
 

PROEVERIJ WEST

Kom mee op ontdekkingstocht langs de zeven initiatieven in het 
Westpark & ontdek de gezamenlijke plannen voor het nieuwe 
Westpark: natuurlijk avontuurlijk.

 Activiteiten voor iedereen (jong en oud)
 (gratis) eten en drinken
 Live muziek
 Speuren, doen, ontdekken 

Het Westpark is in beweging en verandert nog steeds. 
Schooltuintjes, scouting, zelfoogsttuin, voedselbos, tiny houses, 
kwekerij, camping, kasteel, doolhof, waterski; genoeg te beleven! 
Maar sámen levert het nog veel meer op. Dat laten we jou, onder de 
noemer ‘natuurlijk avontuurlijk’ graag zien en beleven.

Kom op de fiets (parkeren op het terrein is niet mogelijk)!

www.detuinindestad.nl/agenda/

vrijdag 2 september 2022
14.00 - 20.00 uur

Westpark (Tarralaan 6, Groningen)

http://www.detuinindestad.nl/agenda/


 

Het Westpark is volop in beweging. Kom maar proeven op vrijdag 
2 september! Slingerend door het park verzamel je je eten en 
drinken en ontdek je de toekomstige plannen, die we samen met 
omwonenden en gemeente hebben bedacht.

In Groningen West gebeurt nog veel meer. Allemaal stadjers die 
elkaar hebben gevonden om hun krachten te bundelen. Wijktaxi 
Selwerd, Democratische vernieuwing Hoogkerk, Golden Raand, 
Wijkpaleis Paddepoel, Paddepoel Energiek, Forza Muzica, PopYard 
en meer.
Nieuwsgierig geworden? Kom buurten en maak kennis met al deze 
clubs.

SPEURKAART
Bij entree van het park krijg je een plattegrond, tevens speur- en 
stempelkaart. Hiermee slinger je door het park, langs alle 
initiatieven. Onderweg kun je broodjes bakken, uilenballen 
uitpluizen, schatzoeken, bloempotjes verven, heksensoep brouwen, 
of lekker lui naar de muziek luisteren op je picknickkleed (zelf 
meenemen). 
Honger? Er zijn wafels, gadogado, broodjes, soep, en meer (alles 
vers en gezond). Ook je dorst wordt gelest en klap op de vuurpijl: 
elke volle stempelkaart levert een dikke ijsco op (gratis verdiend).

 Tot ziens op 2 september!
 Woudlopers Kipling, Schooltuin Westpark, De Blije Bodem,   
 Stichting PlukN, Tiny Houses Westpark, Tuin in de Stad, Variaski 
 & Gebiedsteam West.

TIP: kom op de fiets (parkeren met auto op het terrein kan niet).
Tijdens Proeverij West kunnen ouderen en hulpbehoevenden 
van de omliggende wijken gratis gebruik van maken van de Wijktaxi 
Selwerd & Paddepoel tussen 14.00 - 18.00 uur, je kunt een afspraak 
maken via 06 1934 9573.


