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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 20 april 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
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Vergoeding
definitief ontharen

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

Vergoeding
definitief ontharen

door meerdere zorgverzekeraars mogelijk!
O.a.: 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

Opgeven kan t/m maandag 3 april
Antaresstraat 45, ingang Venuslaan

1E & 2E PAASDAG
UITGEBREIDE PAASBRUNCH 
AAN HUIS, VOOR 2 PERSONEN €25

OPHALEN OF BEZORGEN 
BEZORGEN OP LOOPAFSTAND, 
TOT 500 METER V.A . BERNLEF

OPGEVEN:
IN HET RESTAURANT 

OF TELEFONISCH 050 211 25 44







MEET & GREET
11:00 - 11:45  

BERT 
& ERNIE
12:00 - 12:45

LOEKI 
DE LEEUW
13:00 - 13:45  

BOBO
14:00 - 14:45

HELLO 
KITTY

EVENT
15:00 - 15:30

MEET & GREET
15:30 - 16:00

BUURMAN & 
BUURMAN

ZA. 21 & ZO. 29 SEPTEMBER
Kom GRATIS proeven en extra feestelijk winkelen

“PADDEPOEL SLAAT DOOR!”\

 DE HELE MAAND MAART
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 Met het Smurfendorp, de Meet 
 & Greet en De Grote Klus Show.  
 Waar zien we elkaar? 
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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

Parkeer 1,5 uur gratis op P1 en P2
Volg ons online

Met welke TV Held wil 
jij een meet & greet?

DE HELE MAAND MAART

paddepoel.nlBing © 2023 Acamar Films Ltd. | Smurfen © 2023 Peyo | Sonic © Sega | Buurman en Buurman © patmat | ©2022 LOEKI/Personalia VOF 
©2021 | © Bobo is een uitgave van Blink uitgevers. ©2022 © 2018 Sesame Workshop. All Rights Reserved.

  ZATERDAG 25 MAART
met elk uur andere TV Helden!





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

Levering binnen 5 weken!





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 zaterdag 8 april is het weer tijd 
voor de jaarlijkse Lentekriebelsactie. 
Samen met de gemeente organise-
ren wij een dag waarop we de wijk 
ontdoen van rondzwervende zakken, 
blikjes en andere rommel. Zin om mee 
te doen? Aanmelden kan via contact@
wijkpaleispaddepoel.nl of Whatsapp 
naar 06-20982461.

Wanneer
Zwerfvuil-opruimdag Paddepoel za-
terdag 8 april.
Waar
Verzamelen bij Wijkpaleis Padde-
poel, Dierenriemstraat 242.
Hoe lang
De opruimactie start om 15:00, tot 
17:00 u is Wijkpaleis open.

Opruimhandschoenen, grijpertjes en 
vuilniszakken zijn beschikbaar. We 
starten en eindigen onze opruimactie 
bij het Wijkpaleis. Na afloop is er een 
kopje koffie met een plak Cake van 
de Week. Voor kinderen hebben we 
fris en ranja.

Wie nog meer opruimzin heeft: op 
6 mei organiseert Susan Falkena 
een zwerfvuilactie om 15:00 u, 
verzamelen bij speeltuintje Venus-
laan. Nader bericht volgt!

Dertien personen bezochten de avond over het 
Groot Groenplan Paddepoel en er werd snel en 
plezierig uitgewisseld. Wie ben je. Wat doe je 
al voor leuks. Hoe kan Paddepoel groener. Hele 
mooie initiatieven zijn alvast op de kaart gezet 
en de bedoeling is dat hieruit een mooi totaal-
plan ontstaat dat aan de gemeente en andere 
partners kan worden voorgelegd om nader over 
‘te bomen’.  Er zaten heel wat experts uit de wijk 
aan tafel en er kwamen projecten uit voor Pad-
depoel Noord en Zuid. Nog iets extra’s doen in 
park CasPoMor. Een mooie tuin bij de Fontein. 
Verticaal groen aan de gevels van de Plutolaan. 
Meer groen tussen de Centaurhuizen. Een na-
tuurspeelplaatsje op het Planetenveld. Veel meer 
geveltuintjes en beplante boomspiegels. Grijze 
pleintjes groen maken.  Ook 100% meer verti-

caal groen overal in de Voermanhaven. Bonte 
bermen. Groene daken. De leden van de werk-
groep maken de plannen nu heel concreet – in 
principe in tweetallen - en komen dan weer sa-
men. Mail mooiwelpaddepoel@ziggo.nl

Woensdag 17 mei
Cocreatie in het TuinPad 

De eerstvolgende cocreatiebijeenkomst staat 
gepland voor woensdag 17 mei 2023zonder 
tegenbericht is dit in het TuinPad aan de Bes-
semoerstraat en we starten dan om 17.00 uur 
met soep en broodjes. Het thema: werken aan 
de nieuwe wijkvisie voor Paddepoel. Opgave 
is absoluut nodig vanwege de catering en ook 
om informatie vooraf te krijgen. Mail mooiwel-
paddepoel@ziggo.nl.

Er zijn weer flink wat ontwikkelingen in Pad-
depoel gaande wat betreft de inrichting van 
ons ‘hart van de wijk’ (het gebied in en om het 
winkelcentrum). Op woensdagavond 29 maart 
organiseren we een bijeenkomst over dit onder-
werp. De bijeenkomst is vrij te bezoeken door 
alle bewoners van de wijk Paddepoel. En ook 
mensen die in of voor de wijk werken, zijn van 
harte welkom. Wel graag even aanmelden bij 
Titia: mooiwelpaddepoel@ziggo.nl. 

19:45 uur Inloop
20:00 uur Korte kennismaking
20:15 uur Presentatie UDIHIG

20:30 uur Presentatie Groot Groenplan
Paddepoel

20:45 uur  Lab Kloppend Hart
21:00 uur  Vragenrondje: hoe verder?
21:15 uur Afsluiting

Let op: ‘s avonds is het Wijkpaleis al-
leen van buitenom bereikbaar. Loop 
schuin over de grote parkeerplaats tot 
in de hoek van het winkelcentrum en 
neem de aluminium deur aan je rech-
terhand. Vragen terwijl je onderweg 
bent? Bel of app: 06 4002 60 45.

Al is het buiten soms 
nog grauw en grijs, in 
het Wijkpaleis berei-
den we ons voor op 
de lente! In de stek-
jesbak staan Vergeet-
mijnietjes en viooltjes 
klaar om mee te ne-
men voor de bezoe-
kers, en de etalage 
kreeg een opfrisbeurt 
in lentesferen. Binnen-
kort zal ook de etala-
ge getooid worden 
met (getekende) bloe-
men – passend bij 
een gezellige & groe-
ne bewonersplek.

Kom gezellig langs 
op onze bewonersu-
ren, elke donderdag, 
vrijdag en zaterdag 
tussen 13:00 en 
17:00 u!

Op 27 april viert Nederland koningsdag en het 
Wijkpaleis viert natuurlijk mee! Op de donder-
dag staat er voor onze winkel een marktkraam 
met gezellige spulletjes, stekjes, ansichtkaarten 
Groeten uit Wijkpaleis Paddepoel en natuurlijk: 
koffie en thee met CAKE van de WEEK! 

Vind je het gezellig om de kraam te bemensen, 
of wil je aanschuiven op de 27ste? Stuur ons dan 
even een berichtje via contact@wijkpaleispad-
depoel.nl of stuur een appje naar 0620982461

UITNODIGING:
Lentekriebels schoonmaakacties 8 april en 6 mei in Paddepoel

Avond Groot Groenplan Paddepoel groot succes

Bouwkundige ontwikkelingen Paddepoel: een avond

Etalage Wijkpaleis in lentetooi

Wijkpaleis kraam op koningsdag



Kijk ook eens op onze website:www.sociaalwerkdeschans.nl

2. MEEDOEN

3. LICHAAMSFUNCTIES

1. DAGELIJKS FUNCTIONEREN

6. ZINGEVING

4. KWALITEIT VAN LEVEN

5. MENTAAL WELBEVINDEN
•Ik heb goed contact met andere mensen
•Andere mensen nemen mij serieus
•Ik heb mensen met wie ik leuke dingen kan doen
•Ik heb mensen die mij steunen als dat nodig is
•Ik heb het gevoel dat ik erbij hoor in mijn omgeving
•Ik heb werk of andere bezigheden die ik zinvol vind
•Ik ben geïnteresseerd in wat er in de maatschappij gebeurt

•Ik kan goed voor mijzelf zorgen. Bijvoorbeeld
wassen, aankleden, boodschappen doen, koken
•Ik weet wat ik wel kan en wat ik niet kan
•Ik weet hoe ik mijn gezondheid kan voelen
•Ik kan goed plannen wat ik op een dag moet doen
•Ik kan goed omgaan met het geld dat ik elke maand krijg
•Ik kan werken of vrijwilligerswerk doen
•Ik weet hoe ik zo nodig hulp kan krijgen van officiële organisaties

•Ik voel mij gezond
•Ik voel mij fit
•Ik heb geen klachten en pijn
•Ik slaap goed
•Ik eet goed
•Ik herstel goed na inspanning/sporten.
•Ik kan makkelijk bewegen. Bijvoorbeeld traplopen, wandelen of fietsen

•Ik heb een zinvol leven
•Ik heb ’s morgens zin in de dag
•Ik heb idealen die ik graag wil bereiken
•Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
•Ik accepteer het leven zoals het komt
•Ik ben dankbaar voor wat het leven mij
biedt •Ik wil mijn hele leven blijven leren

•Ik geniet van mijn leven
•Ik ben gelukkig
•Ik zit lekker in mijn vel
•Ik ervaar evenwicht in mijn leven
•Ik voel mij veilig
•Ik ben tevreden over waar ik woon en met wie
•Ik heb genoeg geld om mijn rekeningen te betalen

•Ik kan dingen goed onthouden
•Ik kan mij goed concentreren
•Ik kan zien, horen, praten en lezen
•Ik voel mij vrolijk
•Ik accepteer mijzelf zoals ik ben
•Ik zoek naar oplossingen om moeilijke situaties te
veranderen •Ik heb controle over mijn leven

Positieve Gezondheid kent zes pijlers:

Werken aan je gezondheid met een 
Slim Leven Leefstijladviseur aan je zijde

Slim Leven West: in je eigen tempo 
naar een positieve gezondheid

Wil je werken aan je gezondheid? Bewuste keuzes maken? Verkennen welke activiteit, beweeg- of sportprogramma de wijk jou biedt? Dan is Slim Leven West misschien iets 
voor jou. Onze medewerkers kennen de wijk en kunnen je ondersteunen bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. 

Slim Leven West, onderdeel van WIJ Groningen, ondersteunt en adviseert inwoners bij zelfredzaamheid, eigen regie en het vergroten van hun netwerk. Dit bieden we in de 
wijken Vinkhuizen, De Held, Reitdiep, Gravenburg, Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Hoogkerk en omgeving. 

Bij Slim Leven West werken we vanuit het gedachtegoed van ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber. Positieve Gezondheid is een ruimere kijk op gezondheid. Door op 
deze manier naar gezondheid te kijken, leer je beter omgaan met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen. Zo kun je meer controle houden over je eigen gezondheid. 
Wij verbinden je graag aan wijkbewoners die werken aan hetzelfde thema, als dit aansluit bij jouw doelen.

In je eigen wijk werken aan je gezondheidsdoelen, op 
een manier die bij je past en onder begeleiding van een 
leefstijladviseur. Niet alleen voeding en bewegen zijn 
belangrijk, maar juist ook meedoen in de wijk. Het is 
maar net wat jou verder brengt; wat aansluit bij jouw 
doelen.

Inwoners kunnen zich vrijwillig aanmelden of worden 
doorverwezen door bijvoorbeeld WIJ-medewerkers, de 
huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH). 
Na aanmelding volgt een intakegesprek met medewer-
kers van WIJ Groningen. Dat kan bij een van de WIJ-lo-
caties, maar ook bij je thuis als je dat prettiger vindt. Tij-
dens dit gesprek bespreken we je algehele gezondheid 
en vullen we samen het ‘spinnenweb voor Positieve Ge-
zondheid’ in. Zo brengen we in kaart hoe jij vindt hoe 
je ervoor staat en waar jij aandacht voor wilt hebben. 
Vervolgens koppelen we je aan een leefstijladviseur die 
je daarbij gaat ondersteunen. Dit is een vrijwilliger met 
kennis over en ervaring met het thema positieve gezond-
heid. 

In een vervolggesprek bespreken jullie samen wat je wilt 
bereiken. Wil je een betere conditie opbouwen, weer 
dingen ondernemen met anderen, meer zelfvertrouwen 
krijgen of afvallen? De leefstijladviseur ondersteunt je 
bij het opstellen van jouw persoonlijke doelen en samen 
maken jullie afspraken over hoe je hieraan gaat werken. 

Leefstijladviseur Pietrik vertelt over haar ervaringen met 

het begeleiden van een aantal deelnemers van Slim Le-
ven West in Hoogkerk: ‘Ik kom bij de mensen thuis en 
van daaruit gaan we op pad. Dan maken we bijvoor-
beeld samen een wandeling in de buurt. Tijdens het lo-
pen bespreken we iemands doelen, hoe het ervoor staat 
en wat iemand nog meer kan doen. Ook staan we stil bij 
wat iemand al heeft bereikt en waar hij of zij trots op is. 
Bij de meeste deelnemers speelt er meer dan alleen de 
wens om gezonder te eten en meer te bewegen. Er is 
vaak een dieperliggende oorzaak: waarom lukt het niet 
om bewuste keuzes te maken, meer te bewegen of af te 
spreken met anderen? Samen met mijn collega’s en onze 
samenwerkingspartners zorg ik ervoor dat deelnemers 
zich veilig voelen om aan hun doelen te werken.’

‘De ene deelnemer wil graag een wandelmaatje, terwijl 
een ander veel stress ervaart en daaraan wil werken. 
Weer een ander vindt het lastig om zijn administratie op 
orde te brengen. De doelen lopen dus best uiteen. Maar 
uiteindelijk komt het neer op het creëren van structuur; 
regelmatiger bewegen of juist even stilstaan om uitein-

delijk meer grip op je leven te krijgen en te houden.’

‘Een van mijn deelnemers was met hulp van een diëtist al 
veel afgevallen, maar had hulp nodig bij het verbeteren 
van haar conditie. Ze zocht een wandelmaatje, omdat ze 
in haar eentje niet zou gaan lopen. Ik was dus haar stok 
achter de deur. Mevrouw heeft inmiddels bijna haar doel 
bereikt en ook veel andere bezigheden. Zij heeft weer 
grip op haar eigen leven en kan nu zelf verder.’

In Hoogkerk, Vinkhuizen en Selwerd organiseren vrijwil-
ligers diverse activiteiten om mensen weer te laten mee-
doen, zoals wandelen, stoelgymnastiek, bootcamp en 
stilte meditatie. ‘Maar je moet het wel even weten. En je 
moet ook durven aankloppen. 

Die drempel is soms best hoog. Ik wijs mensen op wat er 
te doen is. En als iemand het spannend vindt om alleen 
te gaan, dan ga ik de eerste keer gezellig mee! Gewoon 
om die drempel te verlagen. Het gaat erom dat mensen 
weer dingen ondernemen, meer zelfvertrouwen krijgen, 
anderen ontmoeten en uiteindelijk zelf gaan.’

Eens per maand komen de deelnemers van het program-
ma samen in het Slim Leven Café om onder begeleiding 
van een leefstijladviseur hun doelen te bespreken: wat 
gaat goed en waar loop je tegenaan? Onderling worden 
ook tips uitgewisseld om gezonder te leven. 

Pietrik is enthousiast over haar rol als leefstijladvi-
seur: ‘Elke deelnemer heeft iets anders nodig; het is 
echt maatwerk. Ik vind het fijn om met iemand mee 
te denken en bied daarin graag een stukje creativiteit. 
Het is mooi om iemands ontwikkeling te zien. Daar draag 
je toch aan bij!’

Een wekelijkse wandeling, yoga 
of samen een kop koffie drinken; 

je leefstijladviseur biedt een luisterend 
oor en geeft je een steuntje in de rug. 

Meer informatie en/of aanmelden

Heb je vragen over Slim Leven West, wil jij je aanmelden of heb je juist een 
goed initiatief/idee op het gebied van sport, bewegen of gezonde leefstijl? 
Loop dan eens binnen bij de Entree van WIJ Groningen in je wijk, 
neem contact op via slimleven@wij.groningen.nl 
of bel met het WIJ-team: (050) 367 6303. 

We helpen je graag verder! Deelname aan Slim Leven West is gratis.
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caties, maar ook bij je thuis als je dat prettiger vindt. Tij-
dens dit gesprek bespreken we je algehele gezondheid 
en vullen we samen het ‘spinnenweb voor Positieve Ge-
zondheid’ in. Zo brengen we in kaart hoe jij vindt hoe 
je ervoor staat en waar jij aandacht voor wilt hebben. 
Vervolgens koppelen we je aan een leefstijladviseur die 
je daarbij gaat ondersteunen. Dit is een vrijwilliger met 
kennis over en ervaring met het thema positieve gezond-
heid. 

In een vervolggesprek bespreken jullie samen wat je wilt 
bereiken. Wil je een betere conditie opbouwen, weer 
dingen ondernemen met anderen, meer zelfvertrouwen 
krijgen of afvallen? De leefstijladviseur ondersteunt je 
bij het opstellen van jouw persoonlijke doelen en samen 
maken jullie afspraken over hoe je hieraan gaat werken. 

Leefstijladviseur Pietrik vertelt over haar ervaringen met 

het begeleiden van een aantal deelnemers van Slim Le-
ven West in Hoogkerk: ‘Ik kom bij de mensen thuis en 
van daaruit gaan we op pad. Dan maken we bijvoor-
beeld samen een wandeling in de buurt. Tijdens het lo-
pen bespreken we iemands doelen, hoe het ervoor staat 
en wat iemand nog meer kan doen. Ook staan we stil bij 
wat iemand al heeft bereikt en waar hij of zij trots op is. 
Bij de meeste deelnemers speelt er meer dan alleen de 
wens om gezonder te eten en meer te bewegen. Er is 
vaak een dieperliggende oorzaak: waarom lukt het niet 
om bewuste keuzes te maken, meer te bewegen of af te 
spreken met anderen? Samen met mijn collega’s en onze 
samenwerkingspartners zorg ik ervoor dat deelnemers 
zich veilig voelen om aan hun doelen te werken.’

‘De ene deelnemer wil graag een wandelmaatje, terwijl 
een ander veel stress ervaart en daaraan wil werken. 
Weer een ander vindt het lastig om zijn administratie op 
orde te brengen. De doelen lopen dus best uiteen. Maar 
uiteindelijk komt het neer op het creëren van structuur; 
regelmatiger bewegen of juist even stilstaan om uitein-

delijk meer grip op je leven te krijgen en te houden.’

‘Een van mijn deelnemers was met hulp van een diëtist al 
veel afgevallen, maar had hulp nodig bij het verbeteren 
van haar conditie. Ze zocht een wandelmaatje, omdat ze 
in haar eentje niet zou gaan lopen. Ik was dus haar stok 
achter de deur. Mevrouw heeft inmiddels bijna haar doel 
bereikt en ook veel andere bezigheden. Zij heeft weer 
grip op haar eigen leven en kan nu zelf verder.’

In Hoogkerk, Vinkhuizen en Selwerd organiseren vrijwil-
ligers diverse activiteiten om mensen weer te laten mee-
doen, zoals wandelen, stoelgymnastiek, bootcamp en 
stilte meditatie. ‘Maar je moet het wel even weten. En je 
moet ook durven aankloppen. 

Die drempel is soms best hoog. Ik wijs mensen op wat er 
te doen is. En als iemand het spannend vindt om alleen 
te gaan, dan ga ik de eerste keer gezellig mee! Gewoon 
om die drempel te verlagen. Het gaat erom dat mensen 
weer dingen ondernemen, meer zelfvertrouwen krijgen, 
anderen ontmoeten en uiteindelijk zelf gaan.’

Eens per maand komen de deelnemers van het program-
ma samen in het Slim Leven Café om onder begeleiding 
van een leefstijladviseur hun doelen te bespreken: wat 
gaat goed en waar loop je tegenaan? Onderling worden 
ook tips uitgewisseld om gezonder te leven. 

Pietrik is enthousiast over haar rol als leefstijladvi-
seur: ‘Elke deelnemer heeft iets anders nodig; het is 
echt maatwerk. Ik vind het fijn om met iemand mee 
te denken en bied daarin graag een stukje creativiteit. 
Het is mooi om iemands ontwikkeling te zien. Daar draag 
je toch aan bij!’

Een wekelijkse wandeling, yoga 
of samen een kop koffie drinken; 

je leefstijladviseur biedt een luisterend 
oor en geeft je een steuntje in de rug. 

Meer informatie en/of aanmelden

Heb je vragen over Slim Leven West, wil jij je aanmelden of heb je juist een 
goed initiatief/idee op het gebied van sport, bewegen of gezonde leefstijl? 
Loop dan eens binnen bij de Entree van WIJ Groningen in je wijk, 
neem contact op via slimleven@wij.groningen.nl 
of bel met het WIJ-team: (050) 367 6303. 

We helpen je graag verder! Deelname aan Slim Leven West is gratis.









Assistent Fietsenmaker
• In de Fietstechniek repareer en onderhoud je fietsen onder 

begeleiding.Het kan zijn dat verkoop ook een onderdeel van je 
werk is. Het is belangrijkdat je goed met klanten, collega’s en 
gereedschappen omgaat

Assistent Logistiek
• Als assistent logistiek help je bij de ontvangst en opslag van 

goederen inhet magazijn of het distributiecentrum. Je assisteert 
met lossen, verplaatsen,controleren en klaar maken voor opslag 
van goederen en het verzendklaarmaken. Samen met collega’s 
zorg je ervoor dat de goederen snel, nauwkeurig enveilig 
verwerkt worden

Assistent Dienstverlening- Steward
• Je komt bijvoorbeeld te werken in een verzorgingshuis, 

ziekenhuis, inhet openbaar vervoer of op plekken waar veel 
publiek voorbijkomt.Je verwelkomt bezoekers, controleert bij 
toegang, geeft informatie enhelpt ervaren medewerkers bij hun 
werkzaamheden

Meer weten of aanmelden?
• Bel of mail Marieke Pijper: 06-10858116/ m.pijper@werkpro.nl
• Na aanmelding nodigen we je uit voor een kennismaking
• Aanmelden kan tot 1 juli 2023

Wijkgilde Mobiliteit en Techniek is een initiatief van WerkPro in 
samenwerking met de gemeente Groningen, het Noorderpoort 
en organisaties in de wijk

Heb je geen diploma en
geen betaald werk en

woon je in stadsdeel West?

Dan is het Wijkgilde
jouw kans







Het warmtenet komt eraan. In Selwerd 
zijn de eerste koophuizen al op het 
warmtenet aangesloten. De komende 

jaren zullen koophuizen in andere 
buurten volgen. U heeft als bewoner 
al veel informatie gekregen over het 
warmtenet, maar we merken als Wijkraad 
en Paddepoel Energiek dat er ook nog 
veel vragen bij u leven. Logisch. Het gaat 
hier om een belangrijke verandering in 
uw warmtevoorziening en daar denkt u 
niet licht over. We merken dat bewoners 
vooral praktische vragen hebben. Hoe ziet 
het aanbod van warmtenet eruit? Moet 
ik m’n huis meteen aansluiten of kan 
dat later ook? Hoeveel ga ik per maand 
betalen? Hoe ziet het vastrecht eruit? 
Hoe komt de warmte mijn huis binnen? 
Wanneer is mijn buurt aan de beurt? Is 
het nog slim om een nieuwe CV-ketel te 
kopen?

In oktober vorig jaar organiseerden 
Wijkraad Paddepoel en Paddepoel 
Energiek een avond voor verenigingen 
van eigenaren in onze wijk. Er werden 
diverse praktische vragen gesteld. 
Als vervolg daarop organiseren 

Wijkraad en Paddepoel Energiek 
op dinsdag 9 mei a.s. weer een 
bijeenkomst over het warmtenet, 
nu voor alle bewoners. Ook nu kunt 
u met uw vragen bij ons terecht en 
zullen medewerkers van de Gemeente, 
WarmteStad en Grunneger Power 
aanwezig zijn om deze te beantwoorden. 
We hebben niet op alle vragen een 
antwoord, omdat sommige dingen nog 
moeten worden uitgezocht. We weten 
bijvoorbeeld nog niet wat het aanbod 
wordt. Wel kunnen we laten zien hoe het 
warmtenet eruit ziet. We richten een mini-
tentoonstelling in met materialen, zodat u 
de buizen, het warmte-overdrachtstation 
in de wijk en de warmte-afleverset in uw 
woning kunt bekijken. 

In het kort:
• Wat: Bewonersavond over het 

warmtenet
• Waar: Het Wijkpaleis, 

Winkelcentrum Paddepoel (naast de 
dierenspeciaalzaak, op de hoek)

• Tijd: 20.00 – 22.00 uur
• Aanmelden: 

info@paddepoelenergiek.nl
• Handig: Denk vast na over uw vragen. 

U kunt deze ook meesturen bij uw 
aanmelding. Dat helpt ons bij de 
voorbereiding.

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 iets anders willen doen 
bij 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. 
Piet staat u daar graag te woord.

Bewonersavond warmtenet – 9 mei

Je kunt zelf of met jouw buren, je straat of buurt in bloei zetten. Denk hierbij 
aan een buurtmoestuintje of een wilde bloementuin. 

Woon je in een woning van Nijestee en heb je een leuk idee om jouw buurt in bloei te  
zetten? Mail naar woonzaken@nijestee.nl.

www.nijestee.nl

Zet de buurt in bloei!





WIJ GAAN 
VERBOUWEN

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nlGezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl

Winkelcentrum Paddepoel
Dierenriemstraat 126
Groningen
Telefoon 050 - 577 11 01

van 17 april t/m 15 mei

Tijdens de verbouwing staan 

wij met een verkoopwagen 

bij de slagbomen!

Dinsdag 16 mei gaan wij weer open 
met mooie aanbiedingen en veel meer zitruimte 

en kant-en-klare maaltijden!


