groep 7)
“We leren op een hele andere manier de wereld kennen en we leren
Kanjerschool
ook
hele andere dingen. Alles komt bij elkaar. Achter elke thema zit
De Rietzee
is verhaal.
een Kanjerschool.
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Dat vind ikAl
leuk
en leerlingen
heel interessant.” - Willem
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wij7)gaan op een respectvolle manier
(leerling
groep
In alle groepen wordt wekelijks muziekonderwijs gegeven door een
met elkaar om en accepteren geen pestgedrag.
muziekdocent.
“Kanjertraining is een totaalprogramma voor
Kanjerschool
Christelijke basisschool
gedrag. Het richt zich op de sociaal emotionele
De christelijke
levensbeschouwing
De Rietzee is een Kanjerschool. Al onze leerlingen zijn Kanjers,
wij
“De
muzieklessen vanis de basis van
persoonlijke- en groepsontwikkeling.” - Juf Sanne
waaruit
het onderwijs
op de Rietzee
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geen
meester Michael
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openWe
sfeer
waar
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erg
leuk.
leren
veel
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medemenselijkheid,
respectenen
zorg dragen voor
over
muziek
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We doen mee aan de Week van de Mediawijsheid
elkaar
zijn. Zo ervaar
ik de christelijke
te bespelen.
“Kanjertraining
is een
totaalprogramma
gedrag. Het richt
zichnormaalinstrumenten
en we leren onze
leerlingen
vanaf groepvoor
6 o.a.
stroom door de Rietzee.” - Vivian (ouder)
Ze
zijn
zo
leuk
dat
ik zelf
op
de
sociaal
emotionele
persoonlijkeen
groepsontwikkeling.”
basiskennis ICT vaardigheden,
op
drumles
ben
gegaan”-programmeren/coderen,
Juf Sanne
web- en gamedesign en
Engels in alle groepen
typen.
Max (leerling groep 8)
“Ik merk dat de kinderen al met de nodige kennis
van de Engelse taal binnen komen. We sluiten daar
in de groep op een speelse manier bij aan.” – Juf
Jolanda (groep 3)
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Christelijke basisschool

Engels in alle groepen

De christelijke levensbeschouwing is de basis van waaruit het
onderwijs op de Rietzee wordt gegeven.

“Ik merk dat de kinderen al met de nodige kennis van de Engelse taal
binnen komen. We sluiten daar in de groep op een speelse manier bij
aan.” – Juf Jolanda (groep 3)

“Een onbevangen open sfeer waar medemenselijkheid, respect en zorg
dragen voor elkaar normaal zijn. Zo ervaar ik de christelijke stroom
door de Rietzee.” - Vivian (ouder)

Wilt u meer weten over de Rietzee of wilt u graag een kijkje nemen
bij ons op school? Neem dan contact op met Ronald Middelbos,
directeur, via info@derietzee.nl of 050 – 210 34 35.
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Grafisch ontwerp van logo’s, huisstijlen, brochures, deze wijkkrant
Webshop met kerstkaarten, Nederlandstalige alfabetposter en textielposters
voor de kinderkamer! Geen verzendkosten? Ophalen aan Reitdiephaven mogelijk.

REVISTA-ONTWERP.NL / RevistaOntwerp.etsy.com
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www.zetstrabouw.nl

onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie
Hoendiep 101 tel: 050-3121369 fax 050-3126434
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Een beeld zegt meer
dan duizend woorden...

• Creatieve coaching
• Creatieve therapie
• Creatieve workshops
Voor alle leeftijden
Gratis kennismaking
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Aankomst
Sinterklaas
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CBS de Rietzee
Een basisschool met betekenisvol, uitdagend,
eigentijds, motiverend en creatief onderwijs van
goede kwaliteit.
Ons profiel:







Christelijk
Thematish onderwijs (IPC)
Kanjerschool
Engels in alle groepen
Muziekonderwijs van vakdocent
Toekomstgericht ICT onderwijs

Slenk 2, 9746 RS Groningen, 050-2103435, info@derietzee.nl
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WenS omdat we vinden dat jouw wensen
leidend zijn voor de zorg die je bij ons
ontvangt, maar ook omdat we nog steeds
gewoon Wendy en Sabrina zijn.
Vroedvrouwen (betekenis is wijze
vrouwen) hebben tijd en aandacht
voor het proces waarin je moeder
en vader wordt.

Wendy Wielenga
06-12.67.26.04
Paterswolde

Sabrina Goossens
06-28.40.22.86
Groningen

Info@wensvroedvrouwen.nl
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Co-creatie aan de Reitdiephaven?
Het is de afgelopen jaren erg onrustig geweest rondom de Reit
diephaven. Deze onrust had te maken met de voornemens van
de Gemeente om een woontoren direct aan de haven te bouwen.1
De overrompelende houding van de Gemeente resulteerde in
een comité van bewoners dat haar zorgen uitte over de gang
van zaken. En met succes, want door de kritische houding van
deze bewoners zijn al twee plannen voor bebouwing van de
zogenaamde Festivallocatie (= de plek van de tijdelijke speeltuin)
afgeserveerd. We gaan nu een nieuwe fase in.

De eerste sessie met de projectleider van de Gemeente, de
projectontwikkelaar, het architectenbureau en het comité bezorgde
bewoners heeft onlangs plaats gevonden. Daar moesten nog een
paar plooien worden gladgestreken en de verwachtingen van alle
betrokken partijen over een co-creatieproces zijn geïnventariseerd.
We hopen dat het proces van co-creatie zal resulteren in een
bestemmingsplan waar we als havenbewoners ook blij van
worden. Meedenken met het comité kan nog steeds en wordt zeer
gewaardeerd. Ook is er zeker nog plek aan de co-creatietafel.

In juli dit jaar besliste de gemeenteraad dat de Festivallocatie
een bestemming ‘wonen’ mag krijgen. Het tweede plan van de
gemeente, waarin de woontoren direct aan de haven geplaatst zou
worden, werd echter verworpen. De bezwaren van de bewoners
waren volgens de gemeenteraad dusdanig zwaarwegend dat er
een nieuw plan ontworpen moet gaan worden. Een plan waarin
overigens wel weer sprake zal zijn van een hoogbouwvariant. Het
comité heeft de afgelopen jaren steeds actief contact gezocht
met de gemeentepolitiek. Een aantal politieke partijen heeft in
het debat een onmisbare rol gespeeld bij het onder de aandacht
brengen van de bewonersbelangen. In een overleg met wethouder
van der Schaaf en projectleider van de Gemeente de heer van
Uhm heeft het comité duidelijk de wensen vanuit de bewoners
overgebracht.

Comité Bezorgde Bewoners Reitdiephaven
comitewoontoren@reitdiepwijk.nl

Wij willen als bewoners niet slechts reageren op ontwerpen, maar
we willen actief betrokken worden bij het tot stand komen van die
ontwerpen. Als er dan toch een hoogbouwvariant moet komen,
dan wel graag met zoveel mogelijk aandacht voor de wensen van
de bewoners. De wethouder stond open voor die punten en heeft
toegezegd dat er een traject van co-creatie opgezet wordt waarbij
de omwonenden duidelijk inspraak krijgen op het proces. En verder
dat er sprake moet zijn van hoogstaande architectuur die past
bij het maritieme karakter van de haven. Ook moet er rekening
gehouden worden met de verkeerssituatie aan de Reitdiephaven en
de juiste ontsluiting van de wijk richting de ring. De positie van de
hoogbouw op de kavel zal naar alle waarschijnlijkheid aangepast
kunnen worden, waardoor de nadelige effecten (windhinder,
schaduwwerking) voor de omwonenden en de haven minder zullen
worden. Tevens zou de hoogbouw dan niet pontificaal het zicht
vanaf de ringweg op de haven wegnemen en kan het iconische
beeld van de Reitdiephaven behouden blijven. We hebben de
stellige wens overgebracht dat de parkeerplekken verdiept moeten
worden aangelegd, zodat er een plein aan de haven kan worden
gerealiseerd met voorzieningen voor de omwonenden, zoals een
speeltuin en bijvoorbeeld een koffiebarretje/restaurantje. Al met al
heeft het kabaal maken richting de gemeente dus wel effect gehad.

1 De plannen voor de woontoren direct aan de haven moeten niet
verward worden met de bouw van de zogenaamde Werkmantoren
die op dit moment al gebouwd wordt naast het Blauwbrugje. Het
bestemmingsplan voor deze woontoren lag al jaren vast, maar is tot
voor kort nooit tot uitvoer gebracht. De Werkmantoren zal 74 meter
hoog worden en zal 698 wooneenheden krijgen voor (internationale)
studentenbewoning.
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Avondje weg?

Licht aan en deur op slot!

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een
lamp aan
• zorg voor goede sloten
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Lokale boodschappen in de wijk
24

Sinds 24 oktober kent de wijk een
nieuwe supermarkt. Het is geen gewone
supermarkt. Het is een afhaalpunt van
De Streekboer dat bemand wordt door
vrijwilligers uit de wijk. Elke woensdag
kun je in het wijkcentrum een kratje met
producten rechtstreeks van lokale boeren
afhalen.
De Streekboer wil het voor iedereen weer
mogelijk maken om op een gemakkelijke
manier producten bij lokale boeren te
kopen. Op die manier weet je wat je eet,
waar jouw eten vandaan komt en dat
de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn
producten. Oprichters Janco, Thijs en

Sandra hebben een website opgezet waar
lokale boeren hun producten op kunnen
aanbieden. Er is zuivel, vlees, groente, fruit,
brood; alles wat de streek en het seizoen te
bieden heeft. Je kunt tot dinsdagmorgen
10u online je producten bestellen.
Vervolgens staat een kratje met de bestelde
producten op de woensdagmiddag
tussen 15 en 19 uur voor je klaar in het
wijkcentrum.
De dichtstbijzijnde boer die producten
levert is Geitenhouder Egbert ter Veen
uit Dorkwerd. Egbert levert geitenkaas,
-kwark en vlees. De geiten mogen hun
hoorns houden en binnen het bedrijf wordt

Illustratie:
Karin van der Vegt

geen gebruik gemaakt van chemische
bestrijdingsmiddelen. “Doordat ik mijn
producten direct aan de consument kan
verkopen, kan ik ook mijn bokjes groot
brengen. Hierdoor kunnen ze langer bij de
kudde blijven lopen en hebben ze een beter
leven,” aldus Egbert.
Producten zijn te bestellen via
www.destreekboer.nl. Ben je enthousiast
geworden en lijkt het je wat om eens in de
twee maanden op de woensdagmiddag als
vrijwilliger op het afhaalpunt te staan, dan
vernemen we dat graag! Laat een berichtje
achter via info@destreekboer.nl.

Met meer zelfvertrouwen in het leven staan!
www.vrouwzeker.nl • info@vrouwzeker.nl • 06-24967512
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Uw pedicure op loopafstand.

Alleen opvang nodig tijdens schoolweken?

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

Dé
nummer 1
dagopvang
bij Zernike
kidsfirst.nl | 088 – 035 04 00
KDV en BSO | Reitdiephaven 153 | 9746 RC | Groningen
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De Tocht om de Noord
op bezoek bij de Havik
26

Nieuwsgierig kijken de twee dames om zich heen wanneer ze
het gebouw van Scoutinggroep de Havik binnenstappen. Ze zijn
eerder die ochtend begonnen aan de wandeltocht Tocht om de
Noord en volgen nu de route die dwars door het scoutinggebouw
loopt. Het gebouw is voor de gelegenheid aan de voorkant
omgetoverd tot boerderij ‘Blauwborgje’, naar een schilderij van
Alida Pott, een van de eerste leden van schilderscollectief De
Ploeg.
In het gebouw houden ze even halt bij de tafels waarop bijna
honderd jaar geschiedenis van de padvinderij en scouting ligt
uitgestald, met behulp van clubbladen, kranten, handboeken,
insignes en andere voorwerpen. Langs de wand zijn door Havikjeugdleden geschilderde werken te zien. Weer buiten gekomen is
het een gezellige drukte op het grasveld naast het scoutinggebouw,
onder een behaaglijk zonnetje. De dames aarzelen even bij de
koffie, maar begeven zich dan richting het huzarenstukje van de
Scoutinggroep: een zelfgemaakte brug over de sloot naar het
Jaagpad, geconstrueerd met alleen touw en hout.
De Tocht om de Noord leidde op zondag 30 september meer dan
4000 wandelaars, op weg van Haren naar Winsum, dwars door
het clubgebouw de Blauwe Borg van Scoutinggroep de Havik aan
het Reitdiep. De wandeltocht stond dit jaar in het teken van het
100-jarig bestaan van het schilderscollectief De Ploeg. Vanwege
dit jubileum vinden in 2018 veel activiteiten plaats rondom het
thema De Ploeg. Hierbij is ook De Havik betrokken, omdat op het
terrein van de scoutinggroep vroeger de boerderij Blauwborgje
stond. Dit was de plek waar kunstenaars van De Ploeg graag bij
elkaar kwamen, om te discussiëren en te schilderden. Ook komt de
boerderij in diverse Ploeg-schilderijen voor.

Plezierige bijkomstigheid is dat De Havik zelf dit jaar haar 95-jarig
jubileum viert, waardoor diverse activiteiten gezamenlijk zijn geor
ganiseerd met Ploeg-evenementen. Zo schilderden jeugdleden
van De Havik, onder leiding van een tekenleraar van het Leon van
Gelder, een middag in de stijl van De Ploeg. Vervolgens werd in juni
op het terrein van De Havik de fietsroute van De Ploeg geopend
door de directeur van het Groninger Museum. Leden van De Havik
mogen later dit jaar nog een bezoek brengen aan het Groninger
Museum.
Leden van De Havik waren actief bij de organisatie van de Tocht
om de Noord. Niet alleen werd het gebouw omgetoverd tot de
boerderij Blauwborgje en werd een houten brug gemaakt, ook
hielp De Havik bij het uitzetten van de route en het ophangen van
reproducties van schilderijen van De Ploeg langs de wandelroute.
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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 Fotostudio AM,
Woldmeer Fotografie
Stuur uw oplossing vóór 2 januari 2019 naar:
reitdiepkrant@gmail.com o.v.v. uw naam en geboorte
datum. De winnaar krijgt uiterlijk 5 februari 2019 bericht.
Met dit bericht kunt u uw cadeau op te halen. Succes!

Oplossing puzzel wijkkrant voorjaar: wat zijn we lekker weg. Winnaar: Susan Helwerda, zij heeft reeds de prijs in ontvangst mogen nemen.
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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

