


KOM JE OOK NAAR DE
VAKANTIEBIJBELCLUB? 
WAAR? Dierenriemstraat 2a Groningen, Basisschool De Zaaier

WIE? Alle kinderen van 4-12 jaar
VRAGEN? mail naar kinderclubgroningen@gmail.com 

18-20
augustus

2022
Do. & Vrij. 10:00-12:30
Za.             10:00-15:00

ACTIVITEITEN
ZINGEN, LUISTEREN NAAR EEN
BIJBELVERHAAL, DRINKEN MET

IETS LEKKERS, BOUWEN,
BUITENSPELEN OP EEN GEZELLIG

SPEELPLEIN EN OP ZATERDAG
PATAT EN EEN SPRINGKUSSEN! 

 

Georganiseerd door Gereformeerde Gemeente Groningen
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Volg ons online

Volg ons online



PharellIK ZWEM HEEL GRAAG

JessyHet Spaanse strand 
van bovenaf

Strand

Een zwemmer

Een boot

Een kanaal met 
een brug en een 
vlag

WynandoIK WIL EEN HOND

AminaBij de zee

Akram
IK SPEEL GRAAG FORTNITE

Bij de zeeBij de zee

JackIK WIL EEN HENGEL

Ahmad

Ik wil spelletjes spelen, 
zwemmen, voetballen, 
lezen

IK WIL EEN HONDIK WIL EEN HOND
QuaisIk wil voetballen

De droomvakanties van: 

IK ZWEM HEEL GRAAGIK ZWEM HEEL GRAAG
Daniël

IK GA SURFEN MET EEN PEDDEL

Bij de zeeBij de zee

CollinFORTNITE

DE GROEP POPULIER

AyaIk wil graag paardrijden







Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

van 22 september ?
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
VACATURE

Technisch servicemedewerker 
(32-36 uur per week)

Doel en inhoud van de functie
Als technisch servicemedewerker los je klachten van onze huurders op en voer je 
reparatieverzoeken uit in verschillende technische disciplines. De diverse opdrachten 
voer je tijdig en kwalitatief goed uit. Een tevreden huurder is je doel. Je bent de ogen 
en oren in de wijk en zorgt ervoor dat de signalen intern op de juiste plek terecht komen.

Meer informatie
Kijk op www.patrimonium-groningen.nl of neem contact op met Henk van Guldener, 
teamleider technisch service onderhoud, telefoonnummer 06-23979571.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Woont u in Selwerd, Paddepoel of Tuinwijk en heeft u 
vragen over werk of participatie? Misschien wilt u graag 
stappen zetten richting betaald werk, maar weet u niet hoe. 

Kom dan langs bij het spreekuur Werk & Participatie.

Wanneer: iedere donderdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur 

Waar: in de Vensterschool: Eikenlaan 2886  
(naast zwembad de Parrel)

Vraag naar ons bij de Entree van WIJ.

Een coach vanuit de gemeente Groningen kan dan met u praten over 
Sociale Activering, vrijwilligerswerk, Participatiebanen en opleidingen. 
Kom langs!

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 14:30 t/m 16:00uur 
 
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

Meedoen in Sunny Selwerd

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.







Energie is een belangrijk thema.  
De krant staat vol met berichten over 
problemen met gasleveranties en hoe 
regeringen daarmee om (moeten) gaan. 
Maar dicht bij huis wordt u ook met 
energievragen geconfronteerd. Stel dat 
de CV-ketel het na vijftien jaren trouwe 
dienst plotseling begeeft. Volgens de 
routekaart van Buurtwarmte duurt het 
nog even voordat uw woning aan de 
buurt is om daarop aangesloten te 
worden. Om de tijd te overbruggen kunt 
u een ketel huren, maar let daarbij goed 
op de voorwaarden. 

Paddepoel Energiek heeft voor u een 
aantal van dergelijke praktische, dicht-
bij-huis vragen op een rijtje gezet in een 
serie brochures. Iedere brochure geeft 
heldere antwoorden op uw mogelijke 
vragen. Dit helpt u overzicht te houden 
en verstandige beslissingen te nemen 
over energie in uw woning. We hebben 
voor u brochures voorbereid over 

onder andere vervanging van de CV-
ketel, zonnepanelen op uw dak, en 
spouwmuurisolatie.

U vindt de brochures op onze website: 
www.Paddepoelenergiek.nl. Hebt 
u de brochures liever via de email? 
Stuurt een berichtje naar info@
paddepoelenergiek.nl De brochures 
zijn ook af te halen in het Wijkpaleis 
Paddepoel.

Energiespreekuur met Piet  
weer in winkelcentrum
Het traditionele energiespreekuur van 
Paddepoel Energiek vindt weer plaats 
op donderdagavond. Piet ontvangt u 
graag voor uw vragen over energie, 
tussen 18.30 en 20.30 uur (niet 
tijdens vakantie) in het nieuwe pand 
van Wijkpaleis Paddepoel naast de 
dierenwinkel (in het gangpad bij Jamin 
en Blokker). Ook voor 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 in onze beide 
wijken, dan kunt u contact met ons 
zoeken via info@paddepoelenergiek.nl 
of door direct contact op te nemen met 
een van onze energiecoaches Berna of 
Simon (tel. 06 - 3742 1816). 

Praktische informatie over energie in uw huis





Heb je een vraag aan ons? We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en Heb je een vraag aan ons? We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 
17.00 uur via: 17.00 uur via: 

• • whatsapp: 06 - 12 35 85 14whatsapp: 06 - 12 35 85 14
• • e-mail: info@nijestee.nle-mail: info@nijestee.nl
• • telefoon: 050 - 85 33 533 telefoon: 050 - 85 33 533 

Voor Voor spoedreparatiesspoedreparaties kun je ons  kun je ons 24 uur  per dag 24 uur  per dag bellen via (050) 853 35 33.bellen via (050) 853 35 33.

www.nijestee.nl/contact

We helpen je graag!

CasPoMor, Orionpark
en Voermanstraat: 

UDIHiG!

Het project is onderdeel van UDIHiG (gezondheidsverbetering 
door beter inrichten van de openbare ruimte).  Zie ook: agenda wijkPaleis elders in deze krant.  

Meer informatie: m.koene@rug.nl

Het gebied waar u woont is 
de laatste tijd onderwerp van 
aandacht van onderzoekers 
die zich bezighouden met 
stedenbouwkundige ontwikkeling 
en gezondheid. De onderzoekers 
testen nu hun ontwerpen onder de 
bewoners van Paddepoel.

Heeft het onderwerp uw 
belangstelling? Aarzel dan niet 
om nog langs te komen! U kent 
uw eigen buurt het beste. De 
onderzoekers willen graag van u 
horen wat er wel of niet werkt in 
uw buurt. Dat kunnen ze niet zelf 
bedenken vanachter het bureau, 
dat moeten ze van u horen. De 

plannen gaan over het ombouwen 
tot park, herinrichten van de weg, 
een bredere vijver maken, andere 
bomen planten, een brug plaatsen 
over de Orionvijver et cetera.

U bent van harte uitgenodigd uw 
mening te komen geven in het 
Wijkpaleis. Op 24 juni, 1 juli en  
8 juli van 13.30 uur tot 16.00 uur 
zitten onderzoekers klaar om 
u de plannen via een virtuele 
tour te tonen. U loopt door hun 
ontwerpen met een VR-bril op 
uw neus. En u kunt dan aangeven 
wat u goed of niet goed vond aan 
de nieuwe plannen. Deelname is 
gratis. Evenals de koffie en de thee.





Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

Aanbiedingen geldig in juli en alleen tegen inlevering van de bon.

Hollandse
Nieuwe Haring

- de beste 
van het noorden -

✁

5 voor 10.00

✁

     Grote 
lekkerbekjes*

* à € 4.95 p.st.

✁

Schep-
salades
à 125 gram

✁

2 voor 5.95

Al meer dan    uw visspecialist
in Winkelcentrum Paddepoel

50 jaar50 jaar

4 halen 
3 betalen

2 voor 10.00

Ovenschotel
Zalm 

Spinazie

Geldig t/m 31 juli Geldig t/m 31 juli

Geldig t/m 31 juli Geldig t/m 31 juli


