Tweede editie ReitdiepPOP
wederom succesvol
Reitdiephaven, het decor van het festival
met een hoofd- en bootpodium en een
kidsarea. De organisatie had een mooi
gevarieerd programma met bands en
artiesten voor zaterdag 10 en zondag 11
september samengesteld. En lanceerde
ReitdiepPOP in Concert, een eenmalige
samenwerking met de Provinciale
Brassband Groningen en Pé en Rinus,
op vrijdagavond met als supportact
Jan Henk de Groot.
“Een geslaagd weekend met prachtig weer,
veel bezoekers en heel veel vrijwilligers die
ReitdiepPOP mogelijk hebben gemaakt”,
aldus Maarten Pruis bestuurslid van
ReitdiepPOP. ‘’We bedanken iedereen die ons,
op welke manier dan ook, heeft geholpen!”

Onderstaand een aantal ervaringen van
bezoekers en vrijwilligers.

Godfried Nevels, bezoeker
Regelmatig bezoek ik concerten en festivals.
Ik ben muziekliefhebber in brede zin.
Daarom keek ik als nieuwkomer in de wijk
erg uit naar ReitdiepPOP. Voordat we hier in
de wijk kwamen wonen, had ik namelijk al
over ReitdiepPOP gehoord. Maar we hadden
het festival nog niet meegemaakt. Ik was
benieuwd hoe er op het winkelplein een
popfestival plaats kon vinden. Maar daar
hoef ik me geen zorgen meer over te maken,
want het past gemakkelijk. Bovendien vond
het plaats op een prachtige locatie en we
hadden natuurlijk geweldig weer.

lees verder op pagina 4
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Van de Voorzitter
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Deze nazomer heeft voor onze wijkactiviteiten mooi meegewerkt
aan een geslaagd Reitdieppop festival. Veel wijkbewoners
hebben zich als vrijwilliger ingezet voor dit muziekfestival. De
wijkvereniging is trots op zo veel vrijwillige inzet en enthousiaste
wijkbewoners die dit festival mogelijk maken en vooral de hoofd
organisatoren van Reitdieppop Patrick, Maarten en Arvid. Het
Reitdiep popfestival is een aanwinst voor onze wijk. Het bestuur
wenst de organisatoren van Reitdieppop alvast een mooi vervolg
toe in 2017.

Wijkwebsite
Zoals u mogelijk hebt gezien is de nieuwe wijkwebsite beschikbaar
via www.reitdiepwijk.nl. De nieuwe wijkwebsite is gekoppeld
aan de facebookpagina’s van Reitdiepwijk en aan de Commissie
Cultuur en Sport, zodat alle actuele berichten beschikbaar zijn op
de wijkwebsite. Mocht u zelf interessante tekst en informatie willen
delen met wijkbewoners, dan is dit voortaan ook mogelijk via de

nieuwe wijkwebsite. De wijkwebsite is vooral door Henk Jaspers
geconstrueerd; hij heeft er iets moois van gemaakt en beheert ook
de site. U kunt eventuele tekst voor de wijkwebsite insturen via
bestuur@reitdiepwijk.nl

Groene Enclave
Zoals wellicht niemand ontgaan is, bestaat er nog steeds geen park
in onze wijk. Dit staat gepland in de zogeheten Groene Enclave, het
terrein van weilanden tussen de Professor Uilkensweg en Solwerd.
De gemeente Groningen is nog steeds van plan de Groene Enclave
in te richten als wijkpark. Voor de exploitatie en werving hiervan
heeft de Gemeente nog altijd gelden gereserveerd. Jammer genoeg
zijn de partijen die de Groene Enclave in bezit hebben nog niet
tot overeenstemming gekomen met de gemeente Groningen. De
wijkvereniging blijft de ontwikkeling van de Groene Enclave tot
wijkpark in ieder geval steeds onder de aandacht brengen.

Wandelvierdaagse, foto’s Gea de Boer
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Hoogbouw bij Reitdiephaven

Wijkkrant

Vele omwonenden en betrokkenen hebben gevolg gegeven aan
de oproep van het actiecomité om argumenten aan te dragen
pro of contra de hoogbouw en zich uit te laten over de mogelijke
plannen voor de hoogbouw bij Reitdiephaven op het zogenoemde
festivalterrein. Momenteel liggen alle reacties bij de gemeente
Groningen. Ook de gemeenteraad zal zich er nog over uitspreken.
Het wijkbestuur wil de ontwikkelingen hieromtrent blijven
volgen en via facebook en wijkwebsite communiceren met de
wijkbewoners.

De wijkkrant komt drie maal per jaar uit onder de coördinatie van
Marieke Oldenburger. Alle activiteiten voor en door de wijkkrant
doen vrijwilligers. Ook de opmaak door Karin van der Vegt is een
vrijwillige bijdrage. De redactieleden kunnen dit niet realiseren
zonder kopij van wijkbewoners. Daarom ook aan u de oproep
om vooral tekst voor de wijkkrant te leveren via reitdiepkrant
@gmail.com

P&R

Het wijkgebouw Rietvogel is inmiddels helemaal ingericht en
volop in gebruik. Velen van u hebben het wijkgebouw al benut
om er te vergaderen, te overleggen of er een activiteit te doen met
Cultuur en Sport. We hopen dat iedereen er plezier van heeft. Op
de wijkwebsite is een agenda te zien van de data en de activiteiten
die in het wijkgebouw plaatsvinden. Wilt u het wijklokaal reserveren
voor een koffie-ochtend, een leesclub, huiswerkondersteuning
of een ander initiatief voor de wijk: dan kunt u terecht bij Nel
Leertouwer via: wijklokaalrietvogel@reitdiepwijk.nl

De meeste wijkbewoners zullen al gezien hebben dat de P & R
en extra rotonde op de Professor Uilkensweg in aanleg zijn. De
Commissie Duurzaamheid is met de betrokken partijen in overleg
met het oog op de zonnepanelen die er op het dak van de P & R
gepland zijn. Via het systeem van de zogenoemde postcoderoos zal
het mogelijk zijn voor mensen die zelf geen dak hebben of zelf geen
zonnepanelen op het dak kunnen hebben, toch bij te dragen aan de
opwekking van zonne-energie. Wanneer u hiervoor interesse hebt,
kunt u contact opnemen met de Commissie Duurzaamheid via de
wijkwebsite of bij Marlie Wabeke marliewabeke@gmail.com, die
zitting heeft in deze commissie

Speelplekcommissie

Nieuwe aspirant bestuurslid

Zoals u weet is er vanaf mei een actieve speelplekcommissie in
onze wijk. De commissieleden coördineren en behartigen de
speelplekken voor de kinderen in de wijk. Ze komen met mooie
plannen en stemmen dit in nauw overleg af met de Gemeente.
De speelplekcommissie wordt gecoördineerd door Mirjam Pieters.
Op de wijkwebsite www.reitdiepwijk.nl kunt u meer lezen over de
commissie, haar leden en activiteiten. Zie ook hun bijdrage in deze
wijkkrant.

Vanaf september is Mevr. Than Punt-Mai toegetreden als aspirant
bestuurslid in de wijkvereniging. We verwelkomen Than van harte
en zijn blij dat ze zich wil inzetten voor de wijkvereniging. Zij zal zich
de volgende keer via wijkkrant of wijkwebsite zelf aan u voorstellen.

Wijkgebouw

Contributie wijkvereniging Reitdiep
De contributie voor de wijkvereniging bedraag 10 euro per
woonadres, per jaar. Een aantal leden heeft deze contributie voor
dit jaar nog niet overgemaakt. Onze penningmeester dringt erop
aan bij diegenen die de contributie van 2016 nog moeten voldoen,
dit alsnog te doen. Dit kan op rekening NL27 SNSB 0966 3414 14
o.v.v. uw postcode en huisnummer. Bent u nog geen lid van de
wijkvereniging en wilt u wel lid worden? U kunt zich aanmelden
via de wijkwebsite.

Nieuwe wijkbewoners
De nieuwbouw in Fase IV is in volle gang. Dat betekent ook dat
er al spoedig nieuwe bewoners in onze wijk komen wonen. De
wijkvereniging Reitdiep gaat samen met de gemeente Groningen
een informatieavond organiseren op verzoek van deze nieuwe
wijkbewoners. We willen hun vooral laten zien en horen dat ze in
een van de mooiste, gezelligste en actiefste wijken van Groningen
komen te wonen. In ieder geval heten we onze toekomstige
wijkbewoners al een hartelijk welkom.

Namens het bestuur van Wijkvereniging Reitdiep
Jan Mulder
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Alle dagen heb ik, samen met mijn vrouw
en vrienden, genoten van het festival. De
mooie line-up, gevarieerd en verfrissend. Zo
speelde er rock, was er rap, waren er covers
en veel dansbare muziek. Allemaal stuk voor
stuk goede livemuziek. Voor mij persoonlijk
waren de hoogtepunten Tollak Ollestad en
Haas. Zo bijzonder dat zo’n groot artiest als
Tollak, die gespeeld heeft met vele grote
muzikanten, woonachtig is in Groningen.
Dat had ik niet gedacht. Daarnaast vind ik
het verhaal van Haas geweldig. Begonnen
als voetballer bij sc Heerenveen en dan
uitgroeien tot een goede rapper.
Persoonlijk vond ik ReitdiepPOP in Concert,
met de Provinciale Brassband en Pé en Rinus
en Jan Henk de Groot als supportact, een

goede toevoeging aan het festival. Als ik de
organisatie een tip mag geven…. Volgend
jaar graag weer een soortgelijk concert. Ik
ben volgend jaar zeker weer van de partij!

Lise Durenkamp
Ik ben op zaterdag en zondag op
ReitdiepPOP geweest, met mijn vader,
moeder, broertje en veel vriendinnen.
Ik vind het altijd leuk dat er zo veel
vriendinnen zijn. Op zaterdag had ik eerst
mijn fiets versierd met van die buizen en
vlaggetjes en ballonnen. Dat laat ik nog heel
lang zitten. Alleen, de ballonnen van mijn
stuur zijn al weer geknapt. Daarna heb ik bij
de Telekids discoshow heel veel gedanst.
Het mooiste liedje dat ze deden vond ik

‘Bewegen is gezond’, van Kinderen voor
Kinderen. En daarna hebben we lekker patat
gegeten. Ik vind het leuk dat er ook veel
voor kinderen is. Als ik iets mocht uitkiezen
dat er altijd moet zijn, dan zou ik schmink
kiezen. Bij de modeshow voor kinderen
heb ik vooraan gestaan, daar deed een
vriendinnetje aan mee. Ik had een meisje
met een mooi roze met grijs jurkje gezien,
dat heb ik daarna met mama gekocht. Daar
ben ik heel blij mee, want is het is mijn
lievelingskleur. Ik heb ook veel bij de muziek
voor grote mensen gestaan. Dat is wel wat
lawaai, maar ik vind het daar wel gezellig.
Later zou ik ook wel zangeres willen worden
en op een groot podium staan, dat lijkt me
helemaal niet eng.
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ReitdiepPOP (in Concert) weetjes
Wanneer:

Sieger Rinzema, vrijwilliger
Vorig jaar heb ik via een kennis meegewerkt
en daardoor werd ik nu weer gevraagd. Ik
heb drie dagen geholpen. Meer dan vorig
jaar, dan maak je ook meer deel uit van het
geheel. Ik kom vooral voor de sfeer en het
werk. Ik vind het werk leuk, maar zonder
goede sfeer zou ik er snel mee stoppen.
Muziek is een leuke bijzaak.

Aantal bezoekers:
Aantal vrijwilligers:
Aantal podia:
Aantal bands/artiesten:
Aantal stoelen:
Hoeveel hekwerk:
Hoeveelheid materialen:
Hoeveelheid bekabeling:
Hoeveelheid priklichten:
Aantal camera’s:
Aantal Ledschermen:
Aantal fietsenrekken:
Aantal braderiekramen:
Aantal kliko’s:

vrijdag 9, zaterdag 10 &
zondag 11 september 2016
5.471
113
3 (inclusief boot)
21
300
500 meter
10 vrachtwagens vol
circa 2.500 meter
100 meter
5 stuks voor live registratie
2 stuks
145 stuks
62 stuks
20 stuks

Op vrijdag heb ik geholpen bij het eten,
vooral broodjes beenham klaargemaakt. En
natuurlijk na afloop schoonmaken. Zaterdag
en zondag heb ik van alles gedaan. Eten
uitgedeeld, bardienst, polsbandjes en weer
opgeruimd en schoongemaakt. Toen was
de club vrijwilligers niet meer zo groot…
Wel harde werkers allemaal en de klus
was snel geklaard. Mijn complimenten
voor de organisatie, vooraf én tijdens het
evenement. Men had alles op een rijtje en
we kregen goede instructies. En je merkt dat
je inzet wordt gewaardeerd.
Als Beijumer is het wel wat vreemd om hier
te werken. Iedereen is echter erg open en
vriendelijk, dus je bent snel deel van de
groep. Ik zie dit ook niet als een wijkfestival,
daar is het te groot voor. Zondag sprak ik
iemand uit Paddepoel. Hij was op de muziek
afgekomen en veel langer gebleven dan
gepland. Hij hoopte maar dat zijn vrouw
niet te boos zou zijn…. Rooie Rinus & Pé
Daalemmer met de brassband vond ik zelf
geweldig. Van andere muziek heb ik niet
zoveel meegekregen. Teveel in het werk
opgegaan….

foto’s: Abel Tonkens, Photography & Beyond
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Gezocht:

wiskunde
bijles
Ik ben op zoek naar een student die
bij mij thuis wiskunde bijles kan geven
aan mijn twee kinderen (Vierde klas
TL en Tweede klas HAVO). Het liefst
iemand die wiskunde A en B heeft
afgerond en de stof goed beheerst.
Heb je een paar uurtjes in de avond
vrij en wil je een extra zak centje
verdienen? Neem dan contact met
ons op. Mijn email is:
grace.velame@gmail.com
Groeten, Grace
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Reitdiep in Venetië
Deze huizen kwamen Bas en Sarina Pasma
tegen, onderweg naar hun camping in Ca Savio,
dichtbij Venetië.

Maurice Schippers
Kleiwerd 14
9746 CV Groningen
Telefoon: 06-29004550
info@mschippers-installatietechniek.nl

Gas
Water
Zinkwerk
C.V. Installatie
Riolering
Sanitair

www.mschippers-installatietechniek.nl
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Hé, yogajuf!
Sinds kort heb ik een nieuwe identiteit. De
yogajuf. Zelf gecreëerd natuurlijk, dus ik
klaag niet. En handtekeningen hoef ik ook
niet uit te delen. Maar het valt op dat ik op
straat vaker word aangesproken met ‘hé,
yogajuf!’. Meestal gevolgd door een grote
grijns. Zo van: ons kent ons!
En dat is (gelukkig) ook zo: ik ken al mijn
‘studenten’ nog stuk voor stuk bij naam en
toenaam, want ondanks een vliegende start
(flyeren is blijkbaar nog steeds erg ‘2016’:
doeltreffend en voor velen de perfecte
stimulans om maar eens te komen proeven
van wat-yoga-nu-toch-is), ik blijf (voorlopig)
een kleine yogaschool waar ik mij met hart
en ziel over mijn ‘kinderen’ ontferm.
Mijn beroemde status is ook behoorlijk
begrensd: het gaat niet voorbij de
sluizen van de wateren in onze wijk. Het
is een Reitdiep-dingetje. Zoals we onze
eigen kapper, schoonheidsspecialiste,
timmerbedrijf, fysiotherapeut en kraamhulp

hebben, zo heeft de wijk nu ook haar
yogajuf.

’t is ook net een durp!
Nu mijn dochter de wijk dagelijks verlaat
op de fiets richting ‘de middelbare’, merk ik
ook dat mijn vorige identiteit, moeder-van,
minder prominent aanwezig is. Alhoewel
een aardig deel van mijn yogi(ni)’s moeders(en vader-)van (oud-)klasgenootjes van
mijn dochter zijn. Lang spraken we elkaar
voornamelijk in en om school en meestal/
vaak/altijd (streep door wat niet van
toepassing is…) over de kinderen. Met
sommigen kwam een wat dieper contact tot
stand. Nu hebben we het over volwassener
zaken of, net zo lekker, over niets. Want met
yoga is het toch zo dat het iets is dat je moet
doen, ondergaan. En dus kletsen we voor de
verandering eens wat minder.
In de ochtend geef ik les in de studio,
oftewel op de zolder van mijn huis. Een
heerlijke plek waar we met geluk de

terrasdeuren openzetten en de geluidjes
van de haven binnen laten komen. Op
maandagavond wordt het speellokaal in
de Rietwierde omgetoverd tot yogazaal.
Om de jeugdige zweetgeurtjes wat te
neutraliseren, spuit ik met een flesje
huisparfum; om het licht van de kille
tl-lampen te ontwijken, liggen slaapmaskers
klaar - ik ben niet voor 1 gat te vangen! Met
een sfeervol muziekje op de achtergrond
en de aandacht in jezelf voor een heel uur,
vergeet je al snel dat er die ochtend nog
door 33 peuters apekooi werd gespeeld.
Wie weet komt er ooit nog een ‘echte’
yogaschool, met verschillende ruimtes,
docenten, stijlen van yoga. Een mens
mag dromen. Maar voorlopig bevalt het
me prima zoals het is. Klein maar fijn,
persoonlijk, plaatselijk, toegankelijk. I’m
loving it!
Warme groeten, Esther
tadelungt ♥
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Welkom in Groningen

Winterklussen voor uw schip:

Tip:

• Zeilen / tenten wassen en repareren
• Ultramar reinigingsproducten
Z
• Winterklaar maken scheepsdiesels eilen/
tente
• Winterbeurt buitenboordmotoren
n
• Ruime ligplaatsen

wass
erij

Havenkantoor

Reitdiephaven 151 +31(0)50-2801155
9746 RC Groningen +31(0)6-34477366
www.reitdiephaven.nl info@reitdiephaven.nl
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Claudia en Frank Kapma wonen in de wijk en
zijn op 16 september 2016 getrouwd.
Anneke Lee Molema, de moeder van Claudia,
stuurde als verrassing deze foto van
hun huwelijksreportage in.

Getrouwd
VV Aduard 2000 zoekt nieuwe (jeugd)leden!
VV Aduard 2000 is een voetbalclub in
het vlakbij de Reitdiepwijk gelegen dorp
Aduard. Slechts 4 km vanaf onze wijk en
prima bereikbaar (zowel via Dorkwerd
als via de Friesestraatweg).
We zijn een kleine club met enthousiaste
leden en voetballen op relatief hoog
niveau (het 1e elftal speelt na promotie
in de tweede klasse). Er is veel ruimte
voor eigen ontwikkeling, we kennen onze
leden en zien het potentieel. Er is geen
uitgebreide selectie, iedereen mag er zijn
en er wordt veel aandacht besteedt aan het
groepsproces. Met trots kunnen we melden
dat ook bij onze club een lid gescout is
door FC Groningen. Echter, je hoeft geen
Messi te zijn om bij ons tot bloei te komen.
De trainingen zijn professioneel.
Op de maandagavond (vanaf 18.00
uur) wordt de training verzorgd door
voetbaltechniekschool “Het Verschil “ uit
Winsum. Een tweede training vindt plaats
op woensdag- of donderdagavond.

Onze wedstrijden vinden plaats op
zaterdagochtend en de meeste teams zijn
ingedeeld bij clubs uit de stad, je hoeft dus
bijna nooit ver te rijden.
In een aantal jeugdteams zijn we nog op
zoek naar jongens en meisjes die bij ons
willen voetballen.
Tevens hebben we voor de papa’s en
mama’s de 35+ teams.

Lidmaatschap voor de allerkleinsten (t/m
6 jaar) is kosteloos. Zij trainen 1x per week
(woensdagavond van 18.00 - 19.00) en
kunnen als ze dat leuk vinden mee doen
met officiële wedstrijdjes (4 tegen 4) op de
zaterdag.
Kom gerust een keertje meedoen!
Heeft u interesse of wilt u meer weten?
Neem een kijkje op www.vvaduard2000.nl.
Gert Jaap Gunnink, jeugdcommissie
06-53681866
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Beauty Harbour
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Ik interview Gabrielle van Eykern van de nieuwe zaak ‘ Beauty
Harbour’. Binnenkort zal deze zaak zijn deuren openen aan de
Reitdiephaven.

het algemeen heel erg druk, dus leek het ons leuker om half/eind
januari een open dag te organiseren voor alle belangstellenden.
Maar iedereen kan langskomen om een kijkje te nemen!

Wat leuk dat er een zaak bij komt aan de haven. Wat kunnen we
verwachten?
Beauty Harbour zal bestaan uit een aantal nagelstylistes, kapster,
een pedicure en een schoonheidsspecialiste. Een aantal dames zal
wel bekend zijn voor buurtbewoners, maar sommige ook niet.

Wat worden jullie openingstijden?
Voorlopig wordt er gewerkt op maandag t/m zaterdag in principe
op afspraak, maar als 1 van ons aanwezig is en er is tijd om iemand
te helpen, dan kan dat uiteraard!

Jullie bestaan dus al een tijd, waarom hebben jullie gekozen voor
de haven?
De Reitdiephaven is een fantastisch mooie plek en omdat hier nog
genoeg ruimte was om alle disciplines bijeen te brengen, hebben
we de stap aangedurfd
Binnenkort is de opening, gaan jullie nog iets doen?
Voorlopig gaan we gewoon open en behandelen we onze vaste
(en nieuwe) klanten, de maanden november en december zijn over

Is er een website?
Er wordt hard gewerkt aan een gezamenlijke site, dit is de
voorlopige: www.beautyharbour.nl
Nagels: Corrie Mulder, Shareska Martina en Simona Werkman
(www.nailfashiongroningen.nl)
Kapster: Anna van Andel
Pedicure: Tamara Danieli
Huidspecialiste: Gabrielle van Eykern (www.salonreitdiep.nl)
Veel succes dames!

Beste buren,
Het terrasweer is helaas voorbij, maar wij zullen niet stilstaan.
De Ideale Buurman heeft namelijk een compleet nieuwe
bakwand. Hierdoor is de geuroverlast volledig weggenomen.
We zijn nu over op gas en hebben nu ook een gasfornuis waarop
we nieuwe gerechten kunnen bereiden. Dit gaan wij deze periode
ontdekken en onderzoeken. Kom gezellig langs en kom het
ervaren. Tips voor lekkere gerechten zijn altijd welkom.
Tot snel!

Illustraties: Karin van der
Vegt,
revista-ontwerp.nl
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Speelplekcommissie
In de vorige Reitdiepkrant hebben jullie
mijn oproep kunnen lezen voor leden voor
de speelplekcommissie. Inmiddels hebben
Gerhard Hurenkamp, Greetje Elsinga,
Abigail-Jane Philpot, Gerda Steringa en
Karin van der Tol zich bij de commissie
gevoegd.
Zoals jullie waarschijnlijk weten, hebben wij
(vooralsnog) drie doelstellingen.
De eerste doelstelling, het realiseren
van een tijdelijke speelplek, is inmiddels
behaald. Aan de Reitdiephaven, op het
festivalterrein, is een speelplek gecreëerd.
Dit is vrij vlot gegaan. Er wordt veel gebruik
van gemaakt en we ontvangen hier veel
positieve reacties op: super! De gemeente
heeft snel woord bij daad gevoegd.
Onze tweede doelstelling is het aanleveren
van ideeën voor de inrichting van de
speelplekken in het nieuwbouwgebied
tussen de Reitdiephaven en de school.
We hebben wensen vanuit de wijk
geïnventariseerd (dank aan
iedereen die meegedacht
heeft!) en die in het plan
verwerkt.

Oppas nodig?
Ik ben 16 jaar en ik woon in de wijk
Reitdiep. Ik heb al een paar gezinnen
waar ik regelmatig oppas en ik zou
het leuk vinden om op meerdere
kinderen te kunnen passen.
Als er ouders zijn die op zoek zijn
naar een oppas in de buurt, kunnen
ze contact met mij opnemen voor
een kennismakingsgesprek.
Ik ben bereikbaar via de mail:
celinavelame@gmail.com
Groetjes, Celina Velame

We hebben ervoor gekozen om de activi
teiten per leeftijdcategorie te clusteren.
Dit betekent dat we voor de oudere jeugd
in het plan hebben opgenomen:
- een basketbalpaal
- een voetbalveld
- een skatebaan
- een fietscrossbaan
Voor de jongere kinderen hebben we
opgenomen:
- speeltoestellen (glijbaan, schommel etc.)
- klim-, klauter en evenwichts-toestellen
Voor alle kinderen:
- zandheuvel die kan dienen als speelen sleebult
- waterspeelplek
- kabelbaan
Voor anderen:
- dam-/schaaktafel en/of jeu de boules baan
Daarnaast hebben we voorgesteld om
op verschillende plekken picknicktafels
te plaatsen. Het heeft onze voorkeur dat
zoveel mogelijk toestellen een natuurlijke
uitstraling hebben. Dat past naar ons idee
het beste bij ons wijk.

De gemeente gaat nu tekenen en rekenen.
Over ongeveer twee maanden kunnen
we een reactie verwachten. We hopen
natuurlijk dat de gemeente zoveel mogelijk
van de ideeën overneemt. De eerste
reactie was positief, maar er zit natuurlijk
ook een financiële begrenzing aan de
mogelijkheden.
De derde doelstelling van onze commissie,
het kijken naar de huidige speelmoge
lijkheden in de wijk, pakken we op nadat we
weten wat er gerealiseerd kan worden bij
het nieuwbouwgebied.
Meedenken? We horen graag van jullie!
Hartelijke groet, namens de commissie
Mirjam Pieters
speelplekcommissie@reitdiepwijk.nl

Damwanden Hoogeweg
Het is jullie vast niet ontgaan dat vrijwel
alle woningen aan de Hoogeweg de
damwanden hebben moeten vervangen.
De damwanden die geplaatst waren bij de
bouw van de woning bleken van inferieure
kwaliteit en bovendien slecht geplaatst.
Om die redenen zijn de bewoners van de
Hogeweg met hoge kosten geconfronteerd.
Graag willen we onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om (een deel van)
de kosten terug te vorderen bij de
verantwoordelijke partijen. Dit kan zijn
bij de gemeente en/of de aannemers die
destijds het werk hebben uitgevoerd.

Als eerste stap willen we inventariseren
of er animo is bij de bewoners aan de
Hoogeweg om dit op te pakken. Laat
dit aub even weten door ons te mailen
op menno.kloosterman@gmail.com
of henkzandstra@home.nl. Indien er
voldoende respons is, stellen we voor
om een overleg te plannen om zo tot
een plan van aanpak te komen.
Vriendelijke groet,
Menno Kloosterman
Henk Zandstra
Kromme Riet
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VAKANTIEPLANNEN?
zonnige strandvakantie

kampeerreis STEDENTRIP

huwelijk(sreis) in het buitenland
CRUISES groepsreizen
winterzon bestemmingen

verre rondreizen
persoonlijk bij u thuis Gemak
NIET DUURDER UIT tijdsbesparend
advies op maat BETROUWBAAR

Karin Bakker | 050-8511744 of 06-31914994
karin.bakker@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/karin-bakker
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Bakken kun je op vele manieren…

13
Vrijdag 20 mei gingen we van start met de
BAK-module op het vrijdagatelier.
Vier vrijdagen met Klei (hard) en vier
vrijdagen met Deeg (zoet). Je kunt
namelijk met klei, rollen, kneden, boet
seren en versieren, maar dat kan ook met
deeg, een leuke combinatie dachten wij.
Van klei gingen we een schaal, waar later de
taart op kan staan, maken en ook een bakje,
potje of mok wat je zelf graag wilde.
Nadat de kinderen allemaal hun werkstuk
hadden gemaakt, moest het heeeeeeèl erg
lang drogen en daarna nog in de nieuwe
klei-oven gebakken. Als je
wilde kon je de beker,
mok of bakje nog
een kleur geven
en kwam het
gekleurd en
glanzend uit de
oven!!
Met deeg gingen
we werken met hard,
zacht en filo -deeg. De
eerste vrijdag gingen we
zandtaartdeeg maken. Zelf wegen, kneden

en vormpjes uitdrukken en vervolgens
konden deze koekjes in
de oven gebakken
worden.
De week
daarna hebben
we cupcakes
gebakken en
versierd en
de week daarna
hartig gevulde
filodeeg taartjes. De
laatste vrijdag kregen de kinderen allemaal
een boltaartjes om deze vervolgens zelf
te vullen en te versieren met fondant.
De meesterwerken konden
meegenomen worden op de
zelfgemaakte taartschaal om
vervolgens thuis opgegeten te
worden.
Wij hopen dat het gesmaakt
heeft, wij hebben veel plezier
beleefd met de kinderen en alle
mooie en creatieve werken die
er gemaakt zijn. Bijgaand een aantal
afbeeldingen om een indruk te krijgen wat

een mooie dingen er zijn gemaakt. Op de
FB-pagina van Cultuur & Sport zijn nog
veel meer foto’s te vinden in het Album
“Vrijdagatelier Bakken”
Het nieuwe aanbod voor het vrijdagatelier
is in de maak, een tipje van de sluier…
Wist je dat je stof ook op verschillende
manieren kun verven en bewerken?
We gaan weer van start na de herfstvakantie
op vrijdag 28 oktober van 14.00 – 15.30 uur!
Opgeven is gewenst en kan via
cultuur@cultuurensportreitdiep.nl
Tot de 28e,
Team Vrijdagatelier C&S
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Overvliegen bij Scoutinggroep
De Havik
ZATERDAG, 17 SEPTEMBER
Door het jaar heen is de sloot naast het
clubgebouw van Scoutinggroep De Havik
grotendeels onzichtbaar vanwege de
stevige begroeiing. Afgelopen zaterdag
echter stond de sloot centraal tijdens de
traditionele Overvliegmiddag van de
Scoutinggroep, waar diverse kinderen uit
de Reitdiepwijk zich wekelijks vermaken.
Bevers kropen over de sloot om Welp
te worden, een Scout klauterde bij een
zeepmuur over de sloot op om zich
Explorer te mogen noemen en een aantal
Explorers liet zich hangend aan een paal
over de sloot trekken.
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Net als bij andere (sport)verenigingen
gaat iemand bij Scouting naar een andere
groep (‘speltak’) wanneer men ouder
wordt. De jongste kinderen zitten bij
de Bevers (4-7 jaar). Daarna komen de
Welpen (7-11 jaar), de Scouts (11-15 jaar),
de Explorers (15-18 jaar), de Roverscouts
(18-21 jaar) en uiteindelijk de Stam (21
jaar en ouder). Het overgaan van de ene

Bevers die een
Welpenmasker
opgekregen he
bben, omdat ze
hun
proef succesvo
l gedaan hebben

naar de andere speltak gaat niet vanzelf,
maar moet verdiend worden met heuse
proeven van moed, behendigheid en vooral
doorzettingsvermogen.
Het meisje dat bij de zeepmuur moet
opklimmen om naar de Explorers te
gaan neemt haar tijd om een strategie
te bedenken en doet wat voorzichtige
pogingen. De overige Explorers staan
boven aan de muur zeep naar beneden te
gooien, waardoor de baan bij iedere poging
steeds gladder werd. Wanneer ze eindelijk
het klimtouw te pakken heeft, geholpen
door haar broertje, wordt dit boven weer
losgelaten, waardoor ze terug bij af is.
Uiteindelijk wordt haar doorzetten beloond
en lukt het haar om naar boven te klimmen.
Uiteraard pas als ze drijfnat is gegooid.

Artistiek

Dames- en herenkapsalon

de
Een explorer die aan een paal over
pt
hoo
gt,
han
pad
Jaag
het
sloot langs
n
hale
te
t
rkan
ove
de
droog

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

Gekruiste armen om de welpe
helpen overvliegen

n te

Bij de Bevers wordt het doorzettings
vermogen ook beloond, ook al is er voor
het eerst in de historie van De Havik een
Bever die de overkant niet droog haalt.
Spectaculair is ook het ‘overvliegen’ van
de Welpen naar de Scouts. Bij deze proef
‘vliegen’ de kinderen over de armen van
een keten van leden en ouders naar een
hindernisbaan. Pas als deze is genomen,
mogen de groene bloesjes worden
ingeruild voor de kaki-Scoutshemden.
Het lukt iedereen.
De nieuwe speltakken hebben
vrijdagavond of zaterdagmiddag opkomst
in het groepshuis De Blauwe Borg aan
het Jaagpad langs het Reitdiep bij het
Blauwbrugje. Meer informatie over De
Havik is te vinden op website De-Havik.nl.
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Timmer  en  Onderhoudsbedrijf  Prins  helpt  u  bij  de  
meest  uiteenlopende  klussen  zoals:      
•   montage      
•   plaatsen  van  keukens    
•   verbouw      
•   badkamer    
•   toiletruimte    
•   onderhoud    
•   schilderwerk  (10  jaar  garantie!  *)    
En  specialistisch  werk:      
•   Houtrotsanering  (erkend  diploma  behaald)    
•   Insectenhorren  op  maat  (ook  voor  Franse  
balkon  deuren)  
•   Vloerisolatie    
Ook  de  kleine  klussen,  het  ophangen  van  gordijnen,  
gaatjes  boren  voor  schilderijen,  vervangen  van  sloten  
etc.    
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Uw pedicure op loopafstand.

Bauktje Meter
Voetverzorging
Voor:

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

Voor een afspraak

bel (050) 541 80 71
of direct via: www.bauktjemeter.nl

Hygiëne Arbeidsomstandigheden en Milieu gecertificeerd

Kromme Riet 28
9746 PW GRONINGEN
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Parkappartementen Reitdiephaven XVI
De lift (2)
Onze lift is volledig gereviseerd! Ja, nu al! De monteurs hebben
naast de uitgevoerde reparaties een kilo’tje of wat aan zand,
hondenhaar, papiersnippers en ander ondefinieerbaar spul tussen
de deuren, geleiders in de schacht en van het dak
van de lift weggehaald!
Onze lift vertoonde al enige tijd kuren; deuren gingen soms zomaar
niet open of juist niet dicht en dat op willekeurige momenten.
Ook bleek dat we geen noodoproep meer konden plegen vanuit
de lift. Na veel en vooral langdurig gedoe is dan nu eindelijk onze
beweegbare kleinste gemeenschappelijke ruimte weer tiptop!
Het spookachtige gedrag van onze lift deed soms denken aan een
enge film:
Je komt ‘s avonds laat thuis; parkeert de auto onder het grote afdak,
waar hol de klanken van het dichtslaande portier weerkaatsen,
terwijl de wind langs de krakende draagspanten huilt....
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Daarna moet je door een eng en een beetje viezig gangenstelsel,
met hier en daar aanfloepende lampjes, langs bergingen waar
achter sommige deuren een vreemd geritsel is te horen..., op naar
de centrale hal! Pfff... gehaald!
Je drukt op de knop om de lift te roepen, na enig wachten klinkt
de verlossende bel: Ping! Hij is er! Maar wat is dat? De deuren gaan
niet open... waarom gebeuren zulke dingen toch altijd laat als het
donker is?
Nog een keer drukken: Ping! Er gebeurt niets! Boos begin je aan
de deuren te duwen en jawel ze gaan open! Opgelucht stap je
in de lift en drukt op de knop voor de gewenste etage...
Deuren gaan niet dicht...

WERKPLAATS OPROEP!
Voor de werkplaats op zaterdag of een
doordeweekse middag zoeken wij enthousiaste
TIMMERLIEDEN en KNUTSELAARS
volwassenen/kinderen
Ben jij een handige klusser die graag met
hout, metaal, steen etc.en gereedschap werkt,
dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij hebben een fantastische
werkplaats met gereedschap en
werkbanken en het is toch zonde
dat deze niet gebruikt wordt!
TEAM C&S

Na wat duw en trekwerk gaan ze dan eindelijk knarsend dicht, maar
de lift blijft staan... Plotseling gaan de deuren weer open én direct
weer dicht... Nu vertrekt de lift gelukkig wel!
Aangekomen op je verdieping stopt de lift en gaan de deuren
keurig open alsof er niets aan de hand is...
Je bent dan toch blij als je de - wel goed werkende - voordeur van je
appartement achter je dicht kan trekken na zo’n avontuur!
Zo... dat hebben we weer overleefd!
Het blijkt dat vooral naar binnengezogen zand (men is immers
rondom ons gebouw nog aan het bouwen) de grootste boosdoener
is. De als een schoorsteen werkende liftschacht zuigt al het vuil, dat
naar binnen wordt gelopen, de schacht in.
Dus om problemen in de toekomst vóór te zijn: Voeten vegen op
de mat in het voorportaal en in de berging! Soms ligt er zelfs zand
op de Hilton-blauwe vloerbedekking op de verdiepingen, maar dat
zullen dan barbaren zijn die stiekem bij ons naar binnen glippen,
onze bewoners doen dat niet! Oh nee!
Afijn - het zonnetje schijnt - tijd om even buiten te kijken bij de
bouw van de uitbreiding van onze mooie wijk. Bij terugkomst niet
vergeten voeten te vegen!
Een volgende keer meer.
Gerard Hartgers
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Alweer gezondheid?
De laatste jaren worden we ermee platgegooid, want
iedereen is op zoek naar datgene wat het beste werkt.
Wanneer we het over gezondheid hebben, weten we ongeveer
wat ermee wordt bedoeld. Maar een algemene, door iedereen
gedeelde definitie van gezondheid lijkt niet te bestaan.
We weten toch best hoe het moet? Waarom zijn we dan zo slecht
in staat om een redelijk gezonde leefstijl aan te houden?
Naar mijn idee omdat begrippen als Goed/ Fout/ Gezond toch
niet zo gemakkelijk en eenduidig zijn als ze lijken. Ieder mens is
nou eenmaal verschillend en in deze huidige tijd zijn er tal van
kennisbronnen en meningen die voor veel verwarring kunnen
zorgen. Zo hoor je van alles over wat je wel en niet ‘mag’ eten,
‘het’ dieet dat gegarandeerd helpt en ga zo maar door.
Mijn advies, “blijf dicht bij jezelf, lees etiketten en word bewust van
je doen en laten”. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen namelijk
voor de ene persoon perfect werken en voor de ander niet. Een zin
die ik daarom veel gebruik is: Duizend wegen leiden naar Rome, nu
nog op zoek naar die van jou!

Actief en in beweging
Een van de factoren om gezondheid te bevorderen is in beweging
zijn. Het Nederlands instituut voor sport en bewegen heeft een
norm opgesteld ter verduidelijking (NNGB).
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste
vijf dagen per week 30 minuten per dag matig intensieve
lichaamsbeweging te hebben.
Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het
gewenste aantal minuten per dag tenminste 60.
“Wil je hier meer over weten zoek dan eens op: Nederlandse Norm
Gezond Bewegen”

Sporten en bewegen, niet voor iedereen een
vanzelfsprekendheid
Het klinkt allemaal zo gemakkelijk maar sporten en bewegen is
natuurlijk niet voor iedereen leuk. Van een passief mens in een
fitte en actieve sporter veranderen doe je niet in een dag of in een
week. Toch is dat waar mensen vaak vanuit gaan of op hopen: vanaf
maandag begin ik met sporten en wordt alles anders. Helaas lukt dit
voornemen maar al te vaak niet.
Ons lichaam werkt nu eenmaal niet zo. Dit is één van de redenen dat
ik mensen ben gaan begeleiden(coaching).

Wie ben ik?
Mijn naam is Jilles de Graaf en ben 3 dagen in de week
beweegspecialist bij fysiotherapie90. Verder heb ik aan de
Hanzehogeschool gestudeerd voor beweeg- en leefstijlprofessional
en ben ik gestart met mijn eigen werk onder de vlag: De Graaf,
advies-training-coaching. Hier verzorg ik gezondheid-scans,
workshops, trainingen, afvaltrajecten etc. Een begeleidingstraject
bij mij is 1 keer per maand, hierdoor kan er over een langere
periode begeleid worden zodat obstakels worden waargenomen en
aangepakt worden. Ook wel gezegd, een stok achter de deur.
Voor informatie of vragen kijk gerust eens op mijn website of neem
contact met mij op.
Sportieve Groet,
Jilles de Graaf

@
E
Tel

www.jillesdegraaf.nl
info@jillesdegraaf.nl
06-20795610
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Hoofdpijn, een beste kopzorg...

18

Hoofdpijn komt vaak voor: maar liefst 96% van de Nederlanders
heeft wel eens pijn in zijn of haar hoofd. Reguliere hoofdpijn
moeten we niet verwarren met ziektes als migraine. Dat wil niet
zeggen dat het niet heel vervelend en belastend kan zijn.

Behandeling van migraine gaat over het algemeen medicamenteus.
Daarnaast moeten de ‘triggers’, als slaapgebrek, onregelmatig
leven, koffie, roken etc., zoveel mogelijk worden vermeden.

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten waarmee
mensen naar de huisarts of de neuroloog gaan. De belangrijkste
vormen van hoofdpijn zijn: migraine, spanningshoofdpijn, medicatie
afhankelijke hoofdpijn,clusterhoofdpijn, hormonale hoofdpijn en
aangezichtspijn. Daarnaast zijn er combinaties van deze vormen
mogelijk. Een arts bepaalt op basis van een gesprek en op basis van
een lichamelijk onderzoek welke vorm hoofdpijn iemand heeft. Het
is bijzonder prettig als u voordat u naar de dokter gaat een aantal
weken een hoofdpijndagboek bijgehouden heeft. Invulformats
zijn gewoon op het internet te vinden(bijvoorbeeld op:
www.thuisdokter.nl).
Elke hoofdpijnvorm presenteert zich op een eigen kenmerkende
wijze. Met elk ook een al dan niet bekende oorzaak en behandeling.
Van de meest voorkomende vormen volgt hier een beknopte
beschrijving.

Ook wel Tension Type Headache(TTH) genoemd, is een
verzamelnaam voor een aantal vormen van hoofdpijn.
Spanningshoofdpijn komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen
en misschien spelen hormonale factoren een rol, als ook het verschil
in lichaamsbouw en lichaamshouding. Een psychische oorzaak voor
spanningshoofdpijn is nog nooit aangetoond. De kenmerken van
spanningshoofdpijn zijn niet voor iedere patiënt hetzelfde, maar er
zijn wel overeenkomsten.
Bij spanningshoofdpijn is er sprake van twee of meer van de
onderstaande symptomen:
• Pijn aan weerszijden van het hoofd.
• Drukkende/klemmende pijn,
• Strakke bandgevoel om het hoofd.
• Lichte tot matig intense pijn.
• De pijn wordt niet erger bij lichamelijke inspanning.

Migraine:

Verder kunnen de volgende kenmerken aanwezig zijn:
• De pijn straalt vanuit de nek naar het achterhoofd.
• Schouders/nek zijn stijf en pijnlijk.
• Misselijkheid, zonder braken.
• Lichte gevoeligheid voor harde geluiden of fel licht.
• Depressiviteit, met name bij chronische spanningshoofdpijn.

Migraine is niet zomaar een hoofdpijntje, het is een chronische
hersenziekte. Migraine komt in aanvallen en hoofdpijn is slechts
één van de symptomen.Naast de hoofdpijn, die hevig is, komt vaak
ook misselijkheid en braken voor. Daarnaast is er vaak sprake van
overgevoeligheid voor licht en geluid.
Migraine heeft een grote impact op de levens van patiënten en
hun naasten. De ziekte staat niet voor niets in de top 10 van meest
invaliderende ziekten ter wereld.
Over de exacte oorzaak van migraine is nog maar weinig
bekend. Een migraineaanval ontstaat door een ontregeling in
de hersenstam. Deze ontregeling, ofwel ‘kortsluiting’, ontstaat
door prikkels. De prikkeldrempel kan tijdelijk verlaagd zijn,
bijvoorbeeld door de menstruatie of extreme vermoeidheid en
daardoor soms leiden tot een aanval. Mensen met een continue
lage prikkeldrempel, en vaak erfelijke aanleg, kunnen herhaaldelijk
migraineaanvallen krijgen.
Migraine komt regelmatig voor in combinatie met
spanningshoofdpijn, hierdoor is de diagnose vaak moeilijk te
stellen. Daarnaast is de intensiteit vaak hoger en duurt de aanval
vaak langer.

Spanningshoofdpijn:

Duur van de hoofdpijn is verschillend. Is de hoofdpijn niet langer
of vaker dan 15 dagen per maand, spreekt men over ‘Episodische’
spanningshoofdpijn. Meer dan 15 dagen hoofdpijn wordt
‘Chronische’ spanningshoofdpijn genoemd.
De behandeling is vaak middels pijnmedicatie en/of fysiotherapie.

Medicatie afhankelijke hoofdpijn:
Wanneer u last heeft van hoofdpijn, neemt u vast wel eens een
pijnstiller. Dit kan op zich geen kwaad, tenzij u te vaak medicijnen
gebruikt. Wanneer u steeds vaker medicijnen tegen hoofdpijn
gebruikt, kan het zo zijn dat u hierdoor juist méér hoofdpijn krijgt.
Dit wordt medicijn afhankelijke hoofdpijn, middelen afhankelijke
hoofdpijn of medicatie afhankelijke hoofdpijn genoemd. Het gaat
om een chronische hoofdpijn (15 dagen of meer per maand) waarin
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geen duidelijk patroon te herkennen valt maar waarbij wel sprake is
van regelmatig gebruik van eenvoudige pijnstillers als paracetamol
maar ook de zwaardere pijnstillers zoals NSAID’s, ergotamine en/of
triptanen.
De behandeling: in overleg met de huisarts/specialist wordt vaak
een afbouwschema voor de medicatie opgesteld.

Clusterhoofdpijn:
Dit is een zeer ernstige vorm van hoofdpijn die minder vaak
voorkomt dan bijvoorbeeld spanningshoofdpijnen/of migraine.
De, zeer heftige, hoofdpijn verloopt in aanvallen met heftige pijn
rond en achter één oog. De pijn wordt vaak omschreven als felle
heftige pijnsteken. Vaak komen de aanvallen gedurende perioden
voor. Deze perioden worden clusters genoemd. Na een cluster
zijn mensen meestal enige tijd vrij van aanvallen. Er zijn helaas
ook mensen die doorlopend aanvallen hebben. Om een beeld te
krijgen wat mensen met cluster hoofdpijn doormaken, zijn er op
het internet diverse filmpjes te vinden van mensen gedurende een
dergelijke aanval.
De behandeling bestaat uit het vermijden van uitlokkende factoren
zoals roken, alcohol en medicijnen. Daarnaast wordt er behandeld
met 100% zuurstof en Sumatriptan injecties.

Hormonale hoofdpijn:
Hormonale hoofdpijn is een vorm van hoofdpijn die bij veel
vrouwen optreedt voor of tijdens de menstruatie. Het is een
vervelende vaak zeurende vorm van hoofdpijn die erg hinderlijk
is maar waarbij men in de meeste gevallen wel gewoon kan
blijven functioneren. De hoofdpijn is over het algemeen heftiger
dan spanningshoofdpijn hoewel de duur en intensiteit per periode
kunnen. Ook deze hoofdpijnvorm komt vaak in combinatie voor
met spanningshoofdpijn.
De medicijnen die het beste pijnstillend werken bij hormonale
hoofdpijn zijn pijnstillers die in de groep van de NSAID’s vallen.
NSAID staat voor Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Dit
betekent in normaal Nederlands dat deze medicijnen naast een
pijnstillende werking ook ontstekingsremmend werken. Het
voordeel van deze middelen is dat ze meer pijnverlichting geven
dan paracetamol en/of aspirine. Nadeel van deze medicijnen is dat
ze de maagwand kunnen irriteren.

Aangezichtspijn:
Aangezichtspijn is pijn in het gezicht, tussen het voorhoofd
en de kin, inclusief de oren. Acute aangezichtspijn treedt
plotseling op, bijvoorbeeld bij tand- of kiesproblemen of bij een
neusbijholteontsteking. Bij chronische aangezichtspijn komen
de pijnscheuten langdurig en voortdurend terug. Chronische
aangezichtspijn valt uiteen in ‘typische aangezichtspijn’ en
‘atypische aangezichtspijn’. Bij typische aangezichtspijn treden er
plotselinge pijnen op in uw gezicht, uw kaak of wang, die een paar
seconden tot enkele minuten aanhouden. Soms herhaalt de pijn
zich met een korte tussenpoos van bijvoorbeeld een half uur.
De eerste vorm is de typische aangezichtspijn vanuit een
‘gezichts’zenuw (trigeminus neuralgie). Trigeminusneuralgie (TN)
is de meest voorkomende vorm van aangezichtspijn en wordt
veroorzaakt door de nervus trigeminus (drielingzenuw) die zich
tussen de schedel en de hersenen bevindt. De pijn bij deze vorm
van aangezichtspijn wordt ervaren als elektrische schokken die
worden veroorzaakt door ‘normale prikkels’ zoals tanden poetsen,
eten, praten, scheren, de huid aanraken of koude wind. Deze vorm

van aangezichtspijn kan plotseling verdwijnen en vervolgens
na maanden of jaren weer terugkeren. De aandoening ontstaat
doorgaans vanaf het veertigste levensjaar en komt vaker voor bij
vrouwen dan bij mannen.
De tweede vorm van aangezichtspijn wordt Glossopharyngeus
neuralgie genoemd. Hierbij heeft u KNO-klachten (keel, neus en
oor). U ervaart heftige pijnen in uw oor, tong, rond de amandelen
en soms onder in uw kaak. De pijnaanvallen duren ongeveer een
minuut. De pijn wordt opgewekt door kauwen, spreken, slikken en
kou. Behandeling van aangezichtspijn is medicamenteus. Als de
medicatie niet voldoende werkt, wordt mogelijk overgegaan in een
operatieve ingreep in de vorm van een zenuwblokkade.

Behandeling van hoofdpijn door de fysio(manueel)
therapeut:
Gelukkig zijn een aantal vormen van hoofdpijn middels
fysiotherapie en manuele therapie te verlichten en in veel
gevallen te verhelpen. Met name Spanningshoofdpijn is middels
fysiotherapeutische behandeling meestal goed te behandelen.
De behandeling bestaat over het algemeen uit spierontspanning,
mobilisaties en oefeningen. Daarnaast wordt advies gegeven over
houding en beweging tijdens de activiteiten van het dagelijkse
leven.
Een nog niet genoemde vorm van hoofdpijn, die door de
manueeltherapeut te behandelen is, is Cervicogene hoofdpijn. Dit
is hoofdpijn die vermoedelijk veroorzaakt wordt vanuit de bovenste
wervels in de nek. De pijn bevindt zich meestal aan een zijde van
het hoofd. In sommige gevallen beiderzijds.
De pijn komt vaak vanuit de nek opzetten. Het omkijken is vaak
fors beperkt en pijnlijk bovenin de nek; ook wekt dit vaak de
kenmerkende hoofdpijn op. De hoofdpijn kan een paar uur
aanhouden maar ook enkele weken. Oorzaak lijkt heel divers,
bijvoorbeeld: een asymmetrische slaaphouding, een doorgemaakt
trauma(niet te verwarren met whiplash) of bijvoorbeeld een slechte
werkhouding. De behandeling bestaat uit spierontspannende
massage in de nek, mobilisaties van de wervels, voorlichting/advies
en oefeningen. Meestal is er na de eerste 1 á 2 behandelingen al
verlichting van de klachten.
Bij de behandeling door een fysio-/manueeltherapeut zal altijd
getracht worden de oorzaak te achterhalen om zodoende een
recidief te helpen voorkomen.

Onderzoek naar hoofdpijn:
Gelukkig wordt er veel onderzoek gedaan naar hoofdpijn. Veel
leden van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging zijn betrokken bij
deze onderzoeken. Door onderzoek is de kennis over de oorzaken,
de diagnose en de mogelijke behandelingen de afgelopen jaren
flink toegenomen. Toch is er nog veel meer onderzoek nodig.
Bijvoorbeeld om te achterhalen hoe hoofdpijn ontstaat, en hoe je
een hoofdpijnaanval kunt voorkomen.
Voor vragen kan u altijd contact met ons opnemen.
Door: Stephan Zijlstra,
Fysio-/manueeltherapeut
WYSZ Fysiotherapie
Reitdiephaven 428
050 – 230 14 90
www.wysz-fysiotherapie.nl
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Prijs

De prijs van deze woordzoeker, een prachtig boeket
bloemen en een leuk& lekker pakket wordt u
aangeboden door:

N R E B O T K O N E S C I
H I

V A K A N T

I

E J

N K

P O M P O E N T S F R E H
H A L

L

O W E E

R E G E N E

I

N E B O S

K E L K O U

ES
HALLOWEEN
HANDSCHOENEN
BOS
EIKEL BLADEREN HANDSCHOENEN
HERFST
DENNENAPPEL
KASTANJE
OKTOBERKASTANJE
KOU
EIK
OKTOBER
SNERT EIKEL
SPINNENWEB
BEUK

BLADEREN
BOMEN
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BOS

POMPOEN

DENNENAPPEL
REGEN
SINTMAARTEN

HERFST
SPINNENWEB

SNERT
SINTMAARTEN
THEE
VAKANTIE
VAKANTIE

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

Stuur uw oplossing vóór 25 november 2016 naar: reitdiepkrant@gmail.com o.v.v. uw naam en geboortedatum.
De winnaar krijgt uiterlijk 30 november 2016 bericht. Met dit bericht kunt u naar Mash om uw cadeau op te halen. Succes!

12-10-16 09:38
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Muziek voor ouder en kind
Samen met zoontje Lasse van 3 jaar
en dochtertje Elin van 1 jaar heb ik
meegedaan met ‘muziek voor ouder
en kind’. De andere kinderen in de
groep waren tussen de 1 en 3,5 jaar.
Wietske organiseerde 5 keer op de
woensdagochtenden dit muziekuurtje.
Ze had zelf ook haar zoontje mee.

Wietske vertelde de eerste ochtend dat
ze graag muziek maakt en dat het er thuis
niet van komt om een uur alleen met je
kind bezig te zijn en met muziek maken.
Dat klopt inderdaad, thuis komt het er niet
vaak genoeg van om op deze manier echt
een uur lang aandacht en tijd alleen voor
je kinderen te hebben zonder met andere
dingen bezig te zijn.
Het zingen van eenvoudige liedjes of liedjes
met bijbehorende bewegingen vinden alle
kinderen van deze leeftijd leuk. De kleinsten
lachen en kijken wat de andere kinderen
doen, de groteren zingen woordjes of
zinnetjes mee. Regelmatig zeggen kindjes
‘keer, keer!’ (= ‘nog een keer’). Een aantal
kinderen riepen ook de liedjes die ze graag
wilden zingen. Bij de eenvoudige, bekende
liedjes deden de kinderen enthousiast mee,
bij de nieuwe liedjes luisterden de kindjes
nieuwsgierig naar wat er ging komen.
Sommige kindjes
waren thuis
nog de hele
dag liedjes
aan het
zingen.

Wietske had de lessen in muziekthema’s
verdeeld en daarbij een aantal bijpassende
liedjes gezocht. Bij bijna elk liedje kwamen
bijbehorende materialen tevoorschijn. Daar
werden alle kindjes enthousiast van: een
molen bij ‘zo gaat de molen’, een hoedje
bij ‘1,2,3,4 hoedje van’, een trein bij ‘op een
klein stationnetje’ etc. Daarnaast waren er
verschillende zelfgemaakte instrumentjes
die de kinderen tijdens de liedjes kregen.
Bijvoorbeeld een rammelflesje en een
snaarinstrumentje met elastiek.
Mijn zoontje vroeg vaak ‘wat komt er nu…?’
Soms waren de spulletjes zo leuk voor de
kinderen dat ze het zingen en meedoen
even vergaten.
De kindjes waren ook onder de indruk van
de ‘echte’ instrumenten. De gitaar, piano,
viool… De kinderen waren er soms even stil

van. Het ene kind wilde graag op de piano
spelen, de andere sloeg liever op de grote
trommels. Wij hebben geen piano, gitaar en
viool in huis, dus extra leuk dat de kinderen
kennis met de instrumenten konden maken!
Aan het eind, na ongeveer 3 kwartier
vonden de kinderen het heerlijk om nog
even met de instrumentjes en andere
spulletjes te spelen. Tijdens het spelen aan
het eind konden de kinderen en ouders
wat drinken. Rond 10 uur was het weer
afgelopen. Om 10 uur in de ochtend hebben
we al een leuke activiteit gehad! Daarna
heb ik nog genoeg tijd in de ochtend voor
andere dingen. Ideaal zo dicht in de buurt,
geen auto in en uit, maar lopende binnen 5
minuten in het wijklokaal.
Marit Baken
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www.zetstrabouw.nl

onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie
Hoendiep 101 tel: 050-3121369 fax 050-3126434
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Sinterklaas

foto: Gea de Boer

Volgende maand is het weer zover, dan komt Sinterklaas met
zijn pieten per boot naar de Reitdiephaven. Kom allemaal de
Sint verwelkomen op 26 november om 15.00 uur!
Kinderen, los de rebus op
en wie weet mag je een leuk
sinterklaascadeautje halen!
Oplossingen graag voor 1 december
naar reitdiepkrant@gmail.com,
onder vermelding van naam
en leeftijd.

Colofon
De Reitdiep wijkkrant is de krant voor de bewoners van het
Reitdiepgebied en wordt gemaakt door vrijwilligers.
De wijkkrant verschijnt 3 keer per jaar.
Redactie:
Coördinatie: Marieke Oldenburger
Opmaak: Karin van der Vegt, www.revista-ontwerp.nl
Aanleveren kopij, advertentieplaatsing en prijzen:
mail naar: reitdiepkrant@gmail.com

Wi j k k ra n t Reitdiep Najaar 2016

Cultuur & Sport
AANBOD HERFST - KERSTVAKANTIE 2016, CULTUUR & SPORT REITDIEP
Activiteit

Data/tijd

Doelgroep

Prijs
Aantal
module * keer

Wat gaan we doen?

Vrijdagatelier:
Werken met Stof

Vrijdag
14.00 - 15.30 u

Iedereen!
Jong en oud,
samen of
alleen

€ 24,-*

Stof kun je op verschillende manieren verven en
bedrukken. We gaan de stof met knopen en ander
materiaal in een verfbad koken. We maken stempels
en sjablonen om verf erop te drukken. Als we
meerdere lappen hebben kijken we wat je er verder
mee wilt en hoe je dat kunt doen.
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl

Okt: 28,
Nov: 4, 11, 18, 25
Dec:: 9

6x

OPROEP:
Werkplaats

??

??

Weet je nog, vlotten bouwen, zeepkisten maken, met
zelfgemaakte pijlen schieten of raketten afschieten?
Mis jij het ook? Laat van je horen of je nog interesse
hebt voor de Werkplaats, maar neem dan ook je vader
of moeder mee, want zonder begeleiding kunnen we
niet voortbestaan
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl

OPROEP:
Popkoor

??

??

We willen graag een popkoor starten in de wijk, maar
we hebben nog geen dirigent/repetitor. Wie oh wie
weet iemand, of kan het zelf? We willen ook graag
weten of er voldoende animo is, dus laat je horen!!
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl

OPROEP:
Wijkband

??

??

Vachtvilten

Zondag 30 okt
10.30 -12.30 u

Iedereen
Jong en oud,
samen of
alleen

We willen een wijkband! Jullie ook? Wie bespeelt een
instrument en zou wel wekelijks willen oefenen?
Laten we kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen.
Laat je horen!
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl

€ 4,-*

1x

Voor een koude winter; lekker warm met je zelf gevilte
vachtje op de bank? Of liever een warm kleedje onder
je voeten? We hebben zwarte, witte en gevlekte
kleine schapenvachten die je in 1 middag aan de
achterkant kunt vilten, dan blijf je de lange haren aan
de bovenkant zien.
Wil jij zo’n vachtje? Kom dan meedoen!
Aanmelden via: cultuur@cultuurensportreitdiep.nl

• Voor de modules is aanmelden nodig. Na aanmelding bij cultuur@cultuurensportreitdiep.nl krijg je
uiterlijk 2 dagen voor de start van de module een e-mail waarin staat of de module doorgaat en over
de betaling (NL 71 ABNA 0463 854 640).
• Niet leden van de bewonersvereniging Reitdiep betalen 20% extra.
• Modules van C&S worden door wijkbewoners gegeven op vrijwillige basis. De prijs van een module is gebaseerd
op geschatte kosten voor materiaal of andere benodigdheden. Eventueel overblijvend geld blijft in de kas van
C&S en wordt gebruikt voor eenmalige aanschaffen van gereedschap, materiaal en andere ondersteunde middelen.
• Laat ons weten welke activiteiten je nog meer zou willen doen in de wijk of wat je ZELF zou kunnen aanbieden.
• Vind je het leuk om te assisteren bij de kinderactiviteiten, laat het ons weten.
• Alle activiteiten worden aangeboden in het wijklokaal aan Joeswerd 22.
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ELBURG
VELDMA JANSEN
Minstens 25% KORTING
op winterbanden

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
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVELDMAJANSEN.NL
Friesestraatweg 231 | 9743 AE Groningen | T (050) 571 99 00 | E info@vakgarageveldmajansen.nl

