WijkPaleis Paddepoel

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

is geopend op:
ma
di
do
di t/m za

Hulp nodig bij aanvragen
energietoeslag e.d.?
10:00 – 16:00 u (WIJS)
Ga dan op maandag
12:30 – 14:30 u (WarmteStad)
langs bij WIJS of maak
18:30 – 20:30 u (Paddepoel Energiek)
een afpraak via Whatsapp
13:00 – 17:00 u (Co-creatie /
WijkPaleis Paddepoel) of mail Wijkpaleis

Mail: contact@wijkpaleispaddepoel.nl
Telefoon: 06-20982461, bij geen gehoor WhatsApp
Website: https://www.facebook.com/wijkpaleispaddepoel

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

Vrijdag 25 november en vrijdag 9 december tussen 13:00 – 17:00 uur

ENERGIEBESPAARACTIE: Vul je tasje bij Wijkpaleis Paddepoel!
Boek een gratis energiecoach en
krijg hulp van een energie-klusser
U wilt heel snel aan de slag met de gehaalde
spullen maar vindt het moeilijk om zelf de tochtstrips aan te brengen of durft niet op de ladder
voor de lampen? Of u heeft vragen over de beste aanpak voor uw huis?
Op beide dagen zijn er energiecoaches van
Paddepoel Energiek aanwezig en kunt u een afspraak maken voor hulp van de Energieklusbus!
Samen met Duurzaam Groningen (gemeente
Groningen) en WIJS organiseert Wijkpaleis een
ENERGIEBESPAARACTIE voor bewoners uit de
wijken Paddepoel en Selwerd.
Waar: Wijkpaleis Paddepoel, Dierenriemstraat
242 (naast de dierenwinkel)
Wanneer: vrijdag 25 november en vrijdag 9
december tussen 13:00 – 17:00 u
Voor wie: voor iedereen die aan de slag wil
met energie besparen. Met dank aan de gemeente kunnen we een groot aantal energiebesparende producten GRATIS aanbieden, zoals
LED-lampen, radiatorfolie, deurdrangers en waterbesparende douchekoppen.

Kinderredactie november 2022
Op 10 november jl hebben voor het eerst de
kinderen van het kinderpersburo hun eerste
schreden gezet op het journalistieke pad. Elders
in de Nummer 1 vindt u hun eerste werkstuk. De
workshops worden gegeven op de donderdagmiddag (14.30 tot 16.00 uur) in de Bisschop
Bekkersschool als onderdeel van de naschoolse
opvang. Het is een samenwerking met de Nummer 1. De kinderredactie die u hier ziet is de
groep die ook de volgende krant de pagina van
het kinderpersburo zal verzorgen. Dan hebben ze

vier weken de tijd om de diepte in te gaan en
nog meer te vertellen wat hen in hart en ziel bezighoudt. Deadlinewerken hebben ze al geleerd.
En teamwerk zit er bij deze leerlingen ook al in.
Er waren nog enkele leerlingen die zich hadden
opgegeven. Zij mogen zich alsnog melden, maar
wees er volgende keer dan bij! Heeft u interesse
in het werk van het kinderpersburo en de groeimogelijkheden? Neem contact op met juf Jolanda
Groenewold - telefoon: 06 29258559. Vriendelijke groeten van Ingrid Werleman en Titia Struiving.

Let op: voor de tasjes geldt OP = OP en maximaal 1 tasje per adres*. Hiervoor hebben we
uw naam, en adres nodig.
*maximaal één tasje per adres, en dus niet van
toepassing als u al eerder heeft meegedaan
aan een actie of een energie-cadeaubon heeft
ontvangen.
Geen zin in een tas met spullen, neem dan een
van de bonnen mee t.w.v. 50 euro. Ook deze
bonnen kunnen ALLEEN worden gebruikt voor
energiebesparende producten.

Cakebakster gevonden!
Na onze vorige oproep
voor enthousiaste bakkers voor onze Cake
van de Week kregen
we bezoek van Rineke.
Die nam geen halve
maatregelen en gaf aan
dat ze ons kon voorzien
van cake voor een
hele maand. Rineke’s
eerste bakproduct, een
STROOPWAFELCAKE
is door de paleisproevers zeer goed ontvangen & op het moment
van schrijven genieten
we van een heerlijk stuk
marmercake!

De dialoog waar iedereen van elkaar kan leren en
die nodig gevoerd moet worden
Wij zijn studenten van het Noorderpoort College en lopen onze stage bij de Stichting Islamitische
Zorg. Wij zijn met studenten van diverse afkomsten en religieuze achtergronden. Maar hebben allemaal de drive om een diploma te halen. Ook om iets te doen me belangrijke knelpunten in zorg en
samenleving. Wij zijn geregeld te vinden in het Wijkpaleis in Paddepoel. Wij hebben een ambitie
en dat is dat we een open gesprek kunnen voeren. Een dialoog. En wij gaan jongeren, bestuurders,
sociaal werkers, beleidsmakers, docenten, ouders en ouderen uit de wijken Paddepoel, Selwerd,
Vinkhuizen en Tuinwijk uitnodigen om te komen praten en jouw of uw mening willen we ook horen!
Wat missen jongeren? Wat weet jij ervan wat jongeren missen? Heb jij het antwoord? Kom langs
op onze dag die we speciaal voor u/jou organiseren en noteer in je agenda alvast de datum 3011-2022. Wil je wat vertellen? Neem dan contact op met Karima via de whatsapp 06-20190004
of mail naar: stichtingislamitischezorg@outlook.com.

Tot dan! Like to see you!

Nummer 1
Wijkkrant voor Selwerd en Paddepoel

OOK

VOORDELIG
ADVERTEREN
IN DE WIJKKRANT VAN 14 DECEMBER ?
Bel 0595-437777 of mail naar kranterij@noordpers.nl

BENT U AL KLAAR
VOOR DE WINTER?
Geef uw fiets een

WINTERBEURT
nu slechts

€ 35,-

(elektrische fietsen € 45,-)

REPARATIE VAN ALLE MERKEN,
‘S OCHTENDS GEBRACHT,
‘S MIDDAGS KLAAR!

op alle voorraadmodellen
op alle voorraadmodellen

SCHOONMAAKWERK
Meedoen in Sunny Selwerd 20 UUR
Bij een goedlopende online kookwinkel. Zoeken ze een
BEZORGER, PIZZA BAKKER,
schoonmaakmedewerker.
KEUKENMEDEWERKER,
Het gaat om 20 uur in de week, samen met de schoonmaker die nu
ook al rechtstreeks in dienst is. Je kan de uren zelf indelen, maar je
KOK, AFWAS,
dient ook rekening te houden met stofzuigen buiten kantoortijden.
Dus in de avonduren of in het weekend.
BALIE MEDEWERKER,
Verdiensten: minimumloon
BEDIENINGSMEDEWERKER
Dit restaurant bereidt en bezorgd pizza's en gerechten op een
houtskool grill.
De medewerkers hebben allemaal verschillende nationaliteiten, maar
op de werkvloer wordt Nederlands gesproken. Vooral geschikt voor
inburgeraars!
Het is een ideale plek om te integreren en de Nederlandse taal te
leren. Je zal je snel welkom voelen.
Je hoeft geen ervaring in de horeca te hebben, maar ervaring is wel
een pré.
Het betreft betaald werk!
Werktijden in overleg. De zaak is 7 dagen per week geopend en van
's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn er werkzaamheden te doen.

Contactpersoon
Naam: Mevrouw Loeky Tsolakos
Telefoonnummer: 0621517288
E-mailadres: loeky.tsolakos@groningen.nl

SCHOONMAKER SCHOLEN
10 TOT 15 UUR
1.
2.
3.
4.
5.

Kluiverboom (na 15:00; ma – vrij 2 uren per dag)
Bolster (16.00 – 20.00; ma - vrij)
Augustinus (na 15.00; ma - vrij)
Wessel Gansfort (na 16.30 ma - vrij)
Gomarus college Vondelpad (17.30 – 20.30; ma – vrij)

• Uren in overleg, 32 uur
• Tijdelijk contract, voor 7 maanden

Voor de eerste twee locaties is het belangrijk dat iemand zelfstandig
kan werken. Bij de laatste drie locaties is er meer begeleiding
aanwezig.

Contactpersoon
Naam: Mevrouw Loeky Tsolakos
Telefoonnummer: 0621517288
E-mailadres: loeky.tsolakos@groningen.nl

Contactpersoon
Naam: Mevrouw Loeky Tsolakos
Telefoonnummer: 0621517288
E-mailadres: loeky.tsolakos@groningen.nl

Inloopspreekuur Informatiepunt
Elke donderdag van 15.00 tot 16.00 uur heeft Nijestee een
spreekuur voor de bewoners in Selwerd. Je bent dan welkom in het
Informatiepunt aan de Eikenlaan 11 (de oude plek van de
fietsenmaker) voor al je vragen of om een praatje te maken. De koffie
en thee staat voor je klaar. Hopelijk tot dan!
www.nijestee.nl

Parkinson,
CVA, Reuma,
MS

ADVERTORIALS

Corona-, Hart-,
Long-,
Revalidatie

Uitstraling is schoonheid bij Salon Natural
Looks in Westerbroek

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

Workshop

WESTERBROEK – Amber Beudeker uit
Westerbroek is gediplomeerd schoonheidsspecialiste. Met haar Salon Natural Looks, die ze twee jaar geleden is
gestart aan de Borgweg 83, heeft de
21-jarige onderneemster zich inmiddels
gespecialiseerd in definitief ontharen en
meerdere behandelingen.

“Bollenmand vullen”
en bloembollenverkoop

Tijdens deze workshop vult u onder begeleiding
een bollenmand met ca. 130 bloembollen,
verdeeld over 5 lagen. Van februari tot half
mei staan de bloemen in volle bloei!
Prijs v.a. € 37,50 p.p.
Tevens zijn er kant-en-klare bollenmanden en
thuis-vul-bollenmandpakketten verkrijgbaar!
Kijk voor meer informatie op onze site:
www.vanoostwaard.com

Openingstijden:
• wo. - vr. 10.00 - 12.00
en 13.30 - 17.00 uur
• za. 10.00 - 12.00
en 13.30 - 16.00 uur

KWEKERIJ VAN OOSTWAARD • De Akkers 17 • Zuidbroek • Tel.: 06 - 5185 4872

“DAMES, SCHEREN IS VOOR HEREN”

Vergoeding
definitief ontharen

,,In 2020 heb ik mijn diploma gehaald
voor ontharingstechnieken, waardoor
ik op dit moment de jongste ontharingsspecialiste van Nederland ben.’’ Een
behandeling voor definitief ontharen
neemt zo’n 6 tot 10 sessies in beslag en
wordt vergoed door zorgverzekeraars als
de behandeling in het gelaat plaatsvindt.
,,Daarnaast ben ik in de afrondende fase
van een opleiding tot medisch schoonheidsspecialiste tot dermatologie, waardoor ik kan samenwerken met huisartsen en huidtherapeuten. Dat heeft als
voordeel dat huisartsen op de hoogte
zijn van mijn kennis. Daarbij word ik
sinds kort ook vergoed voor behandelingen zoals acné en camouflagevlekken op
het lichaam.’’

Naast medische behandelingen kunnen
klanten terecht voor epileren, verven,
harsen, onzuiverheden en dieptereiniging. ,,Alle laserbehandelingen voor
definitief ontharen gebeuren met het
medisch laserapparaat Soprano Ice dat
door meerdere instanties is goedgekeurd
en prijzen heeft gewonnen. Het is nagenoeg pijnloos en stoppen kan na elke behandeling.’’
De lasertechniek is geschikt voor alle
haar- en huidskleuren en kan ingezet
worden over het hele lichaam bij mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Salon
Natural Looks is aangesloten bij beroepsvereniging De Anbos, waardoor eveneens een aantal behandelingen worden
vergoed door onder andere Menzis, Achmea en VGZ.
Wie meer wil weten over alle behandelingen of een afspraak wil maken,
kan contact opnemen via 06-25215707
(ook via WhatsApp) of een mail sturen
naar info@salonnaturallooks.nl.

Een mand vol bloemen bij Kwekerij
Van Oostwaard

door meerdere zorgverzekeraars mogelijk!
O.a.: menzis, Achmea en VGZ.
• In 6 tot 10 behandelingen klaar
• Meest veilige medische laserapparaat
• Medisch geschoold ontharingsspecialist

U zit niet vast aan een pakket,

Stoppen op elk moment
is mogelijk!!
Gratis 6e Laser behandeling
Gratis
wenkbrauw
behandeling
Borgweg 83
9608 TG | Westerbroek
Telefoon: 06 - 252 157 07
info@salonnaturallooks.nl
www.salonnaturallooks.nl

ZUIDBROEK – Nu al gezellig met het
voorjaar bezig zijn, wie wil dat niet? Dat
kan de komende maanden bij Kwekerij Van Oostwaard aan De Akkers 17 in
Zuidbroek.

130 bloembollen. Dit gaat laag voor laag
(de zogenaamde etagebeplanting). Bovenop de bollen komen vijf winterharde
viooltjes, zodat de mand er direct vrolijk
uitziet.

Jan en Renate van Oostwaard organiseren hier in november en december
workshops ‘Bollenmand vullen’. De deelnemers worden ontvangen met koffie of
thee en daarna is het tijd om aan de slag
te gaan. Onder enthousiaste leiding van
Jan en Renate vult men een mand met

Vanaf februari tot en met mei kan men
dan thuis genieten van een kleurrijke,
zelf gemaakte mand met bloemen. Voor
meer informatie en kant-en-klare bollenmanden kunnen belangstellenden terecht op de website www.vanoostwaard.
com.

Hans Akkerman’s

OLIEBOLLENKRAAM
Ook uw adres
voor oudjaarsdag!
Geopend van
8.00 tot 19.00 uur
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06 - 25 120 120

Geldig t/m donderdag 22 december 2022

Oliebollenkraam
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Het menu

Waldorfsalade met kipstukjes en walnoot

Kom dineren

op donderdag 15 december!
U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur

Opgeven kan tot vrijdag 9 december
Let op, vol = vol
U kunt zich opgegeven in het restaurant
of telefonisch, 050-211 25 44
Kosten: €22,50 p.p.
(betalen bij opgave)

Heldere bouillon met bospaddenstoelen
en tuinkruiden

Kiprollade gevuld met tutti frutti en crepinet
Rode portsaus
Groene aspergepunten
Rode stoofpeertjes of witlofsalade
Gratin met room en kaas
Puree met verse bieslook
Luxe kersttaartje van roomijs met slagroom
Koffie/thee met een bonbon

Al meer dan 50 jaar uw visspecialist
in Winkelcentrum Paddepoel

✁

Lekkerbekjes

4 halen
3 betalen

(de grote lekkerbekken à 5,50 per stuk)
1 bon per persoon

1 bon per persoon, geldig t/m 31 december ‘22

Denkt u ook aan het op tijd
bestellen voor de feestdagen?
Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

