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Etalage Wijkpaleis in lentetooi

Al is het buiten soms nog grauw en grijs, in het Wijkpaleis bereiden we ons voor op de lente! In de 

stekjesbak staan vergeet-mij-nietjes en viooltjes klaar om mee te nemen voor de bezoekers.

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/etalage-wijkpaleis-in-lentetooi/


Lentekriebels schoonmaakacties 8 april en 6 mei in Paddepoel

Op zaterdag 8 april is het weer tijd voor de jaarlijkse LenteKriebelsactie. Samen met de gemeente 

organiseren wij een dag waarop we de wijk ontdoen van rondzwervende zakken, blikjes en andere 

rommel. 

Lees verder

https://wijkpaleispaddepoel.nl/uitnodiging-lentekriebels-schoonmaakacties-8-april-en-6-mei-in-paddepoel/


Wijkpaleis kraam op koningsdag

Op 27 april viert Nederland koningsdag en het Wijkpaleis viert natuurlijk mee! 

Lees verder

https://www.facebook.com/WijkpaleisPaddepoel/posts/pfbid02dd9U5pvFiUWa92uihZhAbZ4UWLRZVYT4XgU2AbN9AasFquRKbi2jmQbQa8x73mSTl


Eerste avond Groot Groenplan succes!

De eerste avond over het Grote Groenplan Paddepoel op 14 maart in Wijkpaleis Paddepoel was een 

groot succes! Ruim 12 enthousiaste groendoeners bespraken hun dromen en plannen voor een 

groenere wijk.

Lees verder

https://www.facebook.com/WijkpaleisPaddepoel/posts/pfbid0NEMaZUVwZw5zS6n5txnJdHLe7qeebRnowiuuF3sg5xqDHryG4PxaYLKhDv86VRckl




Aanvragen Noodfonds Energie verlengd tot eind april

Voor veel mensen in Paddepoel is het moeilijk rondkomen, onder meer vanwege de hoge energielasten. 

Eén van de maatregelen om te compenseren is het Tijdelijk Noodfonds Energie. waarover we eerder 

schreven. De aanvraagtermijn voor het fonds is nu met een maand verlengd, tot eind april.

Lees verder

https://www.facebook.com/WijkpaleisPaddepoel/posts/pfbid09XBoCEQ7EXdhgUYQ2AVLxhdCEonpgieKqyKnHk4HaYaJKrteDm15DhcooYLBe7RBl


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
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