PICCARDTHOF
NIEUWSBRIEF
2020, 1E UITGAVE - NIEUWS UIT DE WIJK

2020: 20 JAAR!
DEEL JE HERINNERINGEN!
In 2020 bestaat onze mooie wijk Piccardthof
alweer 20 jaar! Dat is reden voor een feestje.
Dit jaar zal onze wijkvereniging dan ook
helemaal in het teken staan van ons 20-jarig
bestaan. Er komt een lustrumprogramma met een
spetterend wijkfeest met alle toppers van de
afgelopen jaren. Net als vorig jaar willen we
wat meer activiteiten organiseren voor meer
doelgroepen (jong en oud). Voor elk wat wils,
zeg maar.
Vlak voor de zomer willen we een krantje
uitbrengen waarin we terugkijken op 20 jaar
Piccardthof. De bouw van de wijk, de oplevering
van de eerste huizen, de aanleg van wegen en
het groen, maar uiteraard ook alle
ontwikkelingen door de jaren heen. Wat zijn
jouw mooie of bijzondere herinneringen? Heb je
bijzondere foto’s om te delen of een mooi
verhaal? Laat het ons weten via
events@piccardthof.nl.
Ook als je nog verzoeknummers hebt voor het
wijkfeest of voor andere activiteiten dan horen
we het natuurlijk graag!

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

AGENDA
6 MAART:
KINDERDISCO
12 APRIL:
PAASEIEREN ZOEKEN
MEI:
WATERACTIVITEIT
12 JUNI:
EK GROOT SCHERM
JUNI:
FIETSTOCHT
ONLANDEN
22 AUGUSTUS
LUSTRUMFEEST
OKTOBER:
LASERGAMEN
DECEMBER:
KERSTBORREL

EVEN VOORSTELLEN: D E

A C T I V I T E I T E N C O M M I SMSA RIL EE E!N

ANNEMIEKE
VAN DER HEIJMEIJER
SNIP 96

BOER
LEPELAAR 40

KARIEN
KLEIN KOERKAMPBERGMAN
LEPELAAR 88

MARIEKE
POSTMA
SNIP 91
NANDA
BOEKHOUDT
SNIP 122

BODIL
KERCKHOFF
SNIP 73

MARIEKE
KAMMINGA
SNIP 153

WILLEMIJN
VENROOIJ
LEPELAAR 79

De activiteitencommissie bedenkt en organiseert ieder jaar leuke activiteiten voor
de wijk. Ook dit jaar hebben we uitgebreid gebrainstormd en mooie plannen gemaakt.
Zo komt er in 2020 een kinderdisco in maart, in samenwerking met de wijkvereniging
Ter Borch. Uiteraard gaan we weer paaseieren zoeken met Pasen. De wateractiviteit
van vorig jaar (suppen in de Hoornse Plas) was een succes dus dat gaan we ook weer
doen, in mei. Onze jaarlijkse zomerfeest op het grasveld bevat veel ‘gouwe ouwe’
activiteiten uit 20 jaar wijkfeesten. Deze mag je dus ook niet missen! Ook gaan we
samen het Nederlands elftal bekijken op groot scherm, lasergamen en natuurlijk
borrelen vlak voor kerst. Kortom, 2020 wordt weer een gezellig jaar in de
Piccardthof!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Het organiseren van allemaal leuke activiteiten kan niet zonder jullie steun. Daarom
doen we ook dit jaar weer een beroep op jullie allemaal. Wil je helpen bij een of
meerdere activiteiten, laat het ons weten! Een uurtje achter de bar, helpen met het
verstoppen van de paaseieren, een tent opbouwen, noem maar op. Meedoen of meedenken?
Laat het ons weten via events@piccardthof.nl of benader een van de leden van de
activiteitencommissie.

DOE JE MEE? WORD LID!
Als je lid wordt van de wijkvereniging
ontvang je sowieso alle informatie
vanuit de wijk via de mail.
Maar daarnaast help je ons om het
mogelijk te maken om activiteiten te
kunnen blijven organiseren!
Lid worden van de wijkvereniging kan
door €14,- over te maken naar
NL08 INGB 0005235257
t.n.v. Bewonersvereniging
Piccardthofplas o.v.v. naam, adres en
mailadres of door je aan te melden op
onze website: www.piccardthofplas.nl

WWW.PICCARDTHOFPLAS.NL
PICCARDTHOFEVENTS

HALLLOOOO BUURT???
We willen iedereen zo goed mogelijk op
de hoogte houden. Omdat we ook aan het
milieu denken, zullen we dit jaar
minder flyers gaan verspreiden.
Hoe kun je op de hoogte blijven?
Natuurlijk door lid te worden. Ook kun
je onze facebookpagina liken of kijken
op de website. Daar vind je onze
plannen, activiteiten en natuurlijk
nieuws.
Ook willen we jullie gaan informeren
via de app. Veel straten hebben al een
straatapp. Wil je ook als eerste op de
hoogte gehouden worden van alle plannen
en activiteiten of eventuele
wijzigingen van onze vereniging? Meld
je straatapp dan aan bij ons. Wij
zullen de betreffende contactpersoon
dan op de hoogte houden.

BINNENKORT OP DE AGENDA!
6 MAART: KINDERDISCO
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8,
in de gymzaal in het Borchkwartier.
Zie voor verdere informatie de poster
op de scholen, facebook en de website

12 APRIL: PAASEIEREN ZOEKEN
Start om 10 uur, iedereen is welkom
vanaf 9.45 uur.
Locatie: Basketbalveld bij de
speeltuin (Lepelaar)
Voor alle kinderen t/m 12 jaar en
hun ouders. Er is koffie, thee,
limonade en veel lekkers!
Alle kinderen kunnen meedoen aan de
kleurwedstrijd: zie hiervoor de
kleurplaat op de volgende pagina.

NAAM:
ADRES:
LEEFTIJD:

INLEVEREN KAN TOT UITERLIJK 11 APRIL OP SNIP 73. EXTRA KLEURPLAAT NODIG? ZIE ONZE WEBSITE.

PAASKLEURWEDSTRIJD

