
NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF
JANUARI 2023 JANUARI 2023 

Wijkpaleis bestaat 1 jaar

Op de kop af een jaar geleden zijn we gestart met wat toen nog Wijkbureau Paddepoel heette. We zijn 

inmiddels gepromoveerd tot @WijkpaleisPaddepoel en nog steeds (of steeds meer) mensen weten het 

paleisje te vinden. 

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/wijkpaleis-1-jaar/




Een ideeënbus voor al uw waardevolle ingevingen

Onlangs werden we in het Wijkpaleis verrast door Berrie van de #wijkraadpaddepoel. Berrie heeft 

eigenhandig een prachtige ideeënbus gemaakt. 

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/ideeenbus-voor-paddepoel/


Groene muurbouwers gezocht

Voor ons mooie Wijkpaleis in het Winkelcentrum Paddepoel zoeken we mensen die het leuk vinden om 

een groene wand te creëren. 

Lees verder

https://www.facebook.com/WijkpaleisPaddepoel/posts/pfbid035aMoPBA2dBF12D87ia6hUwphVQF5wfUMNgXkCGtEyJRYGXkfnmYhU8yLdPhauySyl


Egelmanden bij CasPoMorflats

Op initiatief van wijkbewoonster Wieky Popken 

zijn er twee egelmanden geplaatst in het groen 

rond de CasPoMorflats. Het is voor egels steeds 

moeilijk om een geschikte plek te vinden voor hun 

winterslaap omdat onze tuinen en parken te 

'netjes' zijn. De egelmanden bieden de nodige 

beschutting. Verder zal op plekken waar bladeren 

geen hinder opleveren het blad niet worden 

weggehaald, aldus de toezegging van de 

gemeente. Een laagje dode bladeren is prima 

materiaal om vaste planten te beschermen tegen 

bevriezing en ook de egels maken er dankbaar 

gebruik van.



10 euro bonnen voor tweedehands kleding

Wijkpaleis Paddepoel is een van de 24 buurthuiskamers in de stad Groningen die meedoen aan het 

project “Warme kamers” van het Leger des Heils. Warme kamers zijn plekken waar mensen gewoon 

kunnen binnenlopen. In het kader daarvan hebben we een aantal bonnen gekregen ter waarde van 10 

euro per stuk. De bonnen kunnen worden verzilverd bij een van de tweedehands kledinglocaties van 

het Leger des Heils.Dus: bent u wel toe aan een nieuw oud kledingstuk? Kom langs voor een bon & en 

kop koffie.



Goudmakers in Bernlef

Ze waren al actief in Lewenborg en komen nu ook naar Paddepoel: de Goudmakers. Theatermakers 

Janneke Bruggink, Rozan Vergeer en muzikant Han Hesselink zoeken voor dit project Paddepoelsters 

met 50+jaren levenservaring om samen met buurtgenoten een presentatie te maken waarin de 

verhalen van bewoners centraal staan. Wekelijks samen zingen, dansen en theater maken. Iedereen 

mag meedoen en deelname is GRATIS.

WANNEER 

Vanaf dinsdag 14 februari 2023 wekelijks van 9.30 - 11.30 uur 

PRESENTATIE 

26 en 27 mei 2023 

WAAR 

Bernlef Restaurant WerkPro Antaresstraat 120 (Ingang Restaurant) 

AANMELDEN 

Aanmelden kan bij Rozan Vergeer via ditislucy@hotmail.com



Verlenging energietoeslag

De energietoeslag van zowel € 600,- als € 1.500,- is verlengd. Aanvragen kan tot en met 28 februari 

2023. Click hier voor meer informatie.

https://gemeente.groningen.nl/energietoeslag


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. Heb je geen nieuwsbrief meer nodig? Afmelden kan hier.

Wijkpaleis Paddepoel is geopend op:

Maandag 10:00-16:00:  WIJS bewonersondersteuning

Dinsdag 13:00-17:00: Inloop spreekuur & creatieve middag

Dinsdag 12:30-14:30: WarmteStad spreekuur

Woensdag 14:00-15:30: Spreekuur Titia Struiving, cocreatie

Donderdag 13:00-17:00: Inloop spreekuur

Donderdag 18:30-20:30: Energiespreekuur Paddepoel Energiek

Vrijdag 13:00-17:00: Inloop spreekuur & Cake van de Week

Zaterdag 13:00-17:00: Inloop spreekuur & Cake van de Week

WIJKPALEIS PADDEPOEL

Dierenriemstraat 242

WhatsApp: 06-20982461

contact@wijkpaleispaddepoel.nl

www.wijkpaleispaddepoel.nl

facebook.com/WijkpaleisPaddepoel

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