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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 maart 2023 ?
Bel 0595 - 437 777 of 

mail naar kranterij@noordpers.nl  
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ZA. 21 & ZO. 29 SEPTEMBER
Kom GRATIS proeven en extra feestelijk winkelen

“PADDEPOEL SLAAT DOOR!”\

VEELZIJDIG WINKELEN

OVERZICHTELIJK WINKELEN
elke dag nieuwe prijzen

geen lampionnen, wel blije kinderen

 Wij halen alles uit de kast zodat  
 jij het beste in huis kan halen. 
 Zien we elkaar snel weer? 
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Mede mogelijk gemaakt door:

D-reizen • Kremer • Albert Heijn • Vodafone • Phonehouse • Bakker Bart • Domino’s • Barista • Primera • 
Lubbers • Pasel • Norah • Brainwash • Onnes Hairstyling • SNS • Top 1 Toys • Jamin • Paddepoel fi etsen 
• Grillhuis • Hans Anders • MS mode • Univé • EyeWish • Xenos • Kruidvat • Takko • Slagerij Oosterhof • 
Mitra • Pets Place • Bakkerij van Esch • NewYork Pizza • Subway • BP tankstation • HEMA • Specsavers

VEELZIJDIG WINKELEN

Parkeer 1,5 uur gratis op P1 en P2
Volg ons online
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Met welke TV Held wil 
jij een meet & greet?
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Vergoeding
definitief ontharen

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

Vergoeding
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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
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U kunt langskomen op ons 

GRATIS JURIDISCH INLOOPSPREEKUUR: 
Iedere maandagmiddag: van 13.30 uur tot 16.30 uur

Groningen, Elzenlaan 2-4 (t.o. zwembad De Parrel)

U kunt ook uw vragen stellen via e-mail en telefoon: 

E-mail: info.gron@rechtshulpnoord.nl

Telefoon: 050 - 547 4760

Meer informatie kunt u vinden op onze website: 

www.rechtshulpnoord.nl

RECHTSHULP NOORD
ADVOCATEN •Arbeidsrecht

•Sociale zekerheid

•Familierecht

•Strafrecht

• (Letsel)schade

•Huren/Wonen

•Belastingrecht

•Consumentenrecht

•Vreemdelingenrecht

•Algemeen Civiel-

en Bestuursrecht









Tekst: Jette. Tekening: Lise.

De vragen die zij van tevoren had opgesteld zijn allemaal beantwoord en
ze heeft een rondleiding gekregen!

1. Hoeveel dieren moeten jullie op dit moment nog helpen?
Winter: 10 egels. Zomer: 30 vogels.

2. Hoeveel dieren kunnen jullie tegelijk helpen?
Maximaal met 3 auto’s (Ze kunnen drie dieren tegelijk vervoeren)

3. Hoeveel dieren hebben jullie op dit moment?
Gelukkig hebben ze nu geen dieren.

4. Hoelang blijven dieren gemiddeld?
Maximaal 24 uur.

5. Brengen kinderen ook weleens dieren?
Ja en er wordt ook wel eens gebeld door kinderen.

6. Wat voelen jullie als de dieren het niet overleven?
Dat vinden ze altijd heel jammer.

7. Wat gebeurt er met de dieren die het niet overleven?
Het wild gaat naar de milieudienst en huisdieren gaan naar de koeling.

8. Welke dieren komen hier allemaal?
Alle soorten vogels, roofdieren, eigenlijk alles behalve hoefdieren.

9. Is er altijd plek voor meer dieren?
Ja want als het heel druk is dan gaan er dieren naar de opvang in Oereterpen.

Mevrouw Witterholt
Interview: Amar, Robbie en Ridvan. Uitwerking: Karam.

Mevrouw wil meer bushaltes vlakbij Plutolaan/ Venuslaan, omdat ze graag vaker naar de stad wil. Maar 
ze is al 80 jaar oud en kan bijna niet meer lopen. Hierdoor is de stad ver en kan ze er niet meer heen. 
Vroeger reden er wel bussen door haar straat. Nu niet meer, dit vindt ze jammer. Daarom wil ze graag 
een bushalte vlakbij Plutolaan/ Venuslaan. Ze is ook alleen en heeft geen auto daarom kan ze zelf ner-
gens heen. Hier moet meer aandacht 
voor zijn, vindt zij.
Misschien jullie ook, hopen wij.

Mevrouw wil ook meer weten over 
activiteiten in de buurt bij Plutolaan/ 
Venuslaan, zoals kleien en schilderen.
Dat zijn haar hobby’s en wil ze graag 
aan meedoen. Ze wil ook meer weten 
over de scholen in de buurt en ook of 

er iets nieuws in de buurt is.

Scholen van vroeger
Mevrouw wil meer weten over 

de oudere scholen in de buurt, er 
stonden er drie op een rij. 

Haar kinderen zaten op die scholen. Ze heeft twee kinderen allebei zijn 40 plus. Ze woont zelf 
ook al 55 jaar in Paddepoel. Ze was 25 jaar terug de eerste bewoners in de straat. Daarvoor 
woonde ze ergens anders.

Meer weten?
Bel

06-40026045

Uitslagen
Door: Mahamuud
Real Madrid won het WK 
voor de clubfinale met 
5-3  tegen Al Hilal. Op 21 febru-
ari spelen zij tegen Liverpool. En 
ze wonnen laatst tegen 4-0 tegen 
Elche. Ze staan nu met 8 punten 
achter FC Barcelona. Ze waren met 
13 punten in groep F eerste. Ze 
spelen tegen Barcelona in de Copa 
del Rey in de halve finale.
Vinicuis Junior scoorde 2 goals en 1 
assist in de club-WK en 7 goals en 
3 in La Liga en in de Champions Lea-
gue 6 goals.  Rodrygo scoorde 1 goal 
in de WK voor clubs en in La Liga 
4 goals, 5 assists en in de 
Champions League 3 goals. 
Benzema  scoorde 11 goals 
en 3 assists in de WK voor 
clubs en 1 goal, 1 assist en 
1 goal in de Super Cup. 
Hazard scoorde 1 goal 
in de Champions
League.

er iets nieuws in de buurt is.
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stonden er drie op een rij. 
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op alle voorraadmodellen
op alle voorraadmodellen

REPARATIE VAN 
(BIJNA) ALLE MERKEN,

‘S OCHTENDS GEBRACHT,

‘S MIDDAGS KLAAR!





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

Heel Groningen doet weer 
mee met de jaarlijkse oprui-
mactie LenteKriebels. In Pad-
depoel wordt de actie georga-
niseerd op zaterdagmiddag 8 
april door Susan Falkena. Zin 
om een uurtje mee te doen? 
Aanmelden kan via contact@
wijkpaleispaddepoel.nl of 
door een Whatsappje te sturen 
naar naar 06-20982461 of 
kom langs bij de spreekuren. 
Zwerfvuil-opruimdag Padde-
poel op zaterdag 8 april van 
15-16 uur. Voor vuilniszakken 
en grijpers wordt gezorgd. 
Het startpunt van de opruimac-
tie wordt nog bekend gemaakt 
in de Nummer 1 van maart, 
op www.wijkpaleispadde-
poel.nl en in de sociale media. 

In februari was het een drukte van belang in 
Wijkpaleis Paddepoel, de groene ontmoetings-
plek voor en door bewoners in het winkelcen-
trum van Paddepoel. In samenwerking met de 
Gemeente/Groningen Duurzaam organiseer-
den Paddepoel Energiek en het Wijkpaleisteam 
een uitdeelactie met energiebesparende produc-
ten. Op uitnodiging van de gemeente haalden 
meer dan 700 Paddepoelers hun tasje met iso-
latiefolie, tochtstrips, brievenbusborstels etc. Be-
woners konden ter plekke een afspraak maken 
met een energieklusser van de gemeente. Lokale 
energieleverancier Energie VanOns sponsorde 
de actie door LED-lampen beschikbaar te stellen. 
Wijkpaleisgastheer Adrie Kuik kijkt tevreden te-
rug op de actie: “Het was voor ons als uitdelers 
wel even aanpoten omdat er op een gegeven 
moment heel veel mensen tegelijk kwamen – 
maar het geeft wel een goed gevoel dat we op 
deze manier veel mensen helpen met besparen 
op de energierekening. En dat is in een wijk als 
Paddepoel zeker geen overbodige luxe.”
Bewoners die een brief van de gemeente heb-
ben ontvangen kunnen nog tot 25 februari hun 
spullen halen op donderdag t/m zaterdagmid-
dag tussen 13:00 – 17:00 in het Wijkpaleis. 
Wacht niet te lang want op = op!

Voor vragen over energietoeslagen e.d. kunnen 
bewoners een afspraak maken bij het Wijkpa-
leis of langsgaan bij het spreekuur van WIJS 
elke maandag tussen 10 en 16 u. Eigenaren die 
hun huis willen verduurzamen zijn welkom bij 
het energiespreekuur van Paddepoel Energiek 
elke donderdag van 18:30 – 20:30.

Studenten hebben kennis waar andere stads-
bewoners hun voordeel mee kunnen doen. Dat 
is de in de kern waar het om draait bij WIJS, 
Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. In Pad-
depoel waren de studenten aanvankelijk actief 
in het pand van de SNS bank en sinds vorig jaar 
zijn ze elke maandag tussen 10:00 en 16:00 te 
vinden in Wijkpaleis Paddepoel. Tijd voor een 
gesprek.

De studenten van WIJS helpen bewoners met 
hun financiële en juridische vragen. Dat kan 
gaan over het aanvragen van toeslagen, het in-
vullen van de belastingaangifte of uitleg bij een 
lastige brief. Elize, tweedejaars student sociaal 
werk aan het Noorderpoortcollege, is één van 
hen. Voor haar is het werk mooie invulling van 
haar stage en ze is enthousiast over de goede 
sfeer en openheid op haar werkplek in Padde-
poel. Elize legt uit dat ze heel verschillende soor-
ten vragen binnenkrijgen : “Toen het betaald 
parkeren werd ingevoerd kregen we daar heel 
veel vragen over, en er zijn natuurlijk ook veel 
vragen over de energietoeslag en dergelijke. 
Als ik een vraag niet weet ga ik zelf ter plekke 
op zoek naar het antwoord en laat de bewoner 

meekijken – zo leer je zelf ook.“ Elize merkt dat 
veel mensen moeite hebben met het feit dat alles 
digitaal geworden is, met name ouderen kun-
nen die ontwikkeling niet bijbenen. 

Helpende hand
Soms komen er ook wel eens mensen binnen die 
net iets ergs hebben meegemaakt of met proble-
men worstelen. Elize is daarom blij dat er aan 
het eind van de dag tijd is om in het team met de 
andere studenten en begeleiders de zaken door 
te spreken. Maar gelukkig: “De meeste bewo-
ners zijn hartstikke gezellig. Dan komen ze terug 
met een bedankje of een koekje. Dan ben je blij 
dat je een helpende hand hebt kunnen bieden.”

WIJS Groningen is in diverse wijken actief, 
zoals Oosterpark, Vinkhuizen, de Wijert, Kor-
rewegwijk. In Paddepoel op maandag tussen 
10:00 en 16:00 u in Wijkpaleis Paddepoel. 
Voor afspraken is WIJS telefonisch bereikbaar 
van maandag t/m donderdag op kantoortij-
den, 06 1509 0987. Behalve de steunpunten 
met spreekuren voor bewoners coördineert 
WIJS (afstudeer)projecten met in verbinding 
met de wijken.

Lentegekriebel in Paddepoel

Bespaaractie Paddepoel trekt ruim 700 mensen Studentenspreekuren in Paddepoel: het werk van WIJS

Gastvrij ontwerp Wijkpaleis

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

Het Wijkpaleis 
wordt steeds 
populairder. Dat 
vraagt ook om 
een inrichting die 
meegroeit. Met 
als doel dat diver-
se soorten men-
sen en activiteiten 
optimaal gebruik 
maken van de 
ruimte. Dus als: 
spreekuurruim-
te, overleg- en 
vergaderruim-
te, gezellige 
ontmoetingsplek 
(jamsessions, bor-
rels, soepsessies), 
expositieruim-
te (groene 
wijkplannen, 
kloppend hart), 
laagdrempelige 
plek (stekjestafel, 
weggeefkast), 
workshops, werk-
plekken en nog 
veel meer. Heb je 
leuke ideeën voor 
onze wijkplek? 
Wil je helpen met 
de herinrichting 
of de ruimte 
gebruiken voor 
wijkworkshops 
of een
bewonerscafé?
Laat het ons 
weten!

Otties Pattiasina 
maakte voor 

ons een 
ontwerpvoorstel 

Wijkpaleis









Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

Aanbiedingen geldig tot en met 31 maart 2023 en alleen tegen inlevering van de bon.

Gezinszak 

Kibbeling
+ patat

✁

voor 17.95

✁

✁

Lunchhapje
✁

2 voor 8.95

Al meer dan   uw visspecialist
in Winkelcentrum Paddepoel

50 jaar50 jaar

5 voor 10.00

Haring

Geldig t/m 31 mrt 2023 Geldig t/m 31 mrt 2023

Geldig t/m 31 mrt 2023 Geldig t/m 31 mrt 2023

Oven
schotels

2 voor 10.95


