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en nog veel meer wijknieuws

Op zondag 25 maart stond het winkel-
plein Reitdiephaven in het teken van 
verbinden en ontmoeten, letterlijk “Meet  
& Greet” je (nieuwe) wijkbewoners. Op 
het plein was een grote tent gebouwd 
waar Harbourkidz een grote modeshow 
heeft gegeven. De meeste winkels op het 
plein waren ook geopend. 

Ook waren er ondernemers uit de wijk 
variërend van kaasboer, ontwerper, 
fotograaf, klusbedrijf, reisbureau, kortom 
te veel om op te noemen! Ze kregen de 

gelegenheid om hun activiteiten, handel 
etc. te presenteren en daar is dankbaar 
gebruik van gemaakt! Op het plein naast 
de tent was het dan ook een bonte 
verzameling van allerlei bedrijven die 
in onze wijk gevestigd zijn. Tijdens deze 
middag zijn er vele leuke contacten gelegd 
en mooie gesprekken gevoerd. Op de foto’s 
een impressie van deze gezellige middag. 
Met dank aan de initiatiefnemers Marcia 
(Mash) en Marco (Readshop)! 

Zie voor meer foto’s pagina 4. 
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Nieuwe wijkkrant
Allereerst wil ik namens het bestuur de redactie een compliment 
geven voor deze nieuwe wijkkrant. Veel wijkbewoners waarderen 
de wijkkrant zeer. Sinds kort is Arie van der Meer de nieuwe eind-
redacteur. Wij wensen Arie de eindredacteur en Karin als opmaker 
en vormgever van de krant veel succes. De wijkkrant kan zeker niet 
zonder jullie, maar ook niet zonder de kopij van wijkbewoners. De 
wijkkrant is er immers voor en door wijkbewoners. Mocht u tekst 
willen leveren voor de volgende wijkkrant, stuur deze dan naar de 
redactie. En ook de regelmatige schrijvers van kopij voor de krant, 
zeer bedankt voor jullie bijdragen.

Welkom nieuwe wijkbewoners
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er volop gebouwd wordt in 
de wijk. Fase 4 is in ontwikkeling genomen. De eerste huizen ervan 
zijn al bewoond. Namens de wijkvereniging willen we de nieuwe 
wijkbewoners die recent hun huis opgeleverd hebben gekregen, 
van harte welkom heten.

Hoge flat Reitdiephaven
De plannen van de Gemeente voor de bouw van het hoge appar-
tementengebouw op het zogeheten Festivalterrein in Reitdiep-
haven liggen er nog steeds. Een delegatie van het bestuur en 
verontruste bewoners en enkele ondernemers van Reitdiephaven 
hebben in december vorig jaar een eerste bijeenkomst met de 
Gemeente gehad over de eerste onderzoeksresultaten die hebben 
plaatsgevonden. Vervolgens is er nog vervolgonderzoek gedaan 
naar de kwantitatieve consequenties van de hoge bebouwing op 
de Festivallocatie. Dit onderzoek is inmiddels weliswaar afgerond, 
maar nog niet openbaar gepresenteerd. In geval de hoogbouw er 
daadwerkelijk komt, dan maakt het bestuur van de wijkvereniging 
zich vooral zorg om de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid 
in dit deel van de wijk. Ook andere betrokken partijen maken 
zich behalve het verkeer grote zorgen over de exploitatie van de 
haven, de uitwerking van wind en schaduw en bijgevolg mogelijke 
waardedaling van de woningen in de haven. Daarnaast vinden 
tegenstanders de mooie aanblik van de Reitdiephaven aangetast.  

Al met al heeft de Gemeente een groot aantal knelpunten gehoord 
op deze eerste informatiebijeenkomst voor genodigden uit de wijk. 
Het actiecomité van verontruste bewoners van de Reitdiephaven zal 
u zeker op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Hoge studentflat op voormalig terrein  
van Mebius en Vroom 
Een delegatie van het bestuur is geïnformeerd over de bouw 
(volgens bestemmingsplan) van een grote en hoge studentflat 
aan de Hogeweg, op het terrein tussen de provinciale zout-
opslag en de rondweg. Hier komt voor jongeren een groot 
appartementencomplex, grenzend aan het Reitdiep. De bouw 
begint dit voorjaar. Wat het gebouw met haar bewoners teweeg 
gaat brengen voor de wijk is nu nog niet te zeggen. We verwachten 
wel veel levendigheid en de komst van veel studenten in dit deel 
van de wijk.

De Groene Enclave eindelijk park?
Nu de bouw van huizen weer aantrekt en er mogelijk in de 
toekomst de Held 3 in ontwikkeling gaat komen, is het uiteraard 
de vraag of ook de grond van de Groene Enclave beschikbaar 
komt voor de aanleg van het wijkpark. De laatste berichten van de 
Gemeente hierover geven momenteel nog geen duidelijkheid. De 
gesprekken met de Twentse Bouwers over onder andere over de 
Held 3 en de Groene Enclave, verlopen gelukkig al weer geruime 
tijd op een meer constructieve wijze. De Gemeente heeft met het 
oog hierop goede hoop op een positief onderhandelingsresultaat. 
Over de termijn waarop blijft de Gemeente nog vaag. We wachten, 
zij het in spanning, nog maar even rustig af. Het gereserveerde geld 
voor de aanleg van het wijkpark is in ieder geval al jaren geleden 
schriftelijk bevestigd door de Gemeente.

Algemene ledenvergadering
Op woensdag avond 25 april heeft de wijkvereniging haar algemene 
ledenvergadering. Bij het verschijnen van deze wijk krant is deze 
avond al geweest. Naast de formele zaken tijdens deze avond zal 
het bestuur u weer informeren met overige ontwikkelingen in de 

Van de voorzitter



3

wijk, vooral over de projecten van duurzaamheid die er gaande of 
aanstaande zijn. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn er drie 
aftredende bestuursleden, te weten de secretaris, Annie Borgerink 
en algemeen bestuurslid GertJan Komduur en ikzelf als voorzitter.  
Er hebben zich inmiddels twee nieuwe bestuursleden voor het 
bestuur aangemeld. Op de Algemene Ledenvergadering zullen zij 
hopelijk benoemd worden. Ik wil in ieder geval Annie en Gert Jan 
zeer bedanken voor hun inzet voor de wijkvereniging. 

Activiteiten in de wijk
De wijkverenging regelt diverse jaarlijks terugkerende activiteiten. 
Zo is vorig najaar voor kinderen een spooktocht georganiseerd. 
Op 31 maart heeft de activiteitencommissie weer het paaseieren 
zoeken op Kleiwerd verzorgd. Ook krijgen de Lentekriebels en de 
avondwandelvierdaagse en Reitdieprun dit jaar weer een vervolg.
De activiteiten van de commissie Cultuur & Sport stonden dit jaar 
op een laag pitje. C&S heeft dit jaar vooral enkele pubquizzen in het 
wijklokaal de Rietvogel georganiseerd. Voor de overige activiteiten 
is C&S vooral op zoek naar nieuwe initiatiefnemers en kartrekkers 
om activiteiten voor en door wijkbewoners te organiseren. De 
Rietvogel is hiervoor in ieder geval beschikbaar.
Al deze activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder de inbreng 
van allerlei vrijwilligers die hierbij nodig zijn. Gelukkig zijn deze 
vrijwilligers  nog steeds te vinden in onze wijk. Mocht u ook uw 

steentje willen bijdragen aan de activiteiten, meld u zich dan vooral 
bij een van de organisatoren van een activiteit of bij  
bestuur@reitdiepwijk.nl

Afscheid na vijftien jaar
Na meer dan vijftien jaar voorzitter van de wijkverenging te zijn 
geweest, zal ik vanwege privéomstandigheden afscheid nemen 
van het bestuur. De wijkverenging heeft zich in deze  afgelopen 
vijftien jaar sterk geprofileerd en heeft laten zien dat er veel 
kracht in de wijk zelf zit. Deze kracht heeft de wijkvereniging om 
weten te zetten in concrete activiteiten door diverse commissies, 
waardoor de leefbaarheid in de wijk verbeterde. Bijvoorbeeld is 
de school er zo gekomen en is het wijklokaal de Rietvogel bezit 
van de wijkverenging en zijn er heel veel wijkbewoners die zich 
inzetten voor het algemene belang van onze wijk. De kracht van 
de wijkverenging zit er vooral in dat deze wijkbewoners willen 
samenwerken en verbinden voor de leefbaarheid. 
Ik hoop dat de opvolgende voorzitter, zittende en blijvende 
bestuursleden deze kracht verder weten te stimuleren zodat vele 
mensen hier met plezier in de Reitdiepwijk kunnen leven en blijven 
wonen.

Jan Mulder
voorzitter tot en met 25 april 2018

Wijkkrant Rei td iep Voor jaar 2018

IJspret in de wijk, zie pagina 18
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Speelplekkencommissie
Op 31 januari is de speelplekkencommissie weer bij elkaar geweest. Hierna 
hebben we ook nog contact gehad met de gemeente. Hieronder een beschrijving 
van de huidige situatie:

aan bijvoorbeeld een duikelstang of iets 
vergelijkbaars. We hebben nog gevraagd of 
er volgend jaar wat materiaal geplaatst kan 
worden in het toekomstige nieuwbouwdeel 
naast de dependance.

Skatebaan, basketbalpaal en 
crossheuvel
Er is een start gemaakt met de aanleg 
van hiervan. Vanwege de weersom-
standigheden heeft de aannemer de 
werkzaamheden helaas moeten staken. 
De voorlopige planning is: storten van 
het beton in week 11/12, plaatsen van de 
skateboardelementen in week 15/16.

Tijdelijke speelplek 
De schommel en het hek waren stuk, die 
zijn gerepareerd door de gemeente.

Plaatsen kadebescherming/
hek bij speeltuin Hoogeweg
De afdeling Stadsbeheer van de gemeente 
heeft een offerte aangevraagd voor een hek. 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer 
deze geplaatst zal worden.

Planning van de uitvoering  
van de overige speelplekken
De inrichting van de groenstrook in 
fase 4 (tussen de haven en de school) 
is gepland in het tweede kwartaal van 
2018. De groenstrook zal worden voorzien 
van gras, waar een fietspad doorheen 
zal lopen. Tevens zullen hier enkele 
speelelementen worden geplaatst. De 
aanleg van de natuurspeelplaats onder 
de hoogspanningsmasten wordt helaas 
uitgesteld tot de bouw van de Rietcarré-
woningen in fase 4 klaar is. Het is lastig 
hiervoor een schatting te geven, maar 
mogelijk wordt dit pas in 2019 gerealiseerd. 

Extra speelelementen in Jukwerd, 
Eekwerd en Kenwerd
De reacties werden besproken op de 
enquête, die gehouden werd onder 
bewoners van de straten Jukwerd, 
Eekwerd en Kenwerd, over mogelijke extra 
speelelementen in die straten. Aangezien 
hiertegen veel bezwaren werden geuit, 
is besloten geen extra speelelementen te 
laten plaatsen door de gemeente.

School (dependance)
Aangezien er nu budget voor ‘spelmateriaal’ 
over is, hebben we contact opgenomen 
met beide scholen en de gemeente. De 
bedoeling is om een pannaveldje en 
basketbal te plaatsen naast het schoolplein. 
Aan de bewoners van het binnenplein 
van Kleiwerd is nog gevraagd of daar een 
pannaveldje mocht worden geplaatst, maar 
daar was bezwaar tegen. Het stuk grond 
naast de school wordt mogelijk in bruikleen 
gegeven door de gemeente, hierover komt 
binnenkort uitsluitsel. Eerst wordt gewerkt 
aan een plan voor inrichting van het 
plein. Qua speelelementen wordt gedacht 

Deelauto
Heeft u af en toe een (tweede) auto 
nodig? Maar u wilt geen (tweede) 
auto kopen.  Of wilt u een keertje 
elektrisch rijden proberen? 
 
Dat kan wellicht in onze wijk via een 
nog op te zetten project “elektrische 
wijk deelauto“. 
 
Wij willen dit project binnenkort 
gaan starten. En zoeken nu mede 
geïnteresseerden. Mail bij interesse 
aub naar: bestuur@reitdiepwijk.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
Thanh Punt 
Algemeen bestuurslid Reitdiepwijk 

(050) 556 57 54

Reddingiusweg 8
9744 BL  Hoogkerk (Gr.)

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

Artistiek
Dames- en herenkapsalon
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Dierenarts Reitdiep is verbouwd
 

Voor u zal het meest opvallen dat u zich bij 
binnenkomst even waant in het prachtige 
natuurgebied rondom de oevers van 
het Reitdiep. Met dank aan kunstenares 
Antoinet Burgler, die deze prachtige 
muur schildering heeft gemaakt en ook 
de beide schilderijen in de spreekkamer. 
De ‘kattenflat’, die wij als gekwalificeerde 
“Katvriendelijke Praktijk” al langer in de 
ontvangstruimte hadden om het voor uw 
poes aangenamer te maken, is nu speels 
opgenomen in muurschildering, evenals  
het koffiehoekje.
 
Wat u misschien nauwelijks zult zien, maar 
wat voor u én ons een grote verbetering 
is, is de verdwenen hinderlijke galm in de 
ontvangstruimte en in de spreekkamer. Heel 
aangenaam!
 
Maar verreweg de grootste klus is geklaard 
achter de schermen, in de ‘kliniekvleugel’, 
die volledig heringericht is. We hebben niet 
uitgebreid maar ‘ingebreid’ en daarmee heel 
veel ruimte en comfort gewonnen.
Er zijn nu aparte ruimtes voor operatie-
kamer, voorbereidingsruimte, laboratorium 
en sterilisatieruimte voor materialen. En het 
dier verblijf voor opgenomen patiënten en 
voor recovery na een operatie is voorzien  
van vloer verwarming, een apart verblijf voor 
grote honden en tevens een was gelegen-
heid voor honden. Voor het personeel 
is er nu een kleine personeelskamer 
waar rustig gepauzeerd kan worden, 
naslag werk bestudeerd kan worden of 
administratie kan worden gedaan. De 
operatiekamer is voor patiënt en chirurg 
een veel rustiger ruimte geworden omdat 
de technische apparatuur waar geluid 
van komt (zuurstofgenerator, compressor, 
afzuiging etc) buiten de O.K. is geplaatst. En 
er zijn een aantal handigheidjes die op het 
wensenlijstje stonden gelijk meegenomen 
om het werkgemak en -plezier te vergroten. 

En onlangs is onze ISO9001- certificaat 
opnieuw toegekend. Ons streven naar 
continue kwaliteitsverbetering is daar-
mee weer bevestigd en beloond en niet 
zonder trots kunnen we zeggen dat we 
daarmee tot een vrij select groepje dieren-
artsenpraktijken behoren!
 
Na de verbouwing hebben we de mede-
bewoners van de beide flats eerst uitge-
nodigd voor een rondleiding en een borrel.  
We hebben ons uiterste best gedaan de 
overlast tot een minimum te beperken, 
maar helemaal onopgemerkt kan zo’n 

verbouwing natuurlijk niet blijven. 
Wij bedanken hen allemaal voor hun 
medewerking en geduld. Later zullen we 
nog eens een open huis houden voor een 
groter publiek.
 
U bent altijd welkom om een kijkje te 
komen nemen, een kop koffie te drinken, 
even uw dier te komen laten wegen of een 
vraag te stellen aan onze paraveterinairen 
en uiteraard voor een afspraak met een van 
onze dierenartsen.  Tot snel bij Dierenarts 
Reitdiep, Oog voor Dieren... 
én mensen!    
   

Afgelopen herfst heeft onze praktijk een flinke interne verbouwing doorgemaakt.  Nu denkt 
u misschien ‘die praktijk was toch nog zo goed als nieuw? Dat klopt, maar inmiddels waren 
wij vorig jaar alweer 7 jaar gevestigd in Reitdiep en weten zoveel mensen ons te vinden, dat 
wij toe waren aan een aantal aanpassingen in het praktijkpand. Wij vinden het belangrijk 
dat u dag en nacht, altijd kunt rekenen op een prettige ontvangst, persoonlijke en 
deskundige hulp en daarvoor moet het voor onze dierenartsen en paraveterinairen ook een 
fijne en functionele plek zijn om gemakkelijk te werken. Wij zijn heel blij met het resultaat!
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Aan de Hoogeweg in de woonwijk Reitdiep is sinds jaar en dag de 
gesloten jeugdinrichting Het Poortje gevestigd. Er is regelmatig 
naburenoverleg tussen de instelling en wijkvertegenwoordigers en 
dit wordt door alle partijen gewaardeerd. Ook wordt er door Het 
Poortje waar mogelijk meegedaan aan wijkactiviteiten om zo haar 
bijdrage te leveren aan de saamhorigheid in de wijk.

Verlof jongeren in de wijk
De locatie biedt verblijf, behandeling en onderwijs aan jongeren 
tussen de 12-18 jaar. Daarnaast zijn er overdag jongeren aanwezig 
op de open-vso school van Portalis. De jongeren hebben in 
veel gevallen verlof: dit houdt in dat ze zich in schoolpauzes 
etc. buiten het terrein van de instelling bewegen. De locatie 
is geen ‘gevangenis’, de instelling heeft geen enkele relatie tot 
het strafrecht. De invulling van het verlof zoals doel, route en 
tijden wordt op individueel niveau van de jongeren bepaald en 
besproken. 
 
Contact bij incidenten
De goede vertrouwensrelatie zorgt er voor dat er bij incidenten 
vaak direct contact wordt opgenomen met de instelling wanneer 
bij verdenking van betrokkenheid van een jongere van Het Poortje. 
Dit contact is nodig om te kunnen onderzoeken wat er mogelijk 
heeft plaatsgevonden zodat gepaste maatregelen getroffen kunnen 
worden. De instelling acht het van groot belang dat wijkbewoners 
weten dat er altijd en spoedig actie wordt ondernomen bij 
(vermoedens) van incidenten. Alle contactgegevens staan op  
www.hetpoortje.nu

 
 

Vrijwilligers gezocht
 
De avond4daagse Reitdiepwijk en de ReitdiephavenRun zijn  
twee evenementen in onze wijk die al een aantal jaren grote 
aantallen deelnemers trekken. Veel bewoners ook de   
kinderen beleven er veel plezier aan. 

Beide evenementen worden georganiseerd door vrijwilligers 
uit onze wijk. Zonder de inzet van die vrijwilligers kunnen deze 
evenementen niet bestaan. Vrijwilligers zijn actief op de dag 
zelf. Zij helpen bijvoorbeeld bij de inschrijving, opbouw van 
het parcours of als verkeersregelaar. Ook bij de voorbereiding 
zijn vrijwilligers actief. Denk daarbij aan het regelen van de 
vergunningen, publiciteit financiën, draaiboek en het werven 
van vrijwilligers. 

En over dat laatste moeten we het nu even hebben. Wij zijn op 
zoek naar mensen die ons willen helpen met deze klussen! 

De avond4daagse Reitdiepwijk is van 14 t/m 17 mei. De Reitdiep-
havenRun op 27 mei. 

Heb jij tijd om samen met ons deze evenementen weer tot een 
succes te maken mail dan even naar Avond4daagsereitdiep@ 
gmail.com. Geef even aan wat je wilt doen en op welke dagen je 
beschikbaar bent. We hebben met name veel verkeersregelaars 
nodig! Heb je daar geen ervaring mee? Geen probleem. Je volgt 
daarvoor een korte cursus via internet.  

Bij de avond4daagse duren de werkzaamheden van ongeveer 
vijf tot acht uur. Bij de ReitdiephavenRun op zondagmorgen  
27 mei tussen negen en een uur voor ondersteuning wedstrijd-
secretariaat en uitreiking prijzen. Of tussen half elf en één uur  
als verkeers regelaar. 
Organisatoren avond4daagse en ReitdiephavenRun

Reitdiep en Het Poortje werken samen 
aan  prettige woonomgeving
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Inwoners van de wijk Reitdiep kunnen in de eigen wijk naar de huisarts. 

Huisartsenpraktijk De Vuursteen heeft zich gevestigd in Gezondheidscentrum 

Reitdiep, Reitdiephaven 430.

Huisartsenpraktijk De Vuursteen 
opent een dependance in Reitdiep
en is open voor nieuwe inschrijvingen

Reitdiephaven 430
9746 RK Groningen

Nieuwe patiënten kunnen zich 

inschrijven via: www.vuursteen.eu

Grafisch ontwerp & illustratie:

REVISTA-ONTWERP.NL

• ontwerp van logo’s, huisstijlen en promotiemateriaal
• vormgeving van brochures, jaarverslagen en deze wijkkrant 

In dit nummer o.a.:

2 Van de voorzitter

5 Speelplekkencommissie

6     Dierenarts

7 Het Poortje

10 KITS Kinderdagverblijven

12 Er vliegt iets boven  

 Groningen

15 Eieren zoeken

17 Aardbevingen

18 Hockeyclub Zuidhorn

20 Scoutinggroep De Havik 

 is jarig

22 Vissen met Wessel

en nog veel meer wijknieuws

Op zondag 25 maart stond het Winkel

plein Reitdiephaven in het teken van 

verbinden en ontmoeten, letterlijk “Meet 

&Greet” je (nieuwe) wijkbewoners. Op 

het plein was een grote tent gebouwd 

waar Harbourkidz een grote modeshow 

heeft gegeven. De meeste ondernemers op 

het plein waren ook geopend. 

Ook waren er ondernemers uit de wijk 

variërend van kaasboer, ontwerper, 

fotograaf, klusbedrijf, reisbureau, kortom 

te veel om op te noemen! Ze kregen de 

gelegenheid om hun activiteiten, handel 

etc. te presenteren en daar is dankbaar 

gebruik van gemaakt! Op het plein naast 

de tent was het dan ook een bonte 

verzameling van allerlei bedrijven die 

in onze wijk gevestigd zijn. Tijdens deze 

middag zijn er vele leuke contacten gelegd 

en mooie gesprekken gevoerd. Op de foto’s 

een impressie van deze gezellige middag. 

Met dank aan de initiatiefnemers Marcia 

(Mash) en Marco (Readshop)! 

Zie voor meer foto’s pagina 4. 

Meet & Greet Reitdiepwijk

12 0 1 8
fo

to
: A

rie
 va

n 
de

r M
ee

r

20 JAAR BOUWEN 
MET HOMEPLAN

1997-2017

Help ook mee! www.homeplan.nl
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Ook aanbeland in de Indian Summer van je leven? Of, minder 
cryptisch gesteld: zit jij ook in de overgang? Gefeliciteerd, dan ben 
je 1 van de 1,6 miljoen vrouwen in Nederland die momenteel in 
deze fase van hun leven zijn aangekomen. 

Nog nooit eerder waren zoveel vrouwen wereldwijd in de overgang. 
Niet zo gek dat er ook steeds meer aandacht aan wordt geschonken. 
Niet alleen zitten we massaal in de overgang, de manier waarop 
we hiermee omgaan, in combinatie met ons werk en zorg voor 
zowel kinderen als ouders (naarmate de levensverwachting 
toeneemt en we ook later kiezen voor kinderen, neemt de zorg 
zowel opwaarts (ouders) als neerwaarts (kinderen, of nog ‘erger’: 
pubers! – wat dagelijks kan zorgen voor een hormonengeweld xxl 
–) toe. De menopauze komt ons meestal maar bar slecht uit en we 
willen het er eigenlijk niet over hebben. Het is nou eenmaal niet 
echt sexy. Het herinnert ons aan onze vergankelijkheid en onze 
toenemende kwaaltjes drukken ons met onze neus op de feiten: we 
zijn de jongste niet meer. Maar ho! We zijn ook zeker nog niet klaar, 
afgeschreven, finito! Er valt nog volop te genieten. Spreekt dit je 
aan, lees dan vooral verder!

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn 
Wij, Linda & Esther, noemen onszelf ervaringsdeskundigen. We 
zitten er middenin, of hebben het al achter de rug. We hebben de 
klappen van de zweep ervaren, ieder op haar eigen (eigenwijze) 
wijze. Geen overgang hetzelfde, maar toch zoveel gemene delers. 
Gemeen, indeed, maar ook weer niet alleen maar kommer en kwel. 
Een fase in ons leven wat ons als vrouwen met elkaar verbindt. Ons 
nieuwe perspectieven biedt, nieuwe ruimte om (in) te vullen. Alleen, 
in onze individualistische en prestatiegerichte maatschappij kan 
het een eenzame reis zijn. Kunnen we het nog aan onze moeders 
vragen hoe het was? Hoe brengen we het op het werk aan de orde? 
Hoe houden we ons hoofd rechtop tijdens de scherpe en heftige 
aanvaringen met onze puberdochters? Moeten we ons suf trainen 
in de sportschool om er nog bij te horen? Is het een kwestie van 
‘even doorbijten’? Maar die rot-hormonen, die vermoeidheid, die 
opvliegers; hoe gaan we daarmee om? 

Al deze overwegingen brachten ons op een idee. Wat als wij, vanuit 
onze achtergrond (Linda: life-/vitaliteitscoach met altijd oog voor 
het positieve/vindt niet snel iets te gek, en Esther, yogadocente met 
haar eigen yogastudio aan de haven/met een ontembaar verlangen 
om yoga ‘aan de vrouw’ te brengen en te genieten van het kleine 
in het leven) nu eens een programma samen zouden stellen voor 
vrouwen in deze fase van hun leven. Met yoga, coaching, tips 
& tricks, informatie geven, samen delen - samen lachen! En zo 
geschiedde. 

De overgang is met recht een hot item 
 Nee, wij menen ook niet het antwoord te hebben, het recept voor 
een zorgeloze overgang. We zijn geen arts of voedingsdeskundige. 
We doen geen beloftes. We propaganderen geen speciale methode. 
We nemen onszelf als uitgangspunt; onze eigen behoeftes, 
interesses, valkuilen en successen. We hebben ons een slag in de 
rondte gelezen in naslagwerken en boeken. We hebben heel wat 
uren op internet doorgebracht.  We hebben cursussen gedaan, we 
zijn opgeleid op het gebied van coaching en yoga. We hebben onze 
omgeving het hemd van het lijf gevraagd. Schriften vol geschreven, 

middagen doorgebracht aan de keukentafel met cappuccino’s, 
chocolade en de pen in de hand. We hebben geroepen, gedeeld 
en ons kwetsbaar opgesteld, gebrainstormd, geformuleerd en 
weer doorgestreept. En dat alles hebben we gebundeld tot dit 
programma.
 
Ben je na afloop Meno-proof? We seriously doubt it.
Maar vast in staat om jezelf en jouw overgang met meer compassie, 
humor, zorg en liefde te benaderen. En jezelf ook! That’s our mission!

I don’t sweat, I sparkle 
Voel je je aangesproken? Zin om je bij ons aan te sluiten? Zie de 
advertentie MRS.M – APK voor de overgang (hieronder) en meld je 
aan. Meer informatie: www.tadelungt.nl/mrsm

We zien je graag, lieve groet,
Mrs.M & Mrs.M*
Linda & Esther

* Je vraagt je misschien af waar Mrs.M voor staat. De ‘M’ staat voor 
‘Menopause’. (maar je mag er gerust iets anders van maken.  
Mrs. Magnificent bijv. of Mrs. Mindful-de-overgang-door.  
Mrs. Miraculeus-geen-klachten-meer lijkt ons ook leuk (maar 
nog een beetje voorbarig).  Ons logo heeft vleugels – want die 
opvliegers, ja, die kennen we wel. Voor de rest gaat het best goed 
met ons hoor. 

Dames in het Reitdiep; opgelet!
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Groningse kinderopvangaanbieder ‘KITS Kinder
opvang’ wordt onderdeel van KidsFoundation 

ontwikkeling van kinderen en medewerkers 
hoog in het vaandel heeft.”

Bij KITS laten de medewerkers zich 
inspireren door de pedagogische visie van 
Reggio Emilia, hierbij staan de talenten van 
kinderen centraal.
 
Jeanine Lemmens, CEO KidsFoundation 
groep over KITS:
“Leuk dat KITS zich bij KidsFoundation wil 
aansluiten. Nicole Albers en Byung Oberink 
hebben met heel veel liefde en toewijding 
een mooie organisatie gebouwd. We vinden 
het plezierig dat KidsFoundation nu ook 

wortels heeft in Groningen. Wij voelen ons 
vereerd dat zo’n liefdevolle organisatie 
voortaan deel uitmaakt van onze familie.” 
 
De KidsFoundation groep telt nu bijna 
250 vestigingen, voornamelijk in de 
randstad, en biedt kwalitatief hoogstaande 
kinderopvang aan bijna 25.000 kinderen 
aan. Dit zijn vooral kinderdagverblijven 
(KDV) en buitenschoolse opvang (BSO). 
De KidsFoundation groep is de op een na 
grootste speler binnen de kinderopvang in 
Nederland en heeft als ambitie om ouders 
de best denkbare en meest gewaardeerde 
kinderopvang te bieden in hun buurt.
 

 De Groningse kinderopvangorganisatie 
‘Kits Kinderopvang’ is onderdeel geworden 
van de KidsFoundation groep. Ook 
Small steps, de op een na grootste kinder
opvang in Nederland, en Zus en Zo uit 
de om geving Rotterdam, maken deel uit 
van de KidsFoundation groep. Voor de 
ouders en kinderen verandert er niets. Een 
van de huidige eigenaren blijft intensief 
betrokken bij de organisatie. Ook de naam 
‘KITS Kinderopvang’ blijft behouden. 
 
KidsFoundation wil in Nederland voor 
ouders de best denkbare en hoogst 
gewaardeerde kinderopvang in hun eigen 
buurt verzorgen. De overname van KITS past 
daarom in de kwalitatieve groeistrategie van 
KidsFoundation. 
 
Nicole Albers, oprichtster van KITS:
“Uit pure passie en ondernemingszin ben 
ik ooit gestart met KITS. Na 15 jaar liefde 
en volledige toewijding kan ik stellen dat 
het tijd wordt voor een volgende fase in 
de ontwikkeling van mijn “kindje”. Ik breng 
KITS nu met heel veel vertrouwen onder bij 
een partner die zorgzaamheid, veiligheid en 

Maak zelf je kaartje: vrolijkegeboortekaartjes.nl
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Károly Kaszás

ruim 25 jaar ervaring in

i n t e r i e u r a r c h i t e c t u u r

docent binnenhuisarchitectuur

noord-nederland

i n t e r i e u r a c a d e m i e

HET VOORJAAR WAS NOG NOOIT ZO CREATIEF........        door 2KAD-studio        De tuin als extra leefruimte

Tegenwoordig zijn vrijwel alle woonfuncties van onze interieurs 
terug te vinden als tuin-variant. 
Functies zoals wonen, koken, eten en baden worden vertaald 
in loungeterras met buitenhaard, buitenkeuken en barbecue, 
tuinhuis, zwemvijver, jacuzzi, buitendouche en sauna.
DaaDaarnaast zijn er buiten nog meer interessante mogelijkheden 
zoals een actief leven aan de waterkant, tuinieren in je eigen 
moestuin, relaxen op het terras, genieten van je zen-tuin of een 
gezellig samenzijn rond de BBQ !

Laat me je tuin-wensen vertalen zodat er de nodige balans 
in sfeer, functionaliteit en materiaalgebruik ontstaat ! 
Hierdoor kun je genieten van een naadloze overgang tussen 
interieur en exterieur. Als woonexpert met 25 jaar ervaring 
breng ik deze overgang vloeiend tot stand. 
Het resultaat is een eigenzinnige woning en/of tuin waar je 
je thuis voelt. je thuis voelt. Heb je zin in een creatief voorjaar en wil je 
beginnen aan een doordacht plan met een betaalbare 
uitvoering bel of mail me dan voor een boeiend ontwerp ! 

Nieuwsgierig? Kom gewoon binnen kijken op 2kad-studio.nl of bel 050-3188859 voor een snel contact info@2kad-studio.nl
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Er vliegt iets boven Groningen
 
Wie richting Aduard loopt, fietst of rijdt heeft vast wel eens een lange  witte wagen  
zien staan bij de eerste boerderij aan de rechterhand. Wat zou dat nu zijn?  
Om je uit  de droom te helpen:  het is de ophaalwagen van een zweefvliegtuig.
 

Zeker een keer per jaar is het nodig om 
zo’n “kist” (jargon voor vliegtuig) helemaal 
te controleren en te poetsen. Dan staat de 
wagen op het erf en kan binnen, in een 
deel van de voormalige schuur, het jaarlijks 
onderhoud aan de kist verricht  worden. 
Voor ons één van de redenen om – vanuit 
hartje binnenstad – op deze plek te gaan 
wonen.

NNZC
De rest van het jaar staat de kist op Veen-
dam. Daar wordt in het vliegseizoen 
gevlogen vanaf het zweefvliegveld van  
de Noord Nederlandse Zweefvliegclub 
(NNZC). Daar staan ook de kisten van de 
club en de andere privé-eigenaren. Om te 
kunnen vliegen worden de kisten met een 
lier omhoog getrokken tot een hoogte van 
ongeveer 400, 500 meter; daarna vlieg je 
op opstijgende luchtstromen, dus eigenlijk 
op zonne-energie. Op vliegveld Hoogeveen 
is overigens ook een zweefvliegclub, maar 
daar wordt een kist door een motorvliegtuig 
omhoog getrokken.

SOLO
Voordat je alleen de lucht in mag, je dus 
solo mag,  is er al een heel traject  afgelegd: 
veel vluchten met een instructeur, veel 
theorie, waaronder meteorologie, techniek, 
voorschriften, maar ook meedraaien in de 
diverse clubdiensten. En als je dan eenmaal 
hebt laten zien dat  je luchtwaardig bent 

begint het grote genieten: in alle stilte 
zweven als een vogel en vanaf grote hoogte 
het Groninger landschap overzien.

Veertien jaar
Tegenwoordig moet je 17 zijn voordat je 
met rijlessen voor een auto mag beginnen. 
Met zweefvliegen mag je al met 14 jaar 
beginnen. Maar ook op latere leeftijd, zeg 
vanaf 40, 50 jaar zijn er mannen en vrouwen 
die met deze sport beginnen.  Dus als je 
van bijzondere  ervaringen en/of techniek 
houdt, is zweefvliegen misschien iets voor 
jou.

Zweefvliegkamp
In de zomer  vertrekt de club voor  twee 
weken naar een ander zweefvliegveld, 

meestal in Duitsland. Een groot deel van de 
clubleden vindt het fantastisch om dagen 
achter elkaar te kunnen vliegen. Wij zijn dan 
te gast op zo’n vliegveld. Andersom komen 
op Veendam ook gasten om te vliegen. 
 
Naast ons op de stadsmarkering tref je soms 
ooievaars aan: soms zweefvlieg je en zit je 
samen met een ooievaar of een roofvogel 
in een thermiekbel. Een mooiere ervaring is 
nauwelijks denkbaar! 

Jeannette Santing en Okko Kloosterman  
(06 10164993)

Voor meer informatie kun je bij ons  
terecht of op de site van de club:   
www.nnzc.nl  

Vanaf deze editie vind je een nieuwe rubriek in de wijkkrant: Bij ons in de wijk.
Wil jij iets schrijven of heb je leuke foto’s? Mail dan naar reitdiepkrant@gmail.com 

NIEUW! 

Bij ons in 

de wijk
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Heeft u deze winter ook de griep gehad? Bij ondergetekende was 
het heftig; hoesten totdat je zowat uit elkaar viel. Buren dachten 
dat we een hond hadden aangeschaft, zo erg was het!
Maar goed, dat leed is weer geleden en we gaan het voorjaar  
weer in! Heerlijk!

Over voorjaar gesproken, dan denken velen - nog steeds - aan de 
grote schoonmaak! Bij ons thuis dus ook! Te beginnen bij de grote 
hoeveelheid boeken die in dit appartementje zijn verstouwd.... 
Eens even zien... die kan wel weg en die... och dat is wel een leuk 
boek voor de buurman.... en die kan wel naar de zoon en die vindt 
onze dochter wel leuk... en dat kan wel naar de Kringloop!
En zo groeide de stapel boeken, die wel een tweede leven elders 
konden beginnen, gestaag en werd de logeerkamer een soort 
minimagazijn.

En dan komen de kleinkinderen op visite....
“Oh wat gezellig, allemaal boeken hier op de grond” zei de een. 
Koeken, verstond de kleinste, terwijl ze onder het logeerbed dook, 
want daar zouden die lekkere koekjes wel liggen. Nee, een pluisje, 
maar meer ook niet. Hevig teleurgesteld droop ze af en gilde 
om d’r moeder, want er was helemaal geen ‘Oek!’ En dan is er de 
verstandige oma, die razendsnel een koekje onder het logeerbed 
schuift. Gniffel gniffel. “Zoek nog maar eens goed!”
 

En weer dook het minimensje onder het bed en er klonk een 
gedempte oorlogskreet: “Jaaaaa! Oek!” Ze kwam niet eerder onder 
het bed vandaan voordat het hele koekje was verorberd en met een 
tevreden snoet kwam ze daarna naar de woonkamer met een boek 
voor opa! Een dag ervoor was dit boek met zorg geselecteerd voor 
z’n tweede leven, maar door kleindochter werd deze verkeerd om 
in de boekenkast gewurmd en alle overige boeken helemaal naar 
achteren geduwd. “Klaar!”

De oudere kleindochter leert al lezen en zat met een geleerd 
gezicht in een technisch uitziend boekje te kijken. “Dit is wel een 
heel moeilijk boek opa en er staan hele andere letters in dan die wij 
op school leren.” Huu? Wat had ze daar dan voor een boek? Och een 
heel oud Duits lesboekje met nog het Fraktur-schrift. Ja dat is wel 
even wat anders, dan de huidige gebruikte lettertjes.

En zo vliegt zo’n dagje voorbij en zit je ‘s avonds, na het belletje 
dat iedereen weer veilig thuis is en het grut in bed ligt, moe maar 
tevreden achter je kopje koffie en dan hoeft de tv even niet aan.
En dit beste lezer, zijn - voor ons - de kleine geneugten van het 
leven; dit is intens genieten voor opa en oma! En over een paar 
weekjes of zo, als het zonnetje flink schijnt, met het grut maar naar 
het Stadspark naar de kinderboerderij! Altijd een feest!
G.P. Hartgers

Parkappartementen Reitdiephaven XIX: 
Griep, voorjaar en kleinkinderen
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Voor alle leeftijden

Gratis kennismaking

Een beeld zegt meer 
dan duizend woorden...

• Creatieve coaching
• Creatieve therapie
• Creatieve workshops

onderhoud - renovatie - verbouw - nieuwbouw - inbraakpreventie

Hoendiep 101   tel:  050-3121369  fax  050-3126434

www.zetstrabouw.nl
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Eieren zoeken met de paashaas

Winnaars van de 
kleurwedstrijd (3 

leeftijdscategorieën): 
tekeningen van Joes, 

Niki en Faye.

De zaterdag voor Pasen was het weer zover: kinderen van 1 tot 
7 jaar uit de Reitdiepwijk konden honderden gekleurde eieren 
zoeken die twee paashazen hadden verstopt. Gelukkig hadden de 
paashazen de kou een beetje uit de lucht geblazen en konden meer 
dan honderd kinderen en ouders zich vermaken met eieren zoeken, 
lekker eten en drinken en rollebollen op een springkussen. De 
verstopte eieren waren volgens traditie weer razendsnel allemaal 
gevonden en heel wat kinderen leverden trots hun mandje of 
tasje met soms wel meer dan tien eieren in. De allermoeilijkste, het 
groene reuzenei, was dit jaar een prooi voor Elianne. 

De paaskleurplaat was vooraf door zo’n zeventig kinderen 
ingeleverd bij bakkerij Toos en Jet, waar ze voor hun inspanning 
wat lekkers kregen. Voor de mooiste tekening per leeftijdscategorie 
hadden de paashazen een prijsje meegenomen en ook voor de drie 
kinderen die een reuzenei wisten te vinden was er een verrassing. 
Hopelijk helpen volgend jaar weer zoveel kinderen de paashaas met 
zoeken. Tot dan! 
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DE GEZONDERE BOX

Iedere nieuwe klant krijgt een fles olijfolie cadeau! Bestel nu! 

Dan is De Gezondere Box de ultieme uitkomst voor je! Lekker, gezond en 
makkelijk eten voor de gehele dag thuisbezorgd. Dus inclusief ontbijt, lunch, 
vers fruit en avondeten. Met heerlijke, makkelijke en gezonde recepten. De 
bezorgmogelijkheden zijn uitgebreid. Liever alleen avondeten thuisbezorgd?  
Dat kan ook! Kijk op onze site! 

www.degezonderebox.nl 

Geen boodschappen meer doen na een lange 
werkdag?

Niet lang in de supermarkt meer hoeven
rondlopen omdat je niet weet wat je moet eten?

Geen moeilijke recepten waarvoor je uren 
in de keuken moet staan?

En ook nog gezond willen eten 
zonder diëten?

Niet vastzitten aan contracten?

WenS omdat we vinden dat jouw wensen 
leidend zijn voor de zorg die je bij ons 
ontvangt, maar ook omdat we nog steeds 
gewoon Wendy en Sabrina zijn.

Vroedvrouwen (betekenis is wijze 
 vrouwen) hebben tijd en aandacht  
voor het proces waarin je moeder  
en vader wordt.

Wendy Wielenga  Sabrina Goossens 
06-12.67.26.04 06-28.40.22.86
Paterswolde Groningen

       Info@wensvroedvrouwen.nl
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Bewonersgesprekken alternatieve bron 

Warmtenet zoekt bron
Op het moment dat de voorbereidingen van 
de diepe aardwarmtebron werden gestaakt, 
waren er al leveringsafspraken gemaakt met 
de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool, 
het innovatiecentrum van Avebe, en 
met de diverse woningcorporaties over 
de aansluiting van collectief verwarmde 
panden. Ook ligt er sinds de zomer een 
warmtenet onder Zernike. Om dat net te 
voeden moet er nu dus een nieuwe warmte-
bron komen. Als tussenoplossing komt er 
nog dit jaar een tijdelijke opwekfaciliteit 
op Zernike: gasketels in combinatie met 
warmtekrachtkoppeling, waarmee een CO2-
besparing van vijftig procent kan worden 
behaald. Het doel is echter nog verdere 
verduurzaming. WarmteStad geeft zelf aan 
niet alleen te kijken naar alternatieven als 
biomassa maar ook groengas, zonthermie 
(zonlicht omgezet in warmte), restwarmte of 
combinaties van meerdere bronnen komen 
voorbij.

Nog dit jaar moet uit de vele mogelijkheden 
een aantal veelbelovende opties worden 
gekozen waarvan vervolgens de twee meest 
kansrijke tot in detail worden uitgewerkt. In 
de route daarnaar toe hield WarmteStad in 
februari een expert meeting en in maart was 
het de beurt aan de bewoners. 

Bij elke plus hoort een min
Tijdens de bewonersavonden werd duide lijk 
dat een keuze die voor een grote groep 
goed en logisch lijkt, voor een andere groep 
omwonenden wel degelijk onge wenste  
gevolgen kan hebben, zoals helder werd 
verwoord door bewoners van de Padde-
poelsterweg. In kleine tafelsessies werd aan 
de hand van criteria als ‘duurzaamheid’ en 
‘betaalbaarheid’ gediscussieerd, waarbij de 
term ‘duurzaamheid’ kritisch werd bezien: 
gaat het dan vooral over het milieu of 
over een bron die een lange tijd mee kan? 
Toekomstbestendigheid en flexibiliteit 
waren criteria die in veel antwoorden 
terugkwamen. 

“Liever een flexibel systeem met meerdere 
bronnen en deelnetten dan één grote 
bron op een centrale plek.” Ook individuele 
aansluitingen zijn door velen genoemd. 
Daarmee zou je alle soorten huizen mee 
kunnen nemen in het doel van 2035 van 
het gas af, inclusief nieuwbouwwijken als 
de Reitdiepwijk. Wat de gesprekken ook 
duidelijk maakten is dat de afweging geen 
gemakkelijke klus wordt. Zoals een van de 
deelnemers verzuchtte: “Welke optie je ook 
kiest, bij elke plus komt er meteen een min 
voorbij.”

Ondanks alle verschillen van inzicht was er 
één grote gemene deler, het gevoel dat we 
juist in Groningen “van het gas af moeten”. 
WarmteStad is blij met de inbreng van de 
stadjers, gaf aan dat hun argumenten zullen 
meewegen en liet weten graag in gesprek 
te blijven. 

Afgelopen zomer was het groot nieuws: de geothermische bron die gepland 
stond op Zernike is afgeblazen. Velen dachten dat het daarmee ook gedaan 
was met WarmteStad. Om te laten zien dat dit niet het geval is, trokken 
directeur en projectleiders van WarmteStad de wijken in. Op 15 maart waren 
ze te gast bij cocreatie Paddepoel, op 20 maart schoof het gezelschap aan 
voor de stamppot kebab in Wijkbedrijf Selwerd. Doel van de ontmoetingen 
was om van bewoners te horen welke criteria voor hen het zwaarst wegen bij 
een nieuwe warmtevoorziening.

foto: Kordelia Nitsch; impressie bewonersbijeenkomst Selwerd 

Tijdens de jaarlijkse Lentekriebels werd met ruim vijftig buurtbewoners de wijk lekker opgeruimd.

Lentekriebels
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Kennismakingsmiddagen 
hockey voor kinderen van 4 tot 
8 jaar. 
Kom je eens kennismaken met hockey? 
Misschien is hockey wel JOUW sport! Of ben je 
al lid van MHCW? Misschien wil een 
vriend(innet)je of klasgenootje wel eens 
meedoen? 

MHCW organiseert 2 kennismakingsmiddagen 
op 11 en 18 april 2018 van 15 tot 17 uur.  

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan 
jeugdcommissaris.mhcw@gmail.com 

We hopen je dan te zien op het hockeyveld bij 
het van Starkenborghkanaal Zuidzijde 2 te 
Zuidhorn. 

Trek sportkleren en -schoenen aan. Sticks hebben wij 
te leen. 

Hockey is er voor iedereen en dus ook voor de 
allerkleinsten. Om 4- en 5-jarigen op een leuke 
en natuurlijke manier kennis te laten maken 
met sportief bewegen is er Funkey. Funkey is 
meer dan hockey. Plezier in bewegen staat 
voorop. Vandaar de naam Funkey: FUN in 
goed leren bewegen is KEY.  

Bij Funkey wordt nog geen gebruik gemaakt 
van echte hockeysticks. De kinderen gebruiken 
wel knotshockeysticks en ringhockeysticks. 
Funkey wordt gegeven in kleine groepjes van 
maximaal 8 kinderen.  

6 jaar of ouder? Vanaf  6 jaar kunnen 
kinderen meedoen met ‘gewoon’ hockey. 
Eerst bij de Benjamins en daarna bij de F-jes en 
E-tjes. www.mhcw.nu en  MHC Westerkwartier 

 

MHCW Zuidhorn
Ouders die hun kind naar onze club brengen kunnen in het 
clubhuis natuurlijk gezellig bijpraten met een kop koffie, maar 
de wachttijd kan ook worden overbrugd door de Zuidhornse 
middenstand te bezoeken. Drie supermarkten, diverse verswinkels, 
kledingzaken, een Hema en een goede boekhandel: het uurtje 
wachttijd van de training is bijna te kort om je noodzakelijke én 
leuke aankopen in te slaan. Een idee?    

Steeds meer kinderen uit de wijken Reitdiep en Gravenburg weten 
de weg naar hockeyclub MHCW in Zuidhorn te vinden. 

Waarom? Enerzijds omdat onze club laagdrempelig is en een goede 
sfeer kent, en bovendien met 300 leden beslist serieuze faciliteiten 
biedt. Anderzijds is de reistijd van Reitdiep naar Zuidhorn slechts 
een minuut of tien. 

Wat een feest! 
Een week lang ijspret, in onze eigen wijk! En dat gedurende 
de schoolvakantie. Dat kon niet beter getimed door 
Koning Winter! Met de vrolijke klanken uit de speakers 
galmend over de ‘tijdelijke ijsbaan’ is jong en oud vanaf de 
steiger aan de Joeswerd het ijs opgegaan. De waaghalzen 
maakten zelfs een klein tochtje rondom de Helwerd en de 
Kleiwerd. Ondanks de wakken hier en daar. Geweldig om 
buurtgenoten op de ijzers te treffen en een praatje te maken 
met bekenden en onbekenden op het slootje achter van der 
Veen. We hopen dat de weergoden ons ook volgende winter 
zo gunstig gestemd zijn. Maar, eerst op naar een zonnig 
lente- en zomerseizoen waarbij dit zelfde water voor heel 
wat vis-, vaar- en zwemplezier zorgt! 

Groet van een genietende wijkgenoot!     

IJspret in de wijk
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Heeft	uw	huisdier	vuurwerkangst?!	
Start	op	tijd	met	
ondersteunende	
medicatie!	

	

	

	
	

Nieuw	bij	
Dierenarts	Reitdiep!	

	
Op	maandagmiddag	komt	een	

vaste	dierenarts	graag	bij	u		
langs	voor	een	thuisvisite		

tegen	een	gereduceerd	tarief.	
	

Heeft	u	vragen?	
Neem	gerust		
contact	op!	

	
	

 

Uw pedicure op loopafstand.

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

Voor een afspraak
bel (050) 541 80 71

of direct via: www.bauktjemeter.nl

Hygiëne Arbeidsomstandigheden en Milieu gecertificeerd

Kromme Riet 28
9746 PW GRONINGEN

Bauktje Meter
Voetverzorging
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Scoutinggroep de Havik is jarig!

De Havik heeft het winterseizoen ook gebruikt om voorbereidingen 
te treffen voor verschillende acties rond het jubileumjaar van de 
groep. Dit jaar is het namelijk 95 jaar geleden dat De Havik werd 
opgericht aan de Prinsenhof in Groningen als een jongensclubhuis 
en zich aansloot bij de “Neederlandsche Padvinders Vereniging 
(N.P.V.)”. Binnen de groep bestonden ‘troepen’ met elk een eigen 
kleur. Hiervan bleef uiteindelijk de ‘blauw troep’ over, waardoor 
blauw nu de huiskleur van De Havik is en de leden blauwe dassen 
dragen.

Een duik in de geschiedenis van De Havik, via de fonkelnieuwe 
website www.de-havik.nl, levert leuke weetjes op. Net als 
tegenwoordig had De Havik ook in de beginjaren veel studenten 
als vrijwilligers. Het Groninger Studenten Corps was jaarlijks een 
trouwe ‘leverancier’ van studenten als leiding van de speltakken. Tot 
aan 1988 was Scoutinggroep de Havik alleen een club voor jongens. 
In dat jaar mochten voor het eerst ook meisjes lid worden, eerst bij 
de jongste groep (‘Bevers’), en na verloop van tijd ook bij de oudere 
groepen. Hierdoor groeide de groep ook fors, van 40 leden in 1986 
tot meer dan 110 tegenwoordig. 

De Havik is een van de oudste Scoutinggroepen van Groningen 
en de oudste van de groepen die sinds de oprichting zonder 
onderbreking hebben bestaan. Daarbij heeft de groep op 
verschillende locaties gezeten, van de Prinsenhof naar het 
Soephuisstraatje, verschillende ‘ondergrondse’ locaties tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, de Paterswoldseweg na de oorlog, boerderij 
‘’t Blauwe Börgje” aan het Jaagpad, Park Selwerd en uiteindelijk 
terug naar het Jaagpad. Website de-havik.nl/informatie/het-
gebouw/ geeft een mooi overzicht met oude foto’s.

Een foto van Havik-leden uit 
de oude doos.  Tot 1988 was 
De Havik een jongensgroep. 

De Havik gaat het jubileumjaar vieren op verschillende 
manieren, via een groot kamp voor de hele groep tijdens de 
zomervakantie in Overijssel en, bijvoorbeeld, bijeenkomsten 
met oud-leden. Bijzonder is verder dat het Havik-jubileumjaar 
samenvalt met het 100-jarig jubileum van het schilderscollectief 
De Ploeg, dat het Groninger Museum dit jaar groots wil vieren. 
De boerderij ’t Blauwe Börgje’, ooit het clubhuis van De Havik 
op de plek waar nu het huidige clubhuis staat, was een favoriet 
schilderobject van de schilders van De Ploeg.

Via banners bij het gebouw, de eigen website (www.de-havik.nl) 
en stukjes in de wijkkranten houdt Scoutinggroep de Havik u dit 
jaar verder op de hoogte van het eigen jubileumjaar. Kom gerust 
eens kijken.

 De blauwe das,  gedragen door een Havik-Welp, stamt uit het begin van de 95-jarige historie.

Ook bij Scoutinggroep de Havik maakt de 
winter langzaam maar zeker plaats voor  
het voorjaar. Buiten spelen is door het  
jaar heen zo veel mogelijk het devies 
bij de groep, maar in het voorjaar zijn 
de kinderen tijdens de opkomsten op 
zaterdagmiddag nauwelijks binnen. Ook 
zijn er in het voorjaar leuke kampen, met 
als hoogtepunt straks het Noordelijk 
Pinksterkamp bij Lauwersoog. De groep 
heeft de materiaalkisten gecontroleerd en 
waar nodig aangevuld. Men is er klaar voor.
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Vakantie!

Zoek de woorden en maak de zin!

B R E F F O K R E I Z E N

O V N B S R E P P I L S W

O R A E U W A T E R I J S

T I V Z U I D A T U L A V

G J A O A Q T A H E Z T Z

I E R N U E E E B O N I J

U T A N N W I B N M T T W

T I C E E T W T R L E E L

G J E B N K K A N A A W L

E D N A B E G A G A B N Z

I E K D N A R T S E K R D

L A N E R E P M A K N A W

V Z O N N E B R I L E G V

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

Stuur uw oplossing vóór 25 mei 2018 naar: reitdiepkrant@
gmail.com o.v.v. uw naam en geboortedatum. De winnaar 
krijgt uiterlijk 5 juni 2018 bericht. Met dit bericht kunt u naar 
Mash om uw cadeau op te halen. Succes! 

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

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

BAGAGEBAND 
BARBEQUEN 
BOOT 
BUITENLAND 
CARAVAN 
HOTEL 
KAMPEREN 
KOFFER 

REIZEN 
SLIPPERS 
STRAND 
TENT 
VAKANTIE 
VAKANTIEHUIS 
VALUTA 
VLIEGTUIG 

VOUWWAGEN 
VRIJETIJD 
WATERIJS 
ZON 
ZONNEBADEN 
ZONNEBRIL 
ZWEMBAD
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22 Ik ben Wessel, ik ben 6 jaar en ik woon aan de Joeswerd 141. 
Mijn hobby is vissen! Vorig jaar heb ik een vishengel voor mijn 
verjaardag gekregen en sindsdien vis ik het liefst elke dag. Soms 
met mijn vriendjes, met Jayden wel eens, maar het liefst met 
papa.  Eerst viste ik alleen op voorntjes en baarsjes maar op 11 
november, vlak voor ik lampionnetje ging lopen, heb ik mijn 
eerste snoek gevangen. Nu vind ik het snoekvissen eigenlijk het 
allerleukste. 

Sindsdien heb ik samen met papa bijna elke week wel een snoek 
gevangen hier in de wijk. Ik kijk vaak visfilmpjes op Youtube, 
bijvoorbeeld van VisKid Boaz, waardoor ik er van alles over leer. 

We vissen vaak op de steiger voor ons huis, bij de Zernikebrug, in de 
haven of rondom Helwerd, want daar zitten de meeste snoeken. De 
gevangen snoeken zetten we altijd weer terug. 

Papa en ik zijn in de zomervakantie ook twee nachtjes naar camping 
Roodehaan geweest, met een tentje langs de waterkant. Daar 
hebben we 2 dagen alleen maar gevist, gevist en nog eens gevist. 
Toen we thuiskwamen vond mama dat we gelijk onder de douche 
moesten… ;-)

Vorige week heeft papa iets heel bijzonders gevangen... mijn 
hengel! Ik was in september mijn kleine werphengel kwijt geraakt 
toen ik even niet oplette toen ik beet had. De vis die eraan zat zwom 
er keihard met mijn hengel vandoor. We hebben nog geprobeerd 
om de hengel terug te vinden, maar dat is toen niet gelukt omdat 
hij al onder water was getrokken. Ik was best verdrietig want de 
mooie molen, die er aan zat,  had ik van Thomas gekregen. Maar 
afgelopen week gingen papa en ik vissen op de steiger voor ons 
huis en toen zei papa, ik heb beet! Toen hij hem boven haalde, 
zagen we dat het mijn hengel was. De vis zat er niet meer aan,  

maar voor de rest is hij nog helemaal heel, terwijl de hengel bijna 
een half jaar in het water heeft gelegen! 

Ik vind het super leuk om te vissen. Het is altijd weer spannend of 
er zo’n dikke snoek op hapt en of het lukt om de snoek op de kant 
te krijgen. Nu spaar ik van mijn zakgeld voor een visvakantie op 
meervallen. Het is heel duur dus ik moet nog heel lang sparen. 

Als jullie een keertje vistips willen of met mij mee willen vissen, dan 
kom je maar langs!

Tot Vis!
Groetjes van Wessel Tonkens

Vanaf deze editie vind je een nieuwe rubriek in de wijkkrant: De hobby van...
Wil jij de volgende keer in de wijkkrant staan? Mail dan naar reitdiepkrant@gmail.com 

Vissen met Wessel

NIEUW! 
De hobby 

van...
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Vanaf deze editie vind je een nieuwe rubriek in de wijkkrant: De hobby van...
Wil jij de volgende keer in de wijkkrant staan? Mail dan naar reitdiepkrant@gmail.com 

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

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

Aanleveren 
Kopij en advertenties mail naar: 
reitdiepkrant@gmail.com

 

Advertenties
In deze wijkkrant bestaat de mogelijkheid te adverteren. 
Hieronder een tabel met de prijzen per advertentie per 
uitgave voor het kalenderjaar 2018.

Formaten, breedte x hoogte:
Hele pagina =  185 x 265 mm: 166 euro
Halve pagina = 185 x 130 mm: 83 euro
1/4 pagina = 90 x 130 mm: 50 euro
1/8 pagina = 90 x 60 mm: 30 euro

Aanleveren als pdf naar reitdiepkrant@gmail.com

Vragenlijst naar aardbevingsschade en  
de relatie tot Warmtestad in de Reitdiepwijk  
In maart 2017 gaf wethouder Mattias 
Gijsbertsen aan dat het boren voor 
Warmte stad een beperkt risico voor aard
bevingen m.b.t. de huizen in de Reitdiep
wijk geeft. Deskundigen voorspellen 
echter bevingen door de boringen en 
het terugpompen van het warme water 
t.b.v. Warmtestad. Ook zei de wethouder 
dat er nu niet veel schade zou zijn en 
dat mocht deze schade er toch zijn, deze 
als bevingsschade te herkennen is en er 
daarmee een goede schadeafhandeling 
door het Centrum voor Veilig Wonen 
(CVW) zou zijn. In juli stond echter in het 
rapport van het  SodM (Staatstoezicht op 
de Mijnen) dat in gebieden van gaswinning 
“gepaste terughoudendheid m.b.t. 
geothermische  activiteit op zijn plaats is, 
omdat deze bevingen kan veroorzaken. 
Naast het seismische risico kan er ook een 
aansprakelijkheidsdilemma ontstaan als 
gaswinning en geothermie in hetzelfde 
gebied plaatsvinden.”  

Bij doorgang van Warmtestad zal voor de 
bewoners van de Reitdiepwijk bij toe kom-
stige schade de situatie kunnen ontstaan 
dat CVW én Warmtestad aangeven niet de 
veroorzaker van de schade te zijn. De kans 
dat de bewoners van de Reit diepwijk dan 
met niet vergoedde schade achterblijven is 
aannemelijk. Omdat het daarbij belangrijk is 
te weten hoe het zit met de bevingsschade 
in de Reitdiepwijk is een klein onderzoek 
uitgevoerd. Via facebook, e-mails en een 
bericht in de wijkkrant zijn wijkbewoners 
op de online vragenlijst geattendeerd. 

In de vragenlijst werd gevraagd naar de 
postcode en of mensen schade hebben en 
zo ja wat de status van de schade is. Aan alle 
bewoners van de straat ‘Spijk sterriet’ is huis 
aan huis gevraagd of er schade is in hun 
huis en wat de status hiervan bij het CVW is. 

Resultaten 
In totaal is de vragenlijst ingevuld door 
190 huis houdens, dit is 24% van het aantal 
huishoudens in de wijk. Vanuit de hoog  -
bouw aan de Reitdiephaven zijn weinig 
reacties, waardoor deze niet zijn mee-
genomen. De spreiding over de straten 
is goed. Naast de deelname uit de hele 
wijk is één straat huis aan huis gevraagd. 
De percentages van de verschillende 
antwoorden zijn in de straat ‘Spijksterriet’ 
vergelijkbaar met de percentages van 
de hele wijk. Hieruit kan worden gecon-
cludeerd dat de percentages representatief 
zijn voor de hele wijk. 18% van de bewoners 
geeft aan geen schade te hebben. Het 
antwoord ‘schade erkend door het CVW’ 
komt het meeste voor, namelijk bij 32%. 
Hiervan is een groot deel gemeld voordat 
in 2016 de normen door het CVW zijn 
aangescherpt en waardoor nagenoeg 
alle schade wordt benoemd als c-schade 
(waarbij geen sprake zou zijn van aard-
bevings schade). 16% van de bewoners is 
met c-schade akkoord gegaan. Daarnaast  
heeft 24% van de bewoners schade maar 
heeft dit niet bij het CVW gemeld. 10% van 
de bewoners gaat juist in beroep via een 
contra-expertise of legt dit voor aan de 
rechter. 

Conclusie 
Er is veel aardbevingsschade in de Reitdiep-
wijk, namelijk 82 % van de laag bouw heeft 
schade. Een deel is erkend maar dat zijn 
vooral de vroeg aangemelde gevallen. 
Er is dus geen goede regeling voor 
bewoners om de aardbevingsschade te 
beoordelen en te vergoeden; dit is echter 
wel het uitgangspunt van de wethouder 
m.b.t. de mogelijke schadeafhandeling bij 
Warmtestad. Er is sprake van schade totdat 
CVW het tegendeel bewijst (omdraaiing 
bewijslast per 21 december 2016). Het 
melden van schade heeft dus zin, maar 
vergt vooral doorzettingsvermogen van de 
bewoners. De gevallen die in een proces 
van contra expertise/rechter zitten maken 
goede kans dit wel voor elkaar te krijgen. Dit 
wordt echter lastig als er meer veroorzakers 
zijn, wat het project Warmtestad risicovol 
maakt.  
 
Eind november heeft de gemeente 
Groningen het plan van boren naar aard-
warmte stilgelegd, maar de wens is nog 
steeds aardwarmte te realiseren. M.b.t. 
de aardbevingsproblematiek is er in de 
afgelopen maanden is er veel veranderd en 
is de NAM uit het proces gehaald. Dit biedt 
nieuwe kansen voor de mensen die schade 
nog niet gemeld hebben of c-schade 
hebben geaccepteerd. 

Wilt u het hele artikel lezen met de reacties 
van de wethouder en raadsleden zie: 
https://goo.gl/vv713r
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HÉT ADRES VOOR ELK AUTOMERK.

ELBURG

U kunt bij ons o.a. terecht voor:

  Onderhoud, reparatie en schadeherstel van alle automerken

  APK keuring

  Banden, trekhaken en accesoires

  AircoCheck, VakantieCheck, WinterCheck

  Garantie, Vakgarage Autoverzekering, vervangend vervoer

  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

  Caravancontroles 

  Avia tankstation

  Pak ‘n Bak

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEVELDMAJANSEN.NL

Friesestraatweg 231  |  9743 AE  Groningen  |  T (050) 571 99 00  |  E info@vakgarageveldmajansen.nl

VELDMA JANSEN


