Nummer 1
Wijkkrant voor Selwerd en Paddepoel

oktober 2022
Jaargang 40

Oplage 9000
verschijnt 10x per jaar
Elke 3de of 4de week v/d maand
(niet in juli en augustus)

Wanda en Marley zijn blij
met de nieuwe brug
Door Tjeerd Flokstra
Het plan voor de Wilgenbrug werd bedacht door Wanda Rijsdijk. Vier jaren geleden maakte haar zoon Marley de overstap
naar groep 3 van de Bekenkampschool in Paddepoel. Een mooie
school, maar wat haar ook meteen opviel was de gevaarlijke
situatie bij het schoolplein. Het schoolplein ligt aan de drukke
snelfietsroute richting Zernike. En omdat de fietsers daar ook
nog eens van een heuvel afrijden, is de snelheid vaak hoog. Tel
daarbij op dat er bij het uitgaan ook nog eens heel veel auto´s
en schoolbusjes moeten zijn, dan wordt het daar erg hectisch en
ook zeer gevaarlijk. Zeker in de winter, als het ook nog donker is.

Foto's: Tjeerd Flokstra

Topdrukte op pas geopende Wilgenbrug
De kersverse kinderburgemeester
Fatoumata had de nieuwe voetgangersbrug die de Bekenkampschool verbindt met de wijk Paddepoel nog maar net geopend, of
deze werd meteen al flink getest.
Dolenthousiaste leerlingen van
de Bekenkampschool en enkele
wijkbewoners maakten meteen
gebruik van de nieuwe verbinding.
Onthulling naam Wilgenbrug
Burgemeester Fatoumata verrichtte de opening door het bord
te onthullen met daarop de naam
van de nieuwe brug: Wilgenbrug.
De naam Wilgenbrug was bedacht

door leerling Mohammad uit
groep 8 van de Bekenkampschool
Verkeersveiligheid
De nieuwe brug is van groot
belang voor de verkeersveiligheid
rond de Bekenkampschool. Ze
zorgt ervoor dat er minder druk
komt op de vaak gevaarlijke oversteek bij de snelfietsroute op het
Wilgenpad richting Zernike. De
brug is dan ook in nauwe samenwerking met de school tot stand
gekomen en de leerlingen hebben
zich tijdens de lessen verdiept
in vragen als ‘Hoe maak je een
brug?’ en ‘Wat voor bruggen zijn
er eigenlijk?’.

De brug die mensen verbindt
De voetgangersbrug is een van de
twee voetgangersbruggen die in
het masterplan 'Kloppend Hart'
voor het winkelcentrum en omgeving zijn uitgewerkt. Dit plan
is in Co-Creatie door bewoners,
ondernemers, woningbouwcoöperaties, eigenaren en de gemeente
Groningen gemaakt. De bruggen
moeten de verbinding tussen het
winkelcentrum Paddepoel en de
omgeving verbeteren. De eerste
van de twee is nu geplaatst.

Het bloemetje is voor
Sita de Haan
Fatoumata
onthult de
naam

Intekenen op luchtfoto van internet
Wanda ging in gesprek met de school om te kijken of er geen
betere oplossing te bedenken was. Daarbij werd ook gekeken
naar de omgeving. Zou de school ook via een andere weg toegankelijk kunnen worden
gemaakt? Door een extra
toegangsmogelijkheid zou
de drukte kunnen verminderen. Wanda haalde een
luchtfoto van internet en
ging daar wat op in tekenen. Zo ontstond het idee
van een brug. Met dat idee
ging zij naar de Gemeente
en zo kwam ze in contact
met de werkgroep 'Kloppend hart' van Co-Creatie
Paddepoel.
Het balletje ging rollen
En dat bleek een geweldige match. Vanuit de werkgroep lag er al een plan
voor een brugverbinding
van het centrum van Paddepoel richting sportvelden
en Vensterschool. Wanda
ging, samen met meester
Arjan, in gesprek met Tijmen Hordijk van de werkgroep. En zo ging het balletje rollen. En tot grote
opluchting van Wanda is
het gelukt. De Wilgenbrug
ligt er.

Nog even paar keer trainen en we zijn klaar voor Qatar.
Door: Ingrid Werleman
Tijdens mijn bezoek aan het
Repaircafé in Bernlef werd Sita
door de organisatie voorgedragen
voor het bloemetje van de maand.
Sita vond het leuk, maar waarom
dan? ‘Omdat je mooi vrijwilligerswerk doet en daar mensen blij
mee maakt.’ ‘En dan moet ik ook
op de foto?’, vraagt ze. Sita kijkt
vriendelijk uit haar ogen en heeft
een warm hart voor mensen.
Ja, en daar staat ze dan naast
René Bolhuis van Bloemen-Mozaiek die haar een mooie heideplant
cadeau geeft. Als iemand die zelf
bijdraagt aan waardevolle doelen
heeft René oprechte belangstelling voor vrijwilligerswerk. Sita
vertelt dat ze zo'n 8 jaar helpt met
herstelwerk van kleren bij het
Repaircafe in Bernlef. Waarom?
Omdat niet iedereen op hogere

leeftijd zelf herstelwerk kan doen.
Het ontspant en verbindt mensen.
Ook helpt Sita al meer dan 8
jaar mee in ’t Blauwbörgje, een
verpleeghuis voor mensen met
dementie en psychische uitdagingen in Groningen. Hier helpt ze
wekelijks mee met wat nodig is.
Vanuit ’t Blauwbörgje is ze
ook betrokken bij het project
‘De-mens-plek’, een project
ondersteund door jonge kunstenaars om te onderzoeken of een
woonomgeving zonder het label
dementie mogelijk zou kunnen
zijn voor mensen met dementie,
hun familie en verzorgers. Hierbij zijn menselijkheid, menselijk
contact en menselijke waarden
altijd leidend. Voor meer informatie over dit prachtig project kunt
u kijken op: toukomst.nl/ideeen

Kleine maar fijne bijverdienste?
De wijkkrant heeft ruimte voor nieuwe
bezorgers. Vergoeding 5 euro per uur. Bezorgen in
Paddepoel of Selwerd. Aanmelden en inlichtingen:
06-20982461. Bereikbaar op donderdag, vrijdag en
zaterdag van 13:00 uur tot 17:00 uur.
Of mail: contact@wijkpaleispaddepoel.nl

Krant in november 2022:

Joop Luining

De volgende Nummer 1 verschijnt op 16 november 2022
LET OP!!!!! De uiterste aanleverdatum voor kopij is maandag 7 november 2022

Nieuwe openingstijden
WijkPaleis Paddepoel

Het inloopspreekuur voor wijkideeën en bewonersvragen
Dierenriemstraat 242 (naast de dierenwinkel)

is geopend op:

Mail: contact@wijkpaleispaddepoel.nl

ma
di
do
di t/m za

Website: https://www.facebook.com/wijkpaleispaddepoel

10:00 – 16:00 u (WIJS)
12:30 – 14:30 u (WarmteStad)
18:30 – 20:30 u (Paddepoel Energiek)
13:00 – 17:00 u (Co-creatie /
WijkPaleis Paddepoel)

Telefoon: 06-20982461, bij geen gehoor WhatsApp

www.wijkpaleispaddepoel.nl

Dat we de ruimte
hebben voor de wijk
en wijkbewoners
in Het WijkPaleis
is mede mogelijk
gemaakt dankzij het
jarenlange investeren
in het proces van
samenwerking in
Co-creatie Paddepoel

Ondertussen in WijkPaleis Paddepoel
Cakebakkers gezocht!

Goodiebags + cadeaubonnen

In WijkPaleis Paddepoel blijft de kachel voorlopig nog even aan: bewoners kunnen elke woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag terecht aan de Dierenriemstraat 242 (naast de dierenwinkel) voor
een kop koffie met een plak Cake
van de Week. Voor de Cake van de
Week zoeken we nog enthousiaste
wijkbakkers die hun baksels willen
aanbieden, er is een onkostenvergoeding van € 8,00 per aangeleverde
cake beschikbaar.

Op zaterdag 8 oktober was de Duurzame Huizendag m.m.v. Paddepoel Energiek. Ook enkele
Paddepoelers stelden hun verduurzaamde huis open voor nieuwsgierige bezoekers. Wilt u ook aan
de slag met energie besparen? Kom dan naar het energiespreekuur van Paddepoel Energiek op
donderdag in het WijkPaleis van 18:30 tot 20:30 uur. Of haal een goodiebag met informatie over
besparen en verduurzamen. Ook zijn er nog enkele cadeaubonnen beschikbaar waarmee u voor
50 € aan energiebesparende producten zoals ledlampen kunt aanschaffen! Aanvragen kan op
Wijkpaleis Paddepoel op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 13:00 en 17:00 uur.

In de groene buurthuiskamer van
Paddepoel is iedereen welkom die
wijkideeën komt brengen of informatie komt halen. Bijvoorbeeld over
de bollenplantactie van de groep
Groener Paddepoel, vragen over de
energietoeslag en betaald parkeren.
Als wij het zelf niet kunnen oplossen
verwijzen we door.

Samen koken voor Ter Apel
Op woensdag 2 november kunt u tussen half
1 en 2 kennismaken met medewerkers van
de Stichting Islamitische Hulpverlening. Zij
vertellen over hoe ze samen met hun studenten of vanuit Paddepoel zelf soep of andere
voedzame maaltijden maken die zij uitdelen
aan de vluchtelingen in aanmeldcentrum in Ter
Apel. Dat gaat soms om 900 en soms om 200
maaltijden. En nu denkt u misschien, waarom?
Ter Apel zal toch wel op zijn minst voor een
béetje eten zorgen voor ieder die zich aanmeldt, ook al is er dan nu geen plaats? Maar
nee, dat is dus niet zo. Honger in Nederland
bestaat. Tussen half 1 en half 2 staat een veel
kleinere hoeveelheid soep klaar in ons WijkPaleis. En willen de stagiaires graag van gedachten wisselen over hoe je als goed mens iets voor
een ander kunt betekenen. Wie lepelt een lepeltje mee? Gratis – in ruil voor een goed idee.
Kom naar het WijkPaleis.

Overleg Voermanstraat weer van start
Op maandagavond 24 oktober komt de cocreatie-werkgroep die werkt aan de plannen voor de
herinrichting van de Voermanstraat samen in het WijkPaleis. Het is de eerste bijeenkomst na de
zomervakantie. Het doel is de snelheid uit het verkeer halen op een duurzame en groene manier.
Om 19:15 uur is de zaal open en om half 8 start het overleg. Het duurt tot 21:00 uur. Woont u
in de omgeving van de Voermanstraat en wilt u meedenken/doen? Dan ben u welkom om aan te
schuiven. Opgave en info: treesfeldbrugge@hotmail.com.

Lab Kloppend Hart klopt nog
Op woensdag 12 oktober was er in het WijkPaleis een vergadering van het Lab Kloppend Hart over
de toekomst van het winkelcentrum en de directe omgeving daarvan. Dat lab bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die belang hebben in en bij het winkelcentrum en een goede inrichting
van dat gebied. Inclusief bewoners. Keuzes waarover wordt gesproken: vergroening, het centrum
meer naar buiten richten, intern
meer verbindingen maken, woningbouw toepassen en genoeg
voor ouderen, parkeren, sociale
functies. De sfeer was plezierig. Het project is weer in een
nieuwe veelbelovend actieve
fase beland. Aan de bewonerskant is dit succes ook mede te
danken aan het taaie doorzettingsvermogen van mensen als
Klaas Stad, Henk Loeff, Reinder
Gooijaarts en Derk den Boer.
Bewoners die nieuw instappen
zijn welkom. Opgave en info:
mooiwelpaddepoel@ziggo.nl.

Nieuwe paleisbewoners: WIJS en WarmteStad
De WIJS-locatie bij de SNS bank is gesloten maar er is goed nieuws voor bewoners met vragen: de
studenten hebben onderdak gevonden in het WijkPaleis en zijn daar elke maandag tussen 10:00
en 16:00 uur aanwezig. Vanaf 11 oktober zal Mathilde Mars van WarmteStad vragen beantwoorden over de werkzaamheden in Paddepoel-Zuid, elke dinsdag van 12:30 tot 14:30 uur tot aan de
kerstvakantie.

Volg ons online
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P R I J SWO O R D Z O E K E R
De woordzoeker van deze week heeft als thema roemruchte voetbaltrainers uit heden en verleden. Als u ze allemaal weggestreept heeft, kunt u als het goed is
met de resterende letters de naam van nog een trainer vormen. Om kans te maken op de smakelijke puzzelprijs dient u deze naam in te sturen naar
hj.falkena@gmail.com. Wie aan kan geven bij welke voetbalclub deze trainer zijn loopbaan is begonnen maakt dubbele kans. Veel succes!

ADRIAANSE
ADVOCAAT
ANCELOTTI
BLIND
BUIJS
CRUIJFF
FERGUSON

HERRERA
HIDDINK
HITZFELD
HUGHES
IVIC
JANS
JOL

KISTEMAKER
KOEMAN
KORBACH
KRAAIJ
LIPPI
LOBANOVSKI
LODEWEGES

MICHELS
MOURINHO
POPOVIC
REHHAGEL
RIJKAARD
RIJVERS
SACCHI

SANTANA
SIMEONE
TRAPATTONI
VAN BASTEN
VAN GAAL
VAN MARWIJK
VERBEEK

Woordzoeker september
De oplossing van de woordzoeker was ‘Jupiterstraat’. Alle 18 inzendingen waren correct! Dit ondanks dat er een foutje in de puzzel geslopen was, zoals meerdere
attente lezers opgemerkt hebben. De winnaar van de puzzelprijs was Henk Pijper.

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

Hans Akkerman’s

OLIEBOLLENKRAAM
Ook uw adres
voor oudjaarsdag!
Geopend van
8.00 tot 19.00 uur
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Bericht van De Wegwijzer
Op dinsdag 4 oktober hadden we veel verschillende workshops bij
ons op school: koken, yoga, breakdance, judo, kinder-persbureau en
techniek. De kinderen hebben kunnen proeven aan de verschillende
workshops en kunnen na de herfstvakantie weer kiezen uit verschillende workshops in de hele wijk!

Opening Kinderboekenweek

Mooie start Workshops creatief HERgebruik
Door: Hilly Udding en team.
Op zaterdagen 22 oktober, 5 en 19
november zijn er weer workshops
creatief en duurzaam HERgebruik in Wijkpaleis Paddepoel
van 13.00 tot 15.00 uur. Onder
het genot van koffie/thee en een
koekje mag u iets creatiefs, moois
of nuttigs maken van materialen die vaak worden weggegooid.
De workshops zijn geschikt voor
iedereen. Voor kinderen is er een
knutseltafel met veel verschillen-

de materialen waarmee zij aan de
slag kunnen. In het Wijkpaleis is
voldoende materiaal aanwezig en
er staan verschillende voorbeelden van wat u zou kunnen maken.
De komende weken gaan we
kleine tasjes maken van restjes
stof en met kralen werken en we
maken met hout en fotolijsten
heel mooie nieuwe dingen. Ook
gaan we huishoudelijke producten zoals eigen vloeibare wasmiddel, allesreiniger en wc blokjes

maken. Zo maken we samen de
wereld een beetje beter door
duurzaam om te gaan met spullen en materialen. Meedoen en
aanmelden: Vooraf aanmelden
kan bij Ingrid Werleman. Wapp
0617079859 Telefoon 0613304986
e-mail: ingridwerleman@gmail.
com Gewoon inlopen mag ook. De
workshops worden gehouden in
Wijkpaleis, Dierenriemstraat 242,
naast de dierenwinkel. Meer info:
www.wijkpaleispaddepoel.nl

Amusementskoor zoekt zangers m/v
Sopranen, alten, bassen en tenoren. Laat je stem horen!!!!
Het Noorder Amusements Koor
brengt op een prettige, ontspannen wijze een populair repertoire ten gehore, dat iedereen aanspreekt.
Het koor wordt geleid en begeleid
door een professionele dirigent en
een pianiste.
Een kleine greep uit het veelzijdig, licht en vrolijk repertoire:

Succesnummers uit musicals,
bekende nummers in o.a. het
Nederlands, Engels, Italiaans.
Onder andere Slavenkoor, Boudewijn de Groot Medley, Charles
Aznavour, Beatles.

Wij repeteren iedere maandagavond van 19.30 uur tot 21.30
uur in Zorgcentrum de Es, Beukenlaan 156, 9741 HM Groningen
(Selwerd)
U BENT VAN HARTE WELKOM !

Heeft u altijd al bij een koor willen zingen, kom dan eens vrijblijvend bij ons langs op de repetitie
om te luisteren mee te doen. U
bent van harte welkom!

Voor meer info kunt u bellen
met Carolien Lanenga. Tel 0505271313
Of kijk op onze website :
www.noorderamusementskoor.
webklik.nl

Rectificatie
In de bewaarbijlage van Nummer 1 van september is in de haast een vervelende fout
geslopen. De bingo in Wijkcentrum de Berk kost € 5,Dit blijkt niet juist te zijn.
De juiste kosten zijn: 1e kaart voor 10 ronden kost € 10,-, extra kaart kost € 2,50 en een extra
kaart voor de superronde kost ook € 2,50.

Op woensdag 5 oktober hebben we op de Wegwijzer de Kinderboekenweek geopend met de gi-ga-groendans op het schoolplein. Boekenweken staan in het teken van: lezen! De kinderen van groep 8 gaan bij de
kleuters lezen en op vrijdag 14 oktober sloten we de Kinderboekenweek af met een boekenmarkt.

Wethouder Eikenaar opent de kledingbank

Nieuwe plek voor kledingbank aan
Pop Dijkemaweg 31a
Door Hans Knot
Hebt u dat nou ook? U kwam
bij een organisatie en ineens zijn
ze weg? Foetsie. Maar gelukkig
is er de krant die kan zeggen
waar ze zitten. Zo zit Kledingbank de Zeecontainer nu aan de
Pop Dijkemaweg 31A. De nieuwe, frisse en vooral ruime nieuwe
locatie van de Zeecontainer werd
officieel geopend door wethouder Eelco Eikenaar van armoede,
inkomen en schulden.
De nieuwe locatie op het westelijke punt van de Ulgersmaweg is
gemakkelijk te vinden naast het
grote verdeelcentrum van DHL.
Ook inwoners van onze wijken
zijn hier van harte welkom.
Nu alles snel duurder is geworden, neemt ook het aantal mensen toe dat gebruik wil maken

van de gratis kledingbank. Daardoor ontstond de noodzaak voor
De Zeecontainer om een ruimere locatie te zoeken. Dat is met
hulp van de gemeente Groningen
gelukt.
Het nieuwe pand aan de Pop Dijkemaweg biedt meer mogelijkheden. Zo is er het Zeecafé, waar
je even een gratis kopje koffie
of thee kunnen drinken en met
elkaar in gesprek kunnen komen.
Verder geeft men bij De Zeecontainer verzorgingsproducten weg
aan klanten, net als kleine huishoudelijke producten en witgoed.
Via Facebook kunnen klanten
gratis grote meubels krijgen. En
er is ook een vorm van samenwerking met het Menstruatie-armoedefonds. Vrouwen kunnen bij
hier maandverband of tampons
krijgen.

“DAMES, SCHEREN IS VOOR HEREN”
DEFINITIEF ONTHAREN

Beroemdheden wereldwijd gingen
voor definitief ontharen
met de Soprano Ice

Ochtend
spits

• In 6 tot 10
behandelingen klaar

Sinds het nieuwe schooljaar is onze ochtendroutine flink omgegooid. De
jongste is van school veranderd en daardoor gaat hij niet meer met de
taxi, maar brengen we hem zelf. (Dit is geen klacht, het is echt heel fijn
dat dit nu weer kan).

• Meest veilige medische
laserapparaat

Echter, eerst was het zo dat onze middelste VROEG gehaald werd, rond
7:15) ik dan met hem rustig een ochtendspits draaide en daarna nog
een keer met de rest. Nu komt de taxi van de middelste rond 8:00 en is
iedereen tegelijk beneden en dat is echt wel even wennen! Middelste is
nog maar net de deur uit, of de andere twee moeten ook.

• Medisch geschoold
ontharingsspecialist
UITSTRALING IS SCHOONHEID
Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk

Dit geeft nogal hoge chaosgehaltes met schooltassen, eten, drinken,
knutselprojectmaterialen en gymtassen die met de goede persoon mee
moeten. Daarbij hebben bijvoorbeeld broodbakjes de onhebbelijke
neiging om zich om te draaien in de vaatwasser als je haast hebt en dan
vol te staan met water. Nu staan wij beiden niet bekend om ons geniale
denkvermogen 's morgens als we net wakker zijn, dus het is nogal een
uitdaging.
En dan nog bijkomstig gedrag van de kinderen, voorbeeldje van vanmorgen; Onze puber van 14 komt naar beneden, midden in de ochtendspits en roept blij dat de eerste drie uur uitvallen. En dan minder
blij dat hij bekaf is. Ik vraag hem waarom hij dan uit bed en beneden
is, maar dat moet je blijkbaar niet vragen aan een ochtendpuber. Dan
halen ze alleen hun schouders op.

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

op alle voorraadmodellen

Vervolgens smeert hij een broodje, eet deze op, smeert 2 broodjes voor
school, eet die met zijn duffe hoofd ook op en is vervolgens helemaal
knorrig. Probeer dan maar eens tussen het grinniken door het goede
kind met de goede jas aan en de goede tassen op de taxi te zetten!
Wie is wie? Marchien (38, dat ben ik). Ik ben meestal goedgemutst en schrijf
graag (k)luchtige columns. Getrouwd met; Maarten (41, maar dat mag ik
vast niet in de krant zetten) Samen hebben we drie zoons van 14, 12 en
bijna 10. Met z'n vijven in een rijtjeshuis in Selwerd is het bij ons vaak een
gezellige janboel.
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Bericht van het Wijkplatform Selwerd
Het is voor velen een beetje stil
geweest maar op de achtergrond
waren en zijn we druk met allerlei
zaken bezig.
Bestuur en leden
Het dagelijks bestuur hebben we
bijna compleet, we zoeken nog
een penningmeester. Moeilijk is
deze kas niet. En we zoeken ook
nog leden die ons kunnen en willen helpen.

Activiteiten 2022;
Op activiteitengebied hebben we
de BSV Selwerd financieel ondersteund voor de springkussens die
tijdens de grote vakantie daar
stonden. Ook de Wijkkrant Nummer 1 hebben wij ondersteund
met financiële middelen. En
als klapper met een fantastisch
resultaat de tweede Buurttaxi die
mede dankzij een bijdrage van
ons aangeschaft kon worden. Verder hebben we vanaf de invoering
van het betaald parkeren bezwaar

gemaakt dat het betaald parkeren alleen in Selwerd tot 22.00
uur geldt. Uiteindelijk hebben
we voor elkaar gekregen dat dit
is teruggedraaid tot 18.00 uur.
Verder zijn we steeds in gesprek
met woningcorporatie Nijestee.
Ook met de gemeente en andere
wijkraden voeren we regelmatig
overleg.
Infopunt winkelcentrum Selwerd;
Sinds kort zijn we ook aanwezig
in het infopunt op het winkelcen-

trum Selwerd. Kom gerust eens
langs we zijn er niet altijd maar
u kunt ons ook bereiken op wijkplatform@selwerd.info voor informatie opmerkingen etc.
En verder zie de website
www.Selwerd.info
Uitgaven wijkbudget 2022;
We hebben nog wat geld voor
het jaar 2022 in de pot zitten dus
heeft u ideeën voor Selwerd we
horen het graag.

Vergaderingen wijkplatform;
We vergaderen elke 2e dinsdag
van de maand en die is openbaar
u bent van harte welkom. Plaats
van het vergaderen is ontmoetingscentrum “de Berk” en we
beginnen om 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur.

Het is weer SHOP, SCAN & WIN

Door: Ingrid Werleman.
Ja en er zijn al diverse mooie
prijzen gewonnen in de geweldige
'Shop, Scan & Winweken'. Ja, want
de hele maand oktober maakt het
winkelend publiek bij Winkelcentrum Paddepoel kans op heel veel
leuke prijzen. Er zullen duizenden prijzen weg worden gegeven!
Elke dag dus kans op meer dan
100 prijzen.

Hoe kunt u als klant deelnemen
aan deze actie? Bij elke besteding
van €10,- of meer ontvangt u een
voucher met daarop een unieke
barcode.
De voucher kunt u bij de prijzen
generator (scanapparaat) scannen om te zien of u een prijs of
een leuke korting gewonnen hebt.
Deze staat op het speciaal daarvoor aangeklede plein bij Zeeman.

Hebt u een prijs dan print de prijzen generator een bon met daarop
alle informatie over de prijs en in
welke winkel de prijs afgehaald
kan worden. U kunt uw prijs t/m
30 november 2022 ophalen.
DUS.... u weet het..."Op Winkelcentrum Paddepoel moet je zijn
in oktober, daar geven ze meer
dan 100 prijzen per dag weg!"

‘Wees Welkom’ zegt het team van WerkPro dat het wijkrestaurant runt

Piet Groothuizen
exposeert in Wijkpaleis
Paddepoel
Piet Groothuizen woont in Paddepoel schildert sinds 1980. Aanvankelijk als autodidact, maar daarna volgde hij lessen bij een aantal
bekende schilders in Groningen
om de fijne kneepjes van de schilderkunst onder de knie te krijgen.

over laag op te bouwen. Hierbij
besteedt Piet bijzondere aandacht
aan de lichtval binnen het schilderij. Ook probeert hij door middel
van kleurwerking een bepaalde
diepte aan de verschillende voorstellingen te geven.

Onderwerpen voor zijn schilderijen vind hij vaak in zijn directe
omgeving. Hierbij gaat zijn voorkeur uit naar stadsgezichten, landschappen, stillevens en natuur.

De tentoonstelling bevat onder
meer enkele Groninger stadsgezichten en schilderijen van het
Noorderplantsoen.
De expositie is te bezoeken op
donderdag, vrijdag en zaterdag
tussen 13.00 en 17.00 uur tot en
met 31 december 2022.

Zijn techniek, olie- en acrylverf
op paneel, biedt hem de mogelijkheid om zijn voorstellingen laag

Buurten Bij Bernlef opent haar nieuwe entree
Door Ingrid Werleman
Het was een lang gekoesterde
wens van wijkrestaurant Bernlef
om een ingang te krijgen die het
restaurant toegankelijker maakt
voor wijkbewoners. Deze ingang
werd op 12 oktober officieel in
gebruik genomen door wethouder
Inge Jongman. Van een restaurant dat vroeger deel uitmaakte van een verzorgingsinstituut
is Buurten Bij Bernlef ondertussen een volwaardig ontmoetingscentrum geworden. De hele wijk
is haar doelgroep. Men kan er
koffiedrinken, eten, vergaderen,
familiebijeenkomsten en allerlei
evenementen organiseren. Het
enige dat ontbrak was een eigen
ingang aan de Venuslaan. En die
is er nu ook.

Wethouder Jongman opent de nieuwe ingang.

Foto Hans Mulder
Zicht op de bouwplaats van de Huismeesters gezien vanuit de Kornoeljestraat.

UDIHiG, de finale presentatie!
De Finale Presentatie

Op donderdag 27 oktober biedt het UDIHiG onderzoeksteam u de eindpresentatie
van de resultaten van de laatste drie jaar, van het onderzoek naar mogelijke
bouwkundige ingrepen in de wijk die de gezondheid kunnen verbeteren.
Aan het eind van het eerste onderzoeksjaar werd een herontwerp van een deel
van de Zonnelaan, tussen de Eikenlaan en de Pleiadenlaan, gepresenteerd
in aanwezigheid van de toenmalige wijkwethouder, Paul de Rook.
Ook deze keer zullen de definitieve resultaten van de herontwerpen,
nu van drie gebieden in de wijk, worden gepresenteerd.
Ditmaal in aanwezigheid van de huidige wijkwethouder, Eelco Eikenaar.

Het programma:
• Inloop vanaf 14.45 uur, start om 15:00 uur
• Welkomstwoorden
• Korte introductie met als titel: “ hoe was het ook alweer “
• Presentatie van de herontwerpen voor 3 locaties,
inclusief de resultaten van het onderzoek
• De respons van de wijkwethouder en gesprek met wijkbewoners
• De kijk op het onderzoek van twee betrokken wijkbewoners
• Na afloop is er kans om de ontwerpen nog even in virtual reality te bekijken

Komt allen!!!
U bent hierbij van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen
en mee te spreken over de resultaten van het onderzoek.

We zien u graag op donderdag 27 oktober in het Wijkpaleis !

DE PLEK: het Wijkpaleis (Dierenriemstraat 242,
in Winkelcentrum Paddepoel)
DE DAG: donderdag 27 oktober
HET TIJDSTIP: van 14.45 tot 16.45 uur

De dagen worden weer korter...
Geef inbrekers geen kans! Je laat een bewoonde indruk achter door op een
paar lampen tijdschakelaars te gebruiken. En ook al verlaat je je woning voor
een kwartier; doe de ramen dicht en draai de voordeur op het nachtslot.
Bij verdachte situaties bel je direct 112.
www.nijestee.nl/prettig-wonen
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P.st. € 6.95

2 voor€ 10,00
Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl
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