
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

Openingstijden Wijkpaleis Paddepoel

Dinsdag 10:00 uur – 16:00 uur

Vrijdag en zaterdag  13:00 uur – 16:00 uur

Dierenriemstraat 242

Tel. 06-20982461

contact@wijkpaleispaddepoel.nl

www.wijkpaleispaddepoel.nl

NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF
Oproep aan thuisbakkers voor Cake van de Week! 

Welkom bij de zomernieuwsbrief van Wijkpaleis Paddepoel. Met dit keer onder 

meer een oproep voor thuisbakkers voor Cake van de Week – elke vrijdag- en 

zaterdagmiddag een lekker stuk cake uit Paddepoel in het Wijkpaleis, de uitslag 

van de actie “Win een ton”, virtueel wandelen door de wijk met UDIHiG, 

terugkijken op de vleermuizenfietstocht en Plutozaalschilders in het Groninger 

Museum. Zin in gezelligheid deze zomer? Check dan de compleet vernieuwde 

agenda alle activiteiten voor deze zomer in het Wijkpaleis en op andere plekken. 

Wij houden het paleis deze zomer open, dus je bent van harte welkom & graag 

tot ziens!

Fenna Koops winnares regentonverloting

De regenton uit de etalage van het Wijkpaleis is 

gewonnen door Fenna, een fanatiek tuinier met een 

voorliefde voor ecologisch tuinieren. De ton krijgt een 

plekje op haar moestuin in Vinkhuizen. Van harte 

gefeliciteerd Fenna! 

Voor de andere deelnemers aan de actie ligt er een 

goodybag klaar & wie zelf een ton wil aanschaffen kan 

bij ons een flyer met 17,50 € korting halen. Meer 

weten? Click hier

Lokale aandacht voor 

vleermuisfietstocht Paddepoel

Op zaterdag 9 juli boeide ecoloog en 

vleermuisexpert Liesbeth Cavé 2,5 uur lang 

de deelnemers aan de fietstocht die langs tal 

van plekken in de stad voerde. Liesbeth werd 

’s ochtends vroeg geïnterviewd door RTV 

Noord voor het programma Noord en 

Ommeland en na afloop sprak OOG TV’s 

Sebastiaan Scheffer met wijkgenoot Siep van 

der Zwaag. Lees hier over Sieps ervaringen.  

Bij voldoende belangstelling zal de tocht dit 

najaar worden herhaald. Click hier

Wijkpaleisschilders gastconservator in Groninger Museum

In het kader van de tentoonstelling KLEUR nodigde het Groninger Museum vier 

kunstenaars van de Schildersclub Plutozaal uit om keuze te maken van hun favoriete werk 

uit het depot van het museum. De keuze viel op 'Ruimtevormen' van Jan van der Zee, een 

bloemstilleven van Simon Verelst, Binnenplaats in de winter van Johan Dijkstra en Bric à 

Brac van Jan Gerrit Jordens. De werken hangen in verschillende zalen die allemaal een 

andere kleur hebben, met een stukje tekst van degene die het werk gekozen. 

Nog te zien tot 8 januari 2023 in het Groninger Museum.

In het Wijkpaleis is tot het najaar de mini-expositie te zien van Peter Schmetz en Edzo van 
Dijkhuizen.

De gekozen kunstwerken in het Groninger Museum.

UDIHiG: ontwerpen voor veilig oversteken bij de Eikenlaan en 

Orionpark nieuwe stijl, met Orioncafé en buitenfitness

De afgelopen twee maanden konden Paddepoelers in het Wijkpaleis virtueel door hun 

eigen wijk wandelen. De sessies maken deel uit van een langlopend onderzoek UDIHiG 

(hoe stedenbouwkundige ontwerpen de gezondheid van stadjers kunnen verbeteren). De 

onderzoekers namen hun gasten mee op stap naar drie ontwerpen: een hofje in 

Paddepoel-Zuid met o.a. een levensgroot schaakspel en een fietsreparatieschuurtje. Een 

getransformeerd Orionpark met 'Orioncafé' en terras en buitenfitness en last but not least 

een ontwerp voor de Zonnelaan met. extra veilige oversteekplaatsen, tafeltennistafels en 

foodtrucks met leuke zitjes. Na de ‘wandeling’ konden de bezoekers een kop koffie 

drinken en een vragenlijst invullen. Na de zomer komt er een eindbijeenkomst waarop alle 

resultaten worden gepresenteerd. Hou onze agenda en de Nummer 1 in de gaten!

Ontmoetingsavonden Cocreatie

In juni en juli heeft Cocreatie een aantal open ontmoetingsavonden georganiseerd in het 

Wijkpaleis. Als bewoner van Paddepoel kon je gewoon binnenlopen en meepraten over het 

thema van de avond. Het kon bijvoorbeeld gaan over de Reitdiepzone, over de pleinen, de 

veiligheid en de ontwikkelingen van het winkelcentrumgebied. Op 25 juli is de laatste 

thema-avond van dit seizoen, en dan gaat Cocreratie weer verder in september. Zie de 

agenda van het wijkpaleis voor de planning van diverse activiteiten op verschillende 

plekken in Paddepoel. 

Zaterdag 24 september: Burendag

Op dit moment wordt binnen de muren van het Wijkpaleis een plan bedacht voor 

Burendag op zaterdag 24 september. Binnenkort komt een groep mensen uit Oekraïne in 

Paddepoel wonen en bij die gelegenheid willen we op Burendag iets speciaals organiseren. 

Meer weten? Hou dan de agenda van het Wijkpaleis en wijkkrant Nummer 1 in de gaten. 

En blijf ook vooral de nieuwsbrieven lezen. 

Agenda Wijkpaleis

Hier vind je de agenda van Wijkpaleis Paddepoel met activiteiten op verschillende 

plekken in de wijk. De agenda wordt aangevuld zodra er nieuws is van de locaties waar je 

als bewoner naartoe kan gaan om anderen te ontmoeten. 

http://www.wijkpaleispaddepoel.nl/
https://wijkpaleispaddepoel.nl/regentonactie
https://www.oogtv.nl/2022/07/dat-er-bij-bouwprojecten-zo-weinig-rekening-wordt-gehouden-met-vleermuizen-verbaast-mij/
https://wijkpaleispaddepoel.nl/event/vleermuizenfietstocht/
https://wijkpaleispaddepoel.nl/events/
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