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    Geralda Veenhuizen
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Het 1 op 1 Dieet in 
Groningen

Geralda Veenhuizen

Wil jij deze zomer weer kunnen genieten 

van de zon en vol zelfvertrouwen je zomer-

kleding kunnen dragen? Begin dan nu!

Slank  de
    zomerin!

The 1:1 Diet metThe 1:1 Diet met
    

06 50 59 25 54
geralda77@live.nlSlank  de !

The 1:1 Diet met

!

Te huur op Ameland, 
de fiets- en wandeldiamant:

Comfortabele stacaravan
 

(met o.a. wifi-tv-magnetron-
zwemabonnement en 2 fietsen).
Op fraaie locatie.
Aantrekkelijke arrangementen.

Info: 0592-340184, 
E-mail: jandemaar@hetnet.nl
www.jandemaar.nl

Vervang tegels door groen in de (gevel)tuin van je woning of woongebouw.  

Zo voorkom je wateroverlast, bied je koelte in tijden van hitte, houd je water 

vast bij droogte. Ook de leefomgeving voor insecten en dieren verbetert. Samen  

vergroenen we Groningen. 

www.nijestee.nl/doegroen

Doe je ook mee aan het NK Tegelwippen?











UDIHiG is er nog !
En we laten u graag onze voortgang zien.

UDIHiG, wat was het ook al weer?
UDIHiG staat voor Urban Design for Improving 
Health in Groningen: stedenbouwkundig ontwerp 
voor het verbeteren van gezondheid in Groningen. 
Het is een project dat onderzoekt welke steden-
bouwkundige veranderingen in Paddepoel de ge-
zondheid van bewoners zouden kunnen verbeteren. 
We doen dit door voor een aantal plekken in de 
wijk verschillende herontwerpen te maken, die we 
door bewoners laten beoordelen. In de eerste fase 
van het onderzoek stond het gebied rondom het 
winkelcentrum centraal, met name de Zonnelaan 
en de Eikenlaan. Voor de tweede fase zijn 3 locaties 
gekozen: 1) het gebied ten noorden van het win-
kelcentrum, 2) het Orionpark, en 3) een bouwblok 
in Paddepoel-Zuidwest. 

We werken ondertussen 3,5 jaar aan dit onderzoek 
en op verschillende momenten is het voor bewo- 
ners van Paddepoel mogelijk geweest om mee te 
kijken en bij te dragen. Zo is er een online enquête 
gehouden en zijn er verschillende bijeenkomsten 
geweest in de wijk waarin de stedenbouwkundige 
ontwerpen te zien waren met virtual reality brillen.

We zijn er nog!
Net als bijna iedereen, heeft ook UDIHiG de afge-
lopen twee jaar last gehad van de coronacrisis en 
alle maatregelen die daar het gevolg van waren. 
Helaas zijn we daardoor de afgelopen tijd niet zo 
zichtbaar geweest in de wijk. Gelukkig hebben we 
de maatregelen ondertussen achter ons kunnen 
laten en kijken we ernaar uit om weer bijeenkom-
sten te organiseren in de wijk. De laatste keer dat 
we de ontwerpen hebben kunnen laten zien was in 
september 2021. Sindsdien hebben we alle input 
die toen is opgehaald verwerkt en hier is voor elke 
locatie een nieuw ontwerp uit voortgekomen.  
We willen deze vernieuwde ontwerpen graag aan u 
laten zien en horen graag hoe u ze ervaart.

Nieuwe bijeenkomsten
Om de nieuwe ontwerpen aan u te laten zien, or-
ganiseren we op 15 juni een dag waarop er verschil-
lende virtual reality brillen klaar zullen staan in het 
pand van Wijkbureau Paddepoel (Dierenriemstraat 
242 – in het winkelcentrum). Tussen 10:00 en 18:00 
uur bent u van harte welkom om de ontwerpen te 
komen bekijken en we vragen u uiteraard graag om 
uw reactie. Loop dus vooral even langs!

Lukt het u op 15 juni niet om langs te komen, maar 
bent u toch benieuwd, houd dan de volgende editie 
van de wijkkrant in de gaten en wie weet hebben 
we nog een alternatieve datum voor u!

Aan het einde van dit jaar stopt het onderzoek en 
voor die tijd willen we graag alle resultaten aan u 
presenteren en daarnaast willen we vertellen wat 
er met deze resultaten gaat gebeuren. Na de zomer 
zullen we daarom een afsluitende bijeenkomst 
organiseren in de wijk. Houd ook hiervoor de wijk-
krant in de gaten. Wilt u persoonlijk bericht krijgen 
voor deze afsluitende bijeenkomst, zorg dan dat u in 
juni even bij de virtual reality komt kijken!

Heeft u vragen?  
Dan kunt u mailen naar Marijke Koene  

(projectcoördinator – RUG):  
m.koene@rug.nl





Meedoen in Sunny Selwerd
BUURT- EN 
BOUWPLAATSHULP
Loondienst of werkervaringsplaats. Uren per week in overleg
 
Bouwonderneming Plegt-Vos is op verschillende plekken in Selwerd 
aan het werk. Voor onze werkzaamheden aan de Larix zoeken we een 
buurt- en bouwplaatshulp. We zoeken iemand die kan helpen bij het 
opruimen van de bouwplaats, hand- en spandiensten verricht en een 
oogje in het zeil houdt rondom de werkplaats. Op de bouwplaats 
is een VCA diploma verplicht, maar als je die niet hebt regelen wij 
de training. Als de werkzaamheden goed verlopen zijn er altijd 
doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf. Belangstelling? Dan 
komen we graag met je in contact! Reageren en meer informatie 
aanvragen kan via onderstaande contactgegevens.
 
Info: Meike Doornbos / Tel: 06-15460710   
E-mail: mdoornbos@syntera.nl / www.plegt-vos.nl
 

GASTHEER/-VROUW
Vrijwilliger of participatiebaan
 
Het Wijkbedrijf Selwerd is een bewonersorganisatie die werkt aan 
een beter en mooier Selwerd. Om alle onze activiteiten voor de wijk 
mogelijk te maken is een goede ontvangst van al onze bezoekers 
en vrijwilligers belangrijk. In deze rol ga je hiermee aan de slag. 
Daarnaast help je bij diverse andere activiteiten en taken. We kijken 
daarbij ook naar je persoonlijke interesses en ambities. Wil je ons 
komen helpen en je actief inzetten voor Selwerd?  Dan komen we 
graag met je in contact!
 
Info: Haaije Koenders
Tel:  06-44606461 /  E-mail: haaije@wijkbedrijfselwerd.nl
www.wijkbedrijfselwerd.nl
 

CHAUFFEUR 
LEERLINGENVERVOER/
ZORGVERVOER/
DAGBESTEDING 
Als chauffeur heb je een verantwoordelijke baan. Voor het 
leerlingenvervoer zorg je ervoor dat een vaste groep jonge leerlingen 
op een veilige en comfortabele wijze naar hun school, instelling of 
dagbesteding kunnen. Indien nodig assisteer je de leerlingen met 
het in- en uitstappen. Tijdens de rit creëer je in het voertuig een 
veilige omgeving en zorg je ervoor dat de ouders van de kinderen 
ze met een gerust hart naar school kunnen laten gaan. De werkdag 
begint rond 7:30 uur. Je hebt een voertuig bij huis waarmee de 
leerlingen worden opgehaald en ze moeten voor 8:30 uur op school 
aanwezig zijn. Tussen 14.00 uur en 15:00 uur dienen de leerlingen 
weer opgehaald te worden (afhankelijk van het rooster op school). Je 
werkweek ligt hierdoor tussen de 10 tot 20 uur per week, waarbij je de 
schoolvakanties zelf ook vrij bent.
 
Kandidaten die meer uren willen maken, kunnen extra ritten voor 
het regiovervoer rijden. Je zorgt er dan voor dat een oma bij haar 
kleinkinderen op bezoek kan, rolstoelers naar de sporthal kunnen en 
cliënten het ziekenhuis kunnen bezoeken. Je werkweek kan hierdoor 
oplopen tot gemiddeld 28 uur per week. Hierbij zijn er ook diensten in 
het weekend en de avonden.
 
Wat voor kandidaat wordt gezocht:
Je werkt met een kwetsbare groep mensen. Goede omgangsvormen 
en een dienstverlenende instelling zijn daarom essentieel. Daarnaast 
herken je jezelf in de volgende punten: 
• Je hebt een chauffeurskaart of je bent bereid tot het volgen van de     

   taxiopleiding. 
• Je bent fysiek fit. 
• Voor de chauffeursopleiding dien je in het bezit te zijn van het  
   B-rijbewijs en een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) te   
   kunnen overhandigen.

Stuur bij interesse je CV naar awstechniek@groningen.nl 
 

GASTDAME/HEER  
Vrijwilligerswerk, Participatiebaan

Taken en werkzaamheden
Onder leiding van professionele koks werken (vooral) wijkbewoners in 
dit wijkrestaurant. 
• Het restaurant klaar maken voor de dagelijkse maaltijd en/of  
   activiteiten.
• Ontvangen van de klanten in het restaurant.
• Mogelijk kassawerkzaamheden en administratieve taken.
• Opruimen en schoonmaken restaurant.
• In een participatiebaan werk je minimaal 16 uur per week.
 
Vaardigheden en kwaliteiten
• Je hebt goeie sociale vaardigheden en een dienstverlenende    
   instelling.
• Je kunt omgaan met mensen op leeftijd.
• Je bent je bewust van hun kwetsbaarheid.
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 
Tijdsduur: Voor onbepaalde tijd
Uren per week: Minimaal 8 uur/ doordeweeks & weekend
Werktijden zelf in te delen?: Nee
Locatie: Buurten bij Bernlef

Contactpersoon Marieke Pijper / m.pijper@werkpro.nl   
0502112544 / Mobiel: 0610858116
 

PRODUCTIE-
MEDEWERKER
De werkzaamheden kunnen o.a. bestaan uit boren, popnagelen, 
ponsen en montagewerkzaamheden van aluminium en rvs-
onderdelen. De werkzaamheden kunnen ook bestaan uit het inpakken 
en verzendklaar maken van rookgasafvoeronderdelen.
 
Toelichting dienstverband: U start in eerst instantie met een 
proefplaatsing. De proefplaatsing kan variëren van 1 maand tot 2 
maanden.
Gevraagd wordt: Vmbo.  
Overige eisen: U bent een gemotiveerde werknemer en hebt een 
actieve werkhouding. 
U beschikt over (enig) technisch inzicht. 
Daarnaast kunt u goed samenwerken en bent u bereid om, indien 
nodig, over te werken. 
Bij voorkeur bent u bereid om in ploegendiensten te werken.
 
Stuur bij interesse je CV naar awstechniek@groningen.nl
 

INLOOPSPREEKUUR 
AUTISME
Heb je een vraag of kom je er zelf niet uit?
Je bent welkom bij het inloopspreekuur voor autisme!
Wanneer: Elke maandag van 14:30u t/m 16:00u  
Waar: Bernlef Adres: Antaresstraat 45
 
Loes van Turnhout Email: l.turnhout@cosis.nu / Tel: 06-22021319 
Deborah Nijnuis Email: D.Nijnuis@cosis.nu / Tel: 06-22223931

Hopelijk zien we je daar!



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.

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

van 23 juni ?
Bel 0595-437777 of 

mail naar kranterij@noordpers.nl  

Huis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en PaddepoelHuis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en Paddepoel

NummerNummer  11

Noorderbinnensingel 2
9712 XA  Groningen

050 - 364 2083
info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl
www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl

U bent welkom
bij ons in de praktijk

Maar wij komen
ook bij u thuis

Parkinson,
CVA, Reuma, 

MS Corona-, Hart-,
Long-, 

Revalidatie

Oncologie- & 
Oedeem-fysio-

therapie

Geriatrie

Hoofdpijn &
Duizeligheid

Claudicatio
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Street-art Antaresstraat op 17 mei

Gezocht: trainers in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk
Ben jij iemand die trainingen geeft in de openbare 
ruimte? En ervaring heeft met werken met beginnende 
sporter? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

In de zomer start Open Gym in Selwerd, Paddepoel en 
Tuinwijk. Bewoners krijgen met dit programma de moge-
lijkheid om twaalf weken lang gratis sport- en beweeg-
lessen te volgen in de buitenlucht. Onder professionele 

begeleiding en op hun eigen niveau. 

Open Gym heeft al met succes in andere wijken in 
Groningen gedraaid. Dit is de vijfde Open Gym die we 
opstarten. Hiervoor zoeken we een divers aanbod van 
sporten. Denk bijvoorbeeld aan bootcamp, power wal-
king, yoga, (zit-)gym of een vorm van kracht- of conditie-
training. 

Voorwaarde is dat de sport- en beweegactiviteiten plaats-
vinden in Selwerd, Paddepoel of Tuinwijk. En dat je het 
als trainer leuk vindt om met een diverse doelgroep te 
werken. Als trainer bied je in twaalf weken twaalf lessen 
aan. Hiervoor krijg je 500 euro vergoeding. Heb jij inte-
resse? Mail dan uiterlijk 3 juni een korte motivatie naar: 
merel.bus@groningen.nl.

Na meer dan een week werken, krijgt het street-art-kunstwerk meer en meer vorm.
Op de foto’s een blik op het kunstwerk. Het  ziet er nu al prachtig uit en de makers van Tito Mulk hebben nog een kleine week te gaan. Foto's: Titia Struiving













Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

Al meer dan    uw visspecialist
in Winkelcentrum Paddepoel

50 jaar50 jaar

VOLOP
HOLLANDSE

NIEUWE
V.A. WO. 15 JUNI:

PERSONEEL GEVRAAGD !
Wil jij ook komen werken in een leuk en hecht team?

Wij zoeken 

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS!
Zowel fulltime als parttime!

Kom langs en maak kennis 
en wie weet heb jij binnenkort een nieuwe baan!


