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Start voor Opwierde-Zuid
Woongroep Marenland is begonnen met de vernieuwing van Opwierde-Zuid.
Daar vervangt de corporatie ruim 470 woningen door nieuwbouw. Mooie,
stevige en duurzame woningen die geschikt zijn voor de toekomst. De plannen en type woningen presenteerde de corporatie op verschillende bijeenkomsten in de ASWA waarna de bewoners begin mei hun eerste, tweede en
derde keus konden doorgeven voor het nieuwe huis en de nieuwe plek.
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Daarna begon de puzzel om te komen tot een toewijzing. Dat deed Woongroep Marenland samen met de bewonerbegeleiders van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Behalve terugverhuizen naar de oude plek of buurt, kon men
ook kiezen voor verhuizing naar een nieuw huis buiten de wijk. Grote voordeel daarvan is dat bewoners gelijk verhuizen naar het nieuwe huis en dus
maar één keer hoeven te verhuizen.
Bouwen buiten Opwierde-Zuid
Op verschillende plekken elders in de wijk Opwierde wordt daarom al gebouwd. De woningen in de Klaas Bosstraat zijn allemaal al bewoond. Hier
staan mooie twee-onder-een-kapwoningen en het is een hele andere straat
geworden. Aan de Opwierderweg zijn afgelopen week de eerste heipalen de
grond in gegaan en aan de Fokko Ukenalaan, Emmastraat en Patrimoniumstraat bouwt de corporatie voor mensen uit Opwierde-Zuid.
Plannen maken en uitzoeken

Nadat de puzzel gelegd was, kregen de bewoners in juni een woning toegewezen en na de acceptatie begint het plannen maken voor de bewoners.
Inmiddels zijn de eerste bewoners langs geweest op het kantoor van Woongroep Marenland. Zij bespraken o.a. met de bewonerbegeleiders de wensen
voor de inrichting en de verhuizing, de kleur van de tegels in badkamer en
toilet, de materiaalsoort en kleur voor de keukenkastjes en het aanrechtblad.
Bovendien kan men, door het inzetten van de verhuiskostenvergoeding de
inrichting en aankleding van de woning helemaal uitbesteden.

 Colofon Wijkkrant Opwierde

Meer op blz. 2

Wijkkrant Opwierde

Het nieuwe huis wordt dan voorzien van vloer- en
wandafwerking, het schilder en behangwerk wordt gedaan en de ramen zijn voorzien van gordijnen of andere
raambekleding. En zien mensen op tegen de verhuizing, dan kan het budget hier ook een uitkomst in bieden door dit uit te besteden aan een professionele verhuizer.
Versterking
Aan de andere kant van de wijk wordt ook verhuisd. De
64 woningen aan de Beukenlaan, Kastanjelaan,
Aduardstraat en Meesstraat zijn bijna klaar.
Deze huizen zijn versterkt en verduurzaamd. Het laatste blok -aan de Aduardstraat- wordt halverwege juni
weer aan de bewoners opgeleverd. Dan nog de laatste
puntjes op de i en is het echt klaar.
Doordat iedereen na de oplevering nog twee weken de
tijd heeft voor het verhuizen van de spullen, hebben
veel bewoners er ook voor gekozen het huis op te
knappen. Een likje verf, een fris behang of een nieuwe
vloer. Hier is op deze manier alle ruimte voor.

Het was een pittig en bijzonder traject voor ons allemaal. Niet in de laatste plaats voor de bewoners. Twee
keer verhuizen is zwaar en bovendien zijn er in het
werk veel nieuwe inzichten en ook ervaringen opgedaan.
Langzaam keert de rust terug in deze straten. De grote
bouwketen van bouwbedrijf Friso, die maanden voor
aan de Aduardstraat hebben gestaan zijn weg en het
grasveld is opnieuw ingezaaid. Ook weet iedereen gelukkig weer een plekje voor zijn auto te vinden. Het is
weer bijna gewoon thuiskomen.

Buitenspeeldag 2019
in “Child Friendly” Appingedam
Wekenlang hebben ze zich verheugd op vooral de
springkussens, maar toen de kinderen uit de Graaf
Edzardstraat in Appingedam uit school kwamen, was
de zon achter de wolken verdwenen en regende het.
Het mocht de pret niet drukken.
‘We zijn geen suikerklontjes!’ werd geroepen en er
werd gespeeld. Met elkaar. Met kinderen die ze alleen
van gezicht kenden. Zelfs met kinderen die ze eerst niet
eens leuk vonden. Geen enkele wanklank was er.
Groot en klein, jong en oud, van verschillende nationaliteiten en achtergrond. Allemaal samen in de buitenlucht. Ondanks de regen. Genoten werd van de spelletjes, de kletsnatte springkussens, het vele fruit, de home made havermoutkoekjes en alles.

Met dank aan Jantje Beton, Coop, AH, gemeente Appingedam en een paar gulle particuliere giften. Helemaal in het licht van het Child Friendly City-concept en
vast geïnspireerd door alle plezier deze bijzondere middag dachten de kinderen mee over hoe we het hier
samen, met elkaar (nóg) beter kunnen maken. Gretig
werden de vraagkaartjes van de gemeente ingevuld en
versierd.
Pas helemaal aan het eind, toen de boel moest worden
opgeruimd brak de zon weer door. Het gaf niets. Buiten
spelen blijft leuk en is bovendien goed. Dat was te voelen en te zien. Stop dus nooit met spelen. Dat geldt niet
alleen voor kinderen, maar is misschien nog wel meer
belangrijk voor volwassenen met alle verplichtingen die
het leven van alledag met zich meebrengt.
Iets doen wat we leuk vinden, waar we echt van kunnen
genieten is supergezond! Zeker als dat samen met
anderen kan en bovendien in de buitenlucht! Daar tijd
voor nemen (maken) is de beste investering in leuk
leven.
Een zeer geslaagde Nationale Buitenspeeldag 2019 in
Appingedam was daarvan het beste bewijs en is daarom voor herhaling vatbaar. Niet slechts een keer per
jaar, maar het liefst elke dag. Goed advies van één van
de kinderen.

Impressiebeeld F. Ukenalaan
Wijkkrant Opwierde

Jayne Dahler-van den Hende

“De koning? Nee, dat kan niet!”

ASWA-Welzijn, altijd in de buurt!

Donderdag 16 mei werd een hele bijzondere dag voor
een paar leerlingen van het kindcentrum OPwierde. Ze
waren door burgemeester Hiemstra uitgenodigd om in
gesprek te gaan met een paar burgemeesters van het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Onderwerp van gesprek zou ‘Kinderen en aardbevingen’ zijn.

ASWA-Welzijn is sterk betrokken bij de inwoners van
Opwierde. We merken dagelijks wat de effecten van de
versterkingsopgave zijn voor de mensen in de wijk.

Een onderwerp waar de kinderen veel over kunnen vertellen omdat ze zelf ook ervaren hoe het is om in de
wijk Opwierde te wonen, om geconfronteerd te worden
met tijdelijke huisvesting voor hun eigen huis en in de
toekomst ook nog van het Kindcentrum. Het zijn veel
veranderingen die impact hebben op het welzijn van de
kinderen en het hele gezin.
Dat kinderen hier op een zinvolle manier met volwassenen over kunnen praten, hadden ze al laten zien: in
oktober was de Kinderombudsman Margrite Kalverboer
in het Kindcentrum om met de kinderen te praten en in
maart was minister Wiebes op bezoek. Allemaal zinvolle gesprekken die ervoor gezorgd hebben dat er beter
naar de kinderen geluisterd wordt en dat ze mogen
meepraten over de toekomst.
Het was dus heel logisch dat ze ook met de burgemeesters in gesprek mochten. Ter voorbereiding waren
hun tekeningen gebundeld om mee te kunnen geven
aan de bezoekers. Een tekening zegt soms meer dan
woorden kunnen doen.

De onzekerheid, het gevoel dat je geen grip hebt op je
eigen woning, de stress en emoties hebben invloed op
het dagelijks leven. Zowel bij de ouderen, volwassenen
als bij kinderen en jongeren. Dit kan zich uiten in lichamelijke, psychische en gedragsmatige klachten (bijvoorbeeld concentratieproblemen, lusteloosheid, slaapproblemen en boosheid.)
Het versterkingsproces heeft ook gevolgen voor het
contact met de buren, de omgang in de straat en de
sfeer in de buurt. De sociaal werkers van ASWAWelzijn gaan regelmatig in gesprek met bewoners van
Opwierde, op straat of bij hen thuis. We luisteren naar
de verhalen en ondersteunen daar waar nodig. Soms
met heel praktische zaken, soms met advies t.a.v. problemen waar men tegen aan loopt of mee worstelt.
U kunt ook zelf contact opnemen met de sociaal werkers of even binnenlopen in het ASWA-gebouw. Ze
kunnen u ondersteunen, met u meedenken of u op weg
helpen naar de juiste instanties.

Bij aankomst in het ASWA-gebouw werden de kinderen
even apart genomen met de boodschap dat de burgemeesters er niet waren. Dat was een teleurstelling.
Maar toen werd verteld dat niet de burgemeesters aanwezig waren maar de koning! Dat was een enorme
verrassing.
De kinderen mochten de koning ontvangen en met hem
in gesprek over hun eigen situatie en ideeën. Het werd
een mooi gesprek waarbij opviel dat de koning ontzettend goed geïnformeerd was en de kinderen helemaal
op hun gemak kon stellen.
Daarna hebben ze nog op Radio Noord mogen vertellen over deze bijzondere gebeurtenis. Het was een hele
bijzondere wending van de dag en de kinderen waren
ontzettend trots dat zij de koning mochten ontmoeten.

Waarvoor kunt u terecht bij de sociaal werkers van
de ASWA-Welzijn?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen m.b.t. uzelf, over uw gezin of buurtgenoten
Vragen, u weet niet goed waar u de juiste informatie kunt vinden
U wilt met uw buren /straat een activiteit organiseren
Ondersteuning bij het contact tussen buurtgenoten
Hulp bij kleine klusjes in huis en tuin
Hulp bij regelzaken, formulieren, financiën
Gebruik rustruimtes in het ASWA-gebouw
Ondersteuning voor omgaan met stress, keuzes
maken
Of gewoon een praatje

ASWA-Welzijn is elke werkdag bereikbaar via: 0596
623315 of de mail: opwierde@aswa-welzijn.nl
Eline, Giliano, Richelle en Mayssa ontvangen koning Willem
Alexander
Wijkkrant Opwierde

U, als bewoner kan zelf
veel betekenen voor uw buurtgenoten.
Want samen maken we de buurt!

Adoptiebalkons gezocht

Gekwaak op de Stadstuin

Veel wijkbewoners in Opwierde moeten voor langere
tijd verhuizen naar een logeerwoning. Soms blijft de
oude tuin in redelijk goede staat maar vaak moet de
tuin weer opnieuw ingericht worden. Vanuit de Stadstuin is het super groene idee gekomen om voor deze
buurtbewoners planten te gaan stekken.

De zomer is begonnen, dat kan je goed zien en horen.
In de vijver naast de Stadstuin kwaken de kikkers er
flink op los.

Mensen kunnen dan bij terugkomst naar de eigen woning de speciaal daarvoor gekweekte planten ophalen
op de Stadstuin. Een aantal vrijwilligers zijn al begonnen met stekjes. Kinderen van de Vuurvlinder gaan ook
enthousiast meehelpen. Maar het zou fijn zijn als er nog
meer stekjes komen!

De planten groeien er uitbundig en diverse bloemen
staan prachtig in bloei. Een lust voor het oog. Diverse
bakhouders kweken met veel enthousiasme (h)eerlijke
groente én eten van eigen kweek.
De radijsjes, tomaten en boontjes groeien momenteel
als kool. Weet u dat er voor u op de Stadstuin ook de
mogelijkheid bestaat om voor een gering bedrag een
eigen moestuin bak te huren?

Daarom de oproep of u mee wilt helpen met dit mooie
initiatief. Dit kan al heel makkelijk door stekjes in potjes
aan te leveren bij de Stadstuin. Maar er worden ook
mensen gezocht die het leuk vinden in de eigen tuin of
op het balkon voor de adoptieplantjes te zorgen. Groene vingers zijn niet nodig, wel water.

Een moestuinbak gebaseerd op de methode van de
Makkelijke Moestuin, veel groentes kweken op een relatief klein oppervlak. De moestuin die iedereen lukt!
Heerlijk je eigen groente, kruiden of bloemetjes kweken. Hoe leuk, gezond maar vooral lekker. Daarnaast is
tuinieren goed voor lichaam en geest!
Stadstuin de Eendracht is een plek waar je veel plezier
beleeft. Op de stadstuin is het ook fijn om even tot rust
te komen door op een bankje te genieten van de tuin.
Neem ook een kijkje op de facebookpagina: Stadstuin
De Eendracht Appingedam.
Wil je hieraan een bijdrage leveren? Neem dan contact
op met ASWA-Welzijn 0596-623315 of mail naar
p.burggraaf@aswa-wezlijn.nl.

Bent u ook enthousiast?

Neem dan contact op met:
ASWA-Welzijn 0596-623315

Zo kunnen we met elkaar een groene en positieve
bijdrage leveren aan de wijk.

De redactie van de Wijkkrant Opwierde,
wenst alle lezers een prettige vakantie toe.
Wijkkrant Opwierde

Music&Food festival Appingedam
We willen met jullie allemaal een leuk feestje vieren.
De tweede editie van het Music&Food festival belooft wederom een kraker te worden met vele populaire regionale
bands en heerlijk eten. Een festival voor jong en oud in de buitenlucht waar van alles te beleven is en nog belangrijker, waar genieten en elkaar ontmoeten centraal staan.
Dit burgerinitiatief van twee gepassioneerde Damster muzikanten ontstond twee jaar geleden en wist onverwacht
vele Damsters te trekken die elkaar zo op een ontspannen manier konden ontmoeten.
Daarom een tweede editie van het Music&Food festival op zaterdag 6 juli van 14.00 - 21.00 op het ASWA-terrein.

Zoek de 6 verschillen!

Wijkkrant Opwierde

Film over het versterken
Opwierde - Zuid

Kriebeldam

Het idee is twee jaar geleden ontstaan, toen Tonnie
Stam hoorde dat er grote plannen waren om de wijk
Opwierde op de schop te nemen. Dit om reden van het
versterken van de woningen door de aardbevingen en
de geplande herstructurering .

Met nog enige weken te gaan tot de zomervakantie zijn
inmiddels de aanmeldingen voor Kriebeldam weer van
start gegaan. Alle kinderen van de basisschool-leeftijd
(vanaf groep 3) kunnen zich aanmelden d.m.v. de aanmeldingsformulieren.

Tonnie heeft zelf ook 15 jaar aan de Beukenlaan gewoond in Opwierde en heeft daar veel goede herinneringen aan overgehouden. Misschien één van de redenen dat hij op het idee is gekomen om een film te maken.

Deze zijn de afgelopen periode op alle scholen uitgedeeld. Het formulier zit in het informatiekrantje de
“Kriebeldammer” en kan worden ingeleverd bij de receptie van het ASWA-gebouw. Naast kinderen is ook
(nieuwe) leiding van harte welkom om zich aan te melden want Kriebeldam kan nog wel wat extra helpende
handjes gebruiken voor het begeleiden van groepjes
kinderen.

De film gaat over de gehele ontwikkeling van sloop
naar nieuwbouw en alles wat daar mee samen hangt.
Er wordt al geruime tijd vanuit alle hoeken en vanuit de
lucht opnames gemaakt. Om goed de situatie van nu,
tijdens en na het proces van versterken in beeld vast te
leggen.
Ook is het de bedoeling dat bewoners aan het woord
komen, die over hun ervaringen en gang van zaken
vertellen.
Het idee, montage en uitwerking heeft Tonnie voor eigen rekening genomen en heeft daarnaast veel hulp
voor de opnames van buurtbewoonster Janny Ebels. Zij
kan veel informatie over de wijk geven. Voor het inspreken van bepaalde gedeelten in de film heeft zich ook al
iemand aangemeld.

Kriebeldam heeft dit jaar als thema “Survival” en wordt
gehouden tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie in de periode van maandag 15 t/m vrijdag 26
juli. Het is mogelijk om voor één, maar ook voor beide
weken aan te melden.
Tijdens Kriebeldam worden verschillende activiteiten
gehouden die je op alle spelweken wel tegenkomt zoals
huttenbouwen, speurtochten en leuke excursies, gebaseerd op het avontuurlijke thema ”Survival”.

Tonnie Stam filmt over het algemeen veel over de landbouw en tewaterlatingen van schepen. Het filmen is
naar eigen zeggen een beetje een uit de hand gelopen
hobby.

Voor meer informatie: bezoek de website van Kriebeldam: www.kriebeldam.nl en via de bekende sociale
media-kanalen.

Tonnie heeft zelf een YouTube kanaal met meer dan
990 video's en bijna 15000 abonnees waar het grootste gedeelte van zijn werk op te zien is:
https://www.youtube.com/user/tonnie687/videos
Naast het filmen worden er geregeld diverse foto’s van
de wijk gemaakt.
Een goed initiatief dat de hele verandering wordt vastgelegd voor de bewoners en hun nageslacht!

Wijkkrant Opwierde

Kleurplaat

Wijkkrant Opwierde

De toekomst van Groningen
volgens jongeren
Vrijdag 7 juni 2019 was op het Burg. Welleman Sportpark de allereerste JongerenTop van Groningen. Ruim
800 jongeren gingen aan de slag met hun toekomst
middels creatieve workshops en gesprekken op het
festivalterrein van JOT.

De jongeren hebben samen ideeën en projecten bedacht voor de toekomst van hun leefomgeving, het
aardbevingsgebied. Onderwerpen die eruit sprongen
hadden met name te maken met milieu, voorzieningen,
meer groen, beter onderwijs, veiligheid en minder plastic.
In totaal zijn er ruim 100 ideeën bedacht. De jongeren,
allemaal tussen de 11 en 18 jaar, hebben zelf gestemd
op de ideeën die ze in de ochtend samen hadden bedacht. Hieruit is de top zes van onderwerpen ontstaan.
Deze top zes wordt samen met jongeren concreter gemaakt en uitgevoerd. Dagvoorzitter Tako Rietveld en
performer Kalvijn sloten de dag af met een ‘Ren je rot’
moment. Hierop voegden een kleine tachtig jongeren
zich bij een van de onderwerpen. Hierdoor verbinden
ze zich aan een onderwerp en zullen zij er medeverantwoordelijk voor zijn dat dit verder uitgevoerd
wordt.

De organisatie, JOT, hoopt zo een nog grotere groep
jongeren te betrekken bij de realisatie van de top tien.
De jongeren staan er niet alleen voor. De medemogelijkmakers (ambassadeurs) van de JongerenTop
helpen hierbij.
JOT, is meer dan een organisator van een festival en
laat weten dat het hier dan ook niet bij blijft. Het ultieme
doel is om jongeren invloed en een stem te geven en te
laten zien dát ze invloed hebben! Als stip op de horizon
wil JOT dat het over 10 jaar normaal is om jongeren te
betrekken bij beleid en uitvoering binnen organisaties
en bedrijven.
Daarom gaan zij naast het uitvoeren van de ideeën in
gesprek met alle mede-mogelijkmakers om samen te
kijken hoe zij jongeren op grotere en bredere schaal
kunnen betrekken in hun organisaties. Ook heeft de
organisatie laten weten dat ze in 2021 graag een tweede JongerenTop willen organiseren, en dan provinciebreed.

Gesprek Nationale Ombudsman
Op vrijdag 17 mei jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners van Opwierde Zuid (huur en
koopwoningen), bestuurders van de gemeente Appingedam, NCG en Woongroep Marenland. Dit onder leiding van de Nationale Ombudsman, de heer Reinier
van Zutphen.
Een aantal bewoners hadden in een eerdere ontmoeting met de Ombudsman de wens geuit om een dergelijk gesprek te organiseren, met als doel om tijd en ruimte te bieden aan bewoners en bestuurders om goed
met elkaar in gesprek te gaan.

Uit de top zes onderwerpen zijn ook concrete voorbeelden bedacht waaronder robot agenten, fietspaden
waarin zonnepanelen verwerkt zijn, een jongerenlab
waar oplossingen op het gebied van duurzame energie
worden bedacht, meer gastlessen en clinics van bekende mensen op scholen, meer jonge docenten, meer
digitaal onderwijs, een muziekstudio in het dorp en nog
veel meer.

Rode draad in het gesprek was hoe de versterkingsoperatie beter kan of had kunnen verlopen voor de bewoners. En wat juist goed werkte. Ook om daarvan te
leren voor de versterkingen die nog komen, binnen het
hele bevingsgebied.
We hebben goede discussies gevoerd, soms even
scherp, maar wel open en eerlijk. Er zijn ook mooie dingen bereikt, zoals intenties tussen instanties en bewoners om in gesprek te komen over lopende geschillen.
Niet alleen de aanwezige jongeren helpen bij de uitvoering van de top tien. Na de zomer kunnen ook andere
jongeren uit het gebied zich melden om te helpen bij de
uitvoering van de ideeën.

Maar over één ding zijn we het allemaal wel eens: de
bewoner moet meer centraal staan in de versterkingsoperatie. Door betere communicatie en meer betrokkenheid. En sturen op kwaliteit, niet op geld. We wachten af.

Edwin Grieze

Wijkkrant Opwierde

Oud en nieuw

Verblijf in de logeerwoning

De eerste woningen in de wijk Opwierde zijn al versterkt. De hele wijk Opwierde staat aan de vooravond
van een enorme verandering. Al snel ben je als bewoner weer vergeten hoe je huis, straat of wijk er eerst uit
zag.

Na een lange periode van onzekerheid en zorgen was
het eindelijk zover, verhuizen naar de logeerwoning.
Vooraf was er volop bedrijvigheid en drukte geweest
om alle spullen in te pakken en alles klaar te krijgen
voor de verhuizing. Want wat neem je allemaal mee
voor een gezin met 4 kinderen?

De vraag is dan: hoe kunnen we met elkaar de wijk,
zoals die nu is én betekenis heeft voor bewoners, vastleggen voor later. Ook in het huis zijn er misschien speciale betekenisvolle plekken die het waard zijn om vastgelegd te worden. Dan is het belangrijk om de geschiedenis van de eigen woning en de wijk vast te leggen
voor jezelf of je (klein) kinderen. Of b.v. een foto maken
van de bewoners van een blok voor en na de nieuwbouw. Er zijn veel manieren om iets vast te leggen: in
beeld, in een verhaal of gedicht of in b.v. een kunstwerk.

De kinderen zochten kleren, spullen en speelgoed uit
wat ze graag mee wilden nemen. En wat doen we met
de kippen? Gelukkig kwam er op elke vraag een antwoord. Katten en honden konden meeverhuizen, waarom dan geen kippen was de vraag. En zo gingen uiteindelijk de kippen dus met ren al mee naar de tijdelijke
woning. Fijn dat het zo geregeld kon worden! Het was
heel wat werk, voorafgaand aan de verhuizing. Dat gaf
de nodige spanning.
Maar er was ook hulp van familie en het verhuisbedrijf.
De verhuizers hebben alles uitstekend aangepakt en
opgeslagen. De woonbegeleider gaf de tip om zo snel
mogelijk te verhuizen naar de logeerwoning, want dan
kwam je er zelf snel achter dat je nog spullen miste. Je
kan dan zelf nog bij je eigen spullen om ze op te halen
voordat het opgeslagen wordt.

Het wonen in de tijdelijke woning is gemakkelijk gemaakt doordat het van alle gemakken is voorzien; van
wasknijper tot dweil of droogrek, handdoeken alles
staat klaar in de woning. Al waren er in de logeerwoning
in het begin de nodige kinderziektes, deze werden gelukkig in goed overleg opgelost.
Het is wellicht ook een idee om bij de nieuwe inrichting
van de wijk oude elementen te verwerken. Bijvoorbeeld
van de oude bakstenen een bankje bouwen. Met elkaar
iets creatiefs doen met sloopmaterialen. Heeft u ideeën
en wilt u hierover met elkaar van gedachten wisselen?

Neem dan snel contact op met ASWA-Welzijn 0596623315. Dan gaan we met elkaar in gesprek over de
mogelijkheden!

Mijn Thuis Mijn Verhaal
Op 18 juni was het zover! In het Kindcentrum OPwierde
was de feestelijke aftrap van het culturele programma
voor kinderen Mijn Thuis Mijn Verhaal.

Een tip is om zelf ook wat persoonlijke spullen mee te
nemen naar de logeerwoning. Neem bijvoorbeeld je
eigen kussen en dekbed mee als je daaraan gewend
bent. Kijk naar je eigen situatie bij een groot gezin zijn
bijvoorbeeld meer pannen en kastruimte handig. Dus
neem die dan ook mee. Alhoewel het fijn wonen is in
een nieuwe, nette, ruime en goed geïsoleerde logeerwoning er gaat niets boven je eigen (t)huis.

Fam. Zuur

Aan het begin van het schooljaar worden ook de ouders
geïnformeerd en meegenomen
in de aanpak zodat zij goed
betrokken worden bij het verhaal van hun kinderen.

De gemeente Appingedam heeft de opdracht gegeven
aan drie cultuurmakers uit de provincie Groningen om
een creatief programma te ontwikkelen met de bedoeling om kinderen en jongeren te helpen hun ervaringen
rond de aardbevingen te delen en te verwerken.
De kinderen gaan op verschillende manieren aan de
slag: bijvoorbeeld dans, theater, verhalen, muziek, debatteren en vlogs. Een superleuke aanpak waarbij de
kinderen en jongeren aan de slag kunnen met hun
ideeën en zorgen.
En ideeën zijn er!
Wijkkrant Opwierde

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Informatie voor leerlingen

van groep 8 en hun ouders/verzorgers

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil gitaarles. Maar u
heeft geen idee waar u het geld daarvoor moet halen?
Misschien kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur van de
gemeente Appingedam u daarbij helpen! Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie/lesgeld en
eventueel kleding en attributen voor kinderen en jongeren (4-18 jaar) uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Wat is het bedrag?
Het maximale beschikbare bedrag voor sport is € 225,en voor cultuur € 450,- per kind per jaar. De contributie/
het lesgeld wordt rechtstreeks aan de sportvereniging
of cultuuraanbieder betaald. In sommige gevallen is het
mogelijk daarbij een waardebon voor kleding/attributen
te ontvangen.
Welke sporten en culturele activiteiten?
Het Jeugdfonds Sport en
Cultuur vergoedt alleen
contributie van sportverenigingen en/of sporten die
zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de
sportkoepel NOC*NSF. Wij
vergoeden geen zwemles/
diplomazwemmen, fitness,
spinning en scouting. Een
culturele activiteit moet
vallen onder de categorie:
muziek, beeldende kunst,
dans, theater of kindercircus. Het moet gaan om
actieve deelname. U kunt
per kind maar van één
fonds tegelijkertijd gebruik
maken.

Nieuw in Appingedam en Loppersum! Een mentor
voor Brugklassers.
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kan een grote stap voor leerlingen zijn.
Daarom start mentorprogramma KANS 050 DAL, onderdeel van ASWA-Welzijn te Appingedam, deze zomer met een programma voor leerlingen van groep 8
die komend schooljaar naar de brugklas gaan.

Scholieren die wat extra steun kunnen gebruiken krijgen bij de overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs een vrijwillige mentor aangeboden. Deze mentoren komen 1 keer per week bij de leerling thuis gedurende 1 tot 1 ½ uur. Dit met als doel dat
de leerling dankzij de individuele coaching de schoolcarrière goed start in de brugklas en daardoor meer
kans heeft op goede leerresultaten. Met deze methode
zijn al veel goede resultaten behaald.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een
intermediair; een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding
van het kind of gezin. Denk hierbij aan een docent/
mentor/IB’er op school, buurtsportcoach, een sociaal
team, gezondheidsorganisatie, schuldhulpverlening of
St. Leergeld. Kunt u geen intermediair vinden? Neem
dan contact op met de coördinator.

De vrijwillige mentor is een enthousiaste en inspirerende vrouw of man. De mentor heeft een open, coachende houding en heeft interesse in de sociale en culturele
achtergrond van de leerling. De mentor helpt bij: huiswerk indelen; leren hoe je woordjes leert; een werkstuk
maken; zorgen dat je je agenda meeneemt en goed
gebruikt; vragen durven stellen; zelfvertrouwen vergroten en nieuwe vrienden maken.
De mentor kan verder: helpen bij het organiseren van
een rustige plek in huis waar de leerling huiswerk kan
maken, meegaan met de ouder(s) naar het 10 minutengesprek of naar informatiebijeenkomsten op school en
contact opnemen met de klassenmentor. Uiteraard
moeten ouder(s) en leerlingen hiervoor eerst toestemming geven. Het mentoraat start aan het eind van
groep 8 of begin van de brugklas. Het kan doorlopen tot
de kerst in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Ouders hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
Heb jij belangstelling om mee te doen? Wil je meer
informatie?
Neem vrijblijvend contact
op met Ferdi Uuldriks, dit
kan per e-mail; telefoon of
whatsapp.

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen.
U kunt ook bellen naar coördinator Martina Haak-Snoek
op 06-81304503

Tel: 06 - 81 98 49 90
Mail: f.a.uuldriks@aswa-welzijn.nl

Wijkkrant Opwierde

Ferdi Uuldriks

Wijkkrant Opwierde

Inzameling afval

Colofon

Wijkkrant Opwierde

Ieder jaar wordt in Appingedam een afvalkalender huis aan huis
verspreid. Hierin vindt u informatie over de verschillende afvalsoorten en het jaarrooster van de huisvuilinzameling. Het rooster is per
straat verschillend. Heeft u geen kalender? Dan kunt u ook online
(www.omrin.nl) de data opzoeken.

• Versterkingspunt Opwierde Zuid

•

E: info@versterkingspuntappingedam.nl

Aanbieden grofvuil.
- De grofvuilroute wordt 2x per maand gereden (zie de afvalkalender) of kijk op de website van Omrin of bel met
0900 - 2100215.

T: 088-0414454

• Sociaal Team Topwierde

- Om overlast te voorkomen mag het grofvuil pas ‘s morgens aan de weg worden gezet.

Burg. Klauckelaan 16

- Het afval moet in goed hanteerbare hoeveelheden van in
totaal maximaal 1m3 worden aangeboden, gebundeld of
verpakt (max. lengtes van 1,50 m).

T: 0596-623315

9902 KZ Appingedam
E: sociaalteam@aswa-welzijn.nl

- Zonder aanmelding wordt er geen grofvuil opgehaald.
• Bureau Sociale Raadslieden
Dhr. D. Huisman
Spreekuur: Gezondheidscentrum Overdiep
op afspraak via kantoor SW&D Delfzijl
T: 0596-650787

• Algemeen Maatschappelijk Werk
Mevr. B. Pitai
•

Spreekuur: Gezondheidscentrum Overdiep

Grofvuil zelf afvoeren.

Stadshaven 23 Appingedam

- U kunt grofvuil ook zelf afvoeren naar het overslagstation
aan de Kloosterlaan in Delfzijl. U krijgt alleen toegang tot
het overslagstation door gebruik te maken van uw milieupas en een geldige legitimatie. U dient er rekening mee
te houden dat het afval hier gescheiden moet worden.

Woensdag 13.00 -15.00 uur
T: 0596-670345

• Redactie Wijkkrant Opwierde
De vuilstortplaats is op werkdagen
(behalve maandag) geopend
van 07.30 - 12.00 uur en van 12.30 - 16.00 uur
en op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.

Jan Schuur
Willy Koops
Redactieadres: ASWA-Welzijn
Postbus 81
9900 AB Appingedam
E: wijkkrant@aswa-welzijn.nl

Bezoek ook eens onze website & Facebook
www.aswa-welzijn.nl
www.facebook.com/aswawelzijnswerk
of

of
Bezoekersadres
Burg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam

schrijf zelf eens een stukje
in de Wijkkrant Opwierde

T : 0596-623315
E : info@aswa-welzijn.nl

en
e-mail het naar wijkkrant@aswa-welzijn.nl
Wijkkrant Opwierde

I : Website: www.aswa-welzijn.nl

