Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu
5 maaltijden
Nu 12
voor slechts ijsdesserts
gratis!
€ 19,95!
Bij apetito willen we u laten genieten van gemak…
en kiest u uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze
maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket
voor slechts € 19,95. Gratis aan huis bezorgd en
zonder verdere verplichtingen.
Bovendien ontvangt u nu 12
ijsdesserts t.w.v. € 12,29 gratis!
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket
of bel 0800 - 023 29 75 (gratis), vermeld
actiecode 108-SCD0322 en maak uw
keuze uit 4 proefpakketten. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022.
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Duurzaam de lente in met Paddepoel Energiek
Zonnepanelen
We gaan weer richting voorjaar en dat betekent
ook meer zonuren. Een goed moment om
eens na te denken over het aanschaffen van
zonnepanelen op uw dak. Paddepoel Energiek
kan u hierbij helpen. Wij zorgen ervoor dat u,
via een bezoek bij u thuis, een goed beeld van
de mogelijkheden voor zonne-energie krijgt. We
kijken naar uw energiebehoefte (elektriciteit), de
stand en grootte van uw dak en hoeveel u aan
zonnepanelen zou willen besteden. Wanneer
de mogelijkheden voor zonne-energie op uw
dag veelbelovend zijn, krijgt u een of twee
offertes van aanbieders. Paddepoel Energiek
werkt samen met een aantal aanbieders van
zonnepanelen en wij ondersteunen het gehele
traject tot en met plaatsing van de panelen. Ik
kunt contact met ons opnemen via:
info@paddepoelenergiek.nl
Energiespreekuur met Piet weer in
winkelcentrum
Het traditionele energiespreekuur van Paddepoel
Energiek op donderdagavond gaat weer van

start. Vanaf donderdag 3 maart is Piet weer
beschikbaar voor een vrijblijvend gesprek
over energie. U ontmoet hem tussen 18.00 en
20.00 uur in het nieuwe pand van Wijkbureau
Paddepoel naast de dierenwinkel (in het gangpad
bij Jamin en Blokker); het voormalige kantoor
van de Rabobank. Hebt u vragen over energie,
energiebesparing in uw huis, of hoe zelf energie
te produceren, dan kunt bij Piet terecht. Ook
vragen over de ontwikkelingen in onze wijk met
het buurtwarmtenet kunt u bij hem kwijt. U bent
van harte welkom!
Zelf energiecoach worden?
Paddepoel Energiek heeft energiecoaches die
bij u langs komen, op afspraak, om u te helpen
bij het nemen van verstandige beslissingen
over energie. Mocht u interesse hebben om zelf
energiecoach te willen zijn, dan kunt u contact
met ons zoeken via info@paddepoelenergiek.nl
of door direct contact op te nemen met een van
onze energiecoaches Berna (tel. 06 37 42 18 16)
of Simon (tel. 06 37 42 18 16).

Meedoen in Sunny Selwerd
DIERENWINKEL
MEDEWERKER
Voor de dierenwinkel in Groningen wordt een winkelmedewerker
gezocht. In de winkel worden dieren, zoals kippen, vissen, vogels
en knaagdieren verkocht en dierenproducten. Daarnaast is er ook
een tuinafdeling en komt er op termijn een honden trimsalon en
hondenwasstraat.
Er is veel kennis in de winkel dankzij dierenartsassistenten/ paraveterinairs
die er ook werken. Daarnaast krijg je een goed inwerktraject.
Je werkt eerst samen met een buddy en je krijgt een cursus. Deze mag
je onder werktijd volgen. Onderwerpen in de cursus zijn: Klant gericht,
Product kennis, Verkoop vaardigheden, Hr onderwerpen, Dieren
apotheek en Weerstand en klachten.
Houd er rekening mee dat je waarschijnlijk begint met 0 tot 12 uur per
week, maar dit kan op termijn uitgebreid worden.
Wat voor kandidaat wordt gezocht:
• Je kunt goed samenwerken, je bent resultaat- en klantgericht en
commercieel gedreven; Je hebt grote affiniteit met het assortiment
en interesse in het beter leren kennen van onze producten;
• Je bent fysiek sterk;
• Je bent flexibel beschikbaar doordeweeks in de avonduren, het
weekeind, koopavonden en tijdens vakanties.
• Je staat open om flexibel ingezet te worden in de omliggende winkels.
Ervaring met tuin en of dieren is een pré.
Stuur bij interesse je CV met een korte motivatie naar:
hilda.dusseljee@groningen.nl

SCHOONMAAKMEDEWERKER
KANTOORPAND BIJ ATALIAN
Wat ga je doen als Schoonmaakmedewerker? Is het bij jou thuis altijd
spik en span? Ben je een echte vlekkenspotter die niet kan stoppen
met poetsen? Dan is werken in de schoonmaak echt iets voor jou!
Word jij onze nieuwste ATALIAN-er?
Locatie: Groningen
Soort werkplek: Kantoor en scholen
Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van 05:30 tot 09:00 en
16:00 tot 18:30 uur, totaal 30 uur per week.
Werkzaamheden: Schoonmaken van kantoren, algemene ruimtes,
gangen en sanitaire ruimtes
Salarisindicatie: tussen de €11,44 en €13,05 bruto per uur,
afhankelijk van het aantal dienstjaren.
Mogelijkheden om vakgerichte opleidingen te volgen.
Als je 20 jaar of jonger bent kom je in de jeugdschaal tussen €5,15 en
€8,58 bruto per uur.
Wat voor kandidaat wordt gezocht:
Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, bij ons ben je meer dan
welkom.
Wij hebben niet alleen plek voor je, bij ons ben je ook nog eens
helemaal op je plek. Want al onze mensen, dat ben jij, dat zijn wij,
samen, met zijn allen.
Stuur bij interesse je CV met een korte motivatie naar:
Hilda.dusseljee@groningen.nl

BEZORGERS
NUMMER 1
Vrijwilligers
We zoeken bezorgers voor de wijkkrant nummer 1. De nr. 1 is
de wijkkrant voor Selwerd en Paddepoel. De krant wordt volledig
gemaakt door bewoners uit de wijk. Ook de bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers in de wijk. We zoeken extra vrijwilligers om te helpen
de krant te bezorgen in Selwerd en Paddepoel. Vind je het leuk om
iets voor je wijk te doen en actief bezig te zijn? Dan komen we graag
in contact! Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding van ongeveer
5 euro per uur. De krant komt 1 keer per maand uit. We zoeken
vrijwilligers die elke maand 4 tot 16 uur willen bezorgen. Bezorgdagen
zijn woensdagavond, donderdag, vrijdag of zaterdag.
Aanmelden kan bij Wijkbedrijf Selwerd: via de mail op
info@wijkwerkbedrijf.nl of bellen naar 06 36493169.

GRONDWERKER
Werk-leer traject

In Selwerd is de wijkvernieuwing Sunny Selwerd in volle gang.
Alle projecten leveren veel werk op. Dit biedt ook kansen op
werk of werkleertrajecten richting een betaalde baan. Vooral bij
de bouw en techniek zijn er veel mogelijkheden. Heb je geen
ervaring en lijkt de bouw of techniek je wel interessant? Dan zijn er
mogelijkheden om eens mee te draaien. Zo zijn we op zoek naar
grondwerkers. Als grondwerker ben je bijvoorbeeld betrokken bij
de de aanleg van kabels en leidingen en wegen en groen en bij
bodemsaneringprojecten. Er is de mogelijkheid om een tijdje mee
te draaien in deze bij een aannemer in Selwerd. Als het meelopen
succesvol verloopt is er een vervolg mogelijk en kun je via een
werkleertraject opgeleid worden tot grondwerker. Klinkt dit interessant
of wil je meer weten over mogelijkheden op het gebied van werk en
werk-leren? Dan komen we graag met je in contact.
Info: Haaije Koenders. Tel: 06-36493169
E-mail: haaije@wijkbedrijfselwerd.nl
www.sunnyselwerd.nl

MEDEWERKER
VOORTUINPROJECT /
GROEN
Vrijwilliger / werkleertraject mogelijk

Heb je groene vingers en vind je het leuk om je mede-wijkbewoner
een handje te helpen, dan zijn we op zoek naar jou! Verwaarloosde
voortuinen dragen bij een negatief straatbeeld in de wijk Selwerd.
Versteende voortuinen zijn slecht voor de afwatering en bieden
minder ruimte voor dieren in de wijk. Daarom zijn Sunny Selwerd en
Wijkbedrijf Selwerd in samenwerking met operatie Steenbreek het
Voortuinproject gestart met als doel verwaarloosde en/of versteende
tuinen in de wijk op te knappen of te vergroenen. Zo ondersteunen we
wijkbewoners, die hun tuin zelf niet kunnen onderhouden en helpen
we mee aan een mooiere wijk. Wil je graag helpen met verfraaien en
vergroenen van tuinen, houd je ervan om de handen uit de mouwen
te steken, buiten te werken met collega’s en help je graag je medewijkbewoner een handje, meld je dan aan. Vrijwilligers krijgen een
onkostenvergoeding.
Info: Meike Vierstra. Tel: 06-36546038
E-mail: meike@wijkbedrijfselwerd.nl
www.sunnyselwerd.nl/voortuinen/

Groningen werkmatch zoekt kandidaten voor reguliere banen. Bekijk de vacaturekrant:
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/vacaturekrant-gemeente-groningen.pdf

Parkinson,
CVA, Reuma,
MS

Corona-, Hart-,
Long-,
Revalidatie
Oncologie- &
Oedeem-fysiotherapie

U bent welkom
bij ons in de praktijk
Noorderbinnensingel 2
9712 XA Groningen
050 - 364 2083
info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl
www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl

Maar wij komen
ook bij u thuis

Claudicatio

Geriatrie
Hoofdpijn &
Duizeligheid

In verband met de corona maatregelen is er voorlopig GEEN
inloopspreekuur op donderdag van 15.30 uur tot 17.30.
U kunt ons wel bellen voor een gratis adviesgesprek.

Beste bewoner,
Het zit erop! De verkenning
Buurtwarmte is afgerond. Deze week
ontvang je via de post de uitkomsten
van de verkenning: de Routekaart
van Buurtwarmte. In de Routekaart
presenteren we in het kort het advies van
Grunneger Power en bewoners voor een
warmtenet voor koopwoningen en VvE’s in
Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen.

In de Routekaart adviseren we om verder te gaan
met het warmtenet in Selwerd-West gevolgd
door Paddepoel-Noord en aansluitend de andere
buurten in een nader te bepalen volgorde. De
gemeente neemt het definitieve besluit over waar
en wanneer koopwoningen aansluiten op het
warmtenet. Deze beslissing is vooral afhankelijk
van randvoorwaarden als financiering.
Aanbevelingen voor het vervolg
De volgorde is één, belangrijker is nog hoe
het verder gaat. Daarom hebben we in ons
adviesrapport tien aanbevelingen gedaan voor
het vervolg. Bijvoorbeeld: weet wat er speelt
bij bewoners en geef hen een volwaardige plek
in het proces. En maak een goed aanbod voor
bewoners. Dit moet een aantrekkelijk aanbod
zijn, waarbij bewoners niet meer betalen dan
nu voor aardgas. Zo wordt het voor iedereen
mogelijk om over te stappen. Op onze website
grunnegerpower.nl/buurtwarmte staat het
uitgebreide adviesrapport met alle aanbevelingen.
Blijf op de hoogte
Meld je vooral aan voor de nieuwsbrief via
grunnegerpower.nl/buurtwarmte zodat je als
woningeigenaar en bewoner betrokken blijft. Het
gaat immers over jouw buurt, de verwarming van
jouw huis en jouw energierekening.
Tot slot
Veel bewoners hebben hard gewerkt en
meegedacht over de volgende stappen die nodig
zijn om Buurtwarmte tot een succes te maken.
Daarvoor onwijs veel waardering en dank. Wij
kijken uit naar het vervolg!

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

Nummer 1
Huis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en Paddepoel

van 14 april ?
Bel 0595-437777 of
mail naar kranterij@noordpers.nl

Een warme groet,
het Buurtwarmte-team
van Grunneger Power

op alle voorraadmodellen

Problemen met de riolering?
Zijn er problemen met de riolering van jouw woning? Is er een verstopping in de
keuken, badkamer of toilet? Is de dakgoot verstopt? Neem dan rechtstreeks
contact op met Van der Velden Rioleringsbeheer via (050) 317 11 00 voor het
maken van een afspraak.
www.nijestee.nl/onderhoud-reparatie

✁

✁

Al meer dan 50 jaar uw visspecialist
in Winkelcentrum Paddepoel

Heerlijke
Haring

- de beste
van het noorden 3 voor € 5.95

6 voor 10.

00

bakje vissalade
naar keus
met gratis Paddepoel
Big Shopper

9.

99

* à € 4.95 p.st.

4 halen
3 betalen

✁

✁

2 haring
1 makreel

Grote*
lekkerbekjes

Visslaatje

- ons lunch hapje per stuk € 4.95

2 voor 7.

95

Aanbiedingen geldig in maart en april en alleen tegen inlevering van de bon.

Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

