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Adoptiekerstboom van Tuin in de Stad voor Wijkpaleis

Adoptiekerstboom van Tuin in de Stad voor Wijkpaleis Paddepoel: Een kerstboom die na gebruik niet bij het grof vuil gaat 

maar weer de grond in gaat? In Groningen verkoopt Frans Kerver van Tuin in de Stad vanaf dinsdag 6 december dit soort 

kerstbomen. Het Wijkpaleis doet ook dit jaar mee met deze mooie actie en vanaf vrijdag staat er bij ons in de etalage een 

fraai exemplaar, gedoneerd aan ons door Frans en opgehaald door Rudolf - hartelijk dank mannen!

Ook zin in zo’n boom? Bezoek dan Tuin in de stad Tarralaan 6, 9745ER, Groningen op maandag t/m vrijdag 12.00 / 16.00 of 

op zaterdag/zondag: 10.00 / 16.00

De eigenaren van een adoptieboom markeren hun boom zodat ze die kunnen herkennen tussen de andere bomen

https://www.facebook.com/WijkpaleisPaddepoel?__cft__%5B0%5D=AZWARA3GsJSOlLN523CAvJdFD6YmygVMlJM7799z87ZXzSH86gontwfmZT-5trHc5BPkptfrUMGNAG4Q8J-Trs3qimjXLzJmpf8Jt_namrG5dRq1tO9BWFh3THWi0_Gzv6U&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/tuinindestad?__cft__%5B0%5D=AZWARA3GsJSOlLN523CAvJdFD6YmygVMlJM7799z87ZXzSH86gontwfmZT-5trHc5BPkptfrUMGNAG4Q8J-Trs3qimjXLzJmpf8Jt_namrG5dRq1tO9BWFh3THWi0_Gzv6U&__tn__=-%5DK-R


Querty in het Wijkpaleis

Onlangs hadden we hoog bezoek! Qwerty kwam hoogstpersoonlijk langs om wijkkrant Nummer 1 op te halen waarin zijn 

verhaal staat beschreven - hij nam meteen maar wat meer krantjes mee. Querty liet zich de thee en de Cake van de Week 

goed smaken (toen ging de monitor even af) en voor ons wou hij wel even meewerken aan de spontane fotoshoot (uiteraard 

ging de monitor weer op).  Qwerty's missie: mensen blij maken



Piet Hazekamp van Paddepoel Energiek staat de verslaggever van OOG TV te woord over de actie.

Energiebespaaracties 25 november en 9 december groot succes

Wijkpaleis Paddepoel organiseerde deze winter samen met Stichting Paddepoel Energiek twee middagen waarbij 

wijkbewoners voor een bedrag van 50 euro energiebesparende producten mochten uitzoeken – gratis welteverstaan. Hier 

waren producten zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrippen en een deurdranger te verkrijgen. De actie was mogelijk 

gemaakt door de gemeente Groningen die wil in 2035 zoveel mogelijk energieneutraal zijn. Daar hoort het verduurzamen 

van woningen ook bij. De eerste middag maakten 63 mensen gebruik van het aanbod, bij de tweede middag waren het er 

boven de honderd. Dat OOG TV een mooi filmpje maakte over de acties zal zeker hebben bijgedragen. Sneller dan verwacht 

waren we door de producten heen. We gaan in overleg met de gemeente en bekijken of we ook volgend jaar nog verdere 

bespaaracties op touw kunnen zetten.



Expositie schilderijen van Piet Groothuizen verlengd tot maart 2023

De expositie met stadsgezichten, landschappen en stillevens van schilder Piet Groothuizen in Wijkpaleis Paddepoel wordt 

verlengd tot 1 maart 2022. Daarna wordt er ruimte gemaakt voor een nieuwe kunstenaar. De expositie ging van start op 1 

oktober en trok van begin af aan veel bekijks. 

Wie nog niet heeft kennisgemaakt met de werken is nog deze week en volgend jaar vanaf 9 januari van harte welkom om te 

komen kijken op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.00 en 17.00 u.



Real live jam sessions

Op vrijdag 16 december was er in het wijkpaleis een cultuurcafé georganiseerd door Lucas Winkel. Lucas is cultuurcoach bij 

VRIJDAG en zijn doel is meer leuke cultuur in de wijken Selwerd en Paddepoel te laten gebeuren. En wat was het meteen 

een fijne sfeer in het Paleis. De lichten gedimd en de muziek, dat was heerlijk! Wat een verrassing voor de toevallige 

bezoekers. Enkele aanwezigen willen dit dolgraag vaker doen. Daarom stelt het Paleis vanaf januari elke vierde donderdag de 

deuren open voor jamsessions. De eerste is op donderdag 26 januari om 16:30 uur. Toevallig valt deze keer samen met de 

nieuwjaarsborrel dus publiek is verzorgd. Kom luisteren of meespelen. De muziek is mellow genoeg zodat de buren geen 

enkele last hebben. En de kwaliteit is relaxt maar super muzikaal, mede dankzij de  medewerking van een fantastische 

gitarist en hele aardige man: Karam Shebat. Iedereen die kan improviseren en samenspelen is welkom. Gewoon chillen met 

een drankje in de hand mag ook. Er mag bij gekletst worden. En oh jaaa - heeft iemand sfeervolle lampen voor ons – die zijn 

zeker welkom. Dan maken we er toch nog een mooi jaar van, dat vreemde nieuwe jaar 2023. Info: 06 4002 60 45.



Wijkpaleis Cadeautafel

We hadden in het Wijkpaleis al een weggeefkast, maar die staat achterin de ruimte en trok niet heel erg de aandacht. 

Daarom hebben we nu een 

CADEAUTAFEL 

gemaakt waarop we de mooiste boeken, DVD’s, mokken, bonbonnières en zelfgebreide sokken hebben uitgespreid. 

Cadeautje voor jezelf of iemand anders? Alle spullen op onze cadeautafel zijn om gratis mee te nemen!. Wees dus van harte 

welkom om even te snuisteren! Zie de laatste pagina van deze nieuwsbrief voor onze openingstijden in de kerstvakantie . 



Workshop Creatief Hergebruik

In de kerstvakantie nog even een workshop meepikken? Dat kan op zaterdag 7 januari van 13:00 uur tot 15:00 uur in het 

Wijkpaleis. Ingrid Werleman verzorgt dan de laatste bijeenkomst van een serie workshops creatief hergebruik van spullen die 

je normaal gesproken weg zou gooien. Zo geven we afdankertjes een tweede leven als kunstobject. Kom langs (met de 

kinderen) en doe gezellig mee! 



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

Wijkpaleis Paddepoel heeft in de

kerstvakantie 

aangepaste openingstijden 

WARME INLOOPSPREEKUREN

Dinsdag 27 december 

van 11:00 uur tot 17:00 uur

Donderdag 29 december

van 14:00 tot 17:00 uur

***

INLOOPSPREEKUUR WARMTESTAD

Dinsdag 3 januari

van 12:30 uur tot 14:30 uur

***

WORKSHOP CREATIEF HERGEBRUIK

Zaterdag 7 januari

van 13:00 uur tot 15:00 uur

***

EN VERDER?

Verder zien we u graag weer terug vanaf 

maandag 9 januari

FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN GELUKKIG 2023!

WIJKPALEIS PADDEPOEL

Dierenriemstraat 242

WhatsApp: 06-20982461

contact@wijkpaleispaddepoel.nl

www.wijkpaleispaddepoel.nl

facebook.com/WijkpaleisPaddepoel

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