
Ondertussen in het Wijkpaleis

In Wijkpaleis Paddepoel blijft de kachel voorlopig nog even aan: vanaf vandaag kunnen bewoners elke 

woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag terecht aan de Dierenriemstraat 242 (naast de dierenwinkel) 

voor een kop koffie met een plak Cake van de Week (zolang de voorraad strekt). 
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Burendag met buurtpicknick

Dit jaar is het Venuspark, de groenstrook tussen Venuslaan en Poolsterlaan op Burendag, zaterdag 24 

september, het toneel van een gezellige buurtpicknick met barbecue. 

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/event/buurtpicknick-bbq-op-burendag/


Workshop creatief en duurzaam HERgebruik

Nieuw in het Wijkpaleis: een workshop creatief en duurzaam HERgebruik: vanaf zaterdag 24 

september. Kom gezellig een kopje koffie of thee drinken en maak iets creatiefs, iets nuttigs of een 

mooi cadeau van dingen die we normaal weggooien of weggeven. Buurtgenoten Ingrid Werleman en 

Hilly Uding weten wel raad met afgedankte spullen. Meer weten? 

Lees hun flyer

https://wijkpaleispaddepoel.nl/wp-content/uploads/2022/09/A5-flyer-Workshop-%E2%80%98Creatief-en-duurzaam-HERgebruik.pdf


Creatief zijn

Op dinsdagochtenden zijn er gespreksochtenden in het Wijkpaleis – en een keer per twee week zijn die 

creatief. Kom gezellig langs. Ervaring (met breien of haken) is niet nodig. 

Bekijk de serie bijeenkomsten.

Op woensdagmiddagen zijn er creatieve activiteiten voor meiden van 12 tot 16 jaar. Begeleiding is 

aanwezig.

Bekijk de serie activiteiten

En heeft u nog materialen (bollen wol, haaknaalden, knutselspullen) over? Dan zijn de knutselaars er 

blij mee - breng die langs - u wordt warm onthaald!

https://wijkpaleispaddepoel.nl/event/creatief-zijn/all/
https://wijkpaleispaddepoel.nl/event/creatieve-middag-voor-meiden-van-12-tot-16-jaar/all/


Schilderijen van Piet Groothuizen in Wijkpaleis Paddepoel

Kunstschilder Piet Groothuizen woont in Paddepoel en schildert sinds 1980. Aanvankelijk als autodidact, 

maar daarna volgde hij lessen bij een aantal bekende schilders in Groningen om de fijne kneepjes van 

de schilderkunst onder de knie te krijgen.

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/event/schilderijen-van-piet-groothuizen-in-wijkpaleis-paddepoel/2022-10-01/


Groene oase Woldring locatie gereed

De Woldring locatie aan het Reitdiep is een gebouw dat je in de eerste plaats associeert met heel veel 

steen en hitte. Toch valt er ook op zo’n echte stadslocatie nog wel wat te winnen op het gebied van 

vergroening en verkoeling.

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/groene-oase-woldring-locatie-gereed/


Spelletjesavonden 

Paddepoeler Yussuf wil graag spelletjesavonden organiseren in het Wijkpaleis. Daar heeft hij wel een 

beetje assistentie bij nodig. Wie helpt hem een handje? Mail of app ons of kom even langs op het 

Wijkpaleis.



Buurttaxi nu ook voor Paddepoel

Hierbij ziet u de foto van het feestje dat op 16 september gehouden werd bij Wijkrestaurant De 

Duindoorn. Op de foto die nieuwe auto die is aangeschaft – en ja, de andere rijdt ook nog steeds prima. 

Dus nu kunnen er nog meer ritjes worden gereden door de vrijwilligers, ook voor de bewoners van 

Paddepoel. Een aanwinst en de felicitaties waard. Zeker ook voor Shahrazed Benmessaoud en alle 

collega’s die zich  hebben ingezet om van de Wijktaxi Selwerd/Paddepoel een succes te maken. Bel voor 

de taxi: 06 1934 9573 (9:00 tot 17:00 uur). 



Jouw nieuwsbrief

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je contact hebt met ons hebt gehad, bijvoorbeeld als deelnemer aan een van onze

acties. Je e-mailgegevens worden uitsluitend gebruikt om je op de hoogte te houden van activiteiten van Wijkpaleis

Paddepoel. Wil je de mail niet ontvangen? Laat het weten via contact@wijkpaleispaddepoel.nl

Nieuwe openingstijden Wijkpaleis Paddepoel

woensdag tot en met zaterdag

van 13:00 uur – 17:00 uur

Dierenriemstraat 242

Tel. 06-20982461

contact@wijkpaleispaddepoel.nl

www.wijkpaleispaddepoel.nl

http://www.wijkpaleispaddepoel.nl/

