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.

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

Feestelijke opening!

Je diploma halen en werkervaring op doen:
WijkGilde Paddepoel/ Vinkhuizen
Dat werkt!

gezelligheid

Heb je geen diploma en geen betaald werk en woon je in Paddepoel of
Vinkhuizen? Dan is het WijkGilde Paddepoel/ Vinkhuizen jouw kans.

Wat ga je doen?

De werkplek

Je volgt de BBL opleiding
detailhandel, horeca of zorg en
dienstverlening. Daarnaast werk
je 16-20 uur per week mee in een
organisatie in Paddepoel.
De opleiding
Eén dag per week volg je lessen
van het Noorderpoortcollege
op de Bisschop Bekkersschool
in Paddepoel. Naast Nederlands
en rekenen, leer je ook andere
beroepen kennen.

Bij Restaurant Buurten bij Bernlef, De
Waterman, TuinPad, Parrelcafé, Dignis
of een andere werkplek in de wijk.

Wanneer?
Het WijkGilde start in februari 2023.
Als alles goed gaat haal je het diploma
in januari 2024. Na aanmelding word
je uitgenodigd voor een gesprek. Als
blijkt dat het WijkGilde bij je past dan
volgt inschrijving.

Wil je meer weten of je aanmelden?
Neem contact op met Marieke Pijper (m.pijper@werkpro.nl, 06 108 581 16)
of Joanne Ripping (j.ripping@werkpro.nl, 06 515 798 97).

Je kunt je aanmelden tot 1 december 2022

Het WijkGilde Paddepoel is een initiatief van een aantal organisaties in Paddepoel en wordt uitgevoerd in samenwerking met de
gemeente Groningen. De samenwerkingspartners zijn Noorderpoort, Bisschop Bekkersschool, Coaches Meedoen, WIJ Selwerd,
Sonde 2000, De Waterman, De Berk, BSV Selwerd TuinPad, WijkWerken SPT, Dignis, AtHomeFirst, Wijkpaleis en WerkPro.

Bingo

hapjes
tegoedbon

welkomstdrankje

muziek
Woensdag 12 oktober om 14.30 uur opent restaurant
Buurten bij Bernlef officieel haar nieuwe voordeur aan de
Venuslaan! Dit gaan we feestelijk vieren, we hopen dat u dit
met ons meeviert.
050 211 2544 Antaresstraat 45, ingang Venuslaan

Bouwbedrijf De Ridder zoekt collega’s!
Bouwbedrijf De Ridder bestaat sinds 1993 en werkt voor zowel particulieren als scholen, woningbouwcoöperaties, bedrijven en gemeenten. Dit doen we met een vast team van 20 personen en vaste
neven- en onderaannemers. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn zeer divers in omvang en aard
van kleine serviceklussen tot grote projecten zoals nieuwbouw van bedrijfspanden.

Vacatures!

Momenteel hebben we meerdere vacatures:
•
•
•
•
•

Uitvoerder
Onderhoudstimmerman/servicetimmerman
voor kleine service- en renovatieprojecten
Timmerman
(Aankomend) tegelzetter
Aanpakker t.b.v. renovatie badkamer, keukens en toiletten
(geen ervaring vereist)

Wie ben jij?

Jij bent een resultaatgerichte en energieke (aankomend) bouwer met een flinke dosis
doorzettingsvermogen.

Wat krijg je?

Je krijgt van ons de waardering die je verdient! Maar ook:
• Een aantrekkelijk salaris.
• Zekerheid: na het eerste halfjaar krijg je bij goed functioneren een vast dienstverband.
• Goede werksfeer en leuke collega’s. Waar hard werken & plezierig werken hand in hand gaan.

Bouw jij met ons mee?

Lijkt het je leuk om samen met ons te bouwen aan mooie opdrachten?
Of wil je eerst meer informatie?
Neem dan contact op via:
info@bouwbedrijfderidder.nl of bel 0595 - 43 38 83.
Wij bekijken je sollicitatie direct en nemen binnen één week contact met je op. Nodigen we je uit en
hebben we een klik? Dan zetten we snel vervolgstappen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

“DAMES, SCHEREN IS VOOR HEREN”
DEFINITIEF ONTHAREN

Beroemdheden wereldwijd gingen
voor definitief ontharen
met de Soprano Ice
• In 6 tot 10
behandelingen klaar
• Meest veilige medische
laserapparaat
• Medisch geschoold
ontharingsspecialist
UITSTRALING IS SCHOONHEID
Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk

Borgweg 83
9608 TG Westerbroek
Tel. 06 - 252 157 07
Email:
info@salonnaturallooks.nl
www.salonnaturallooks.nl

06 - 25 120 120

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

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

van 20 oktober ?
Bel 0595-437777 of
mail naar kranterij@noordpers.nl

Meedoen in Sunny Selwerd
PARTTIME BEGELEIDER
VLUCHTELINGEN

VERKOOPMEDEWERKER
MODE

Link naar vacature:
https://unique.nl/vacature/parttime-begeleider-(v2026509)

Voor een grote modewinkel zijn we op zoek naar iemand die passie
heeft voor mode en enthousiast is om onze klanten de perfecte shop
experience te geven. Hou jij van fashion? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Parttime Begeleider vacature | Ter Apel (unique.nl)
Opleiding: MBO 4
Beschikbaarheid:Parttime
Locatie:Ter Apel / Zoutkamp
Magda Schreuder:
mschreuder@unique.nl / 06-23006317

VERKOOPMEDEWERKER
BOUWMATERIALEN RVO
Link naar vacature:
https://startpeople.nl/vacature/verkoopmedewerker-bouwmaterialen(v2025930)
Vacature Verkoopmedewerker bouwmaterialen Fulltime in Groningen
(startpeople.nl)

• Hier draait alles om Customer Promise! De klant staat ten alle tijde
centraal in de winkel. Jouw bijdrage is om de shop expierence
compleet te maken voor de klant.
• Variatie in taken, werken bij ons is afwisselend. Bij ons krijgt iedereen
kassa-, vloer- en paskamer training, zodat je allround inzetbaar bent.
• Jij zorgt ervoor dat jouw afdeling ten alle tijden is aangevuld. Is een
product niet op voorraad? Dan ben jij in staat om een alternatief aan
te bieden.
• Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat de winkel er goed
uitziet voor de klant.
Werktijden: Maandag t/m vrijdag van 16.00 – 20.00 uur.
Meer informatie?
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je werkcoach,
of met mij.
Loeky Tsolakos, Adviseur Werving &Selectie:
loeky.tsolakos@groningen.nl

Opleiding: MBO 4
Beschikbaarheid: 40 uur
Locatie: Groningen
Roelien Crajé:
rcraje@usgrestart.nl / 06-57889362
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PRODUCTIEMEDEWERKER
M&G
Vanuit de gemeente Groningen loopt er al enkele jaren, met succes
een mooi traject, met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te
verkleinen. Veel mensen voor jou zijn hierdoor al aan het werk
gekomen. Het traject ziet er als volgt uit:
1. Je krijgt een intakegesprek met een adviseur werving en selectie;
2. Je wordt voorgesteld, waarna je daar een kennismakingsgesprek
hebt. (Hiervoor wordt je uitgenodigd door een jobcoach);
3. Hierna kan je 2x een ochtend of middag meelopen;
4. Als alles goed gaat, start je met een proefplaatsing (met behoud van
uitkering) voor de duur van 2 maanden;
5. Na proefplaatsing komt bij wederzijds goedvinden een contract
van 6 maanden;
6. Bij wederzijds goedvinden, wordt het contract verlengd met 6
maanden.
De duur van het traject is dus maximaal 14 maanden. Aan het einde
van het traject wordt gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden voor
ander werk. Dit kan misschien wel bij M&G zelf zijn!
Meer informatie?
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met je werkcoach,
of met mij.
Sanne Tuitman, Adviseur Werving &Selectie:
sanne.tuitman@groningen.nl

Techniek,
bouw of groen!
Wat wil jij doen?
#doemiddag
Werk je het liefst met je handen? En ben je op zoek naar een
(andere) baan die bij je past? Dan kun je nu je op een leuke manier
kennismaken met techniek, bouw of groen. Doe mee aan de
Doemiddag op Talentperron in Groningen op 29 september tussen
13.00 en 17.00 uur. Werkgevers en opleiders uit Groningen en
Noord-Drenthe
halen alles voor jou uit de kast! Meld je nu aan!
t je
en kos
Aanmeld inuut.
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m
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kansrijkberoep.nl/doemiddag

Techniekmiddag
een initiatief van arbeidsmarktregio
Groningen en
#BAANBORREL De
is een
initiatief vanisHorecaGroningen.nl,
Koninklijke Horeca
Noord-Drenthe Werk in Zicht (Kansrijkberoep.nl) in samenwerking met
Nederland, arbeidsmarktregio
Werk in Zicht en Kansrijkberoep.nl
Talentperron in Groningen

op alle voorraadmodellen

Heb je ook een leuk idee?
Wat vind je van deze fleurige muurschildering in Beijum van bewoonster en
kunstenares Catharina Nieuwenhout? Wil je ook zo’n kunstwerk bij jou in de
wijk? Of heb je samen met jouw buren andere ideeën? Geef het aan ons door.
Dan helpen we je verder. Kijk voor meer inspiratie op:

www.nijestee.nl/pimp-je-plek
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loop jij
Selwerd
of Paddepoel
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De PVV luistert naar jou! Kom langs! De koffie staat klaar.

ZATERDAG 1 OKTOBER
13:00 - 16:00 uur

BUURT- EN SPEELTUINVERENIGING
SELWERD - ELZENLAAN 72

MOSSELFEEST
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Aanbieding geldig
t/m 31 oktober

Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

