• PICCARDTHOF •

KINDERFEEST 2019
OP GRASVELD TUSSEN LEPELAAR & SNIP

• 29 JUNI •

KRATJES
STAPELEN

Daaarrrrr is 'ie weer: het kratjes
stapelen. Wie wint dit jaar het
gouden wisselkratje? Doe mee
en verleg je grenzen!
Van 14.15 tot 17.30 uur.

• 13.30 - 17.30 U •

THEATER
PANNENKOEK

Theater Pannenkoek speelt
de kindervoorstelling
'Schone Draak!'. Een mooi
verhaal met humor, avontuur
en creativiteit. Leuk voor
kinderen van 2-7 jaar
Van 13.30 tot +/- 14.15 uur.

SPRINGKUSSEN

Leef je uit op het
springkussen!
Van 14.15 tot 17.30 uur.

KNUTSELEN

PANNENKOEKEN
SCHMINKEN

Een feest is niet compleet
zonder pannenkoeken, dus ook
dit jaar weer heerlijk smullen!
Van 15.30 - 17.30 uur.

Op wie of wat wil je lijken?
Laat je omtoveren tot een
vlinder, tijger, piraat of.....?
Van 15-17 uur.

Papier, verf, stiften, lijm en
nog veel meer!
Van 14.30-16.30 uur.

• FACEBOOK: PICCARDTHOFEVENTS •

• WE HEBBEN JULLIE NODIG! •

GEZOCHT:
VRIJWILLIGERS
ACTIVITEITEN
KINDERFEEST

We zoeken buren die willen
helpen bij het kinderfeest. Wil je
helpen met o.a. schminken,
pannenkoeken bakken of de
kassa? Mail naar:

BUREN MET
KRATGEVOEL

Om het kratjesstapelen te laten
plaatsvinden zijn we op zoek
naar buurtgenoten die willen
helpen bij het kratjes stapelen.
Hoe meer hulp des te langer
kunnen we kratjes stapelen!!
Lijkt je dit leuk of kun je
supergoed gooien?
Geef op via een mail naar:

VRIJWILLIGERS
OPBOUW
KINDERFEEST
Op 29 juni zullen we om 10 uur
starten met de opbouw van het
kinderfeest. Ook hier kunnen we
wel wat hulp bij gebruiken. Wil je
ons hierbij helpen, graag! Meld je
dan aan door te mailen naar:

EVENTS@PICCARDTHOFPLAS.NL
LID WORDEN
WIJKVERENIGING
Nieuw in de wijk? Of nog geen
lid geworden? Voor €14,- per jaar
help je ons de organisatie van
activiteiten voor de wijk mogelijk
te maken. Meld je aan tijdens
het kinderfeest of via onze
website: www.piccardthofplas.nl
Ook kun je lid worden door €14,over te maken naar
NL08INGB0005235257 o.v.v.
naam, adres en mailadres.

NIEUW LID
ACTIVITEITEN
COMMISSIE

Lijkt het je leuk om mee te
helpen met het bedenken en
organiseren van diverse
activiteiten voor onze wijk?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Voor vragen of opgeven kun
je mailen naar:

NIEUWE LEDEN
BESTUUR

We zoeken nog enthousiaste
bestuursleden! een mooie
manier om je buurt en
buurtgenoten nog beter te
leren kennen. Meer weten?
mail naar:
voorzitter@piccardthofplas.nl

