NIEUWSBRIEF
Beste mensen,
Na maanden voorbereiding is het zover: Wijkbureau
Paddepoel gaat los! Een gezellige groene plek in het
Winkelcentrum Paddepoel, voor een door bewoners. Je
kunt er binnenlopen als je vragen hebt over de wijk, een
stekje wilt halen, of zelf een (wijk)activiteit wilt
organiseren. Bezoek ook onze website

Voor alle nieuwe bezoekers van Wijkbureau Paddepoel is
er een klein cadeautje: kies een kaartje + een mix met
biologische bloemzaadjes.
Samen zetten we Paddepoel in bloei!

Zwerfvuilopruimdag Paddepoel Schoon
Op zaterdag 23 april gaan we vanuit het Wijkbureau met
grijpers en vuilniszakken de wijk in. Iedereen die graag
mee wil doen en niet bang is voor een beetje rommel is
van harte welkom. We beginnen om 13:00 uur en we gaan
door tot ongeveer 14:30 uur. Daarna is er koffie of thee
met wat lekkers. Aanmelden kan via WhatsApp
(0620982461) en info@wijkbureaupaddepoel.nl
Graag tot dan!

FEESTELIJKE OPENING WIJKBUREAU
Wanneer? Zaterdag 21 mei tussen 13:00 – 16:00 u bij
het Wijkbureau, Dierenriemstraat 242 (naast de
dierenwinkel)
Voor wie? Voor iedereen die actief is of wil worden in
onze mooie wijk.

Stekjestafel van start
Zin om in de tuin aan de slag te gaan? Kom dan naar
Wijkbureau Paddepoel om een stekje uit te zoeken. De
regel is: 1 stekje halen + 1 brengen – zo houden we de
voorraad op peil en kunnen zoveel mogelijk mensen
profiteren van gratis groen!

Duurzame Huizendag Groningen
Op 11 juni is Wijkbureau Paddepoel startlocatie voor de
Groningse Duurzame Huizendag. Die wordt dit jaar
georganiseerd door Energieloket Groningen en
Grunneger Power en lokale initiatieven. Op zaterdag 11
juni ligt de nadruk op voorjaar en (groene) tuinen, in het
najaar is gaat het vooral over verwarming en
warmtebesparing.
Wil je anderen laten zien hoe jij je huis of tuin hebt
verduurzaamd? meld je dan hier aan voor woensdag 6
april.

RUIMTE HUREN IN HET WIJKBUREAU?
Op dit moment wordt het Wijkbureau gebruikt door
Co-creatie Paddepoel (elke woensdag, zie
www.paddepoel.info, het energiespreekuur van
Paddepoel Energiek (elke donderdag van 18:00-20:00 u),
buurtkerk de Fontein (loket levensvragen, donderdag van
10:00-12:00 u) en zijn we distributiepunt & redactielokaal
van Wijkwebsite - Redactie Nummer 1 (paddepoel.info)Wil
je ook gebruik maken van de ruimte? Neem dan even
contact op en kijk hier voor meer informatie.

Jouw nieuwsbrief
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je contact hebt gehad
met Wijkbureau Paddepoel, 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 ons weten.
Geopend:
Dinsdag van 10:00 uur tot 16:00 uur
Vrijdag en zaterdag van 13:00 uur tot 16:00 uur
wijkbureaupaddepoel.nl

info@wijkbureaupaddeppoel.nl

facebook.com/WijkbureauPaddepoel

Dierenriemstraat 242 | 9742 AN Groningen
Bellen en appen: 0620982461

