
NIEUWSBRIEF
Welkom op onze feestelijke opening!

Zaterdag 21 mei van 13:00 – 16:00 uur

Dierenriemstraat 242 (naast de dierenwinkel)

Alle Paddepoelers zijn van harte uitgenodigd voor een hapje & drankje + 

een gratis kaartje met bloemzaadmix. Zo geven we samen het startsein 

voor deze gezellige, groene bewonersplek. 

PROGRAMMA 

13:00 – 13:30 Inloop met hapje en drankje, introductie van de wijklocatie 

13:30 – 14:00    Titia Struiving, procesbegeleider Co-creatie over CasPoMorpark, 

de ontwikkeling winkelcentrumgebied Wilgenlaanzijde en andere Co-creatieplannen 

14:00 – 14:30 René Raap, voorzitter Wijkraad Paddepoel over het belang van een 

eigen plek voor activiteit & ontmoeting in de wijk

15:00 Onthulling van de nieuwe naam van onze fijne buurtstek door 

Wally van der Vlugt, voorzitter van de Stichting ter bevordering Co-creatie 

Paddepoel 



WORKSHOP VERTELTAFELS – SCHILDER HET VERHAAL VAN DE WIJK

Onder leiding van beeldend kunstenaar Kitty Blüm worden in Paddepoel 

kunstwerken gemaakt voor ‘verteltafels’. Er zijn inmiddels twee tafels ontworpen, 

en een daarvan heeft al een naam: Verbinding – Vrede is nooit af. Voor onze 

andere tafels zoeken we nog creatieve deelnemers! 

Elke deelnemer maakt een kunstwerk. Van alle kunstwerken samen wordt een 

compilatie geprint op de tafels. Kitty: “Vaak worden er verhalen verteld aan tafel, 

aan welke tafel dan ook. De ontbijttafel, uitgebreider tijdens het avondeten maar 

vooral... aan stamtafels in café's, tuintafels of aan tafels in de wijkcentra. Wat nou 

als je het omkeert? Dan krijg je: verteltafels.”

Zin om mee te doen? Geef je op: info@wijkbureaupaddepoel.nl

mailto:info@wijkbureaupaddepoel.nl


VLEERMUIZENFIETSTOCHT PADDEPOEL ZATERDAG 28 MEI OM 13:00 UUR

Ecoloog/filosoof Liesbeth Cavé is veldwerker bij de vleermuisvereniging en 

drijvende kracht achter de Buurtboomgaard met oude fruitrassen in Kostverloren. 

Op de vleermuizenfietstocht laat zij u de wijk door de ogen van de

vleermuizen zien. Dan ziet Paddepoel er ineens heel anders uit. Verschillende 

vleermuissoorten leven in huizen. Voor hen is het heel belangrijk dat we rekening 

met ze houden. Dat geldt ook voor allerlei andere dieren. Liesbeth laat u ook een 

aantal knelpunten en kansen voor andere planten en dieren zien.

Liesbeth Cavé met een laatvlieger in de opvang. Als u zelf een vleermuis vindt pak 

deze dan NOOIT ZONDER HANDSCHOENEN OP. De kans dat de vleermuis 

hondsdolheid heeft is klein, maar je weet maar nooit.

Wanneer? Zaterdag 28 mei om 13 uur verzamelen in ons pand, 

Dierenriemstraat 242 (naast de dierenwinkel)

Voor wie?        Voor iedereen die interesse heeft in de natuur die ons omringt.

Hoe lang?        De fietstocht start om 13:00 uur en duurt tot ongeveer 15:00 uur, 

inclusief een kopje koffie met wat lekkers.

Wat heb je nodig? Een fiets en wat tijd



EXPOSITIE PETER SCHMETZ en EDZO VAN DIJKHUIZEN

Een fris nieuw verfje voor de expopanelen en prachtig werk van kunstenaars Peter 

Schmetz en Edzo van Dijkhuizen zijn vanaf heden bij ons te bewonderen. De 

expositie duurt tot half augustus en de schilderijen zijn ook te koop.



DUURZAME HUIZENDAG

Op 11 juni zijn wij de startlocatie voor de Groningse Duurzame Huizendag. Dit jaar 

doen ook weer twee Paddepoelers mee: Rik (op de foto) en Olivier. Zin om te 

gluren bij je duurzame buren? Geef je dan hier op 

Wanneer?  Zaterdag 11 juni van 13:00 – 17:00. Er liggen goodybags en kaarten 

klaar voor de deelnemers

Voor wie?  Voor iedereen die wil gluren bij zijn duurzame buren.

Hoe lang?   De hele middag, inclusief kopje koffie met wat lekkers.

Wat hebt u nodig? Een fiets en wat tijd

https://duurzaamgroningen.nl/events/duurzame-huizendag


Openingstijden

dinsdag 10:00 – 16:00 uur

vrijdag 13:00-16:00 uur

Zaterdag 13:00 – 16:00 uur

Dierenriemstraat 242

www.wijkbureaupaddepoel.nl 

info@wijkbureaupaddepoel.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 Wijkbureau 
Paddepoel. Wil je de mail niet ontvangen? Laat het weten via info@wijkbureaupaddepoel.nl

Vaste gebruikers van onze locatie zijn Paddepoel Energiek, Buurtkerk de Fontein, 

Stichting Islamitische Zorg en Redactie Nummer 1. Wellicht kom je ze tegen op 21 

mei. Nadere informatie volgt: lees het na in de Nummer 1 of volg ons op Facebook 

Voor alle bezoekers is er een kleine attentie: een kaartje met bloemzaadjes.

Samen zetten we Paddepoel in bloei!

http://www.wijkbureaupaddepoel.nl/
mailto:info@wijkbureaupaddepoel.nl
https://www.facebook.com/WijkbureauPaddepoel
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