
Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober: Bollenplanters 

gezocht!
Onder het motto Paddepoel Groener willen wij, een groep enthousiaste bewoners,

de bestaande beplanting gevarieerder te maken door inheemse fruit- en notenbomen en struiken te 

planten. We beginnen dit jaar al met een bloembollenplantactie. Dankzij een bijdrage van de Wijkraad 

Paddepoel konden we biologische bollen kopen en die moeten natuurlijk de grond in!

Lees verder
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https://wijkpaleispaddepoel.nl/vrijdag-28-en-zaterdag-29-oktober-bollenplanters-gezocht/


Cakebakkers gezocht: 8 euro onkostenvergoeding
Hou je van bakken en wil je je cake delen met anderen? Er is een onkostenvergoeding van € 8,00 per 

aangeleverde cake beschikbaar. Voor de eters is de cake gratis – elke vrijdag en zaterdag tussen 13:00 

en 17:00 u, zolang de voorraad strekt!



Zet vast in je agenda: ENERGIEBESPAARACTIE 

25 november en 9 december
In samenwerking met Duurzaam Groningen organiseert Co-creatie op vrijdag 25 november en vrijdag 9 

december tussen 13:00 en 17:00 een grote ENERGIEBESPAARACTIE

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/save-the-date-energiebespaaractie-25-november-en-9-december/


Nieuwe paleisbewoners: WIJS en WarmteStad
De studenten van WIJS  hebben onderdak gevonden in het Wijkpaleis en zijn daar elke maandag tussen 

10:00 en 16:00 aanwezig. En inmiddels is ook Mathilde Mars van WarmteStad neergestreken in het 

Wijkpaleis, elke dinsdag van 12:30 – 14:30 tot aan de kerstvakantie. 

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/nieuwe-paleisbewoners-wijs-en-warmtestad/


Donderdag 27 oktober Eindpresentatie UDIHiG
Op donderdag 27 oktober biedt het UDIHiG onderzoeksteam u de eindpresentatie van de resultaten van 

de laatste drie jaar, van het onderzoek naar mogelijke bouwkundige ingrepen in de wijk die de 

gezondheid kunnen verbeteren.

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/donderdag-27-oktober-eindpresentatie-udihig/


Nieuwe expositie is een succes
De nieuwe expositie van schilder en Paddepoeler Piet Groothuizen is een groot succes: veel mensen 

blijven staan voor de etalage om het schilderij van de Noorderhaven te bewonderen of lopen naar 

binnen om de rest van de schilderijen te bekijken. De expositie loopt nog tot eind december van dit 

jaar. Halverwege november vervangt de schilder enkele schilderijen zodat er dan weer iets nieuws te 

zien is. 

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/event/schilderijen-van-piet-groothuizen-in-wijkpaleis-paddepoel/2022-10-26/


Goodiebags en cadeaubonnen
Op de Duurzame Huizendag van 8 oktober waren de mensen van Paddepoel Energiek in het Wijkpaleis 

aanwezig voor advies en het uitdelen van goodiebags met informatie over besparen en verduurzamen. 

Ook aan de slag met energie besparen? Kom dan naar het energiespreekuur van Paddepoel Energiek. 

Er zijn ook nog een paar goodiebags beschikbaar en verder nog een hele stapel cadeaubonnen.

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/goodiebags-en-cadeaubonnen/


Zaterdag 5 november: Open WarmteDag
Op 5 november wordt de nieuwe warmtecentrale van WarmteStad op Zernike feestelijk geopend. 

Mensen kunnen de centrale bezoeken en meedoen aan een fietstocht.

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/zaterdag-5-november-open-warmtedag/


Workshop creatief en duurzaam HERgebruik

Nieuw in het Wijkpaleis: een workshop creatief en duurzaam HERgebruik. 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


Kleine maar fijne bijverdienste?
Wijkkrant Nummer 1 heeft ruimte voor nieuwe bezorgers. 

Vergoeding 5 euro per uur. Bezorgers in Paddepoel of 

Selwerd. Aanmelden en inlichtingen via WhatsApp: 06-

20982461. Of mail: contact@wijkpaleispaddepoel.nl



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

Maandag 10:00 – 16:00: spreekuur WIJS

Dinsdag 12:30 – 14:30: spreekuur WarmteStad

Donderdag 18:00 – 20:00: energiespreekuur 

En van dinsdag tot en met zaterdag

13:00 – 17:00: inloop Co-creatie & Wijkpaleis

WIJKPALEIS PADDEPOEL

Dierenriemstraat 242

WhatsApp: 06-20982461

contact@wijkpaleispaddepoel.nl

www.wijkpaleispaddepoel.nl

facebook.com/WijkpaleisPaddepoel

http://www.wijkpaleispaddepoel.nl/
http://facebook.com/WijkpaleisPaddepoel

