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zon 21 april
Paaseieren zoeken

zat 18 mei
wateractiviteit

zat 28 september Burendag

zat 29 juni Kinderfeest vrij 20 december
Kerstborrel

vrij 1 november
wijnproeverij

Zet 29 juni alvast in de agenda van de kinderen! Dit jaar een wijkfeest in 
het klein, speciaal voor alle kinderen uit de wijk. De kinderen tot ongeveer 
9 jaar krijgen de theatervoorstelling: 'het geheim van goede appeltaart en 
een draak' te zien van Theater Pannenkoek.
Grotere kinderen kunnen bij het kratjesstapelen weer een gooi doen 
naar het gouden kratje! Naar wie gaat de wisseltrofee dit jaar?
Uiteraard organiseren we op deze vrolijke dag nog vele andere 
activiteiten voor de kinderen. De dag wordt traditiegetrouw afgesloten met 
heerlijke pannenkoeken. Graag tot 29 juni!

AANMELDEN:

Locatie: Basketbalveld (Lepelaar)
Doelgroep:
kinderen t/m 12 jaar (ouders ook 
welkom)
Activiteit: Samen met de 
Paashaas gaan we als vanouds 
paaseieren zoeken. En natuurlijk 
is er ook weer de 
kleurplaatwedstrijd!

Locatie: Teuntje de Slak, bij Kaap 
Hoorn
Doelgroep: kinderen van 12 t/m 
18 jaar en iedereen die zich 
jeugdig voelt
Activiteit: vanaf 14 uur ben je 
welkom voor diverse 
wateractiviteiten (o.a. suppen). 
Na een paar uur waterpret wordt 
de middag afgesloten met een 
klein hapje en drankje.
 
 
 

Terug van weggeweest: de 
kerstborrel! Wat is nou gezelliger 
dan een laagdrempelige 
kerstborrel in je eigen wijk: 
vuurkorven, glühwein, warme 
choco en vooral gezelligheid. 
Meer info volgt nog!

Voor alle 18+-ers uit de wijk 
organiseren we een gezellige 
en informatieve avond waarin 
wijn centraal staat. Heerlijk 
wijntjes proeven samen met je 
buurtgenoten!
 
 
 

Burendag is een jaarlijks terugkerend landelijk feest, dit jaar op 28 
september. Ook in onze wijk vieren sommige straten burendag 
d.m.v. een gezellige BBQ of borrel. 
De activititeitencommissie wil het graag voor onze straten mogelijk 
maken om elkaar op burendag te treffen en gezellig bij te praten. We 
hebben het idee om voor elke straat een koffietafel te faciliteren, 
zodat elke straat onder het genot van koffie met wat lekkers op 
burendag in de eigen straat bijeen kan komen. We zoeken hiervoor 
niet alleen buren die hierover met ons mee willen denken, maar we 
zijn ook op zoek naar contactpersonen voor elke straat zodat we 
dit verder kunnen afstemmen. Doen jullie mee?
 
Meedenken of aanmelden als contactpersoon voor je straat? Mail 
naar events@piccardthofplas.nl. 
 

Alvast aanmelden voor de 
wateractiviteit? Wil je 
meedenken over burendag?
Stuur een mailtje naar 
events@piccardthofplas.nl

Lid worden van de bewoners-
vereniging Piccardthofplas kost 
slechts €14,- per jaar per 
huishouden. Je kunt lid worden
door €14,- over te maken naar
NL08 INGB 0005235257 t.n.v. 
Bewonersvereniging
Piccardthofplas o.v.v. naam, adres
en mailadres of
meld je aan op onze website: 
www.piccardthofplas.nl

lid worden?


