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Inhoud

In het Wijkbedrijf Selwerd geloven we dat we samen Selwerd een stuk mooier
kunnen maken door een plek te zijn waar bewoners samen kunnen komen, zich
kunnen ontwikkelen, groeien met de juiste ondersteuning en door samen te
werken meer begrip voor elkaar krijgen. Dit doen we door bewoners, gemeente,
ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden en met zo weinig mogelijk
regels samen te werken.
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Het Wijkbedrijf is een plek in de wijk waar bewoners terecht kunnen om zichzelf,
elkaar en de wijk vooruit te helpen. Het is een plek waar plannen tot uitvoer worden
gebracht. Het is een plek waar nieuwe ideeën kunnen ontstaan, maar vooral ook
een plek waar bewoners concreet aan de slag gaan om hun wijk beter en mooier
te maken. Het Wijkbedrijf is het projectbureau van de wijk, de burgerkracht die aan
Selwerd werkt!
In dit informatieboekje willen we graag een overzicht geven van de initiatieven en
projecten binnen het Wijkbedrijf. We laten graag zien waar we mee bezig zijn, maar
we hopen ook dat het voor inspiratie zorgt voor anderen om ook mee te helpen.
Als u meer wilt weten dan vindt u in dit boekje ook contactgegevens. We komen
graag met u in contact.
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Wijkbedrijf Selwerd
Tel: 0652790447
Email: info@wijkbedrijfselwerd.nl
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Buurttaxi Selwerd

Wijkwerkbedrijf

Buurttaxi Selwerd zet mensen in beweging in de wijk Selwerd van Groningen.
Door inzet van vrijwilligers/lokale bewoners maken wij het samen mogelijk dat
mensen nu wel weer de deur uit kunnen.

Het Wijkwerkbedrijf onderscheidt zich van andere wijkinitiatieven doordat wij echt
een bedrijf zijn. We zijn begonnen met het uitvoeren van betaalde klussen in de
Groningse wijk Selwerd. Inmiddels zijn we gegroeid en omvat ons werkgebied ook
de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Tuinwijk, Korrewegwijk en De Hoogte.

Een bijzonder mooi voorbeeld uit de praktijk is een dame op leeftijd die eindelijk
weer eens langs het graf van een dierbare kan. Dit is mogelijk dankzij de flexibele
eigenschappen van de taxi. Klein, mobiel en wendbaar. De taxi mag zelfs op de
stoep rijden! Hij past helaas net niet door de voordeur. Het was al jaren niet meer
mogelijk, dat deze mevrouw langs de begraafplaats kon.
De buurttaxi is flexibel inzetbaar en zorgt ervoor dat iedereen weer naar buiten
kan. Voor maar één euro per enkele rit en twee euro per retour.
Sinds aanvang van het project komen er veel vragen vanuit de wijk van mensen
die mee willen doen, maar ook van buurtbewoners die zich afvragen wat allemaal
mogelijk is. De mogelijkheden zijn zeer divers. Aarzel niet om de telefoon op
te pakken om meer informatie op te vragen over de mogelijkheden van de
buurttaxi.
Als u mee wilt doen met de buurttaxi, als chauffeur of op een andere wijze, dan
komen wij graag met u in contact.
Graag tot gauw!
De vrijwilligers van de buurttaxi.

De klussen worden uitgevoerd door gemotiveerde bewoners uit deze wijken met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan mensen die vanwege hun leeftijd
moeilijk door de sollicitaties heenkomen of jongeren die nog geen opleiding
hebben afgerond. Bij de klussen krijgen zij de mogelijkheid hun kwaliteiten te tonen
en zich te ontwikkelen. Hiervoor ontvangen ze een fatsoenlijk salaris. Daarnaast
verdienen ze voor ieder uur dat ze ingezet worden, ook geld voor hun wijk. Met dit
geld worden sociaal-maatschappelijke projecten ondersteund of opgezet.
Het Wijkwerkbedrijf werkt met concurrerende tarieven. Het verschil is dat bij een
regulier bedrijf de winst gaat naar de grote auto van de directeur, terwijl bij het
Wijkwerkbedrijf de winst terugvloeit naar de groep actieve bewoners en naar
de wijk. Het is daarbij de bedoeling dat het initiatief vooral aanvullend is op de
dienstverlening van bestaande bedrijven.
Wel vinden we het belangrijk goede contacten te houden met de ondernemers
in de wijken. Het liefst werken we samen met bestaande bedrijven uit de wijken
in ons werkgebied, als de klussen beter door deze bedrijven uitgevoerd kunnen
worden. Hiermee hebben we tot doel dat er kansen voor regulier werk voor onze
mensen ontstaan binnen deze bedrijven. Ons doel is niet een hele grote werkgever
te worden waar bewoners jaren werken, maar vooral een springplank te zijn naar
regulier betaald werk. Daardoor ontstaan weer kansen voor nieuwe instroom.
Bent u inwoner van een van de bovenstaande wijken en heeft u interesse
in deelname aan het Wijkwerkbedrijf? Stuurt u dan een e-mail naar info@
wijkwerkbedrijf.nl

Contact: Shahrazad Benmes Aoud
Website: www.buurttaxiselwerd.nl
E-mail: buurttaxiselwerd@gmail.com
Telefoon: 06-19349573
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Website: www.wijkwerkbedrijf.nl
E-mail: info@wijkwerkbedrijf.nl
Telefoon: 06-52790447
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De wereldboerderij - leven met Natuur

PC Werkplaats en Helpdesk

En wat is er mooier dan een stuk onder water natuur in de woonkamer of je eigen
eieren onder de kip vandaan halen. Een team vrijwilligers zet zich in om het
volgende mogelijk te maken.
De wereldboerderij heeft 3 onderdelen; de kwekerij, de vissafari en de
pannenkoekenroute.

De PC Werkplaats is er voor ons allemaal. En niet alleen voor de PC! Ook voor
smartphones, tablets, printers en dergelijke. Wij helpen je! We repareren. We leggen
uit. We doen voor. Ontdek bij ons dat repareren niet duur hoeft te zijn! En misschien
ontdek je wel dat je ’t leuk vindt om zelf te sleutelen! Ook kunnen we helpen met
lastige formulieren, back-ups, aansluitingen en meer.

In de kwekerij worden diverse tropische vissen gekweekt, dit is erg leuk om te
zien en laat de diversiteit in het dierenrijk zien met schuimnesten, muilbroeders,
ouderenzorg voor kleintjes en groeiend koraal.

En dat is nog niet alles! We geven cursussen op digitaal gebied. Leer bij ons hoe je
moet werken met bepaalde apparaten en programma’s.
Tevens hebben wij een gamingclub voor jongeren. Iedere werkdag vanaf 15:00 uur.
Je kunt zelfs een PC bij ons lenen of huren: zonder geld (!), maar met een
tegenprestatie!
Bij ons kom je mensen tegen met dezelfde interesse, jongeren, ouderen: iedereen is
welkom. Ook als je géén probleem met je telefoon of je PC hebt!
Ook als je nog nooit een computer van dichtbij hebt gezien, of wilt weten wat
Internet is.
En we zijn zes (6!) dagen per week open:
- maandag t/m vrijdag van 12.00 - 17.00 uur, zaterdag van 12.00 - 16.00 uur

De vissafari is een speurtocht die kinderen langs de diverse showbakken leidt,
waarbij spelenderwijs van alles geleerd wordt over de vissen.
Bij de pannenkoekenroute worden de ingrediënten voor de pannenkoek opgehaald
op de originele locatie. Het begint bij ons kippenhok waar eieren worden geraapt,
dan op de fiets naar de molen waar graan tegen meel wordt geruild, als laatste naar
de boerderij van het Groninger landschap waar een neppe koe wordt gemolken
voor de melk. Bij terugkomst kan je in het bos pannenkoeken bakken. Een leuk,
educatief, sportief en natuurlijk uitje. Met de stadjerspas is dit met flinke korting te
volgen.

Wie wij zijn?
Wij zijn Malik, Shahrazed en Raymond.
Malik Ali Abubakar is de technische man, altijd bezig nieuwe dingen te leren,
maar hij zet ook graag een project met je op. Shahrazed Bougoufa heeft o.a. de
game-groep voor jongeren bedacht waar je kunt gamen, maar waar je ook een
gamecomputer kunt leren bouwen! Raymond is enthousiast over ICT en weet zeker
dat jij dat ook kunt zijn.
Oh, en wist je dat:
Ook je oude apparatuur kun je bij ons kwijt! Je kapotte printer, je oude pc en nog
veel meer.
Wij halen ze uit elkaar, we kijken of er nog bruikbare onderdelen in zitten.
Daar kunnen we straks misschien jouw PC mee repareren!

Contact: Douwe Tuinstra
Website: www.wereldboerderij.nl
E-mail: info@wereldboerderij.nl
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Contact: PC- Werkplaats
Website: www.pcwp.nl
E-mail: admin@pcwp.nl
Telefoon: 06-85663010
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Periferie

Fietsenproject

Wijktoeristenkantoor Selwerd
In 2016 is de Periferie als toeristenkantoor in de jaren ’60 wijk Selwerd begonnen
met als doel de gewoonheid van de Nederlandse woonwijken een eigen culturele
plaats te geven. Ook in de komende periode blijft Periferie ansichtkaarten, T-shirts en
boekjes over de wijk verkopen en samen met het Kunstpad rondleidingen geven.

In de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk leeft een groot aantal gezinnen in
armoede, en heeft dus niet het geld om hun kinderen te voorzien van een fiets.
Het Wij-team kwam daarom met de vraag: “is er een manier de mensen te kunnen
voorzien van een werkende fiets?”. Hier is de wijkwerkmakelaar van het wijkbedrijf
Selwerd direct mee aan de slag gegaan. In samenwerking met vrijwilligers,
participatie medewerkers en stagiaires bij het wijkbedrijf Selwerd worden er nu
gratis fietsen gerepareerd en uitgeleend (nieuwe onderdelen dienen wel zelf
betaald te worden). Zo helpt het wijkbedrijf de mensen die geen fiets kunnen
betalen met: gezondheid, vervoer, zelfredzaamheid (leren een fiets te repareren) en
verkeersregels. De mensen die een gratis fiets willen lenen moeten wel een pasje
hebben van de voedselbank om misbruik te voorkomen. Ook is het initiatief niet
bedoeld als concurrentie voor de fietsenmaker en is het dus echt alleen voor de
mensen die ook geen klant zijn bij een fietsenmaker
Diverse samenwerkingen binnen de wijk worden gezocht. Te denken valt aan de
fietsenmaker (voor MBO opleiding nieuwe mensen) en studentenhuisvesting SSH.

Heden en verleden
De wereld wordt steeds kleiner, onder andere door het internet. Periferie houdt
van de wijk omdat het een behapbare omgeving is, waar op kleine schaal een
eigen cultuur kan ontstaan. Om streekgebonden eigenheid te stimuleren in de
wijk Selwerd legt Periferie een link tussen heden en verleden. Dit doen we door de
oorspronkelijke stedenbouwkundige plannen te verbinden aan onderwerpen die
nu actueel zijn, zoals technologische ontwikkeling en multiculturaliteit. We zetten
culturele activiteiten op, waarin we kijken wat de stedenbouwkundige kwaliteiten
uit het verleden waren. Die kwaliteiten geven we vervolgens een hedendaagse
vertaalslag. Belangrijk daarbij is het betrekken van bewoners en ze een stem te geven,
bijvoorbeeld door bij de activiteiten duidelijke spelregels op te stellen waarbinnen ze
hun ideeën de vrije loop kunnen laten. Hiermee worden inwoners gestimuleerd zelf
over hun omgeving te denken en vervolgens hopelijk zelf aan te pakken.
Vakantie in eigen wijk
Omdat Selwerd zogezegd de wijk is met de meeste culturen in Groningen is het een
van de meest wereldse plekken van de stad. Tijdens ‘Vakantie in eigen wijk’ krijgt
telkens een ander land en cultuur de aandacht. Bewoners komen samen om hun
buren te ontmoeten, een hapje te eten uit het land dat centraal staat en leren een
andere cultuur kennen zonder dat ze ver weg hoeven. Belangrijk is daarbij wel dat er
op een manier een link wordt gelegd met Selwerd. ‘Vakantie in eigen wijk’ wordt in
de zomer weer op vrijdagmiddag georganiseerd in Wijkbedrijf Selwerd.

Contact: Marcel Imthorn
Website: periferie.nl
E-mail: contact@periferie.nl
Facebook: fb.me/periferieNL
8
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Wijkradio Selwerd
De buurtconciërge
De buurtconciërge in Selwerd is er voor alle bewoners uit de wijk in
samenwerking met de gemeente en de wooncoöperaties. De taken die hij
uitvoert variëren van zwerfvuil aanpakken, vragen van bewoners beantwoorden
of uitzoeken, signaleren van onveilige situaties, signaleren van misstanden,
meehelpen van burgerinitiatieven enz. Het doel is om het leef comfort in de
wijk te vergroten. Er is veel overleg met alle instanties zoals Politie, Handhaving,
meldpunt overlast, WIJ-team, jongerenwerk en wijkwerken. Hij werkt vanuit het
wijkbedrijf Selwerd. Tevens is hij coördinator groen wat inhoudt dat als bewoners
iets met groen willen, denk aan het voortuinen project, geveltuinen of ergens een
moestuin willen realiseren, hij dit kan overleggen met de juiste afdeling van de
gemeente en de uitvoering kan coördineren.

Wijkradio Selwerd is een initiatief om de bewoners van de wijk te bereiken met een
diversiteit aan muziek en actualiteiten via een online radiostation. Gezien de diverse
nationaliteiten van de wijkbewoners is het doel om Wijkradio Selwerd eveneens dat
internationale karakter te geven. Naast het Nederlands dus ook in het Engels, Turks,
Arabisch en dergelijke, met specifieke programma's voor specifieke doelgroepen
binnen de wijk. We hebben een aantal vrijwilligers die samenwerken aan de radio,
maar we zijn van plan meer te werven, onder andere bij de buitenlandse studenten,
maar ook algemeen via social media, website en de wijkkrant. We streven naar een
groot team met DJ's, mensen voor PR, techniek, website onderhoud en dergelijke.
Een radiostation voor en door bewoners en aanwezig bij bijzonderheden in de wijk!
Contact: Hans van der Heiden
Website: www.radioselwerd.nl

E-mail: info@radioselwerd.nl
Facebook: fb.me/wijkradioselwerd

Moestuin
De groenstrook voor ons gebouw is verdwenen en omgetoverd tot een moestuin. Er
was altijd al een kleine kruidentuin, maar in de nieuwe opzet is er veel meer plaats
voor veel meer planten en veel meer deelnemers. Buurtbewoners kunnen aansluiten
en meehelpen met de tuin. Ook zullen mensen vanuit de organisatie Dunk
meehelpen. Ook is er een heus wormenhotel gerealiseerd die voor compost zorgt.
Contact: Gert Jan Huiskes
gertjan@wijkbedrijfselwerd.nl

Contact: Richard Zielstra
E-mail: buurtconcierge@wijkbedrijfselwerd.nl
Facebook: fb.me/ buurtconciërge.selwerd
Telefoon: 06-44453575
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Ondernemend Selwerd

Buurtbode

Ondernemend Selwerd biedt (startende) ondernemers faciliteiten voor werk,
vergaderingen en voor het geven van bijeenkomsten en workshops. In het
Wijkbedrijf Selwerd hebben we hier diverse ruimtes voor beschikbaar. Daarnaast
vormen we een actief netwerk dat zowel elkaar als de wijk ondersteunt. Uit
onderzoek blijkt dat zzp-ers meer verdienen als ze vaker flexwerkplekken gebruiken,
een teken dat flexwerkplekken werken! Het is ook een mooie plek om in contact
te komen met mede ondernemers, je successen en tegenslagen te delen en
kennis en kunde uit te wisselen. Dit doen we onder andere door het verzorgen van
interessante en leuke workshops en activiteiten. Ondernemend Selwerd biedt ook
de mogelijkheid om gezamenlijk promotie te maken en te netwerken met andere
organisaties in en rond de wijk. Onze flexwerkplekken zijn dagelijks geopend van
9 tot 17 uur en kom gerust een langs voor een kennismaking. Bij Ondernemend
Selwerd zit je als ondernemer goed!

Wie of wat is een Buurtbode?
De Buurtbode is een initiatief van onder andere een oud-postbode die tijdens zijn
studie en werk geïnteresseerd raakte in mens en gesprek. Ervaring over projecten
in de wijk leert dat de meeste pogingen stranden door een te lage bekendheid.
Hierdoor schuiven te weinig mensen aan en vaak zijn het ook nog eens dezelfde
mensen die bij veel initiatieven aansluiten, waardoor ze overvraagd worden. De
Buurtbode biedt de bewoners van de wijk iets aan en/of stelt ze een vraag. Dit
gebeurt door aan te bellen en het voeren van een klein gesprekje aan de deur. Het
zijn veelal studenten en binnenkort ook vrijwilligers die als Buurtbode hun ronde
doen. Een gesprek duurt meestal een minuut of 5. De Buurtbode is de manier om
als organisatie in gesprek te treden met bewoners in de wijk. Mensen waarderen
het als er in deze vorm van communicatie geïnvesteerd wordt. Vooral het direct
kunnen stellen van vragen aan de Buurtbode over het project, wordt als zeer
drempelverlagend ervaren.

Contact: Haaije Koenders
Email: ondernemen@wijkbedrijfselwerd.nl
Telefoon: 06-36493169

Contact: Richard Etten
Tel: 06- 21804279
Email: Richard_etten@hotmail.com
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Weggeefkast en boekenkast
Wijkgilde
Vanuit De Es zwermen leerlingen van het wijkgilde iedere werkdag uit over de
buurt. Op weg naar 'hun' mevrouw of meneer. Ze volgen de Entree-opleiding
Dienstverlening & Zorg van het Alfa-college en doen diverse klusjes bij
wijkbewoners thuis, als stage. Een uitkomst voor de ouderen en chronisch zieken
in Selwerd die zelfstandig thuis wonen, maar steeds minder uren of helemaal geen
huishoudelijke hulp krijgen.
De stagiaires van Het Wijkleerbedrijf krijgen een uitdagende leeromgeving
aangeboden. Door intensieve begeleiding van ZINN, het Alfa-college en het
WijkLeerbedrijf wordt hun kans op diplomeren vergroot.
Wijkgilde De Es is een samenwerking van het Alfa-college, ZINN, de gemeente
Groningen en het Wijkbedrijf Selwerd.

In de huiskamer staat een weggeefkast en een boekenkast. De boekenkast staat
vol met een groot scala aan diverse boeken die je kunt lenen of mee kunt nemen.
Aanvulling is altijd welkom.
De weggeefkast staat daarnaast, vol met diverse kleding, speelgoed, dvd’s, video’s,
cd’s en wat al niet meer. Gratis ter beschikking gesteld en vrij om uit te zoeken
en mee te nemen. Vaak zijn dingen voor de één weer enorm bruikbaar, waar
de ander er niets meer aan heeft. Zodoende willen we aan milieubesparing en
afvalvermindering doen.

Het juridisch spreekuur
Het recht is iets waar iedereen dagelijks mee te maken krijgt, bewust of onbewust.
Het is echter vaak een gevoel van onrecht wat ons bijblijft. De machteloosheid of
onwetendheid over welke regels wel gelden en welke niet. Het recht is een wirwar
van regels waar je niet zo snel doorheen komt. Als je een gevoel van onrecht hebt
dan krijg je graag de kans om je gelijk te halen. Hoge kosten van advocaten en
eigen gebrek aan kennis over het recht zorgen ervoor dat niet iedereen de kans
krijgt om zijn of haar recht te behalen.
Wij, als Stichting Rechtskracht, vinden dat het recht voor iedereen toegankelijk zou
moeten zijn. Onder leiding van Sjoerd Otter wordt er elke woensdag om 11:00
een juridisch spreekuur gehouden, met uitzondering van vakanties en feestdagen.
Het team bestaat uit juristen en rechtenstudenten die samenwerken om kosteloos
juridisch advies te geven in het Wijkbedrijf Selwerd, Bottelroosstraat 3 Groningen.
Naast het spreekuur is het ook mogelijk om contact met ons op te nemen via de
Facebookpagina of via de e-mail: rechtskrachtgroningen@gmail.com
Contact: Shahrazad Benmes Aoud
Email: shahrazad@pcwp.nl
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Contact: Sjoerd Otter
Website: www.stichtingrechtskracht.nl

E-mail: rechtskrachtgroningen@gmail.com
Facebook: fb.me/stichtingrechtskracht/
15

Selwerd op de Koffie
Selwerd is druk in beweging, vanuit de wijkverbetering Sunny Selwerd worden
diverse projecten in de wijk uitgevoerd om zo de wijk beter en mooier te maken.
Vanuit het Wijkbedrijf Selwerd werken bewoners hierin mee en zetten zelf hun
schouders onder de wijkverbetering. In de uitvoering van deze plannen en projecten
is de communicatie en het betrekken van (meer) bewoners ontzettend belangrijk.
Dat moet doorlopend, via verschillende kanalen en manieren. Met dit project willen
we hieraan bijdragen. We gaan met een koffiekar de wijk in. We gaan op wisselende
plekken in de wijk staan, eventueel kan op basis van toekomstige activiteiten
met betrekking tot de wijkvernieuwing. Het doel is om op een laagdrempelige
manier in gesprek te gaan met bewoners. Mensen kunnen er terecht met vragen
en opmerkingen, we kunnen mensen informeren en input ophalen van bewoners.
Deelnemers aan de koffiekar zijn mensen van verschillende organisaties. Naast het
feit dat het goed is om zelf de wijk in te gaan, is het ook een belangrijk signaal; we
willen de wijk met zijn allen aanpakken en samenwerking is erg belangrijk.

Voortuinen project
Selwerd is een groene wijk, met veel rijtjeshuizen met een eigen voortuin. Een deel
van deze voortuinen zijn verwaarloosd en ook vindt er “verstening van tuinen” plaats.
Als bewonersorganisatie willen we daar graag wat aan doen. Je ziet steeds vaker dat
bewoners zoeken naar onderhoudsvrije tuinen en/of meer zitmogelijkheden in hun
tuin(tje). Men komt dan heel snel uit op het bestraten of betegelen van de tuin. Door
deze aanpak stroomt er veel meer water direct het riool in en is het minder groen
in de wijk. Daarnaast zijn er in de wijk veel verwaarloosde (voor)tuinen. Soms is dit
onwil van bewoners, maar vaak zit er een sociaal maatschappelijk probleem achter.
In het voortuinen projecten gaan we met een team de wijk in om deze voortuinen
aan te pakken. We werken samen met verschillende organisaties en hopen op deze
manier onze wijk netter en groener te maken.
16

Sociale coöperatie
Er is een groep mensen die nu een uitkering heeft, maar dolgraag wil ondernemen,
maar dit niet alleen wil doen. Haar wens en ambitie: een sociale coöperatie. Het
laatste half jaar van 2017 hebben we in het Wijkbedrijf samen met een steeds groter
wordende groep, verkend of en hoe we een sociale coöperatie konden oprichten in
Groningen.
In deze sociale coöperatie doen mensen iets waar ze goed in zijn en verdienen ze
een deel van hun uitkering terug. Ze voelen zich hierdoor weer waardevol.
We laten deze coöperatieve ondernemers op een fysieke plek bij elkaar komen (in
dit geval het Wijkbedrijf) en de coöperatieve ondernemers worden ondersteund
waarop en hoe zij dat zelf willen. Maar ze steunen en helpen elkaar onderling ook.
Deze fysieke plek is voor de coöperatieve ondernemers ook een plek om aan het
werk te zijn. Een plek die alle faciliteiten daarvoor biedt.
We willen ervaren ondernemers koppelen aan de coöperatie, om de coöperatieve
ondernemers te laten profiteren van hun ervaringen, tips en netwerk. Iedereen
is weer goed in andere dingen, zo kunnen ze elkaar versterken. Het idee is om
minimaal een keer per week bij elkaar te zitten als groep. We starten in 2018 met
een coöperatiegroep van vijf coöperatieve ondernemers. De sociale coöperatie
werkt samen met andere sociale coöperaties in Groningen en in het land, WIJS en
gemeente. Het is dat de coöperatie gaat groeien naar 15 a 20 leden.

Contact: Marian van Voorn
E-mail: marian@jam-co.nl
Website: jam-co.nl
17

Tafeltennis project

Vantosties

Gezondheidsproject Wijkbedrijf Selwerd
Tafeltennis of pingpong is een laagdrempelige sport. Zomers, op alle campings ter
wereld wordt het spel gespeeld. Het is voor de ontwikkeling van kinderen ook erg
goed om een sport te beoefenen waarin de oog-hand coördinatie een belangrijke
rol speelt en de zogenaamde kleine motoriek wordt geoefend. Dit is goed voor
de ontwikkeling van de hersenen en mentale capaciteiten. Voor volwassenen en
ouderen is het ook nog eens een veilige sport, omdat het geen contactsport is en
het wordt beoefend op een vlakke vloer. De huidige beheerder, Gert Jan Huiskes, is
gediplomeerd tafeltennistrainer. Elke donderdag van 15.00 uur t/m 17.00 uur geeft
hij tafeltennisles voor jong en oud in de BSV van Selwerd.

Sinds 2016 sta ik met mijn caravan VANTOSTIES bij het wijkbedrijf Selwerd, aldaar
ben ik begonnen met klussen aan de caravan en inmiddels uitgegroeid tot een
gezellige foodtruck. Elke zaterdag faciliteer ik de pannenkoek route, waar je je eigen
pannenkoek ingrediënten al fietsend bij elkaar scharrelt. Voor catering opdrachten
kun je ook bij de VANTOSTIES terecht.
Momenteel ben ik ook bezig in het bosgedeelte, daar ben ik een mooi plekje aan
het creëren om de VANTOSTIES caravan neer te zetten. Ik wil me dan ook richten op
het aankomende fietspad, zodat ik nog meer mensen kan bereiken.
Als dat gerealiseerd is zal ik vaste openingstijden hebben, nu ben ik elke vrijdag
en zaterdag open. Mijn doel en droom is uiteindelijk, dat ik een mooi tuinhuis wil
plaatsen, zodat mensen ook binnen kunnen zitten.
Kom gerust en wees welkom.

Contact: Gert Jan Huiskes
E-mail: gertjanhuiskes@online.nl
Telefoon: 0652790447

Contact: Bertha Rijzenga
Facebook: fb.me/vantosties.nl/
Telefoon: 06-21695628

Sunny Selwerd Festival
Vanuit het Wijkbedrijf organiseren we elk jaar rond begin juli het Sunny Selwerd
Festival. Tijdens dit festival staan er verschillende kraampje met eten en drinken en
laten ook andere bewoners en ondernemers uit de wijk zien wat ze in huis hebben.
We vieren samen de zomer met onder andere muziek en dans. Naast een leuke
dag te organiseren is het festival bedoeld om kennis te maken met het Wijkbedrijf.
Het biedt ook de mogelijkheid voor startende ondernemers die actief zijn in het
Wijkbedrijf om hun producten te laten zien en verkopen.
Contact: Wijkbedrijf Selwerd
E-mail: info@wijkbedrijfselwerd.nl
Telefoon: 0652790447
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Eethuis Selwerd
Eethuis Selwerd is een plek waar mensen op een aangename manier samen kunnen
komen en van een goede maaltijd kunnen genieten. Het heeft een fusion menu waar
de Nederlandse en Irakeese keuken samenkomen. Een voorbeeld is de stamppot
kebab. Daarbij is het Eethuis een 0,0% restaurant, wat betekent dat de wijn en het
bier dat geschonken wordt alcohol vrij is.
Reserveren is noodzakelijk: 06 27 97 93 19 of kardeniacatering@gmail.com.
Contact: Raghad Al Kabi
E-mail: kardeniacatering@gmail.com
Facebook: fb.me/eethuisselwerd
Telefoon: 06-27979319
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Kinderdagverblijf Deugniet

Informatiepunt Wijkverbetering

Wilt u uw kind een uitdagende plek bieden, waar er volop aandacht is voor een
optimale ontwikkeling voor uw kind? Dan zit u bij kdv Deugniet goed! We hebben
een verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar. Broertjes en zusjes kunnen bij
elkaar op de groep. De vaste gezichten, Geke en Sabina zorgen voor een creatief
uitdagende dag met hierin rust, regelmaat en reinheid. Uitjes in de wijk, buiten
spelen, knutselen en muziek worden vaak vastgelegd op de foto, zodat u als ouder
een beeld heeft, wat uw kind bij kdv Deugniet heeft gedaan. Elke week komt onze
voorleesoma voorlezen op de groep.
Via onze app-service zijn we goed te bereiken voor vragen, mededelingen
en natuurlijk een foto van uw kind. Door onze kleinschaligheid zijn er veel
mogelijkheden, zelfs opvang op maat. Bel gerust voor een vrijblijvende rondleiding.

In de aankomende jaren gaat er veel veranderen in Selwerd. Onder de naam Sunny
Selwerd is een groot project opgezet voor wijkverbetering. In de aankomende jaren
worden op diverse plaatsen en op diverse manieren de wijk aangepakt. De totale
informatievoorziening hiervoor loopt via het informatiepunt op het Wijkbedrijf. Hier
kunnen bewoners ook terecht met je eigen ideeën voor de wijk. Iedere donderdag
van 11:00 uur tot 12:30 uur is er een spreekuur.

Contact: Sabina Atema & Geke Brouwer
Website: www.kdvdeugniet.nl
E-mail: kdvdeugniet@gmail.com

Contact: Maarten Brandts Buijs
E-mail: info@sunnyselwerd.nl
Website: www.sunnyselwerd.nl

Facebook: fb.me/kdvdeugniet/
Telefoon: 06-17468466

Welkom in de Wijk
Tourism Events
Tourism Events Groningen is een nieuw reisbedrijf gericht op het aanbieden van
betaalbare studentenreizen in Groningen. Elk weekend zijn er uitstapjes naar
verschillende Europese steden, zoals Brussel, Parijs en Luxemburg.
Weet niet wat te doen voor het weekend? Ga met ons mee op een van onze reizen,
ontmoet andere studenten en maak herinneringen voor het leven!
Bij toeristische evenementen werken we met studenten en voor studenten. Wilt u
meer weten over de reizen, stuur dan gerust een bericht of neem contact met ons op
via onze website www.tourismevents.nl
Contact: Nadya Tabar
E-mail: info@tourismevents.nl
Website: www.tourismevents.nl
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Selwerd is een wijk waar veel te doen is. Er zijn meerdere maatschappelijke
organisaties actief die zich inzetten voor een betere en mooiere wijk, waaronder
het Wijkbedrijf Selwerd en Wij-team. We hebben diverse sportverenigingen en ook
organisaties die verschillende activiteiten organiseren voor jong en oud in de wijk,
zoals de Berk, de Sonde en de speeltuinvereniging. We hebben diverse winkels,
voorzieningen, kerken en een moskee.
Vanuit de bewonersorganisaties die zich maatschappelijk inzetten kwam de behoefte
naar voren om meer aan de bekendheid te doen onder bewoners. Er gebeurt veel,
maar mensen moeten wel de weg weten te vinden. Vooral nieuwe bewoners weten
deze wegen niet zo snel te vinden of het blijkt een grote stap te zijn om een keer
langs te komen.
We willen deze nieuwe bewoners beter informeren door ze een informatiepakket
te geven over de wijk. Daarnaast willen we een rondleiding verzorgen voor nieuwe
bewoners om zo eens langs te gaan bij alle maatschappelijke organisaties in de wijk.

Telefoon: 06-86091756
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Contactgegevens
Afdeling 'leuk werk'
Als stichting Wijkbedrijf Selwerd huisvesten en ondersteunen we diverse (burger)
initiatieven en projecten. We zijn een collectief van bewoners uit de wijk dat zich
inzet om de wijk beter en mooier te maken. We doen dat in verschillende rollen, als
vrijwilliger, participatiemedewerker, initiatiefnemer, ondernemer of in loondienst. We
werken hierin samen met verschillende organisaties en bedrijven die actief zijn in de
wijk.
Dit netwerk levert veel kansen op (zoals betaald werk) voor bewoners en
mogelijkheden om zelf de regie te nemen. Al deze activiteiten vragen om de inzet
van bewoners en dat moet op een goede manier geregeld zijn. Dat organiseren we
vanuit de afdeling 'leuk werk'.
Dus heb jij een goed idee voor de wijk? Ben je op zoek naar (vrijwilligers)werk? Wil
je bijdragen om Selwerd beter en mooier te maken? Buurtbewoners ondersteuning
bieden die wel wat hulp kunnen gebruiken? Dan komen we graag met in contact.

Algemeen:
Wijkbedrijf Selwerd
Bottelroosstraat 3
9741 JD Groningen
06-52790447
info@wijkbedrijfselwerd.nl

Beheerder:
Gert-Jan Huiskes
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Haaije Koenders
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Vacant
Relatiebeheer:
Ype van Woersem
Communicatie:
Maarten Brandts Buijs
Voorzitter bestuur:
Shahrazad Benmes Aoud
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Simon Hokwerda
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E-mail: nelleke@wijkbedrijfselwerd.nl
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