
Hey JIJ!  

Het afgelopen jaar heb jij meerdere keren een 
mail gekregen van ons, de organisatie van Hart 
voor Selwerd. Vanwege Corona konden veel leuke 
plannen die we hadden niet doorgaan, maar nu 
willen wij, geheel coronaproof, eindelijk iets leuks  
organiseren!

Wij nodigen jou van harte uit voor de 1e bijeenkomst 
van Hart voor Selwerd! 
 
Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar 
wandelen in de wijk. 
 
Wanneer en waar:
 
 
 
 
 
 
Corona proof wandelen 
Tijdens deze wandeling willen we vrijwilligers en 
organisaties elkaar laten ontmoeten. We willen graag 
samen met jullie het netwerk in Selwerd versterken 
en uitbreiden! 

 
 
Wat gaan we doen
Samen gaan we een wandeling maken door de 
wijk. Tijdens de route horen we graag van jou wat jij 
belangrijke onderwerpen vindt. Onderweg halen we 
een coffee-to-go met iets lekkers bij de Duindoorn. 

Aanmelden
Heb jij ook een Hart voor Selwerd? Meld je dan vóór 
donderdag 10 februari aan via: julia@sunnyselwerd.nl  
en geef je voorkeur aan voor één of beide tijdstippen. 

En dan?
Nadat jij je hebt aangemeld voor deze wandelsessie 
ontvang je op 16 februari een e-mail met meer 
informatie.

Afsluiting
Vanwege de coronamaatregelen kan er geen 
gezamenlijke afsluiting van de bijeenkomst zijn. In 
plaats daarvan willen we je vragen om jouw droom 
voor Selwerd te vertellen aan de tekenaar die bij 
de Duindoorn zit. Wij maken van jullie dromen een 
mooie herinnering. Die dromen komen weer terug 
in de netwerkbijeenkomst die we voor jullie gaan 
organiseren als Corona het weer toelaat. 

Wandelen 
in de wijk

Namens de organisatoren van de netwerkwandeling Hart voor Selwerd
Lucas Winkel  –  Cultuurcoach van Vrijdag in de Buurt
Daniël Boekee  –  Buurtsportcoach van Bslim
Julia Vierstra  –  Opbouwwerker van WIJ Selwerd
Stieneke Hammenga  –  Klantregisseur Cosis-GON West
Marieke Wijninga – JOGG Gemeente Groningen
Angela Louwes  –  Docent Onderzoeker Hanzehogeschool
Petra Drent  –  Projectmedewerker van Gemeente Groningen
Daan Kingma  –  Buurtregisseur Sunny Selwerd
 
* Alle activiteiten die wij op het gebied van wijkvernieuwing verrichten in Selwerd noemen we Sunny Selwerd. Deze 
activiteiten dragen bij aan meer gezondheid en meer welbevinden van de bewoners. Sunny Selwerd gaat dus niet alleen 
over sloop, nieuwbouw en de herinrichting van straten. Het gaat ook over sociale contacten en meedoen, (vrijwilligers)werk 
en inkomen, prettig wonen en veiligheid. Dat pakken we allemaal aan, altijd mét bewoners. Sámen maken we de wijk!

Vrijdag  

18 februari 

10.00 - 11.30 uur 

en/of

13.30 - 15.00 uur


