


06 - 25 120 120

De Buurttaxi is bedoeld als laagdrempelig vervoer voor senioren en 
hulpbehoevenden, voor wie korte afstanden lastig zijn te belopen. Hiermee hopen 
wij te stimuleren dat deze doelgroep vaker buiten de deur komt en hun sociale 
contacten blijft onderhouden. Buurttaxi Selwerd & Paddepoel is een project dat valt 
onder St. Wijkbedrijf Selwerd.

Wat vragen wij? 
• je bent betrouwbaar en in bezit van een rijbewijs

• aangename sociale vaardigheden en geduldig

• je spreekt goed Nederlands

• je kunt goed opschieten met senioren en je inleven in de beperkingen en 
mogelijkheden van de oudere medemens

• je bent in staat een rollator in en uit de taxi te tillen

• flexibel qua werktijden, eerst op zondagen. Later evt. uitbreiding naar werkdagen.

• ervaring als chauffeur is gewenst, maar geen vereiste. 

Interesse? 
Wil je graag reageren of heb je nog vragen
naar aanleiding van deze vacature, 
stuur dan een e-mail naar
buurttaxiselwerd@gmail.com

CHAUFFEUR (m/v)
BUURTTAXI GEZOCHT

Betreft een vrijwilligersfunctie

Voor ons project in de Selwerd en 
Paddepoel, zijn wij op zoek naar een 
vriendelijke sociale chauffeur (M/V), 
die bereid is op ZONDAGEN te rijden.

Later mogelijk ook op werkdagen  
tussen 9.00 – 17.00 uur.

Wij zien je reactie
graag tegemoet!

Vergoeding
definitief ontharen

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

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





Kom eten in ons 
buurtrestaurant!

Antaresstraat 45, ingang Venuslaan  |  050 211 25 44    

Heerlijke warme maaltijden 
7 dagen per week geopend

12.00 - 13.00 uur
 

Bezorgen en afhalen mogelijk

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 23 februari 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

Het nieuwe jaar is begonnen. Heb je een vraag aan ons?  
Je kunt ons ook per Whatsapp bereiken via 050 853 35 33.  
We reageren van maandag tot en met vrijdag tussen  
08.30 en 17.00 uur.

www.nijestee.nl/contact

We helpen je graag! 





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

Ondertussen in het Wijkpaleis
Dierenriemstraat 242 (naast de dierenwinkel)

O P E N I N G S T I J D E N :
ma 10:00 - 16:00 WIJS bewonersondersteuning
di 13:00 - 17:00 inloop spreekuur &
  creatieve middag
di 12:30 - 14:30 WarmteStad spreekuur
wo 14:00 - 15:30 spreekuur Titia Struiving,
  cocreatie

do 13:00 - 17:00 inloop spreekuur
do 18:30 - 20:30 energiespreekuur Paddepoel 
  Energiek
vr 13:00 - 17:00 inloop spreekuur &
  Cake van de Week
za 13:00 - 17:00 inloop spreekuur &
  Cake van de Week

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

Op initiatief van wijkbewoon-
ster Wieky Popken zijn er twee 
egelmanden geplaatst in het 
groen rond de CasPoMorflats. 
Het is voor egels steeds moei-
lijk om een geschikte plek te 
vinden voor hun winterslaap 
omdat onze tuinen en parken 
te ‘netjes’ zijn. De egelhuisjes 
bieden de nodige beschutting. 
Verder zal op plekken waar 
bladeren geen hinder opleve-
ren het blad niet worden weg-
gehaald, aldus de toezegging 
van de gemeente. Een laagje 
dode bladeren is prima mate-
riaal om vaste planten te be-
schermen tegen bevriezing en 
ook de egels maken er dank-
baar gebruik van.

Voor onze mooie locatie in het Winkelcentrum Paddepoel zoeken we mensen die het leuk vinden 
om een groene wand te creëren. Onze droom is een levende muur met hangplanten, klimplanten, 
varens – misschien ook wel kruiden. Alles kan, alles mag! Aangezien de verticale wand binnen staat 
moet de beplanting natuurlijk zijn aangepast op het binnenklimaat en ook moet er een oplossing 
komen voor de bewatering. Dus: wie heeft goede ideeën en ook zin om ze te komen uitvoeren? 
Neem contact op met het Wijkpaleis-team of kom gezellig even langs.

Groene muurbouwers gezocht Expositie Piet Groothuizen verlengd tot 1 maart

Een ideeënbus voor al uw waardevolle ingevingen

Wil je wat bijverdienen met een krantenloop in jouw 
buurt? Meld je dan aan als bezorger van wijkkrant 
Nummer 1. De bezorging is 1 keer per maand,
10 keer per jaar. Heb je belangstelling?
Neem dan contact op met Wijkpaleis Paddepoel
(06-20982461 en contact@wijkpaleispaddepoel.
nl) voor bezorgen in Paddepoel of met Wijkbedrijf 
Selwerd (06-52790447 en info@wijkbedrijfselwerd.
nl) voor bezorgen in Selwerd. 

Paddepoel en
Selwerd zoeken
bezorgers
voor wijkkrant nummer 1

Wegens succes verlengd: de landschappen en stillevens van schilder Piet Groothuizen, nog tot 
maart in het Wijkpaleis! Op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 13:00 en 17:00 u bent u van 
harte welkom om de schilderijen van dichtbij te bewonderen. 

Dat was het idee 
van Berrie Kuilman 
van Wijkraad Pad-
depoel. En met zijn 
twee rechterhanden 
maakte Berrie een 
fantastisch, multifunc-
tioneel meubelstuk 
voor het Wijkpaleis, 
voorzien van een 
heuse brievenbus. 
Daarin mag u uw 
voorstellen, ideeën en 
suggesties doen voor 
een sociaal, leefbaar 
en groen Paddepoel. 
Verder heeft de idee-
enbus een vak voor 
een stapeltje wijk-
kranten. U kunt dus 
zo een Nummer 1 
meepakken bij uw 
bezoek aan Winkel-
centrum Paddepoel. 
Daar is over nage-
dacht. Hartelijk dank, 
Berrie!

Op de kop af een jaar geleden zijn we 
gestart met wat toen nog Wijkbureau 
Paddepoel heette. We zijn inmiddels 
gepromoveerd tot @WijkpaleisPad-
depoel en nog steeds (of steeds meer) 
mensen weten het paleisje te vinden. 
Op vrijdag en zaterdag serveren we 
heerlijke Cake van de Week, er kwam 
een energiespreekuur van Paddepoel 
Energiek, het Wijkpaleis werd de pad-
depoelster dépendance van de studen-
ten van WIJS, de wijkraad vergadert 
in het pand, bewonersplannen wor-
den uitgebroed, er zijn workshops en 
cocreatieve soepsessies en nog veel 
meer! We hopen dat heel veel Pad-
depoelers die ons nog niet kennen de 
weg zullen weten te vinden & verheu-
gen ons op weer een mooi jaar voor, 
door en met de wijk en de bewoners.





Wil jij..

Gezonder etenMeer bewegen

Bewustere 
keuzes maken

Het aangaan van
sociale contacten

Bij Slim Leven West kunnen wij jou hierbij ondersteunen!
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Gezonder etenMeer bewegen

Bewustere 
keuzes maken

Het aangaan van
sociale contacten

Bij Slim Leven West kunnen wij jou hierbij ondersteunen!

Wat is Slim leven west?
Slim Leven West ondersteunt inwo-
ners vanaf 18+ bij het ontwikkelen 
van een gezondere levensstijl. Je 
wordt ondersteund bij het maken 
van be-wuste keuzes rondom een 
gezondere leefstijl. Samen met jou 
zullen we bespreken wat jij graag 
wilt waardoor je leert om andere 
keuzes te maken. Je leert bewust 
te worden van jouw gezondheid 
en wat de posi-tieve en negatieve 
gevolgen kunnen zijn van jouw 
keuzes.

WIE ZIJN WIJ?
De medewerkers van Slim leven 
West werken bij WIJ Groningen. 
Zij kunnen jou ondersteunen en 
adviseren om zelf grip te krijgen en 
te houden over jouw leven. Hierbij 
wordt ingestoken op het thema ge-
zonde leefstijl. Problemen waar je 
tegenaan loopt kunnen zijn: Slecht 
slapen, te weinig bewegen, je een-
zaam voelen, graag willen sporten 
of aan willen sluiten bij een groep/
club mensen.

HOE WERKEN WIJ?
Na aanmelding nemen we contact 
met jou op voor een intakegesprek 
met een medewerker van WIJ en/of 
een leefstijlcoach. Hierna kijken we 
samen naar een passend plan van 
aanpak. Daarbij kun je ondersteu-
ning vragen van een vrijwillige leef-
stijladviseur die werkt bij WIJ-West.

INTERESSE? 
Aanmelden kan je zelf doen, maar 
kan ook in overleg met je huisarts 
of fysio-therapeut.
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WIJKVERBETERING
Sunny Selwerd!Sunny Selwerd!

De kruising van de Esdoornlaan met de Bottelroosstraat 
is voorzien van een nieuwe rioolleiding en buizen voor 
het warmtenet. Nu werkt Avitec aan het vervolgdeel 
van de Esdoornlaan tot halverwege de kruising met de 
Maluslaan opgebroken. Deze werkzaamheden duren nog 
wel even. Als die klaar zijn, krijgt de Esdoornlaan een 
nieuwe inrichting. Er ligt al een definitief ontwerp waar 
bewoners over hebben meegedacht. (Hans Mulder)

Gratis materialen om je woning energiezuiniger te 
maken? Dat willen we allemaal wel! Op 10, 11 en 
12 januari stonden bewoners ervoor in de rij bij het 
Informatiepunt Sunny Selwerd op het Winkelplein. De 
woningcorporaties deelden energiebesparende maatre-
gelen uit aan hun huurders, de gemeente deed dat voor 
de bewoners van koopwoningen en woningen van par-
ticuliere verhuurders. Jong en oud stond klaar met een 
ingevulde lijst, want er viel wat te kiezen. “We gamen 
veel in een kleine kamer. De verwarming staat niet hoog 
maar we moeten wel ventileren, want er komt schimmel. 
Dus het raam moet open”, vertelt een jongeman uit de 
Elzenlaan. Op zijn lijst staat daarom de fleecedeken 
aangevinkt. Een mevrouw uit de Iepenlaan gaat voor 
radiatorfolie en ledlampen. “Ik zet de radiator op 2 
en gebruik fleecedekens om warm te blijven.” Ook de 
waterbesparende douchekoppen die Nijestee uitdeelt, 
gaan als warme broodjes over de toonbank. Een oudere 
dame uit de Moesstraat loopt met een tas met radiator-
folie en een paar lange tochtstrips naar buiten. Als het 

meezit komt het Studentenklusteam straks al bij haar 
langs. Gratis service voor mensen die door leeftijd of een 
aandoening de materialen zelf niet kunnen aanbrengen.

Nijestee fase 2:
stedenbouwkundig plan definitief
Meer woningen en meer groen op dezelfde hoeveelheid 
vierkante meters? Dat is de insteek van het definitieve 
ontwerp voor het blok tussen de Mispellaan, Esdoorn-
laan, Eikenlaan en Elzenlaan. Het plan voorziet in maxi-
maal 410 woningen in de sociale huur, middenhuur en 
koop. Flink wat meer dan het huidige aantal woningen 
– dat zijn er 249. Er is niet gekozen voor hoogbouw zoals 
bij Winkelcentrum Paddepoel, maar voor slim gebruik 
van de ruimte. Dankzij een goede samenwerking van 
Nijestee en de gemeente, en de positief kritische hou-
ding van een groep bewoners ligt er nu een definitief 
ontwerp: maximaal 7 woonlagen langs de Eikenlaan, de 
complexen daarachter krijgen 5 woonlagen en langs de 
Mispellaan en Esdoornlaan komen huizen met 3 woon-
lagen. 
Meer woningen én meer groen is mogelijk omdat er 
gekozen is om dit nieuwe buurtje autovrij te maken, 
met ingangen voor parkeergarages aan de Elzenlaan en 
Esdoornlaan. Het ontwerp heeft gemeenschappelijke 
binnentuinen, verbonden met woonpaden tussen de 
woongebouwen. Paden die weer verbonden zijn met 
looproutes in de wijk. Ze sluiten aan bij een belangrij-
ke wens van bewoners, namelijk ommetjes te kunnen 
maken. Langs de paden komen plekken om te spelen en 
te bewegen, en de beplanting moet aantrekkelijk zijn 
voor vogels, egels, vlinders, bijen en andere dieren. Kort-
om: meer rust én meer reuring in dit stukje Selwerd!

Positieve reacties
Van 17 tot en met 20 januari was het ontwerp te bekij-
ken in het Informatiepunt op het Winkelplein. “Het is 
mooi geworden”, zegt een mevrouw uit de Acacialaan 
die heeft meegedacht over het ontwerp. “Ik zie veel 
groen en variatie in de woningen. Er is rekening gehou-

den met onze opmerkingen. Ik vind het heel positief.” 
Voorzitter van het Wijkplatform Mariëtte IJsseldijk 
hoopt en verwacht dat als het plan klaar is, Selwerd geen 
‘doorstroomwijk’ meer is. “Dan komen er meer vaste 
bewoners, mensen die investeren in de wijk.”

Wat er nu ligt is het stedenbouwkundig plan. Hoe de 
wooncomplexen er precies gaan uitzien en hoe de open-
bare ruimte wordt ingericht, daar gaan Nijestee en de 
gemeente de komende tijd mee aan de slag. Ook hier 
krijgen bewoners weer een rol in, dus wordt vervolgd. De 
sloop start waarschijnlijk eind dit jaar.

Fase 2 gezien vanaf de Mispellaan. Vooraan de vijvers 
met laagbouw. Daarachter de gebouwen met 5 en 7 ver-
diepingen.

Iedereen wil energie besparen

Woonpaden geven rust en reuring.













Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

Aanbiedingen geldig tot en met februari 2023 en alleen tegen inlevering van de bon.

Haringen
✁

5 voor 10.00

✁

✁

Vissalades
voor de toast

✁

2 voor 5.00

Al meer dan   uw visspecialist
in Winkelcentrum Paddepoel

50 jaar50 jaar

2 voor 7.95

Vispizza

Geldig t/m febr. 2023 Geldig t/m febr. 2023

Geldig t/m febr. 2023 Geldig t/m febr. 2023

Stamppot
andijvie

2 voor 10.00


