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Lentekriebels

in de Reitdiepwijk

Al meer dan tien jaar organiseren we
jaarlijks een opruimactie in de wijk. Op
9 april was het weer zover. Niet eerder was
er zo’n grote opkomst, ongeveer vijftig
deelnemers maar liefst. In minder dan
twee uur ligt weer weer een enorme berg
zwerfafval klaar om te worden afgevoerd.
Benne, deelnemer van het eerste uur vertelt:
Met mijn buurvrouw Iet doe ik, vaak onder
een vrolijk voorjaarszonnetje, al weer wat
heel wat jaren mee aan de Lentekriebels.
Ons werkterrein is dan: de eilanden langs
de Hooge Weg, de bermen aan weerszijden
van de Hooge weg en de walkanten van
het Reitdiep-westzijde van sluisje tot sluisje.
We melden ons ‘s ochtends bij de school
waar dan meestal al meerdere enthousiaste
buurtgenoten aanwezig zijn. Op het
schoolplein staat dan koffie, frisdrank en

lekkere koek klaar. Ook voor de enthousiaste
kinderen is er wat lekkers. Verder is er
gezorgd voor vuilniszakken, grijpstokken en
handschoenen. Nadat er bij de koffie gezellig
is bijgepraat vormen zich groepjes die er
op uit trekken. De meeste trekken dan op
naar hun eigen woongebied in de wijk om
daar de boel op te ruimen. Na afloop zien
we elkaar weer bij de school en kletsen en
drinken soms nog wat. De stapel gevulde
vuilniszakken en de grote hoop grof vuil
die rond twaalf uur op de kruising Prof.
Uilkensweg/ Hooge weg ligt, laat zien dat
het weer niet voor niets was.
Waar ik vooral op wil wijzen is dat het een
zeer genoeglijke bezigheid is om samen met
je buurtbewoners te doen. Ik wil het dan ook
iedereen oproepen en aanraden volgend jaar
begin april mee te doen.
Benne Holwerda Spijksterriet

zie volgende pagina voor foto’s van de opruimactie
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Van de Voorzitter
Nieuw logo voor de wijkvereniging
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Hier is dan de voorjaarseditie 2016 van de wijkkrant en wel met ons
nieuwe logo van de wijkvereniging. We hebben dit logo gekozen,
omdat de ijsvogel in onze wijk aanwezig is - althans zich hopelijk
ook dit jaar weer nestelt - en vanwege de mooie kleuren die deze
vogel heeft. Verder staat de ijsvogel symbool voor voorspoed,
zonneschijn, loyaliteit en doelgerichtheid, allemaal kwaliteiten
die herkenbaar zijn voor onze wijk en wijkvereniging. Daarnaast
kent de wijk op allerlei terrein erg mooie kleuren en daarbij past
deze kleurrijke ijsvogel heel goed als logo. Ik hoop dat u er net zo
tevreden mee bent als het bestuur.
Het is weer gelukt om met vrijwillige bijdragen van velen de wijk
krant uit te brengen. Het is zelfs gelukt om een nieuwe opmaker te
vinden in de persoon van Karin van der Vegt. Ze woont weliswaar
nog niet in de wijk, maar hoopt zich hier binnenkort wel te gaan

Wijkvereniging

Reitdiep
CULTUUR & SPORT

vestigen. Ze zal zich te zijner tijd vast nog wel aan u voorstellen.
Hopelijk bent u ook tevreden over de inhoud en opmaak van deze
nieuwe krant. In ieder geval van kant van het bestuur weer veel
complimenten aan de redactie.

Commissie speelplekken
Zoals velen weten hebben we onlangs op 7 april een goed
bezochte jaarbijeenkomst gehad van de wijkvereniging. Er was
veel belangstelling en het nieuwe wijklokaal zat dan ook helemaal
vol met betrokken wijkbewoners. Naar aanleiding van deze
bijeenkomst is er een commissie in het leven geroepen, die zich
bezig houdt met speelplekken voor jonge en oudere kinderen in
de wijk. Vooral nu deze speelplekken op het terrein van bouwfase
4 tijdelijk zijn verdwenen, worden speelplekken voor kinderen erg
gemist in delen van onze wijk. Mirjam Pieters uit Reitdiephaven
gaat de commissie coördineren. Deze commissie wil zich ook
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buigen over de toekomstige speelplekken die voor de kinderen
weer moeten worden ingericht. Wilt u ook een bijdrage aan deze
commissie leveren, dan kunt u contact met Mirjam Pieters opnemen
via speelplekcommissie@reitdiepwijk.nl

Door het vertrek van twee bestuursleden is er nog een vacature in
het bestuur open. Mocht u interesse hebben en toevallig ook nog
in Reitdiephaven wonen, neem dan vooral contact met ons op via
bestuur@reitdiepwijk.nl

Afscheid bestuursleden en welkom aan
nieuwe penningmeester

Woontoren Reitdiephaven

Tijdens de jaarvergadering hebben twee bestuursleden onder
wie de penningmeester, afscheid genomen. Henk Zwartekot (ex
penningmeester) en Arnout Postma hebben het bestuur na vier
jaar inzet verlaten. Henk en Arnout nogmaals veel dank namens
de wijkvereniging voor jullie bijdragen. Gelukkig is er ook een
nieuw bestuurslid aangetreden: Marco Veurink. Marco heeft na zijn
benoeming al direct het financieel jaarverslag van de wijkvereniging
gepresenteerd. Het spreekt vanzelf dat we met ons eigen wijklokaal
op onze financiële middelen hebben ingeleverd. Gelukkig hadden
we al een aantal jaren wat geld achteruit gelegd om de huisvesting
van een eigen wijklokaal mogelijk te maken.

Ook kwam op de jaarbijeenkomst een presentatie van plannen van
de Gemeente aan de orde over bouw fase 3 en 4 , het P + R terrein
bij de Friesestraatweg en de plannen voor een woontoren aan
Reitdiephaven op het zogeheten Festivalterrein, de grasdriehoek
aan de oostzijde van de haven. Een bewonersgroep uit de wijk
heeft een oproep op facebook van Reitdiepwijk geplaatst, om
de meningen over deze woontoren te inventariseren en hiervan
verslag uit te brengen aan de Gemeente. Let wel dat de Gemeente
een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan moet op
starten, om deze woontoren eventueel te laten bouwen. Maar
voordat zij hiertoe overgaat, wil de Gemeente weten hoe dit plan
valt bij omwonenden. Er is dus nog niets definitief besloten.
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Wijkagent

Mozaïekbanken

Verder hebben de aanwezigen op de jaarvergadering kennis
kunnen maken met de heer H. Puma, de wijkagent voor Reitdiep
wijk. Hij heeft een en ander verteld over zijn activiteiten en werkwijze.

Ook heeft de wijkwethouder een mozaïekbank bij het wijklokaal
onthuld. Deze mozaïekbanken hebben wijkbewoners zelf gemaakt
onder enthousiaste begeleiding van de vrijwilligers van C&S
Reitdiepwijk. De wijkverenging heeft hiervoor financiële middelen
beschikbaar gesteld uit het budget dat bestemd was voor kunst in
de wijk. Op diverse plekken in de wijk zult u vier mozaïekbanken
tegenkomen. De banken hebben als thema de vier elementen
aarde, water, lucht en vuur. Er is een mozaïekbank geplaatst bij
Reitdiephaven, bij het wijklokaal, het monument bij Helwerd en bij
de Rietwierde. We hopen dat velen zullen genieten van deze mooie
banken.

Feestelijke opening wijklokaal
Op 15 april heeft de wijkwethouder Paul de Rook ons wijklokaal
officieel en feestelijk geopend met prachtige muzikale omlijsting
van wijkbewoonster Marlies de Waard. Velen van u waren hierbij.
De inrichting van het wijklokaal is financieel mogelijk gemaakt
door een subsidie van de gemeente Groningen in het kader van
het project Wijken voor Jeugd. Niettemin hebben vooral veel
vrijwilligers deze inrichting ontworpen en uitgevoerd. Aan Chris,
Ronald, Meriam, Siemen, Dirk, Aart, Jan Hendrik, Herrien, Henk,
Marlies, Martin, Jos, Monique, Marjolijn, Petra, Leanne en Nel veel
dank namens alle wijkbewoners voor jullie inzet voor de inrichting
van het wijklokaal, op meer opeenvolgende zaterdagen.
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Het beheer van ons wijklokaal is in handen van een vrijwilliger, Nel
Leertouwen. Nel regelt onder andere de planning van het gebruik
het wijklokaal en coördineert de zaken hiervoor. Vanuit het bestuur
willen we Nel alvast bedanken voor haar inzet. Het wijklokaal is
op dit moment vooral in gebruik voor de activiteiten van C&S en
bijeenkomsten van diverse commissies en vergaderingen. Iedereen
die in de wijk woont, geen commerciële doeleinden heeft en een
bijeenkomst wil organiseren voor het algemeen wijkbelang, kan in
principe gebruik maken van het wijklokaal. Neem hiervoor contact
op met Nel en/of het bestuur via bestuur@reitdiepwijk.nl

Komende activiteiten
De wijkverenging heeft diverse activiteiten op de rol staan. Van 2326 mei is de avondwandelvierdaagse gepland en op zondag 26 juni
de Reitdieprun. We hopen dat velen van u weer mee zullen lopen
of rennen. Ook heeft Cultuur en Sport weer diverse activiteiten
gepland in dit seizoen. Kijkt u vooral op de site voor hun aanbod.
Tot slot wil ik nog Reitdieppop noemen. De officiële organisatie is
weliswaar in handen van een Stichting, maar de coördinatie ligt
vooral bij een aantal wijkbewoners. De wijkvereniging zal ook dit
jaar Reitdieppop weer steunen.

Wijkwebsite
Wellicht heeft een aantal van u gemerkt dat onze wijkwebsite
om technische redenen niet meer bereikbaar is. Er wordt om dit
moment hard gewerkt om een nieuwe wijkwebsite weer actueel
en veilig in de lucht te krijgen. Als het zover is, volgt er een
bekendmaking op facebook van Reitdiepwijk.
Jan Mulder

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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Gratis en
vrijblijvende intake

Afzwemmen in
eigen bad

Kleine groepen
4 tot 6 kinderen

Betaling in
termijnen op maat

Zeer intensieve
begeleiding

Geen chloor maar
zoutelectrolyse

Warm water
32,5ºC

7 dagen per week
zwemles

Geen wachtlijst
dus direct starten

9 minuten vanaf Groningen

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de
wijkvereniging Reitdiepwijk kende al
verschillende locaties maar dit jaar zaten
we op 9 april jl. eindelijk in een eigen
wijklokaal.
Met een volle agenda en een flinke
opkomst was het dan ook gezellig druk
in het nog naamloze gebouwtje. Na
het presenteren van het financiële jaar
verslag, het benoemen van een nieuwe
penningmeester en het uitzwaaien van
één van de bestuursleden werden de
formele plichtplegingen afgewisseld door
korte presentaties van de verschillende
commissies waaronder: verkeer en
veiligheid, evenementen, duurzaamheid,
wijkkrant, cultuur en sport en nabuurschap
Poortje. Waarbij deze laatste commissie als
enige geen oproep deed tot nieuw leden.
Het werd duidelijk dat een vereniging
met vrijwilligers ook zijn beperkingen
kent maar desondanks toch in staat is
om veel activiteiten te organiseren en
zelfs een wijklokaal mogelijk te maken.
Vertegenwoordigers van de jaarlijkse

Lentekriebels, avondvierdaagse en Reidiep
havenrun deden eveneens een oproep voor
hulp maar natuurlijk ook voor deelname.
Het tweede deel van de avond was
gereserveerd voor kennismaking met
de Wijkagent de heer Puma; hoewel en
relatief rustige wijk zijn er enkele kleine
incidenten geweest. De heer Puma riep op
om in ieder geval verdacht gedrag altijd
te melden. Desgevraagd liet hij weten dat
de zogenaamde autovoeler, die we in 2015
regelmatig voorbij zagen komen, tot op
heden niet is aangehouden. Vervolgens
was het de beurt aan de heer Postma die
namens de gemeente
Groningen ons
meenam door
de nieuwbouw
plannen voor de
wijk, de haven en
diverse vragen
beantwoordde.

Het werd duidelijk dat de wijk de komende
vijf jaar veel uitbreiding en verandering
tegemoet gaat. Na afloop van de
vergadering werd het voornemen van
enkele aanwezigen uitgesproken tot het
organiseren van een commissie speel
voorzieningen met als doel het (al dan
niet tijdelijk) realiseren van speelruimte in
het zuidelijke deel van de wijk.
Na een dikke twee uur was het mooi
geweest en nog even tijd voor een hapje en
een drankje. Bent u er volgend jaar ook bij?
Bestuur wijkvereniging Reitdiepwijk
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Verslag van de ALV
Verslag van de Algemene Leden Verga
dering op 7 april 2016 in ons eigen Wijk
lokaal, Joeswerd 22.

met het bestuur: speelplekcommissie@
reitdiepwijk.nl
Gevraagd wordt of het wijklokaal ook te
huur is voor feestjes o.i.d. Het bestuur heeft
hier nog geen beslissing over genomen
omdat dit praktische consequenties heeft
en of privé gebruik van het lokaal past in
het algemene beleid dat het wijklokaal voor
algemeen wijkbelangen gebruik dient te
worden.

Aanwezig: 49 huisadressen waarvan een
aantal vertegenwoordigd met 2 personen
en inclusief 5 nieuwe inschrijvingen.
Voor wie nog lid wil worden? Een mailtje
naar bestuur@reitdiepwijk.nl is voldoende
en dan bent u voor € 10, = een jaar lang lid.
Jan opent het de vergadering en spreekt
zijn dank uit dat er zoveel wijkbewoners
gekomen zijn in ons nieuwe onderkomen.
Vervolgens geeft hij het woord aan Annie
Borgerink, secretaris die het jaarverslag
presenteert. Aansluitend heeft niemand
bezwaar tegen de benoeming van Marco
Veurink als nieuwe penningmeester. We
hebben in een vorige vergadering al
afscheid genomen van Henk Zwartenkot.
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Marco gaat verder met de financiële
verantwoording over het jaar 2015 en
de begroting 2016. De kascommissie
bestaande uit Johan Hekelaar en Tressy Hop
hebben de financiën steekproefsgewijs
bekeken, vragen gesteld en hun akkoord
gegeven. Hierna wordt er decharge
verleend. De contributie van € 10, = per
jaar blijft gehandhaafd. In de kascommissie
treedt Johan Hekelaar af en René van Geijn
biedt aan dit wel te willen doen met Tressy.
Welkom René!
Alsof het zo had moeten zijn komt Arnoud
Postma net binnen uit Boekarest. Hij neemt
vanavond afscheid en Jan overhandigt
hem een prachtig lenteboeket van onze
“huisbloemist” en bedankt hem voor de
jaren dat hij actief is geweest voor onze
vereniging.

Onze sprekers:
We zoeken nog een opvolger voor
Arnoud, het liefst uit de omgeving van
Reitdiephaven, belangstellenden kunnen
zich melden bij het bestuur.
De PowerPointpresentatie gaat verder met
de vele commissies die wij als wijk rijk zijn
en die zijn duidelijk. Wel is er een oproep
voor:
• Verkeersregelaars t.b.v. de wandelvierdaagse, melden bij René van Geijn
• Vrijwilligers voor de Reitdiephaven-run,
melden bij Peter Pettinga
• Vrijwilligers voor Reitdiep-pop, melden
bij Patrick Wijninga of reitdieppop.nl
De crowdfundactie hiervoor start op
Koningsdag.
• Vrijwilligers voor de commissie
Duurzaamheid, melden bij Gertjan
Komduur
Je kunt je ook aanmelden bij het bestuur,
dan wordt de mail of aanmelding aan de
juiste persoon doorgegeven.
Concreet is er zaterdag a.s. Lentekriebels en
dat betekent dat we weer met de vuilniszak
de wijk in gaan om de achtergelaten rotzooi
op te ruimen. Opm. secretaris: dit leverde
een grote berg vuilniszakken op en heel
veel blije gezichten. We zijn gezegend met
een enorme mobilisatiekracht in onze wijk,
complimenten aan de vele wijkbewoners.
We lopen een kwartiertje uit, dit heeft de
instemming van alle aanwezigen en na een
korte pauze gaan we verder met vragen uit
het publiek.
Mirjam Pieters mist “speelplekken” in de
wijk wat volgt door een luide instemming.
Mirjam zal een commissie speelplekken
opzetten en deze week is er al overleg

We geven het woord aan Henri Puma, ook
“onze” wijkagent. Hij vertelt de aanwezigen
waar hij zoal mee bezig is (aanwezig bij
diverse overlegsituaties o.a. met het Poortje,
privé bij de mensen thuis) en waar we
hem kunnen vinden (bureau Vinkhuizen).
Hem worden vragen gesteld over het
“dealen” bij het viaduct, de “autovoelers”,
het “hondenuitlaatbeleid” en prullenbakken
mét zakjes. Aan het eind krijgen we het
advies om bij kleine zaken te inventariseren
en dit af en toe door te geven. Bij dealen
graag kentekens noteren en doorgeven.
Achter de schermen gebeurt er veel en ook
al lijkt het niet zo, er wordt veel gedaan met
de informatie.
Vervolgens geven we het woord aan Sikko
Postma, projectmanager stadsontwikkeling
en Harmen Postma, stedebouwkundige.
Sikko licht de plannen toe voor fase 3
(tussen P&R en Kleiwerd) en 4 (tussen school
en Reitdiephaven) en de P&R en last but
not least het Festivalterrein (gras driehoek
schuin tegenover havenkantoor) aan de
hand van een PowerPointpresentatie.
De P&R krijgt 300 parkeerplaatsen met
een overdekte galerij met zonnepanelen
en hier omheen komen 3 terreinen voor
kleinschalige bedrijvigheid. Planning 2e
helft 2016 gereed. De P&R komt uit op
de huidige kruising met Reitdiephaven
maar dan in de vorm van een rotonde. De
Joeswerd zal begin volgend jaar worden
doorgetrokken naar deze rotonde. Dat
scheelt enorm veel verkeersdrukte op de
huidige kruising bij de Rietwierde. Op de
P&R komt verlichting op bewegingsmelders,
uit de zaal komt de suggestie voor
camerabewaking. De ontwikkelaar en
bouwer mogen zelf weten hoe ze de
aanleg van deze energie productie die
wordt opgewekt aanbesteden. Dit kan
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via de postcoderoos-regeling of de SDEregeling. Ook wordt het voetpad langs de
garageboxen verbreed zodat men veiliger
per voet bij de winkels kan komen.
Festivalterrein: hier heeft zich een belang
stellende projectontwikkelaar voor
gemeld en er is een inloopavond voor
georganiseerd door de gemeente. Er
bestaat veel weerstand vanwege de hoogte,
60 meter i.v.m. schaduw en privacy, het
milieu, parkeerdruk aan de zuidkant en
de extreme windbelasting van 120 m/
uur. Sikko adviseert bewoners om hun
argumenten te bundelen en in te dienen
bij Annie Amatsaleh (ondersteuner van
de gemeente). Deze argumenten worden
dan meegenomen en besproken. Daarna
volgt pas de noodzakelijke procedures
en vervolgstappen: als wijziging van
het bestemmingsplan , besluit B&W en
vervolgens besluitvorming in de gemeente
raad.
Speelplaatsen: een ruimte van 100
meter onder de elektriciteitsmasten
(tussen Hoogeweg en Prof. Uilkensweg)
is beschikbaar voor speelvoorzieningen
en een stuk voor archeologie (oude
nederzetting). Dit is 50 meter meer dan
noodzakelijk. Namens de bewoners
neemt Mirjam Pieters het initiatief voor de
commissie speelplekken. De gemeente wil
binnenkort, zolang er geen bebouwing
plaatsvindt op het festivalterrein, kijken
of hier tijdelijk een speelgelegenheid kan
worden gerealiseerd.

Nieuwe Penningmeester
stelt zich voor
Sinds januari 2007 ben ik met
veel plezier woonachtig in
de Reitdiepwijk, eerst aan de
Kleiwerd en sinds mei 2014 aan
de Tjariet. Hier woon ik samen
met mijn vriendin en onze
hond. In het dagelijks leven
ben ik werkzaam bij GasTerra
als Gas Trader. Hier hou ik
mij bezig met het kopen en
verkopen van aardgas.

Ik wilde mij graag inzetten voor de wijk maar wel op een gebied waar ik ook
daadwerkelijk van toegevoegde waarde kan zijn. Ik realiseer mij dat er legio mensen
in de wijk woonachtig zijn die fantastische evenementen op kunnen zetten, dat is wel
gebleken. Toen er een vacature vrijkwam voor Penningmeester kwam ik tot de con
clusie dat deze functie mij zal passen en heb ik contact opgenomen met het bestuur.
Na een leuk gesprek met mijn voorganger en de voorzitter van de wijkvereniging
hebben wij dan ook alles in werking gezet zodat ik deze taak op mij kan nemen.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2016 ben ik dan ook officieel gekozen
door de leden.
Gelukkig kan ik zeggen dat de Wijkvereniging Reitdiep er financieel gezien goed
bij staat. Mijn doel is dit te onderhouden en zorg te dragen voor een accurate
administratie. De Wijkvereniging Reitdiep is geen winstgevend bedrijf maar we
moeten er wel voor zorgen dat wij met onze beperkte middelen activiteiten kunnen
blijven organiseren en ontplooien.
Marco Veurink

Annie Borgerink,
secretaris van de wijkvereniging

Lief, uniek
en kleurrijk
!

vrolijkegeboortekaartjes.nl
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Hardloopfeest in de wijk!
Op zondag 26 juni vindt alweer de 4e editie van de Reitdiephaven
Run plaats. Wat in 2012 begon als een kleinschalig evenement
voor sportieve wijkbewoners, is inmiddels uitgegroeid tot
een loopfestijn voor naar verwachting rond de 500
deelnemers uit heel Noord-Nederland. De
Reitdiepwijkkrant blikt vast vooruit
met twee van de organisatoren;
wijkbewoners Bert Eillert en
Peter Pettinga.
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In de drukte van de Paaskermis poseren Bert en Peter
gewillig voor de camera van
de Reitdiepwijkkrant. Een
vroeg voorjaarszonnetje
licht het achtergronddecor
van de gekleurde huizen
aan de haven prachtig uit.
Tevreden kijken de mannen
naar wat straks de start- en
finishlocatie van de WeFitness
ReitdiephavenRun 2016 zal
zijn. Bert wijst op een paar
bankjes die er vorig jaar nog niet
stonden. ‘Dat moeten we afzetten’,
klinkt het gedecideerd. Peter knikt,
‘maar ruimte genoeg hoor’.
Onder het genot van een kopje koffie bij Ideale
Buurman Arvid, praten we over de 4e editie van de loop. Over
alle organisatie die er bij komt kijken, de sponsoren, de benodigde
helpende handen en vooral ook de mooie ontwikkelingen in de
afgelopen jaren. In 2012 startte Cultuur & Sport Reitdiep met hulp
van Jolanda de Vries een run voor sportieve wijkbewoners. De
200 deelnemers van het eerste uur kwamen voor een deel uit de
loopgroep die Peter begeleidde. In de jaren die volgden, groeide
het evenement gestaag, maar dit jaar is er echt sprake van een
kentering. Bert Eillert: ‘De grootste verandering ten aanzien van
eerdere jaren is dat de WeFitness ReitdiephavenRun opgenomen
is in het Loopcircuit Noord-Nederland. Dit circuit bestaat uit een
negental wedstrijden in de provincies Groningen en Drenthe.
Die wedstrijden tellen allemaal mee voor een eindklassement.
Door de onderlinge samenhang van die wedstrijden gaan we
sowieso meer lopers trekken. Dat zijn enerzijds atleten die je echt
tot de top van Noord-Nederland kunt rekenen, maar ook zullen er
weer meer recreatieve lopers op afkomen omdat het Loopcircuit
Noord-Nederland een garantie is op een aantrekkelijk en goed
georganiseerd evenement. Een voorzichtige schatting is dat we op
zo’n 450 deelnemers kunnen rekenen. Lopers in alle leeftijden en
categorieën, want dat blijft wel de kern van de ReitdiephavenRun.
Jong en oud, topper en recreant in een prachtig decor laten
genieten van de loopsport’.
Peter Pettinga vult aan: ‘De run maakt in veel opzichten grote
stappen, maar voorwaarde blijft natuurlijk dat iedereen met plezier
in hardlopen mee kan doen. Kinderen tot en met 6 jaar kunnen de

halve zeemijl lopen, een rondje om de haven, meestal begeleid
door een van de ouders. Kinderen tussen de 7 tot en met 11
kunnen meedoen aan de hele zeemijl, of natuurlijk kiezen van de
langere afstanden. De zeemijlen zijn een knipoog naar
de nautische omgeving waarin we ons bevinden.
Houd maar aan dat 1 zeemijl iets minder
dan 2 kilometer is. De atleten boven de
11 jaar lopen ofwel de 3 zeemijl dan
wel de 6 zeemijl, respectievelijk
5,6 en 11,1 kilometer. Nieuw dit
jaar is dat de tijd van iedere
deelnemer elektronisch
wordt geregistreerd. Voor de
tijdregistratie wordt gebruik
gemaakt van een chip in het
startnummer. Dat systeem
heet BibTag. Het leuke is
dat de gelopen tijd direct
na de wedstrijd zichtbaar
is via www.uitslagen.nl. En
dat is niet alleen leuk voor de
atleten, maar dat scheelt ons
na de wedstrijd heel veel tijd
om alle tijden in te voeren. Nog
meer nieuws? Ja er zal wat meer
aankleding rondom het parcours zijn.
We kijken of we wat live muziek kunnen
laten spelen. Ook het prijzengeld voor de
snelste drie mannen en de snelste drie vrouwen is
een noviteit. En na afloop dingen alle deelnemers mee naar
leuke prijzen, want hun startnummer is tegelijkertijd ook een
lotnummer. O ja, en ook voor de snelste inwoner van de wijk ligt er
een prijsje klaar’. Deze laatste prijzen worden beschikbaar gesteld
door ondernemers uit de wijk. Ook krijgen alle deelnemers nog een
leuke herinnering.
Bert Eillert: Het evenement wordt georganiseerd vanuit de
wijkvereniging. Nieuw dit jaar is dat WeFitness als hoofdsponsor
opereert. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, hun naam is
daarom ook verbonden aan de run. Maar eigenlijk participeren
alle bedrijven rondom de haven en ook buiten de wijk hebben
we sponsoren weten te vinden. Prachtig om die betrokkenheid te
ervaren. Dankzij al die sponsoren kunnen we het inschrijfgeld laag
houden. En over betrokkenheid gesproken: we zijn natuurlijk op
zoek naar vrijwilligers. Er komt zoveel kijken bij zo’n evenement. Van
het opbouwen en afbreken van het parcours tot de inschrijving, het
begeleiden van het verkeer, de voorfietsers, EHBO en ga zo maar
door. Natuurlijk kunnen we op de hulp rekenen van wijkbewoners
die in eerdere jaren ook hun steentje hebben bijgedragen, maar
bij deze een oproep aan alle Reitdiepers om mee te helpen met de
organisatie. We hebben zo’n 20 vrijwilligers voor het evenement
zelf nodig en ongeveer 10 verkeersregelaars. Aanmelden kan via de
emailadressen van de run’.
Contactinformatie: reitdiephavenrun@gmail.com
Meer informatie: www.reitdiephavenrun.nl
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4e ReitdiephavenRun
Op zondag 26 juni vindt de 4e editie van de Wefitness ReitdiephavenRun plaats.
Georganiseerd vanuit de Bewonersorganisatie Reitdiepwijk.

De Wefitness ReitdiephavenRun is opgenomen in het Loop-Circuit
Noord Nederland. Het Loop-Circuit bestaat uit een negental
aantrekkelijke, goed georganiseerde loopevenementen in de
provincies Groningen en Drente. Door opname in het LoopCircuit verwachten we meer deelnemers, meer aandacht en meer
strijd onder de wedstrijdlopers. De ReitdiephavenRun is door de
verschillende afstanden geschikt voor iedereen die plezier heeft in
hardlopen.

Tijdregistratie
Dit jaar is er elektronische tijdregistratie voor iedere deelnemer.
Voor de tijdregistratie wordt gebruik gemaakt van een chip in het
startnummer. (BibTag dus gele of groene chips kunnen niet worden
gebruikt.) De door jou gelopen tijd is meteen na de wedstrijd
zichtbaar via www.uitslagen.nl.

Prijzen
Er zijn prijzen voor de snelste drie heren en de snelste drie dames
bij elk onderdeel per leeftijdscategorie. De resultaten van de zes

zeemijlen tellen mee voor het klassement van het Loop-circuit. Voor
iedereen is er een leuke herinnering.
Na afloop verloting van leuke prijzen op startnummer!

Voorzieningen
Het blijft hetzelfde mooie parkoers. Start en finish vinden plaats
in het sfeervolle winkelgebied bij de haven. Ook is meer aandacht
besteed aan de aankleding rond de haven. Zo ontstaat een
aantrekkelijk evenement.
Kleed en douche gelegenheid is beschikbaar in de vestiging
van Wefitness. Bij de Reitdiephaven is voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Start to Run
Woon je in de wijk Reitdiep en ben je geen ervaren hardloper maar
lijkt het je wel mooi om aan de ReitdiephavenRun mee te doen?
Geef je dan op voor de Start to Run. Bewoners van de Reitdiepwijk
kunnen daaraan gratis deelnemen.
Meer informatie: Reitdiepwijk starts to run
www.bauktjemeter.nl/reitdiephavenrun/starttorun.html

Meedoen!

Bij ons te koop:
De Protectionbox

Ontwormen en ontvlooiing
in 1, bij aankoop van een
protectionbox ontvangt u 1
ontworming gratis! Voor
honden en katten

Vlooien en teken, wees
er vroeg bij!
Voor tips en meer info, zie
onze website.
Volgt u ons al op Facebook
en Twitter?

Vooraf inschrijven kan eenvoudig via www.inschrijven.nl.
Als je vooraf inschrijft ontvang je naast korting op het
inschrijfbedrag eenpersoonlijk startnummer met daarop je naam.
Op 26 juni ligt het startnummer voor je klaar! Na inschrijving is
mogelijk tot 15 min voor de start.

Programma zondag 26 juni 2016:
Jeugd lopers:
10.00 uur: 1/2 zeemijl, ca. 1 kilometer (ronde om de haven)
(0 t/m 6 jaar)
10.15 uur: 1 zeemijl ca. 2 kilometer (7 t/m 11jaar)
Overige lopers:
10.35 uur: 3 en 6 zeemijlen. ca 5,6 en 11,1 km

Inschrijfgeld
Met dank aan de sponsoring door ondernemers van binnen en
buiten de Reitdiepwijk kunnen we de inschrijfgelden laaghouden!
		
Volwassenen:
Kinderen:		

Voor inschrijving Na inschrijving
7 euro		
9 euro
3 euro		
4 euro

Na afloop verloting op startnummer!
Let op: Voorinschrijven is mogelijk tot 12 juni!
Schrijf in via www.inschrijven.nl
De organisatie van de Wefitness ReitdiephavenRun is bereikbaar via
reitdiephavenrun@gmail.com.
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Welkom in Groningen
www.harbourkidz.nl

Binnenkort ook:

• Zeilen / tenten wassen en repareren
• Ultramar reinigingsproducten
• Zomerklaar maken scheepsdiesels
• Zomerbeurt buitenboordmotoren
• Waterkaarten en boeken
• Watersport artikelen
• Ruime ligplaatsen
• Luxe sanitaire voorzieningen
van

Tip:

Kad
sloepobon
huur

Havenkantoor

af €
65,-

Reitdiephaven 151 +31(0)50-2801155
9746 RC Groningen +31(0)6-34477366
www.reitdiephaven.nl info@reitdiephaven.nl

HarbourKidz

Blĳf op de hoogte:

Reitdiephaven 259
9746 RE Groningen
050-2301323

/harbourkidz

info@harbourkidz.nl
www.harbourkidz.nl

@harbourkidz

Openingstĳden:
Maandag

13:00 - 18:00

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
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Lekker spelen in de wijk...
maar waar kan dat?
Als moeder van drie kinderen, Twan (4),
Ella en Mare (2), baal ik van het gebrek
aan goede speelplekken in onze wijk. In het
stukje waar ik woon (Hoogeweg), hebben
we alleen een glijbaan, waarbij de locatie
grenst aan open water...
En de ‘grotere’ speelplek aan de Reitdiep
haven, waar iets meer te doen was, ook voor
de oudere kinderen (voetballen/skaten),
is weggehaald vanwege bouwactiviteiten.
In de andere delen van onze wijk zijn
kleine speelplekken te vinden, waar vaak
slechts 1 activiteit (glijden/klimmen/
etc.) gedaan kan worden. Nergens is een
grote speelplek met veel verschillende

activiteiten voor alle kinderen in onze
wijk. Zo jammer en echt een gemis in een
kinderrijke wijk als de onze. En dus heb ik
de stoute schoenen aangetrokken en het
onderwerp aangesneden bij A.L.V. van onze
wijkvereniging. En wat kwamen daar veel
reacties op! Vaders, moeders, opa’s, oma’s...
iedereen viel bij. Het blijkt een onderwerp te
zijn dat velen van ons bezig houdt.
En dus: voilà, er is een speelplekcommissie
opgericht. Met als doelstellingen (voor nu):
1) een tijdelijke speelplek in plaats van de
plek aan de Reitdiephaven (zo mogelijk op
het zogenaamde festivalterrein);
2) het inrichten van de toekomstige speel

plekken in het nieuwbouwgebied tussen
Reitdiephaven en de school, dusdanig dat
ze gevarieerd, uitdagend, veilig en voor alle
leeftijden leuk zijn.
De taken van de commissie omvatten o.a.
onderling overleg (samen de doelstellingen
concretiseren), overleg met de gemeente en
communicatie met het bestuur en de leden
van de wijkvereniging (halen en brengen).
We hebben nu mensen nodig die bereid zijn
hier wat tijd in te steken, om de wijk voor
onze (klein)kinderen leuker te maken.
Wie volgt?! Geef je voor eind mei op via
speelplekcommissie@reitdiepwijk.nl

Een nieuwe (uitgebreide) wandelroute?
Hier rond onze Reitdiepwijk hebben we
verschillende mooie mogelijkheden om te
wandelen. Zo hebben we over de Zernike
brug direct linksaf langs het water over de
dijk naar de Dorkwerdersluis. Elke keer als ik
daar ben denk ik wat zou het mooi zijn als
we via de westkant over de dijk weer terug
konden wandelen. Wat ons tegenhoudt is
een ijzeren hek met twee hangsloten. En nu
komt mijn punt: zijn er meer mensen die
dat ook leuk zouden vinden en kunnen we
dan niet samen proberen (via provinciale
Waterstaaat?) dat te realiseren. Het zou
een mooie uitbreiding zijn van onze
wandelroutes.

Zo hebben we allemaal wat: het nog steeds
veel te hard rijden op de Hoogeweg (vooral
het wangedrag van sommige motorrijders
is opvallend), het te hard rijden op de
‘eilanden’, een brug van tien miljoen euro
die aansluit op een 30 km (Hooge)weg met

de daaruit zeer gevaarlijke omstandigheden
als de kinderen over dezelfde weg naar
school moeten. Maar des al niet te min
wonen we hier heerlijk met z’n allen.
Benne Holwerda Spijksterriet

Tot mijn grote vreugde zag ik twee week
geleden het IJsvogeltje hier weer aan het
Spijksterriet. Dus heeft het beestje de winter
overleefd en is het de moeite om naar het
beestje uit te kijken.
Onlangs kwam ik op You Tube een filmpje
tegen van mensen die zich storen aan de
krantenbezorger die ‘s ochtends zeer vroeg
in weer en wind allerlei mensen de diverse
kranten bezorgd. Wij hebben altijd een
groot respect voor degene die dit doet
terwijl de meesten van ons nog lekker in
ons warme bedje liggen.

foto: Claudia de Vries
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Nieuwe Wip en Dans school in de wijk
Het is weer even wennen, maar oh wat
voelt het lekker. De zon die op je rug schijnt
als je van je werk terug naar huis fietst. De
donkere dagen, waarbij je het liefst tot
zeker negen uur in je bed blijft liggen, ze
zijn voorbij. Ingeruild voor de lente. De klok
is weer een uur vooruit gezet en de zon
verlengt vanaf nu de dagen elke week met
een kwartier. Je merkt het als je door onze
prachtige wijk rijdt, fietst of loopt.

12

Overal staan de deuren open, mensen
zijn druk bezig in de tuin en kinderen
vullen de straten met gelach en gegil, druk
oefenend op hun nieuwe skeelers, spacescooter of fiets, met of zonder zijwieltjes.
Vogels doen weer hun best om een veilig
nestje te bouwen voor het nageslacht.
Tuinen worden ontdaan van hun winterjas
en plantjes doen hun best om boven de
modder uit te piepen en hun kleine groene
blaadjes te tonen aan de lentezon. Ook de
groene bakken zijn weer in een mum van
tijd vol en elke dag hoor je wel ergens in

de wijk het geluid van een schuurmachine,
grasmaaier of zelfs heipalen, want er wordt
weer volop gebouwd, want de wijk groeit
nog steeds.
En bij een groeiende wijk, met veel
jonge gezinnen, horen kinderen die naar
school gaan. En alhoewel de Rietwierde
pas vorig jaar haar eerste lustrum vierde,
kan het gebouw het oplopende aantal
schoolgaande kinderen nu al niet meer aan.
Mijn dochtertje, nu in groep twee, vertelde
me laatst dat ze zich zo verheugt op de dag
dat ook zij naar de Wip en Dans school mag.
Ik trek mijn wenkbrauwen op, kijk haar nietbegrijpend aan en vraag wat ze bedoelt?
“De wip en dans school, daar mag je heen
als je naar groep vier gaat” antwoordt
ze met een licht verontwaardigde, maar
serieuze blik. En dan begrijp ik ineens dat
ze het heeft over de Dependance school.
Heerlijk, hoe kinderen een woord dat ze
niet kennen of begrijpen veranderen in
iets dat in hun oren heel logisch klinkt. Het

herinnert mij aan de tijd dat ze het altijd
had over het Topless huis, als we haar naar
de kinderopvang brachten. Bij het Toddler’s
huis leverde dat overigens vaak hilarisch
momenten en soms zelfs blozende wangen
op.
Op een mooie lentedag als deze kan ik niet
wachten tot de temperatuur verder oploopt
en we straks weer met de boot naar de stad
kunnen tuffen. Volgens ons zoontje van
drie hebben wij onze eigen variant van het
pannenkoekenschip; de pizzaboot. Op een
warme dag doen we dat namelijk graag;
rond etenstijd naar de stad toe varen, een
pizzaatje halen bij Da Vinci aan de Turfsingel
en in de boot opeten terwijl we verder varen
door de diepenring en over het Reitdiep.
We zullen binnenkort de boot maar weer
ophalen, dan kunnen we ons voorbereiden
op het volgende seizoen, de zomer!
Alexandra Groote
Oude Riet
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Rondje om de sloot!
Het mooiste plekje van onze wijk is voor mij
het rondje om de sloot van Helwerd. We
hebben hier in de jaren dat we in het
Reitdiep wonen uren doorgebracht.
Eendjes voeren, kikkervisjes zoeken,
vissen, bootje varen, insecten
verzamelen, schaatsen…..heerlijk!
Wij waren enorm blij toen de
gemeente Groningen een beleid
ging invoeren tegen de grootste
ergernis van de gemiddelde
Groninger: hondenpoep!
Al snel bleek dat de gemeente
geen zakjes ging verstrekken, geen
hondenbelastingverlaging ging
doorvoeren, geen bordjes ging plaatsen,
en ook niet ging handhaven op ons plekje.
Ik kreeg van de gemeente alleen de tip om mijn
buurtbewoners aan te spreken. Ik heb dat een paar keer
gedaan, maar besloot daarmee te stoppen omdat ik niet
zo’n zeur wil zijn.

Ik begrijp echt dat hondeneigenaren van het beleid
balen! Katten geven ook overlast en poepen ook
overal en daar wordt geen belasting voor geïnd,
en dat de hondenbelasting naar de pot
algemene middelen gaat, terwijl Groningen
vrijwel de duurste gemeente is voor
hondeneigenaren; er zit iets oneerlijks in.
Het is weer lente! We gaan lekker
naar buiten en ik ben eerlijk gezegd
geschrokken van de hoeveelheid
hondenpoep. Ik heb al weer een aantal
schoenen mogen schoon peuteren. De
gemeente geeft me nu het advies om een
stukje in de wijkkrant te schrijven. Bij deze
mijn oproep.
Lieve buurtbewoner, voel je welkom met je hond
en geniet van het rondje, willen jullie het schoonhouden
zodat we er allemaal weer van kunnen genieten?
Hartelijke groet, Guusje Snip
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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

Wi j k k rant Reitdiep Voorjaar 2016

BorduurShop
----de Haven---14

Ik heb een interview met Bert Hagendoorn. Bert heeft in de
D.I.O. drogisterij The Read Shop “de Haven” een eigen winkel
“BorduurShop de Haven”. Misschien nog niet bij iedereen bekend.
Leuk om hier wat vragen over te stellen!
Wie is Bert?
Ik ben 53 jaar, de partner van Marco en werk al 38 jaar bij dezelfde
baas. Naast mijn kantoorbaan heb ik in het verleden diverse
bedrijven gehad; ik heb een bedrijf in computeropleidingen gehad
en een webshop met eigen import van marmer. Daarnaast heb ik
verschillende hobby’s waar ik de laatste tijd te weinig tijd voor heb;
ik heb veel glas in lood en allerlei zaken in tiffany gemaakt, ik houd
van fietsen en varen.
Ik ben in Juni vorig jaar met de borduurshop begonnen. Eigenlijk
was ik op zoek naar eens een andere manier van creativiteit; het
werken met glas was en vind ik nog steeds heel leuk maar het is wel
een heel kostbare zaak de grondstoffen waren erg duur geworden,
en het bewerken kost ook heel erg veel tijd. Door de hoge kosten
was ik op het laatst alleen voor mezelf aan het werk en op een
gegeven moment heb je voldoende glas in huis staan.
Omdat ik toch vaak in de D.I.O. drogist The Read Shop aanwezig
was om daar uit te helpen en technische zaken te regelen ben ik
mij af gaan vragen wat daar gedaan kon worden met de ruimte die
op dat moment leeg stond en die eigenlijk bedoeld was om in de
toekomst een (schoonheids)salon bij de drogisterij te beginnen. Dus
daar kon iets komen wat ook makkelijk ergens anders gedaan kan
worden maar wat wel meerwaarde aan de D.I.O. drogisterij aan de
Reitdiephaven kon geven. Ik ben toen de mogelijkheden afgegaan
en ben zo eigenlijk bij het huidige concept van BorduurShop
uitgekomen.

De functie hiervan is tweeledig: ik heb aan de D.I.O. drogisterij een
aantal zaken van de voorraad in consignatie gegeven, hierdoor
kunnen mijn spullen ook verkocht worden als ik er niet ben. Op
Vrijdag en Zaterdag ben ik vaak in de winkel of in ieder geval niet
ver weg. Dan kan er ook bijna direct voor de klant geborduurd
worden. Hardlopers die geborduurd worden zijn tutpopjes of
slabbers met een naam of een boodschap er op als kraamkado,
rugzakken met naam of initialen en de badjasjes voor kinderen.
Zoals hierboven al aangegeven zijn veel van mijn verkoopartikelen
aan D.I.O. drogisterij The Read Shop De Haven in consignatie
gegeven, mijn spullen kunnen dus gewoon door deze winkel
worden verkocht. Het voordeel hiervan is dat de mensen mijn
spullen in één koop, tegelijk met hun andere boodschappen,
kunnen doen. En de verkoop gaat ook door als ik niet in de winkel
ben. Het borduren is voornamelijk mijn werkzaamheid, mede
omdat ik de software op mijn laptop heb staan, maar ook omdat het
bedienen van de borduurmachine wel wat kennis en vaardigheden
vereist, zeker als zich problemen voordoen.
Als voorraad heb ik veel babyartikelen, knuffels, maar ook
rugzakken, artikelen voor oudere kinderen en (bad)handdoeken,
saunakilts voor heren en badjassen voor volwassenen. De nieuwste
rage is de cubbie; een knuffel van ongeveer 30 cm hoog die een
verwijderbare vulling heeft waardoor direct op de buik geborduurd
kan worden. De meer klassieke knuffels kunnen worden voorzien
van een t-shirt met een boodschap daarop geborduurd of
sommigen hebben afritsbare voetjes waardoor je op deze losse
voetjes kan borduren. Daarnaast borduur ik ook logo’s op bedrijfs
kleding, sponsor artikelen en namen op sportartikelen zoals namen
op paardendekens, namen op judobanden etc.
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Als je er zeker van wilt zijn dat je mij op vrijdag of zaterdag in de
winkel treft om iets te laten borduren dan is het verstandig om even
aan de kassa een afspraak te maken.
Daarnaast is het mogelijk om al mijn artikelen, eventueel
geborduurd via de webwinkel te kopen. Het adres van de
webwinkel is: www.bsdh.nl. Hierbij loopt alles over beveiligde
verbindingen. Je kan in de webshop ook aangeven of je iets
geborduurd wilt hebben,wat er op geborduurd moet worden, in
welk lettertype en in welke kleur. Ook kan je aangeven dat je de
spullen in de winkel op komt halen, dan worden er automatisch
geen verzendkosten in rekening gebracht. Het laatste nieuws kan je
lezen op de facebookpagina van de BorduurShop de Haven: www.
facebook.com/BorduurShop-De-Haven-375882172600856/.
Of er deze lente nog leuke aanbiedingen komen? Tot eind
april heb ik de cubbies in de aanbieding. Ik denk dat daarna de
(kinder)badjasjes, trappelzakken en omslagdoeken in de aan
bieding gaan met een extra aanbieding rond Moederdag voor
badjassen,handdoeken en washandjes, juist deze artikelen
kunnen heel leuk gecombineerd worden met de diverse zaken
die in de drogist verkocht worden. Dus houdt de webshop en de
facebookpagina maar goed in de gaten, maar veel leuker is het als
de mensen gewoon eens binnen komen in de winkel. De bor
duurshop is achter het readshop gedeelte en als ik er ben is de deur
(bijna) altijd open of vraag even aan de kassa wanneer ik er ben.
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ONS TERRAS IS WEER OPEN!
NIEUW:
Eigen plates en special burgers.
Voor de liefhebber!
Black Angus - Runder - Kip

Reitdiephaven
adres van de ideale buurman
REITDIEPHAVEN 255
9746 RD GRONINGEN

telefoonnummer van de ideale buurman

050 - 850 22 66
website van de ideale buurman
WWW.IDEALEBUURMAN.NL

bestel en betaal via de ideale buurman app
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Paashazen op bezoek

2. Waar blijven ze toc

h....?

elveldje aan de Kleiwerd
1. Zaterdag voor Pasen. Bij het spe
is in afwachting van de twee
hangt een nerveuze sfeer. Iedereen
en in drie verschillende kleuren
paashazen die overal grote eier
t. Ze komen toch nog wel?
hebben neergelegd en verstop
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4. Met veel lawaai en getoeter draait er een piepklein
autootje de straat in. Daar stappen twee paashazen uit.
Iedereen stormt er op af. Het lijkt wel Sinterklaas!

3. Behalve een springkussen is er gelukkig ook wat te
drinken en te snoepen, ook voor de vaders en moeders.

ling vindt
ja. Een enke
u
o
N
..?
...
n
5. Iederee
der veiliger.
op de schou
het bij papa

6. Na veel high fiv
es en foto’s is he

t tijd om eieren

te zoeken...
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7. ... en ie

f zonder

en. Met o

meedo
ereen kan

hulp

8. Al liggen sommige eieren wel op heel vreemde plekken.....
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9. ... en moete
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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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Bijbellezen?
De Bijbel is het meest gelezen boek op aarde. Wereldwijd
hebben de eeuwen door mensen hun houvast daarin gevonden
en worden er door geïnspireerd. Ook vandaag gebeurt dat
telkens weer. Misschien ben je er nog nooit aan toe gekomen
om er eens voor te gaan zitten, maar heb je wel het verlangen
om dat nog eens te doen.
Bij deze een uitnodiging (of uitdaging...): neem er eens tijd voor.
We bieden je daarvoor vrijblijvend het volgende aan:
Vanuit de kerk van Dorkwerd houden we binnenkort een
leeskring. Die is gepland op de dinsdagen 24, 31 mei en 7 en 14
juni. Deze kring is bedoeld voor ieder die interesse heeft, gelovig
of (nog) niet, bekend of nog niet bekend met de Bijbel. Iedereen
is welkom. We lezen elke avond een ander item, zo komt er
een gebed, een verhaal, een profetie en een brief aan de orde.
Wanneer je geen Bijbel hebt, hoeft dat geen belemmering te
zijn; je krijgt die in dat geval van ons.
Wil je meer informatie, of heb je andere vragen, neem gerust
contact op met onze voorganger Michel van Heijningen,
050-5774230 of m.vanheijningen@filternet.nl
De avonden worden gehouden van 20.15 uur - 21.30 uur in
gebouw de Hoeksteen.
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Parkappartementen Reitdiephaven XV
Gestapeld wonen

Tenslotte is er nog het huishoudelijk reglement:

Op verzoek een stukje over het
wonen in een flatgebouw, of zoals velen liever horen - een
appartementencomplex. Hierin
wonen de mensen boven -, onder en naast elkaar. En dat is heel anders
wonen dan in een vrijstaande woning,
om maar eens twee uitersten te
noemen. Wat is er dan allemaal zo
anders en waarom is dit zo?

Hierin worden de zaken geregeld die betrekking hebben op het
voorkomen van overlast; zoals bijvoorbeeld niet boren in betonnen
muren na zeven uur ‘s avonds, geen wasgoed over de balkons
hangen of uit de ramen, geen peuken vanaf het balkon naar
beneden schieten en nog wat van dat soort zaken...

Bij het kopen van een appartement valt als eerste op dat er niet
alleen een koopakte is, maar ook nog een splitsingsakte én vaak een
huishoudelijk reglement. En dat is het eerste verschil met het kopen
van een “gewoon” huis. Daarnaast heeft de overheid ook nog eens
verplicht gesteld dat er een Vereniging van Eigenaren moet zijn.
Het tweede verschil! En tenslotte zijn er de - ook verplichte - service
kosten; voor het onderhoud aan het gebouw, openbare ruimtes etc.
En dat is dan het derde verschil!
Bij het kopen van een appartement koopt u een stukje van het
gebouw, waarin uw woning is gesitueerd. Maar in datzelfde gebouw
zijn ook gangen, trappenhuis en lift waar alle bewoners gebruik van
maken; de openbare ruimtes. Ook zit er in die gangen verlichting,
verwarming, vloerbedekking, etc. En hoe daar dan mee om te gaan?

Eerst maar eens even die splitsingsakte:
Als u een woning koopt krijgt u een eigendomsakte. Bij de koop
van een appartement krijgt u daarnaast ook een splitsingsakte
en daarin staat welke delen van het gebouw privé zijn en welke
gemeenschappelijk. Bij die splitsingsakte hoort een reglement,
waarin de diverse spelregels staan vermeld.

De Vereniging van Eigenaren (VvE):
Is sinds enkele jaren verplicht en het bestuur bestaat uit een aantal
bewoners van het complex al of niet aangevuld met professionele
expertise van een hierin gespecialiseerd bedrijf zoals bijvoorbeeld
de MVGM. De VvE moet minimaal één maal per jaar een vergadering
beleggen die door alle bewoners (de leden) dient te worden
bezocht. Helaas komt op zo’n ledenvergadering niet altijd iedereen
en dat kan voor die leden dan vervelend uitpakken, want er worden
beslissingen genomen die zij dan achteraf pas kunnen lezen in de
notulen! Stel het dak moet worden vervangen; dan gaat dat alle
leden aan en niet alleen de bovenste bewoners! Het dak is immers
onderdeel van het gebouw en dan kun je er maar beter over
meebeslissen!

En dan de servicekosten:
De hoogte van de servicekosten wordt op de jaarlijkse
ledenvergadering van de VvE bepaald en alle bewoners zijn
verplicht die kosten te betalen! Dat klinkt erger dan het is, want
bij een normale eigen woning dien je ook te reserveren voor het
onderhoud (al doen velen dat niet en dan valt een plotselinge
reparatie vaak vies tegen!). Zo komen flatbewoners eigenlijk
nooit voor verrassingen te staan. Uit de bijdragen wordt ook het
schoonmaken van de openbare ruimtes, stroomverbruik in deze
ruimtes en onderhoud van lift etc. betaald.

Dus: Het wonen in een appartement is anders dan in een “gewoon”
huis. Het voordeel is dat het vaak goedkoper is, energiezuinig,
alles gelijkvloers! U hoeft zelf geen onderhoud te plegen aan het
gebouw. Alles betreffende het gebouw, ook glas, wordt geregeld via
de VvE! Onderhoud in uw eigen appartement moet u wel zelf doen.
Nadelen zijn er ook: men moet wat meer rekening met elkaar
houden, vooral met geluiden van radio/tv, hoge hakken op een
plavuizen vloer... O ja, plavuizen; in de meeste flatgebouwen mag
dat niet eens (staat dan in splitsingsakte!). Bij overlast kan een VvE
zelfs eisen dat zo’n vloer er dan uit moet...
Maar dat is een zeldzaamheid en wij gaan de mooie tijd weer
tegemoet en dan zit iedereen - zonder hoge hakken, met blote
voeten - te genieten van het zonnetje op zijn of haar balkonnetje!
Een volgende keer meer.
Gerard Hartgers
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“Bij Panos”

….Vrijdag, Grieks eten op z’n best!
Panos woont met Ineke en hun gezin in
Groningen. Sinds oktober 2014 bereiden
Panos en Ineke verse Griekse gerechten.
Vanaf 17 maart 2016 kunt u aan de
Reitdiephaven 12:00-20:00 de gerechten
bij de gele foodtruck halen.
U kunt zelf een menu samen stellen
waarbij u kiest uit een vleessoort (gyros,
souvlaki, bifteki of mix). Vervolgens daarbij
de keuze uit rijst met een rode saus,
pitabrood of patat. En de keuze uit tsatziki
of knoflooksaus. En als laatste een keuze uit
een gemengde Griekse salade of Griekse
koolsalade.
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De gyros van Panos is volgens kenners
onovertreffelijk door een bijzonder
kruidenmengsel, dat uiteraard geheim blijft.
Behalve het samengestelde menu zal er
ook regelmatig een traditioneel Grieks
ovengerecht worden aangeboden, zoals
pastitio of moussaka (volgens het recept
van Panos zijn moeder).

Verder staan de pitabroodjes, gevuld met
gyros, souvlaki of bifteki, tsatziki, tomaat, ui
en patat standaard op de kaart. Ook zijn er
vegetarische pita’s.
Panos maakt heerlijke Griekse baklava en
de Griekse yoghurt met walnoten is om van
te smullen! Dat klanten heel tevreden zijn
blijkt uit de mensen die terugkomen en veel
mensen schrijven lovende berichten op de
Facebook pagina.

Verder staat “Bij Panos” ook op woensdag
in Ten Boer, donderdag in Bedum, zaterdag
aan de Rijksweg in Groningen en zondag in
Harkstede.
Wilt u van te voren bestellen dan kan dat
via telefoonnummer 06-27889139 (tussen
12:15 en 19:30).

www.bijpanos.nl
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IJsvogels
in de wijk

Na de succesvolle nesteling van een
ijsvogelpaartje vorig jaar, waren onze
verwachtingen hoog gespannen voor dit
jaar. Immers, er is al een bestaand nest.
Dus de 6 weken die de ijsvogels vorig jaar
spendeerden aan het graven van een
nesthol zouden ze alvast inlopen.
Eind februari gingen Ronald en ik kijken
bij de ijsvogelwand. Maar helaas, het deel
van de wand waar vorig jaar het nest zat,
bleek volledig ingestort. In de sloot gezakt.

Zie foto. Wat moesten we hiermee? Hier
konden we niet zomaar een steile wand van
maken. Goede raad was duur. We besloten
tot een grondige renovatie. Het middelste
deel (het ingezakte derde deel) hebben we
van planken voorzien, met vier gaten erin.
Daarna alle klei er weer achter geschept.
En verder aangevuld. Zie foto. De tak weer
goed geplaatst. Met zo’n plankenwand zijn
-landelijk gezien- goede resultaten.
Een dag later kwam het ijsvogelstelletje al
kijken.

Toen volgde een koude periode, waarin
we de ijsvogels maar zelden zagen. Maar
de laatste drie weken zijn ze weer veel
aanwezig. Sinds die tijd zijn ze ook weer
bezig een gang te graven. Maar dat
proberen ze op heel veel verschillende
plaatsen. Vooral in het deel van de
wortelkluit wat het dichtst naar het
Reitdiep toe ligt, maar ook in de houtwal
bij de boerderij op de dijk en ook in de
verschillende gaten in de planken, die we
hadden aangebracht. Het lijkt alsof ze maar
geen keus kunnen maken. Overal nemen ze
een hapje maar nergens ontstaat een flink
gat. Of zouden ze elders fanatiek bezig zijn?
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid
waar ze zullen nestelen. Maar dat ze dat
hier ergens zullen doen, staat wel vast.
Afgelopen zondag zaten ze voortdurend
achter elkaar aan. Speelde ‘hard-to-get’!
Lekker flirten…. Mooi om te zien. Ik ben
benieuwd wat het uiteindelijk wordt.
Ben Abma en Ronald Bas
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Hardloopblessure uitgelicht:
Shin splints!
Door: Stephan Zijlstra Fysio-/manueeltherapeut WYSZ Reitdiep
Nu het buiten langer licht is en de temperatuur weer oploopt,
trekken we weer massaal de hardloopschoenen aan. Ondanks
alle berichten over de verslechterende gezondheid deden nog
nooit zoveel Nederlanders aan duursport. Volgens de Koninklijke
Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) doen 4 miljoen Nederlanders aan
hardlopen. “De loopsport is daarmee de snelst groeiende tak van
atletiek in Nederland”, aldus de sportbond.
De populariteit van het hardlopen is goed te zien aan de enorme
populariteit van loopevenementen. De Dam tot Damloop kon
na twee uur de inschrijving sluiten, binnen die korte tijd was het
maximale aantal van 40.000 deelnemers bereikt. de Haagse CPC
(City Pier City) Loop trekt moeiteloos 33.000 deelnemers en ook aan
de marathons van Amsterdam en Rotterdam doen tienduizenden
amateurlopers mee.
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Echter, het (weer) opbouwen van loopconditie is vaak lastiger
dan gedacht. In het begin gaat het meestal wel, maar bij onjuiste
trainingsopbouw ontstaan er, na verloop van tijd, mogelijk
overbelastingsblessures. Eén daarvan is Shin splints.

Lichaamssignalen
Bij shin splints zijn drie fasen te herkennen:
1) In de eerste fase beginnen de klachten vaak met een licht gevoel
van vermoeidheid of spierpijn in de kuit. Na enige rust gaan de
klachten over het algemeen vanzelf weer over. De verleiding is
natuurlijk groot om maar gewoon door te trainen.
2) In de tweede fase geeft rust al weinig tot geen afname van de
klachten meer. De pijnklachten zijn blijvend en worden erger in
intensiteit. Er ontstaan vaak sterke drukpijnlijke plaatsen aan de
binnenzijde op en naast het scheenbeen. Over het algemeen kun
je aannemen dat de klachten het eerst aan de onderzijde van het
onderbeen ontstaan, en dat zich dit, naarmate de klacht verergert,
ook meer naar boven toe uitbreidt. Bovendien zijn er vaak kleine
“korreltjes/rijstekorreltjes” op het bot voelbaar. Dit is een direct
tastbaar gevolg van de irritatiereactie van het beenvlies.
3) In fase drie kan zelfs het normale functioneren (staan, lopen) sterk
zijn belemmerd. De pijn kan overheersende vormen aannemen,
terwijl van een normale voet/been functie soms zelfs geen sprake
meer is.

Incidentie / Prevalentie
Van alle hardloopblessures valt 12-18% onder de noemer shin
splints. Verder komt deze blessure voor bij sporters die veel
springen. Hierbij kan gedacht worden aan dansers, basketballers,
volleyballers en verspringers. Daarnaast is opvallend dat bij 4-10%
van de militaire rekruten, die minimaal 8-10 weken training hebben
gehad, signalen van shin splints te zien zijn.

Ontstaanswijze en predisponerende factoren
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor het ontstaan van shin
splints. De denken valt onder andere aan platvoeten, onderbenen
die wat buitenwaarts gedraaid staan, overbelasting door een
verkeerde trainingsopbouw, slecht of oud schoeisel, een harde
ondergrond en een slechte hardlooptechniek. Wanneer de voet
teveel naar binnen is gekanteld, ontstaat er een platvoet. Hierdoor
worden bepaalde spieren aan de voor/binnenzijde bij de schenen
meer op spanning gebracht. Deze spanning kan uiteindelijk
overbelasting veroorzaken. Er ontstaat pijn en vermoeidheid
van deze spieren. Gevolg is dat de spieren belasting tijdens
hardlopen niet meer goed kunnen opvangen. De schokabsorptie
zal meer plaatsvinden in het bovenste deel van het scheenbeen.
Het bot en het scheenbeenvlies raken daardoor overbelast op
deze plek. Daarnaast trekken de spieren met forse kracht aan
het scheenbeenvlies. Hierdoor ontstaan kleine scheurtjes in de
aanhechting van de spier op het bot en in het scheenbeenvlies.

Diagnose
Voor de diagnose shin splints kun je terecht bij een fysiotherapeut.
Deze zal een vraaggesprek afnemen en vervolgens kijken naar even
tuele drukgevoeligheid, zwelling en spieromvang van het onder
been. Indien nodig kan de diagnose ook gesteld worden aan de
hand van een botsca en kan er bij verdenking van een stressfractuur
een x-foto (foto met behulp van radiologie) gemaakt worden.

Behandeling
Voor de behandeling van shin splints bestaan verschillende
mogelijkheden:
• relatieve rust en onbelaste bewegingen: binnen de pijngrens
belasten
• ontstekingsremmers, zoals ibuprofen en diclofenac
• ijs op de pijnplek na belasting
• betere schoenen met meer demping
• zooltjes die naar binnen kanteling van de voet tegengaan.
• massage van de kuitspieren, niet op de peesaanhechting
• oprekken van de diepe kuitspieren, (met behulp van een
elastische dynaband)
• stabiliteitsoefeningen
• Dry Needling en Medical Taping
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Belangrijk is om de behandeling zoveel mogelijk te richten op het
aanpakken van de oorzaak. Ook hierbij kan de fysiotherapeut u
helpen. Daarnaast zijn het aanpassen van de trainingsbelasting
en het blijvend volhouden van een extra goede warming-up en
cooling-down over het algemeen voldoende om shin splints te
voorkomen. Een onbehandelde en langdurige shin splints kan
in sommige gevallen uiteindelijk leiden tot een stressfractuur
(vermoeidheidsbreuk/incomplete botbreuk) van het scheenbeen.

te begeleiden bij een verantwoordde aanpak van opkomende
klachten en langdurig bestaande klachten. Met vragen of voor een
analyse kan u altijd contact met ons opnemen.
( info@wysz-fysiotherapie.nl, 050 – 2301490 )
Bron: www.hardlopen.com

WYSZ Fysiotherapie Reitdiep
Voor de onervaren en beginnende hardloper is aan te raden om je
aan te sluiten bij een hardloopvereniging. Je krijgt hier deskundige
begeleiding in de opbouw en advies over de looptechniek
en lichaamshouding. Daarnaast werkt de sfeer van trainen in
groepsverband vaak net even motiverender dan in je eentje de
schoenen maar weer aan te trekken terwijl je net in je after-dinner
dip zit.
Het is heel begrijpelijk dat klachten die ontstaan tijdens of na het
hardlopen erg frustrerend kunnen zijn. De fysiotherapeuten van
WYSZ Fysiotherapie beschikken over de nodige expertise om u

Het wijklokaal
Vlak voor de zomervakantie van 2015
kregen we onverwacht het bericht dat we
mochten aanschuiven bij de besprekingen
van de Gemeente ten behoeve van de
uitbreiding van de Rietwierde. Er zou een
ruimte gekocht kunnen worden door de
wijkvereniging, een langverwachte wens
kon eindelijk in vervulling gaan. Samen met
Jan Mulder en Jan-Hendrik Koelers hebben
we meerdere bijeenkomsten bijgewoond
waar wij ook moesten aangeven wat wij als
toekomstig gebruiker nodig hadden aan
voorzieningen.
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Kale unit in loods
Na de zomervakantie was het opeens
zover. Tijdens het wandelen met de
hond, zag ik de eerste bouwactiviteiten,
grondverzetwerkzaamheden.
Het dagelijks wandelen met mijn hond
heeft vele foto’s opgeleverd en aan de
hand van een kleine selectie van deze foto’s
kunt u van begin tot eind zien wat alle
inspanningen tot stand hebben gebracht.
Op 16 november begon men met het heien
van de palen en op 19 november zaten alle
palen in de grond. Op 17 december en 18
december stonden alle units op hun plek.
Wij waren ondertussen al begonnen met
het tekenen van inrichtingsplannen want
we wilden “alles zelf doen”. Er werd een

begroting gemaakt, materialen werden
aangeschaft en 30 januari was het zover,
de eerste kluszaterdag!! Er volgenden
nog 4 zaterdagen en met vele “vrijwillige
handen” van wijkbewoners kunnen
we met trots zeggen dat we een mooi
ingericht eigen wijklokaal hebben.
Wij hopen dat iedereen uit de wijk gebruik
gaat en komt maken van het Wijklokaal.
De eerste modules zijn al weer van start
gegaan, vrijdagatelier en de werkplaats op
zaterdag. Op de openbare facebook pagina
van Cultuur & Sport Reitdiep zijn nog vele
foto’s te vinden van de bouwactiviteiten in
het wijklokaal.
Tot ziens in het Wijklokaal…..
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Het roer om

van regeltante naar yogajuf
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Bijna 2 maanden geleden ging de stekker eruit! Waaruit? Uit mijn
‘normaal’ werkende bestaan, mijn kantoorleven, mijn 9-5 routine
en daarmee ook mijn ‘always-in-a-hurry’-existence.

meer je het doet, hoe verslavender het wordt en hoe meer je het
overal in je leven integreert. En ja, dan BEN je opeens yoga. Gebeurt
maar zo.

Tenminste, dat dacht ik! Vanaf nu zou het anders gaan. Zoals met
alles wat ik tot in de naadjes uitzoek, inplan en gladstrijk, nam ik
mij ook voor mijn nieuwe leventje compleet te leven. Ik zou er
helemaal ‘in’ zijn, ieder moment beleven, ha! Een dikke vinger naar
mijn oude werkelijkheid waarin ik, zoals velen van ons, me maar had
te voegen naar het ritme (of noem het de ‘waan’, wat je wil, je hebt
het niet van mij..!) van het werk. Zin of geen zin. Energie of geen
energie. Inspiratie of geen inspiratie. Iedere dag stond het bakje
‘werk’ weer voor me klaar. Overvolle mailboxen, stand-up overlegjes,
organiseren, plannen, trouble-shooten, opschieten, geïrriteerd zijn,
in paniek want-we-halen-de-deadline-niet-zijn tot uiteindelijk net
weer te laat van kantoor naar huis vliegen. Waar de volgende ratrace
stond te beginnen (we kennen het allemaal – het bedrijf GEZIN
draait 24 uur per dag non-stop door). Zo wilde ik het dus niet meer.
Tijd voor iets nieuws.

Maar dat is nog niet alles. Want nu ik het dan toch voor het zeggen
heb, dan mag ik toch zelf weten hoe ik zorg voor het beleg op
die boterham? Want wie zegt dat je je maar bij één discipline mag
houden? Dus: weg met alle beperkingen, denk breed, alles mag,
als je er maar blij van wordt. Zoiets. En ik kan je vertellen hoe
bevrijdend dat werkt. Zo zeg! Vanaf het moment dat dat concept
zich had genesteld in mijn nieuwe-ik (dûh), loop ik rond als een
blije kip die net een record aantal eieren heeft gelegd! Powervrouw,
borst vooruit, hier ben ik! Schriften schrijf ik vol met inspiratie en
geweldige plannetjes. Ik struin door het internet, ik mag verant
woord verdwalen in mijn Flow, Yoga en Happinez-tijdschriften (in
‘de baas de tijd’), ik schiet regelmatig ’s-nachts wakker met weer een
nieuwe vormgeving in mijn hoofd, kortom: het bruist!

Mijn plan om yogajuf te worden had al veel eerder wortel
geschoten. Want heel stiekem nam ik een paar jaar terug, toen
we onze rommelzolder eens grondig aan gingen pakken, al een
concept yogastudio in het geheel mee. Je wist maar nooit.
En begon ik aan mijn eerste yoga-opleiding. Waarna de tweede al
snel volgde, want dat smaakte naar meer.
Want wat het is met yoga: als je het eenmaal doet, of zoals de echte
yogi’s en yogini’s zeggen: LEEFT, dan is er geen stoppen meer aan.
Het is zo heerlijk om te voelen waar de ruimte zit in je lijf, hoe het
kan tintelen, stromen, en hoe stijfheid en pijn verdwijnen! En hoe

Maar: die eieren moeten ook uitgebroed worden, anders belanden
ze in de pan en blijft er niets van over, alleen een smakelijk
momentje. En dat dat proces niet altijd over rozen gaat, dat het nog
een hele stap is om van idee-naar-uitvoering te komen, ja, daar ben
ik ondertussen ook wel achter. Maar hé, had ik niet gezegd tegen
mezelf dat ik, na het sluiten van de deur van mijn hectische baan, ‘de
haast’ achter had gelaten en ‘de rust’ had uitgenodigd? En hé, Rome
is ook niet in 1 dag gebouwd, toch?
Hoop jullie binnenkort te mogen ‘ont-moeten’ in mijn yogastudio
‘tadelungt’! Wanneer precies? Het is onderweg. In juni verzorg ik
in ieder geval een korte cursus yin yoga voor de wijkvereniging
‘cultuur&sport reitdiep’. Wees welkom!.
tadelungt ♥

Koningsspelen
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Gezond de lente in!
Het mooie weer komt er weer aan. Al lijkt het soms geen lente met
de onstuimige, koude en winderige dagen van april. Toch kijken
velen uit naar de warme dagen, de tuin wordt opgeknapt, het huis
ondergaat een grondige lenteschoonmaak en niet te vergeten:
iedereen wil weer wat strakker in zijn/haar badkleding. Maar hoe
pak je dat afvallen of gezond eten nu aan? Wat is gezond voor mij?
Wat is de waarheid tussen al die informatie? Hieronder informatie
over gezond eten. En niet te vergeten, vier tips die u hopelijk gaan
helpen af te vallen en een heerlijk recept. Want gezond eten kan erg
lekker zijn!
Gezonde voeding is voor iedereen anders. Toch zijn er wat
basiselementen terug te vinden bij iedereen. Dat je voldoende
groenten en twee stuks fruit moet eten, dat is bij iedereen wel
bekend. Maar hoe zit het met brood? Brood is geen dikmaker,
sterker nog, brood levert essentiële voedingsstoffen. Jodium is
daarvan een mooi voorbeeld. Brood is een belangrijke leverancier
van jodium. Jodium is erg belangrijk voor de stofwisseling. Wanneer
u te weinig jodium binnenkrijgt, gaat de stofwisseling omlaag.
Dat bemoeilijkt het afvallen en gewichtsbehoud als u eenmaal
afgevallen bent. De dikmakers zijn van het broodbeleg: pindakaas,
volvette kaas of hagelslag. Een broodje met mager beleg (kipfilet/
jam/achterham) is nog altijd gezonder dan de sla met vette
dressing van uw collega. Dus doe gerust weer de broodtrommel
onder de snelbinders.
Elke dag een handje noten? Noten zijn gezond en bevatten
gezonde vetzuren. Maar deze vetzuren leveren ook veel energie.
Een handje is daarom de max. Wist u dat er in 100 gram walnoten
zo’n 600 calorieën zitten? Een handje is dan al snel 60. Een prima
tussendoortje.

Veel weten we al, en wellicht was deze informatie niet nieuw voor
u. Maar toch lukt het afvallen of gezond eten niet. Help?! Hoe gaat
het u toch lukken? Hierbij een aantal tips. Maak ten eerste kleine
doelen voor uzelf. Knip grote doelen op in kleinere doelen. Kleinere
doelen bereikt u eerder dan de grote doelen. En het bereiken van
een doel geeft weer de motivatie om verder te gaan. Ten tweede,
maak kleine stappen. Dit maakt dat u eerder tevreden kunt zijn of
uw eigen gedrag. Stel bijvoorbeeld als doel, dat u probeert om elke
avond na het eten een half uur te gaan wandelen. Stel, wanneer
dat gelukt is, weer een nieuwe doel op, bijvoorbeeld, ik ga deze
week niet snoepen. Stap voor stap, komt u dan tot het gewenste
verandering, zonder te vaak teleurgesteld te raken. Ten derde, wees
niet te streng. Het gezonde eten moet passen in uw leven. U moet
niet uw hele leven aanpassen aan het gezonde eetpatroon. Dat is
niet realistisch, en ook niet vol te houden. En in een bepaald opzicht
ongezonder dan uzelf af en toe wat toe staan. Ten vierde, sta stil
bij uw resultaten. Afvallen kan soms een lang traject zijn. Waarbij
uw gewicht stilstaat, wellicht wat aankomt en soms moeilijk al het
ongezonde kan weerstaan. Sta daarom regelmatig stil bij wat u al
bereikt hebt. Hoe? Maak een gewichtsgrafiek, en hang deze ergens
neer waar u hem vaak ziet. Of, leg ergens een hoeveelheid flessen
water neer die gelijk staat aan uw gewichtsverlies. Til ze af en toe op.
Dat tilt u niet meer altijd met u mee! Tot slot: schroom niet om hulp
in te schakelen als het afvallen toch niet lukt. Soms heeft u net even
de blik van een expert nodig of die stok achter de deur. Val niet in
de valkuil van een crashdieet. Mijn motto: geen gewichtsverlies voor
even, maar met minder kilo’s door het leven.
En het belangrijkste: geniet vooral van het gezonde eten. Wat
gezond eten kan ook lekker zijn. Om dat te bewijzen, hierbij een
heerlijk recept. Geniet van de zon!
Marjolein den Breejen

Shoarmaschotel
Ingrediënten

Bereiding

1 prei
500 gram winterpeen/ wortelen uit zakje
1 blikje maïs
2 el olie
300 gram shoarmavlees
1 ei
400 ml kraanwater
1 ovendagschotel mix voor prei
700 gram aardappelschijfjes (duopak)

Verwarm de oven voor op 200 °C. Vet een
ovenschaal in. Maak de prei schoon en snijd in
ringen. Schil de winterpeen en snijd in blokjes.
Laat de maïs uitlekken.

Voedingswaarde
565 calorieën
25 gram eiwit
63 gram koolhydraten
21 gram vet

Verhit de olie in een koekenpan en bak het
shoarmavlees 5 min. Voeg de prei en winterpeen
toe en bak 2 min. mee. Schep de maïs erdoor.
Roer het ei met het water en de mix los. Leg de
helft van de aardappels in een ovenschaal.
Schep het vleesmengsel erover en dek af met de
rest van de aardappels. Schenk de ovenmix erover
en laat het geheel in de oven in ongeveer 45 min.
gaar en goudbruin worden.
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De prijs van deze woordzoeker, een prachtig boeket
bloemen en een leuk& lekker pakket wordt u
aangeboden door:

I

L

N E R A V T E U

R O K N E S T E
BARBECUE
BIKINI
BLOEI
BLOEMEN
DAG
FIETSEN
GRONINGEN

Prijs

E D G

D E E U C E B R A B E P
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I

HAVEN
IJSVOGEL
LENTE
MEEUW
MOTORBOOT
MUZIEK
PICKNICKEN

I

F I

N R

ROK
REITDIEPHAVEN
REITDIEPPOP
TUIN
VAREN
VISSEN
VOORJAAR

!

WATER
WIJK
ZEILBOOT
ZON

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

Stuur uw oplossing vóór 15 juni 2016 naar: reitdiepkrant@gmail.com o.v.v. uw naam en geboortedatum.
De winnaar krijgt uiterlijk 20 juni 2016 bericht. Met dit bericht kunt u naar Mash om uw cadeau op te halen. Succes!

    
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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www.zetstrabouw.nl

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

Oproep Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting slaat alarm!
Voor de twee miljoen buikpatiënten die
dagelijks beperkingen ondervinden van
hun ziekte. Door het hele land gaan 16.000
collectanten van 13 tot en met 18 juni de
straat op om geld op te halen voor deze
patiënten. In Reitdiepwijk is de stichting
nog dringend op zoek naar collectanten.
Loopt u ook een straatje mee?

Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting staat
achter twee miljoen buikpatiënten. Door
onderzoek te faciliteren en voorlichting
te geven redden we levens. Een ziekte die
veel Nederlanders raakt is darmkanker.

Jaarlijks krijgen 15.000 mensen de diagnose
darmkanker en overlijden per dag 13
mensen aan deze ziekte. De impact van
darmkanker op het leven van een patiënt
en naasten is uiteraard groot. Maar ook
buikziekten zoals colitis ulcerosa, de ziekte
van Crohn, het Prikkelbare Darm Syndroom
en coeliakie hebben veel impact op het
dagelijks leven van patiënten door alle
beperkingen die deze aandoeningen met
zich mee brengen.

Artistiek

Dames- en herenkapsalon

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

Aanmelden
In Reitdiepwijk zijn wij nog dringend op
zoek naar collectanten. Helpt u ons mee
om een geweldig bedrag op te halen? Meld
u dan aan als collectant. Neem contact
op via collecte@mlds.nl met vermelding
van uw naam, adres, woonplaats en
telefoonnummer. U kunt ook contact
opnemen via lpultrum@ziggo.nl met Lutske
Pultrum lokale organisator voor de Maag
Lever Darm Stichting.
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Het vaarseizoen begint weer.
Wat zijn de belangrijkste regels en tips?

28

niet plotseling van koers.
• Verander
dat u rondom goed zicht heeft en kijk regelmatig achterom.
• Zorg
op tijd de juiste navigatieverlichting.
• Gebruik
niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande
• Anker
ankers en in het midden van een vaarwater.
laveren op drukke vaarroutes en houd het midden
• Voorkom
vrij voor grote schepen.
uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal
• Blijf
gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes. Of door een

•
•
•
•
•
•

bord met een groen/ witte ruit. De groene kant duidt de veilige
passeerzijde aan.
Bewaar de rust in de natuur- en woongebieden.
Beperk het overmatig geluid van radio en overige
muziekinstallaties.
Bezorg uw omgeving geen overlast.
Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen
is niet toegestaan.
Voor het besturen van snelle motorboten is een vaarbewijs
verplicht. Dit zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20
km/u. De vaarbewijsplicht geldt ook voor niet-snelvarende boten
die langer zijn dan 15 meter.
Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5
promille. Er wordt gecontroleerd, de boetes zijn hoog!

Wat is de maximale vaarsnelheid?

is in het algemeen verboden om sneller dan 20 kilometer
• Het
per uur te varen. Bevoegde autoriteiten kunnen echter (delen

•

van) vaarwateren aanwijzen waar dit verbod overdag niet geldt
of waar een andere maximumsnelheid geldt. Bijvoorbeeld 6, 9 of
12 kilometer per uur.
Sneller varen dan 20 kilometer per uur is nooit toegestaan:
- binnen een afstand van 20 meter uit de oever;
- binnen 50 meter van een zwem- of aanlegrichting;
- nabij wedstrijden, waterfeesten, demonstraties of soortgelijke
gebeurtenissen;
- bij een zicht van minder dan 500 meter;
- in een haven;
- in de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang.

Wat is de minimumleeftijd voor het besturen van
een boot?

motorboot: 18 jaar.
• Snelle
groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar.
• Motorboot,
motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is
• Open
dan 7 meter: 12 jaar.
korter dan 7 meter en kleine roeibootjes: geen
• Zeilbootjes
minimum leeftijd.

Waterscooters
Waterscooters worden als snelle motorboten beschouwd.
Waterscooters mogen in principe daar snel varen waar de
plaatselijke autoriteiten snelle motorboten toestaan sneller dan
20 km per uur te varen. De autoriteiten kunnen vaarwater of delen
van vaarwater aanwijzen dan wel verbieden voor waterscooters.
Dit wordt soms door borden of gele boeien aangegeven. Indien
u wilt weten waar waterscooteren is toegestaan, kunt u het beste
ter plekke informatie inwinnen. Bijvoorbeeld bij de gemeente, een
watersportvereniging of een jachthaven.

Wat zijn de regels voor alcoholgebruik
op het water?
U mag niet met een schip (laten) varen als u (als schipper) onder
invloed bent van alcohol. Het alcoholgehalte van uw bloed mag niet
hoger zijn dan 0,5 promille. Dit geldt zowel voor de pleziervaart als
voor de beroepsvaart.
Om te controleren of u alcohol gedronken heeft, kan de waterpolitie
u een ademtest laten doen. Voor het weigeren van de ademtest
kunt u een boete krijgen. Voor het varen onder invloed van alcohol
krijgt u een boete.
Een overzicht van boetes op het water vindt u in de boetebase
van het Openbaar Ministerie. In het uiterste geval kan u ook de
vaarbevoegdheid worden ontzegd.
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ReitdiepPOP 2016

en gelijk weer een primeur!
Zaterdag 10 en zondag 11 september is het weer hoog tijd
voor ReitdiepPOP. Ook tijdens deze tweede editie wordt de
Reitdiephaven weer omgebouwd tot een heus festivalterrein.
Een sfeervolle locatie waar de bezoeker heerlijk kan gaan
genieten van eten en drinken, gezelligheid, kinderactiviteiten en
heel veel live muziek. De voorbereidingen zijn in volle gang en de
eerste bands en acts zijn alweer geboekt. Naast het tweedaagse
gratis festival hebben we dit jaar een spectaculaire primeur.
We hebben namelijk een extra avond toegevoegd met een
heel speciaal karakter.

ReitdiepPOP in Concert
Vrijdagavond 9 september presenteren we ReitdiepPOP in Concert.
Een groots optreden van de Provinciale Brassband Groningen,
samen met niemand minder dan Pé Daalemmer en Rooie Rinus. Een
unieke combinatie die je niet wilt missen. De Provinciale Brassband
is onlangs Nederlands Kampioen geworden en neemt binnenkort
deel aan de Europese Kampioenschappen. Naast het Groningse
duo treden er ook nog andere artiesten op met de Provinciale
Brassband. Voor ReitdiepPOP in Concert worden vooraf kaarten
verkocht. De kaartverkoop start in juni.

Help (weer) mee om ReitdiepPOP Festival
mogelijk te maken:
Crowdfunding
Mede doordat veel mensen vorig jaar onze crowdfundingcampagne
steunden hebben we een geslaagde eerste editie kunnen
neerzetten. Vorig jaar hebben ruim 4000 bezoekers genoten van
het heerlijke eten en drinken en meer dan 18 verschillende acts
op ReitdiepPOP. Ook dit jaar willen we een mooi en gevarieerd
programma neerzetten en daarom hebben we weer een
crowdfunding campagne opgezet. Op Koningsdag, tijdens de
vrijmarkt in Reitdiephaven, was de aftrap hiervan. Steun jij ons
dit jaar ook (weer)? Kijk op www.reitdieppop.nl en ontdek welke
tegenprestaties wij voor jouw bijdrage in petto hebben.

Vrijwilligers gevraagd
ReitdiepPOP wordt georganiseerd door veel vrijwilligers. We
zijn alweer druk bezig, maar kunnen nog volop hulp gebruiken.
Vorig jaar hebben meer dan 70 vrijwilligers meegeholpen om het
festival tot een succes te maken. Ook nu zijn we weer op zoek naar
vrijwilligers die voor, tijdens en na het festival willen meehelpen.
Lijkt het je leuk om mee te helpen, laat het ons weten. We kunnen
voor veel disciplines (onder andere communicatie, sponsoring,
verkeer & veiligheid, op- en afbouw, het onderhouden van de
website en horeca) vrijwilligers gebruiken. Wil jij samen met
anderen uit de buurt helpen en onderdeel zijn van ReitdiepPOP?
Meld je dan aan via vrijwilligers@reitdieppop.nl.

Meer informatie, ideeën of suggesties?
Wil je meer nieuwtjes, informatie of weten wanneer de
kaartverkoop voor ReitdiepPOP in Concert start, volg ons via twitter,
de website www.reitdieppop.nl en onze facebookpagina.
Heb je vragen, leuke ideeën of suggesties mail dan naar
info@reitdieppop.nl.
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Schoolplein gepimpt
30

Samen met studenten van het Alfa College
hebben Meander AquaMarijnteamleden op
vrijdag 11 maart j.l. het plein gepimpt. De
spelletjes zien er kleurrijk en uitdagend uit!
Vrijwilligers bedankt!

Timmer en Onderhoudsbedrijf Prins
Timmer en Onderhoudsbedrijf Prins bestaat nu ruim 2 jaar. Teye Prins is een timmerman met ruim 20 jaar ervaring.
Hij volgde de MBO opleiding tot timmerman en heeft diverse specialistische diploma's behaald.
Mee met de tijd
Graag wil ik onder de aandacht brengen dat er op het moment regelmatig wordt
ingebroken door het inboren van de cilinder. Ik kan nieuwe schilden leveren en plaatsen
die hier tegen bestand zijn. Doordat ik een aantal schilden op voorraad heb liggen kan ik
snel leveren en plaatsen. Graag plaatsing aan het eind van de middag geen probleem.
Daarnaast komen er steeds meer bewoners bij me met de vraag om hun voordeur te vervangen. Van de leverancier
heb ik een aanbod gekregen om collectief goedkoper in te kopen. Dus praat met je buren/straatbewoners of die ook
een nieuwe voordeur nodig hebben. Bel of mail mij en dan kan ik gaan kijken wat ik voor jullie kan betekenen. De
kortingen kunnen behoorlijk oplopen. Het plaatsen kan ik dan uiteraard ook voor u doen.
Ook de tijd van de muggen is weer aangebroken. Ik lever en plaats horren. Graag kom
ik langs om een passende offerte te maken. Levering geschiet zo snel mogelijk waarna
een afspraak om te plaatsen gemaakt kan worden.
In de afgelopen maanden heb ik mezelf het plakken van EPDM op een plat dak eigen
gemaakt. Ook hiermee kan ik u van dienst zijn. Is uw dakje van de schuur lek en wilt u
een nieuw dak, dan is EPDM misschien iets voor u. Het gaat gegarandeerd 50 jaar mee!
En is UV bestendig.
Vrijblijvende offerte ontvangen?
Bel me: 06-38241993 of mail me: info@timmermaningroningen.nl
Kijk ook eens op mijn site: www.timmermaningroningen.nl
Of volg me via facebook: www.facebook.com/timmermaningroningen
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Commissie Nabuurschap Poortje
In den beginne was er … Het Poortje.
Ooit een jeugdgevangenis, gesitueerd
buiten de bebouwde kom van Groningen.
Sinds het eind van de jaren 90 is er nogal
wat veranderd. De wijk Reitdiep kreeg
vorm rondom Het Poortje. En toen in 2008
de Reitdiephaven werd gerealiseerd, kreeg
Het Poortje direct wijkbewoners, aan de
overkant van de Hoogeweg, als buren.
Daarnaast is de opzet van Het Poortje
als instelling inmiddels veranderd. Het is
niet langer een jeugdgevangenis, maar
een jeugdzorg inrichting (Wilster) voor
intensieve behandeling van jongeren, die er
civielrechtelijk zijn geplaatst.
Toen de wijk Reitdiep gestalte kreeg, werd
al snel duidelijk dat regelmatig overleg
gewenst was tussen Het Poortje en de
wijkbewoners. Daartoe werd de Commissie
Nabuurschap Het Poortje in het leven
geroepen. Met als belangrijkste doelstelling
het bevorderen van een goede relatie
tussen de buurtbewoners en Wilster.
Het overleg vindt zoveel mogelijk plaats
tijdens bijeenkomsten, die één keer per
kwartaal gehouden worden. Indien de
situatie dit vereist kunnen bepaalde zaken

tussendoor besproken en geregeld worden.
Bijvoorbeeld bij calamiteiten of afhandeling
van klachten.
Onderwerpen die momenteel regelmatig op
de agenda van de commissie verschijnen:
- De verkeerssituatie in de wijk. De
plannen van de gemeente t.a.v. het
Reitdiepplein. De toegang tot het terrein
van het Poortje. De parkeersituatie aan
de Hoogeweg, etc. Het Openbaar Vervoer
van en naar de wijk.
- Ontwikkelingen bij Het Poortje, zoals:
veranderingen in de organisatie,
eventuele nieuwbouw, aanpassingen aan
de bestaande bouw, enzovoort.
- Afhandeling van klachten van
buurtbewoners met betrekking tot
eventuele overlast door jongeren.
- Buurtevenementen zoals de
Sport- en Speldag, de Reitdieprun, de
Avondvierdaagse en Reitdiep POP. En de
mogelijkheden van het Poortje om hierin
te participeren.
- Door het Poortje zelf georganiseerde
activiteiten, zoals de Summerschool en
de kerstmarkt.
- Verder wordt er door de wijk en Het
Poortje samen gewerkt in diverse
projecten. Zoals een voetbaltoernooi

tussen teams uit de wijk en teams
met jongeren uit Het Poortje. Een ander
voorbeeld is de opening van het nieuwe
wijklokaal, waarbij jongeren van Het
Poortje ingeschakeld worden bij de
catering.
De Commissie is als volgt samengesteld:
Namens de wijk:
- Jan Mulder (Oude Riet)
- Arnoud Punt (Reitdiephaven)
- Hiebo Muntinga (Ondernemer
Reitdiephaven)
- Renger Afman (Reitdiephaven)
Namens Het Poortje:
- Mike van Wissing (Management)
- Anouk Jagers (PR & Communicatie)
- Marian Kraaijinga (secretariaat,
notulering)
De laatste jaren wordt het overleg ook
bijgewoond door de wijkagent
(momenteel Henry Puma)
Hebt u zaken die de commissie mee
moet nemen in haar overleg, meld het
ons. Voor contact met de Commissie
Nabuurschap Poortje kunt u mailen naar
nabuurschappoortje@reitdiepwijk.nl

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

foto: Abel Tonkens, Photography & Beyond
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ELBURG
VELDMA JANSEN

GRATIS AIRCOCHECK
+ REFRESH
BIJ APK OF ONDERHOUD
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T.W.V. 16,95

HÉT ADRES VOOR ELK AUTOMERK.
U kunt bij ons o.a. terecht voor:

Onderhoud, APK, reparatie en schadeherstel
Seizoenscontroles
Garantie, Autoverzekering, vervangend vervoer en pechhulp
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

