


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

Hulp nodig bij aanvragen energietoeslag e.d.?
Ga dan op maandag langs bij WIJS of maak
een afpraak via Whatsapp of mail Wijkpaleis

Op 30 november jl. organiseerden 15 jongeren 
‘Open Blik; de dialoog die nodig gevoerd moet 
worden.’ Het gaat om jongeren die een bijzon-
dere route volgen: namelijk de opleiding voor 
Islamitische Hulpverlening. Zij volgen praktijkles-
sen in het Wijkpaleis. Van daaruit hebben ze 
vragen opgehaald bij de jeugd in Paddepoel, 
Selwerd, Vinkhuizen en Tuinwijk. Ze hebben 
daar zes thema’s uitgefilterd. En die zijn 30 no-
vember nader uitgediept onder leiding van Lida 
van den Broek, auteur van het boek ‘Wit is nu 
aan zet’ , over racisme. Er waren in totaal circa 
45 personen aanwezig. De organisatie was in 
handen van de studenten. De middag was in-
houdelijk zo succesvol dat er nu een vervolg in 
voorbereiding is.
Wally van de Vlugt, voorzitter van de stichting 
Cocreatie hield een lezing en werd opgevolgd 
door Fatima al Oqbi. Na de inleidende gesprek-
ken is het publiek in een grote kring gaan zitten. 
Mede dankzij de deskundige gespreksleiding en 
de leuke werkvorm (met een open blik met stellin-
gen in het midden) kwamen de tongen goed los. 
En er werd met veel respect naar elkaars verhaal 
geluisterd. Dat kon zijn: een humoristische anek-
dote over de vraag wat je doet als jongens je 
lastig vallen op straat. Of je openlijk afvragen 
of 16 uur schermtijd per dag wel wat veel is. En 
ook: persoonlijke verhalen vanuit traumatische 

ervaringen. Afsluitend werden er open blikken 
uitgedeeld met wat lekkers voor de sprekers. Dit 
was een mooi idee. Tijdens de dialoog kwam 
het gesprek ook op het thema discriminatie en 
racisme. Jaël, medeorganisator van Open Blik 
wil de aandacht hier graag nog eens aandacht 

voor vragen. ‘Het is bijna moeilijk om te geloven 
in dit multiculturele land waar naast de eierbal 
inmiddels ook afhaalchinees en Döner de meest 
gegeten etenswaren zijn geworden, er sprake is 
van discriminatie op de arbeidsmarkt. Komt het 
door de achternaam? De melanine kleur op de 

foto in je CV? Door je baard/ hijab? Het blijft 
een moeilijke kwestie. Hoe gaan we hier mee 
om?’  In een volgende Open Blik Dialoog zal 
onder andere hierover verder worden gespro-
ken. Meepraten? Reacties? Meld het aan via 
mooiwelpaddepoel@ziggo.nl 

Een bijzondere rol op Open Blik was weggelegd 
voor Fatima Al-Oqbi. Zij is een van de studenten 
die zelf de nodige pittige ervaringen heeft met 
‘labels’ (etiketjes) die je opgeplakt kunt krijgen en 
waar je erg veel last van kunt hebben. Zij hield 
een warm pleidooi hield voor het stil staan bij 
jezelf en je problemen. Haar praatje is bijgaand 
onder de titel  wanneer ga jij je leven helen? af-
gedrukt.
Wat wil jij bereiken? Wat zijn jouw doelen? Wel-
ke stappen ga jij nemen om te komen waar jij 
wilt komen? 

Ik maak me zorgen om de maatschappij, hoe we 
met elkaar omgaan en hoe we elkaar bestem-
pelen en veroordelen. Er is weinig begrip voor 
elkaar, we praten wel maar we luisteren vaak niet 
goed. 
Iedereen is geboren als puur mens, al zie ik 
steeds vaker mensen met een hart van steen. 
Hoe kun je dit helen? Ga bijvoorbeeld vaker de 
natuur in, leg je telefoon wat vaker weg, ga jour-

nalen en praten. Wees  dankbaar voor wat je 
hebt, terwijl je werkt aan wat je wilt. 
De  wereld helpen betekent eerst jezelf helpen 
en je eigen patronen doorbreken, wanneer jij 
verandert zul je merken dat je omgeving mee 
verandert. Hoe onmogelijk het ook lijkt, er komt 
een dag dat je sterker zal zijn dan alles wat je 
hebt meegemaakt. 
Jongeren zijn de toekomst hoor ik 
vaak, maar wat doen we met 
deze toekomst? Het is alsof we 
in een omgekeerde wereld 
leven waarin stress, ziekte 
en eenzaamheid hebben. 
Terwijl wat we nodig hebben 
is hoop, dankbaarheid & ver-
binding. 
Het maakt niet uit hoe groot 
je problemen zijn, wel hoe je 
er mee omgaat. Want dat is 
waar je wel invloed op hebt. 
Wat jou triggert zegt niks over 
de ander, het zegt wel iets 
over wat jij te verwerken hebt. 

Wie jij vandaag bent, ben jij morgen niet, en 
het goede nieuws is, morgen ben je niet wie je 
vandaag was. Laat vandaag achter je en begin 
morgen met een nieuwe start.
Vergeef je verleden en de keuzes die je hebt ge-
maakt. Je hebt geen invloed op je verleden of 
heden, alleen op het hier en nu. 

Hoe fijn zou het zijn als je begrip hebt 
voor jezelf en een ander? Dat je je-

zelf kan zijn zonder masker. 
Dat we accepteren wie we zijn 
en met compassie kunnen le-
ven. 
De relatie die je hebt met 
jezelf, zet de toon voor de 
relatie die je hebt. Voor je 
de wereld kan geven wat je 
wilt, moet je jezelf geven wat 
je nodig hebt. 
Veel beleidsmakers denken 
dat jongeren niet zelf kun-
nen vertellen wat ze nodig 
hebben, waardoor jongeren 
vaak geen passende hulp 

krijgen en vaak denken ‘laat het maar zitten’. 
Ik zeg; laat het maar zitten met het niet voor je 
zelf op komen.  
Tijdens het praten liet ik  mijn papieren vallen 
op de grond. Deze  papieren staan symbolisch 
voor jou problemen met als boodschap; wan-
neer begin jij met opruimen? 
Soms moet je opofferingen maken om te komen 
waar je wilt komen. 
Jij hebt zelf de sleutel tot verandering! 

Jongeren organiseren Open Blik dialoog

Van links naar rechts: de flyer in de maak. Behalve Hasret waren mede-sponsors: Noorderpoort, Cocreatie Paddepoel, Stichting Islamitische Zorg, Ozan, 
Piccolo Roma en Pizzeria Sanaa. Midden: foto van het groepsgesprek (foto: Ingrid Werleman/ bewerking: Anders Brinksma). Rechts: de thema’s.

Wanneer ga jij je leven helen?

Noteren voor januari 
Wijkraad Paddepoel organiseert een 

nieuwjaarsborrel
op donderdag 26 januari van 

16 tot 18 uur voor inwoners van 
Paddepoel. In het Wijkpaleis.

Meer nieuws volgt!

Fatima Al-Oqbi spreekt haar 
publiek toe in het Kasteel.
Foto: Ingrid Werleman.

Op de dag dat we dit schrijven is het Warme Wintermarkt in de Vensterschool. Naast 
de truien, sokken, energiebonnen en gezelligheid is ook de ICT-hulp een groot succes. 
En even genieten van de mooie kerstboom natuurlijk. In Wijkpaleis Paddepoel siert 
straks een adoptiekerstboom van Tuin in de Stad de etalage. We hebben rondom 
Kerst aangepaste openingstijden. Op 23 december is het laatste spreekuurmoment 
met cake, dat wel! Wees welkom aan de Dierenriemstaat 242. 

Adoptiekerstboom van Tuin in de Stad

Energiebespaaracties 25 november en 9 december groot succes

Een kerstboom die na gebruik niet bij het grof vuil 
gaat maar weer de grond in gaat? Kan dat? Ja, dat 
kan. Op verschillende plekken in Nederland kun 
je een kerstboom adopteren – in Groningen start 
Frans Kerver van Tuin in de Stad vanaf dinsdag
6 december traditioneel met de verkoop van kerst-

bomen. Het Wijkpaleis doet ook dit jaar mee. Hebt 
u ook zin in zo’n boom bezoek dan Tuin in de Stad, 
Tarralaan 6, 9745 ER, Groningen op maandag tm 
vrijdag 12.00 / 16.00 of op zaterdag/zondag: 
10.00 / 16.00 uur. Niet later komen, dan is het te 
donker om een kerstboom uit te zoeken.

Wijkpaleis Paddepoel organiseerde deze winter 
samen met Stichting Paddepoel Energiek twee mid-
dagen waarbij wijkbewoners voor een bedrag van 
50 euro energiebesparende producten mochten 
uitzoeken – gratis welteverstaan. Hier waren pro-
ducten zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips 
en een waterbesparende douchekop te verkrijgen. 
De actie was mogelijk gemaakt door de gemeente 
Groningen die in 2035 zoveel mogelijk energie-
neutraal wil zijn. Daar hoort het verduurzamen 
van woningen ook bij. De eerste middag maakten 
63 mensen gebruik van het aanbod, bij de twee-
de middag waren het er boven de honderd. Dat 
OOG TV een mooi filmpje maakte over de acties 

zal zeker hebben bijgedragen. Het Wijkpaleis 
was sneller dan verwacht door de voorraad heen. 

Piet Hazekamp van Paddepoel Energiek staat 
de verslaggever van OOG TV te woord.

Ondertussen in het Wijkpaleis
Dierenriemstraat 242

(naast de dierenwinkel)

Tijdens de Kerstperiode gelden
aangepaste openingstijden.
Check hiervoor de website.







Volg ons online





Vergoeding
definitief ontharen
door meerdere zorgverzekeraars mogelijk!
O.a.: menzis, Achmea en VGZ.

U zit niet vast aan een pakket,

Stoppen op elk moment
is mogelijk!!

Gratis
wenkbrauw
behandeling

Gratis 6e Laser behandeling

“DAMES, SCHEREN IS VOOR HEREN”

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

• In 4 tot 10 behandelingen klaar
• Meest veilige medische laserapparaat
• Medisch geschoold ontharingsspecialist
• Samen streven wij naar een snel resultaat

We hebben een verwarrend jaar 
achter de rug. Het was een jaar waarin 
energieprijzen ineens omhoog schoten, 
door een militair conflict op ons 
continent. Het heeft bij veel mensen 
in onze wijken tot vragen geleid over 
mogelijkheden om energie te besparen 
en oplossingen om de energierekening 
te drukken. Paddepoel Energiek helpt u 
bij deze vragen, via onze energiecoaches 
(op afspraak) en het energiespreekuur 
in het winkelcentrum, iedere donderdag 
tijdens koopavond.

Bewonersvragen over Buurtwarmte
In 2022 heeft Paddepoel Energiek, 
samen met de Wijkraad Paddepoel, 
het initiatief genomen om een reeks 
avonden te organiseren voor bewoners 
over het buurtwarmtenet. Het doel van 
deze avonden is om bewoners in de 
gelegenheid te stellen vragen te stellen 
over het initiatief buurtwarmte. Over dit 
project is door Grunneger Power al veel 

informatie verstrekt, maar we hebben 
gemerkt dat bewoners nog diverse 
vragen hebben waarop men graag 
antwoorden wil. 

Tijdens bewonersavonden kunt u uw 
vragen stellen en Paddepoel Energiek 
en de Wijkraad zorgen ervoor dat deze 
beantwoord worden door betrokkenen 
van het project Buurtwarmte. Onze 
insteek: uw besluit over deelname aan 
Buurtwarmte neemt u op basis van de 
best beschikbare, eerlijke informatie. Dat 
zorgt voor het grootste draagvlak. Op 
5 oktober jl. was de eerste bijeenkomst 
met VVEs in Paddepoel. In 2023 breiden 
we dit uit en kunnen ook bewoners 
deelnemen. Wanneer u wilt meedoen 
aan deze avonden, stuurt u een email 
aan info@paddepoelenergiek.nl. We 
zetten u dan op de lijst met genodigden.

Energiecoaching en spreekuur
Voor het maken van een afspraak met 

onze energiecoaches stuurt u een e-mail 
naar info@PaddepoelEnergiek.nl of belt 
u naar 06 37421816. Zelf energiecoach 
worden? Dat kan. U hoeft ervoor geen 
technische achtergrond te hebben. 
Energiecoaches krijgen een korte cursus. 
Mocht u interesse hebben in deelname 
aan het bestuur van Paddepoel 
Energiek, dan maken we graag een keer 
kennis.
Het energiespreekuur door Paddepoel 
Energiek is iedere koopavond 
(donderdag, 18.30-20.30) in het 
Wijkpaleis in het Winkelcentrum 
Paddepoel (in de gang van Blokker en 
Jamin, naast de dierenspeciaalzaak). 
Piet staat u daar graag te woord.

Subsidiemogelijkheden
Een van de onderwerpen waar de 
energiecoaches u meer over kunnen 
vertellen is subsidies. Er zijn diverse 
‘potjes’ waar u gebruik van kunt maken 
bij duurzame investeringen. 

Geïnteresseerd? 
Vraag het onze energiecoaches 
(info@PaddepoelEnergiek.nl).

Vol groene energie naar 2023

Bestuur en energiecoaches
van Paddepoel Energiek

wensen u
een fijne kerst en

een goed 2023!

Namens Hair&Beauty
Paddepoel

Dierenriemstraat 112
9742 AK Groningen

050 571 1607 HairBeauty-Salon.nl





Meedoen in Sunny Selwerd
LEREN EN WERKEN IN  
DE OPTIEK 
  
Wat wordt er geboden? 
•  De mogelijkheid een toekomst op te bouwen én diploma’s te halen in 
een branche die vol op in ontwikkeling is 
•  Na het behalen van het certificaat gaat u voor 24 tot maximaal 
40 uur per week aan de slag gaat bij de opticien waar u ook stage 
heeft gelopen (arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden). In 
welke functie dit zal zijn en met welk perspectief is in overleg met de 
werkgever. 
•  Salaris: Ter onderhandeling met de werkgever. 
In de optiekbranche is geen CAO 
 
Vereisten voor het opleidingstraject 
•  Een diploma op minimaal mbo-2 niveau 
•  Goed met mensen/klanten om kunnen gaan 
•  Communicatief vaardig zijn 
•  Het leuk vinden om in een winkel te werken 
•  Dienstverlenend zijn 
•  Accuraat werken 
•  Het interessant vinden om trends en ontwikkelingen te volgen 
•  Affiniteit of ervaring met zorg hebben OF affiniteit of ervaring met 
klanten adviseren hebben 
•  Een voorliefde voor techniek hebben OF affiniteit en ervaring in 
beroepen die te maken hebben met gastvrijheid hebben

Heeft u de kwaliteiten die wij zoeken en wilt u meer weten? Meld u snel aan 
Aanmelden: Mark Breedijk / mark.breedijk@groningen.nl 

 KOFFIEMACHINE 
VERZORGER  
Leveren koffie- frisdrank en snoepautomaten in het centrum van 
Groningen.

 Werkzaamheden: 
•  Reinigen, bijvullen en onderhouden van automaten (zowel koffie- 
frisdranken en snoepautomaten) 
•  Verhelpen van kleine storingen

 Functie eisen: 
•  Je hebt een Participatiewet uitkering (wwb) of komt in aanmerking 
voor een garantiebaan 
•  Je wil graag werken 
•  Het zou mooi zijn als je werkervaring hebt, je wordt zo wie zo goed 
opgeleid 
•  Je bent 18,75 uur per week beschikbaar (mogelijk kunnen uren later 
uitgebreid worden) 
•  Het is een pre als je in bezit bent van rijbewijs B, schakelauto 
•  Je hebt een goede gezondheid, werk kan fysiek belastend zijn 
•  Je kan goed lopen, je zorgt ervoor dat de koffiemachines zowel aan 
de buitenkant als aan de binnenkant heel goed schoon zijn, 85% van 
je tijd ben je bezig om de machines netjes te onderhouden, dus veel 
schoonmaken, binnen en buitenkant, bijvullen en lopen van de ene 
machine naar de andere machine 
•  Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen 
•  Je werkt netjes 
•  Je kunt helder communiceren 
•  Je komt je afspraken na 
•  Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift

Werktijden en aantal uren: 
Werktijd aanvang is welke elke dag hetzelfde, kan vanaf 9 uur. 
Maandag t/m vrijdag: 3,75 uur per dag exclusief pauze.

Interesse? Mail jouw cv naar: loeky.tsolakos@groningen.nl 
 

AUTOPOETSER   
Regulier Afspraakbaan 
Startdatum: Per direct 
Salaris: Beloning volgens cao 
Arbeidsvoorwaarden: Salaris is conform de CAO en werkervaring. 
1 maand proefplaatsing.

Wat voor kandidaat wordt gezocht: 
•  Flexibel; 
•  Betrouwbaar; 
•  Ervaring met auto cleaning is een pré; 
•  Werkdagen in overleg;

Kenmerken van de vacature 
Parttime, 24 uur / 24 uur 
Tijdelijk contract, voor 6 maanden 
Vervaldatum vacature: 30-01-2023 
 
Voorkeuren 
Afkomstig uit de sector: Liefst wel 
Relevante werkervaring: Ja, werkervaring gewenst 
Rijbewijs (voorkeur): B 
Contactpersoon: Daan Meurs / daan.meurs@groningen.nl 

MONTEUR ZONNEPANELEN  
Wil jij graag meehelpen aan een duurzame toekomst en ben je niet bang 
om op hoogte te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Als Monteur Zonnepanelen houd je je vooral bezig met: 
•  Bevestigen van rails op daken; 
•  Monteren van de zonnepanelen op de rails; 
•  Veiligheid en zorgen dat jij en jouw collega’s veilig werken op het dak; 
•  Zorgen voor een nette montage en werkomgeving en het adviseren 
van onze klanten.

Type werkplek: Regulier 
Startdatum: Per direct 
Salaris: Beloning volgens cao 
Arbeidsvoorwaarden: Je werkt in een prettige en veilige werkomgeving, 
met een informele werksfeer en een hecht team. 
•  Een marktconform salaris; 
•  Een fulltime dienstverband; 
•  Wij kunnen jou verschillende opleidingen aanbieden om verder te 
groeien binnen de elektrotechniek; 
•  Voor degene die geen ervaring heeft in zonnepanelen, geldt een 
proefplaatsing van 1 maand.

Wat voor kandidaat wordt gezocht: 
•  Je hebt ervaring als Monteur Zonnepanelen en/of een technische 
achtergrond; 
•  Je bent in het bezit van een VCA, of bent bereid deze op korte termijn te halen; 
•  Op hoogte werken is voor jou geen probleem; 
•  Je bent sociaal en klantvriendelijk; 
•  Je houdt van aanpakken en neemt de verantwoordelijkheid; 
•  Je woont in omgeving Groningen; 
•  Je beschikt over een rijbewijs B en je hebt eigen vervoer.

Kenmerken van de vacature 
Fulltime, 40 uur. Vast contract 
Vervaldatum vacature: 23-12-2022

Voorkeuren 
Afkomstig uit de sector: Liefst wel 
Relevant diploma: Liefst wel 
Relevante werkervaring: Ja, werkervaring gewenst 
Rijbewijzen: B

Contactpersoon: Daan Meurs  /  daan.meurs@groningen.nl







06 - 25 120 120

Friesestraatweg 18

9700 AM Groningen

(050) 365 71 71

info@dehuismeesters.nl

www.dehuismeesters.nl

Je kunt ons bellen,
mailen én je kunt 24/7

terecht op onze
website. 's Ochtends

kun je ook gewoon
even binnenlopen.

We helpen je graag.

Ook voordelig adverteren
in de wijkkrant

van 25 januari 2023 ?
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

Hans Akkerman’s
OLIEBOLLENKRAAM

Geldig t/m donderdag 22 december 2022

Oliebollenkraam
AKKERMAN

Standplaats 

Zonnelaan

Ook uw adres 
voor oudjaarsdag!

Geopend van 
8.00 tot 19.00 uur

 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:..

€ 1.- korting op een zak

OLIEBOLLEN

 TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:..

€ 1.- korting op een zak

KRENTENBOLLEN

✁

✁

Voor fietswaardig vakmanschap
Bij Herman van der Meulen bent u van harte welkom voor uw:
• nieuwe fietsen
• gebruikte fietsen
• onderdelen
• reparaties

Onze openingstijden vindt u op www.hermanvandermeulen.nl

Voldoende elektrische fietsen beschikbaar!

Batavus-Gazelle-Koga-Socibike-Sparta-Union-Ridley

Wij bedanken onze klanten voor 2022 en wensen iedereen

hele fijne feestdagen en een geweldig 2023!
Van 27 december tot en met 2 januari zijn wij gesloten.





Wat vindt u van deze 
school en deze wijk?
Deze wijk ken ik niet heel erg 
goed. Ik ken alleen de school 
wel heel erg goed. En ik vind de 
school heel erg leuk heel veel 
verschillende kinderen met 
heel veel verschillende soorten 
hobby’s en heel veel verschil-
lende soorten interesses. Dus 
dat vind ik heel leuk. De wijk 
ken ik wat minder goed want 
ik woon zelf niet in deze wijk. 
Maar volgens mij is dit ook wel 
een heel leuke wijk hoor.

Wat vindt u van de crimineel 
die laatst is ontsnapt uit de 
school. Ik bedoel, die laatst 
uit de school rende?
Och ja! Dat was wel even 
schrikken. Daar schrok ik 
want ik dacht eigenlijk dat die 
meneer gewoon een spelletje 
aan het spelen was maar toen 
begreep ik later dat hij werd 
gezocht door de politie. En 
toen schrok ik daar wel van 
maar ik vond dat de politie 
dat heel goed deed. Die heeft 
iedereen heel goed geholpen 
vond ik. 

Wat zijn uw ervaringen met 
deze school? 
Met deze school heb ik goede 
ervaringen. Ik heb heel veel lol 
met de kinderen. We doen heel 
veel leuke dingen met de kinde-
ren, we leren hard – alleen 
maar goede ervaringen!

Wat is de slechtste en wat 
is de beste? 
Nou de slechtste ervaring heb 
je denk ik net genoemd. Dat er 
opeens iemand op het school-
plein liep die daar niet hoorde.

En de beste?
De beste is denk ik de eerste 
dag van het schooljaar. Dat 
vind ik iedere keer weer altijd 
de beste ervaring.

Oké, ik heb nog 1 vraag. 
Wat is je lievelingsspel? 
Weerwolf, dat weet je wel!

Wilt u zeggen hoe het werkt? 
Weerwolf is een spel wat je 
met zijn allen speelt en dan 
zitten er een paar weerwolven 
in een dorp en die weerwolven 
vermoorden ‘s nachts altijd on-
schuldige burgers. En dan moet 
je er met elkaar achter komen 

wie nou eigenlijk de weerwol-
ven zijn en wie nou eigenlijk de 
onschuldige burgers zijn. 

Hoe heet het dorpje?
Wakkerdam heet het dorpje.

Kunt u een paar rollen voor 
me noemen?
Je hebt de dief...

Wat doet de dief?
De dief steelt stiekem het 
karakter van iemand anders. 
Je hebt natuurlijk de weerwol-
ven. Je hebt  het onschuldige 
meisje… je hebt de witte 
weerwolf… Maar… meneer de 
interviewer ik vind het een 
fantastisch interview. We 
kunnen misschien wel een apar-
te afspraak maken voor een 
interview over weerwolven? 
Dat we een apart weerwolven 
interview doen? 

Dat is goed. Het volgende wat 
ik wou zeggen was: wat wilt u 
nog meer zeggen over uzelf?
Over mezelf heb ik niet zoveel 
meer te zeggen. Ik vind dat je 
een fantastisch interview hebt 
gehouden. En ik hoop dat jullie 
een hele mooie krant maken.

Ridvan vertaalde en
tekende deze strip
van de klassieke
Nasreddin Hoca,

de Tijl Uilenspiegel
van Turkije

Nasreddin hoca

Door: Mahamuud (9 jaar).
Zijn specialiteit: praten en … VRAGEN STELLEN!!!!

InterviewInterview met juf Ingrid

Tekeningen: 
Lise Kapma
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Kom voor al uw kerstinkopen naar:

Tegen inlevering van deze bon 
maakt u kans op een 

waardebon van € 100,-
Trekking loting 31 december 2022 ✁

✁

www.kremerjuweliers.nl

 
  christmas  
    cake  

              

voor  
  € 4,50   

chocolade 
kerstkransjes 

uit eigen  
bakkerij  
per zakje  
€ 4,00

www.bakkerijvanesch.nl

GELDIG van  
14 t/m 20 december. 
Graag adviseren wij u 

in een van onze winkels. 
TOT ZIENS!

Rustig thuis bestellen en betalen - afhalen in uw eigen winkel 
Webshop: bestel.bakkerijvanesch.nl

U vindt ons in winkelcentrum Paddepoel en Vinkhuizen.





Om de vaste lasten betaalbaar te houden geven we graag tips en inzicht 
hoe jij op energie en warmte kunt besparen. Het energielabel van jouw 
woning heeft invloed op de energierekening, maar je kunt zelf ook veel 
dingen doen om wat geld over te houden aan het einde van de maand. 
Kijk voor tips op:

www.nijestee.nl/grip-op-energie

Grip op energie

op alle voorraadmodellen
op alle voorraadmodellen

REPARATIE VAN ALLE MERKEN,
‘S OCHTENDS GEBRACHT,

‘S MIDDAGS KLAAR!

BENT U AL KLAAR 
VOOR DE WINTER?

Geef uw fiets een 

WINTERBEURT

nu slechts € 35,-
(elektrische fietsen € 45,-)

Wij wensen u
fijne kerstdagen en een gelukkig 2023!





Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

visspecialist

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

Al meer dan    uw visspecialist
in Winkelcentrum Paddepoel

50 jaar50 jaar

Openingstijden: Maandag: 11:00 - 18:00
Dinsdag: 09:00 - 18:00
Woensdag: 09:00 - 18:00

Donderdag: 09:00 - 19:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00
Zaterdag: 09:00 - 17:00

Zondag: gesloten
1e + 2e Kerstdag gesloten
Nieuwjaarsdag gesloten

Visbox 1Visbox 1
• 100 gram palingfilet
• 150 gram zalmsnippers
• 150 gram Holl. garnalen
• 150 gram tonijnsalade
• 150 gram  Volendammer salade
• 150 gram makreelfilet
• 100 gram forelfilet

GourmetGourmet
• Per persoon

Gamba’s, zalm, 
tonijn, kabeljouw, witvis, tilapia.
(Inhoud kan afwijken i.v.m. dag aanbod)

SaladeSalade
• Per persoon

Zalmsalade opgemaakt met diverse soorten gerookte vis,  
waaronder: paling, gerookte zalm, claressefilet, jumbo garnalen, 
makreel, Holl. garnalen.

35,- Visbox 2Visbox 2
• 150 gram Holl. garnalen
• 150 gram makreelsalade
• 150 gram zalmsalade
• 150 gram makreel
• 200 gram gerookte palingfilet
• 200 gram dun gesneden Schotse zalm
• 1 stuk zalmmoot gerookt
• 100 gram gerookte forelfilet

45,-

9,95

9,95

Ook voor uw kerstmaaltijd 
hebben wij een groot assortiment 

aan verse vis

Vis met kerst van Pasèl dan weet u het wel


