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REMINDER:
FOTOWEDSTRIJD PICCARDTHOF
KALENDER

We gaan een Piccardthofkalender
maken met daarop de meest
prachtige en bijzondere plaatjes uit
onze wiik.
wil je meedoen aan deze wedstriid?
Stuur ons dan je mooiste foto van
de wiik door deze te mailefl naar
secretaris@piccardthof plas.nl.

Vergeet nietje naam en adres erbij
te zettenl Uit de mooiste
inzendingen kiezen we er 12 voor in
de kalender.
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ORGANISATIE WSKFEEST

wiIemin

ffi

,íarien
Beste bureh,

Eeh gezellig wijkfeest aan het einde van de zomervakantie het is hormaal
gesprokeh eenjaartiikse traditie. Maar atsje dit noodgedwohgen tweejaar
lang naet kunt organiseren, weetje eigehtiik pas watje misu
En daarom pakken we oudemrets groots uit ditjaar. We hebben orts
uit€rste best gedaan een gezellige middag te orgEniseren voorjohg en oud.
En niet alleen omdat het een mooie traditie is van on ze wÍk maar vooral
omdat het zo gezellig is orn elkaar weer te onanoeteh aan het einde van de
zomer.
Niet alleen onze kinderen kunnen zich uiu€ven op een van de leuke
attracties, maar doe ook zelf mee op bivoorbeeld onze Sweeper, de .lMijl oÍ
ons Rad van Avontutrl
Wii hebbeh al erg veel píezier gehad ilt het organiseren van eeh mooi
wÍkfeest nu de uitvoering nog. Behje erb0? Tot de ZTet

Feesteliik gfo€t,

Anhemieke van der Fteij
Bodil tkrckhoff
Sonathan Tuinier
Harien Kèin Ko€akarnp-Bergman
Marleen Bo€r
Willemiin Venrooli 3
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PROGRAMMA
WISKFEEST
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3OS TIPHER
(voor de kleinsten)

SWEEPER
PANNAKOOI

SPRINGÍ(USSEN
PONY RIJDEN

OUOHOLLANDSE SPELLETJES
STOEPKRIJTWEDSTRISD

SCHMINKEN
lSscowBoYS

DE VLICTIGE VLINDER

START I+ MISL

PANNENKOEKEN
FRET ACO

RAD VAN AVONTUUR
PRICSUITREIKING ITMI3L



3OS TIPKER

Het Vvijkfeest wordt ditjaar feestellik
geopend door 3os Ïpker. Goochelen,
jongleren, grapjes én zelf meedoen,
dat vat de shows van f,os goed
samen. Schuilt er injou eenjongleur?
Ontdek het snel!
Om Ir+ uur start 3os met ziin show en
gaan jullie aan de slag met al ziin
circusmaterialen. Híerna zal 3os ons
nog flink vermaken met zijn
ballonkunst€n-

SWEEPER
Oe sweeper is een uitdagend actieÍ
attractiespel waarbii je moet
proberen om langer danje
tegenstanders opje plek te blijven
staan, terwÍl de paal in het midden
ronddraait Kunje langer blÍven
staan danje buurman of
buurvrouw? We dagen jullie uit!

Oeze actMteiten
worden mede
mogelÍk gemaakt
door:

oo 00Gc0NTAcT
q tfuara

hJc Anlt" oXuaful/
tu nieuwe óptci6, mt 33 ie. ov ing.
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PANNAKOOI

Probeer de perfeste paÍrna te scoren!
Het zal echter niet meevallsn om de
bal tussen dE benen van de
tegenstander door te schieten, Lukt
een panna niet? Dan kun je altijd nog in
de doElen schieten om een punt te
scoren,
Oe kooi is zo ingericht dat spelers de
bal slim via de wanden kunnen
rondspelen, zodat het de
tegenstander mo€ite kost om de bal in
bqzit te krigen.
ooeje mee? &
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Pong riiden

Nog enigszins onder voorb€houd,
maaaaar hopelik komen ze: pong'sl!
Tegen een kleine vergoeding mag je
een stukje pong riideG hoe leuk is
dat? Geschikt voor kinderen van l-lo
jaar. We zouden het fÍn vinden als alle

tenen heel blijven, dus liEver geen

slippersl

Stoepkrijtwedstriid

Lekker kriiten! Help je mee om de straat
om te toveren tot een prachtig
kunstwerk? ledereen is van harte
uitgenodigd om een vak prachtig in te
kleuren met eigen creativiteit, En je kunt
er ook nog een leuk priisje mee winnen!



SPRINGKUSSEN

Natuurlijk is er weer een

springkussen! Ook ditjaar kunje hier
weer even goed je energie op kwiit.
om het voor dejongsten ook leuk te
houden, is het springkussen ditjaar
voor kinderen t/m 6jaar!

OUDHOLLANDSE SPELLETJES
Echte oud-Hollandse spellelies bliiven altiid leukje kunt kiezen uit
meerderE spellEn: balletjE hiisen, stokvangerl de bibb€.spiraal en
clownskop gooien!
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Rad van Avontuur

Ditjaar voor het eerst, maar
zeker niet voor het laatst
Een echt Rad van Avontuur.
Met mooie priizen diE

mogelijk gemaakt zih door
winkels ult de buurt
Benjiidie geluksvogel die het
juiste nummer heeft??
Koop je looge voor 1 muntje
en speel mee.

Tijdstip: Ia.oO uur locatie bÍ
de grote tent

Schminken

clowntjes, leeuwen, t0gers, vlinders,
spoken, bloemen, feeën, piraten,
spiderman of poesje? Verzin het
maar en onze lieve vrijwilligers van
het schminkteam makenje prachtigl

Wel onder voorbehoud van
voldoende vrijwilligers!

bruno
Overwinningspleio 7Í.73
Groningen 050 5259156
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De Vlïtige Vlinder

Alfjd al will€n weten of er wat leeft
ln onze bruine sloot? Ga mee met
Xantha op zoek naar alle beestjes in
onze sloot. We gaan meteen
onderzo€ksn hoe het gesteld is met
de waterkwaliteit. Leuk als je
meedoetl
Xantha begint om 15.30 uur.

Limonade wordt ook ditjaar weer beschikbaar gesteld door:

Daarnaast helpen ziions wijkfeest mogelÍk te maken, sameh
meti

!!# ,0r,,, rrlTiLLEERorR, sr;.r E8

lFfi! HOOGHOUDT

Bakkeffi
Dc r ptlcschoctlulper

Overuinningsplèin 33
9723 GtGrontngèn

osa \256767
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Eten en drinken

PANNENKOEKEN

onzE eigen pannenko€kenkoning
uit de wlilq Hidzer , bakt voor ons
overheerliike pannenkoeken!
Vogr l muntje kun je een Iekksre
pannenkoek halerf,

FRET A ZO

Friet 6 zo verkoopt niet alleen

smakelike vers€ friet, maar ook
e€n scala aan kwallteitssnacks.
Bii Friet 6 zo kun je ook drinken
bestellerL

If,SCOWBOYS

oe ijscowbogs komen ons voorzien
van heerliike {sjes! Voor I muntje kun
je een heerlÍk iisje halenl

KOFFIEPOD

it's all about tlle beans!... en goede bonen
hebben z€! De koffiePod koínt ons
voorzien van het zwarte goed.
Bli koffiePod kunje ook met pin betalerl
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En dan het sportieve
element van de dag: de .l
miil van de Piccardthof.
Als oefening voor de
'echt€' t+ mfl, ie beste tÍd
verbeteren oÍ eindel0k de
buurman of buurvrouw
eruit rennen?? Oit is je
kansl
Oe start is om 16.00 uur.
opgave is ter plekke
mogeliik bii de kassa.

Let wel: de route wordt
niet uitg€zet ouders ziin
verantwoordelik bii
deelname van hun
kihderen.

Praktische zaken

Toegang tot het wiikfeest is natuurliik gratis, aan sommige
activiteiten zijn wel kosten verbonden. 3e kunt hiervoor bi onze
kassa muntjes kopen. Bij de kassa kun niet betalen met pin, enkel
cash!
De muntjes kun je gebruiken voor het
volgendei
- pannenkoeken - pong rÍden
- ijsjes - loten voor het
- snoep/chips Rad van avontuur

?UNK
Hoornsediep l2T

Groningen 050 5261001
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Blj Friet I zo ert KoffiePod kunje met pin betalen.
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Onze wijkvereniging

Wordje ook zo enthousiast van onze wijkvereniging?
We kunnen altid hulp gebruiken Helpen kan op meerdere
manieren: je kuntje aanmelden als vriiwilliger door een mail te
sturen naar'. secretarls@piccardthofplas.nl oÍ
karienb@gmail.com (voor vri,williger van dit wiikfeest)
Als je leukq ideeèn hebt voor activiteiten kunje deze ook sturen
naar: secrEtarls@piccardthof plas,nl,

Je kunt ons natuurlik ook helpen door lid te worden van de
wijkvereniging. Als lid van de wiikvereniging ontvangje sowieso
alle informaue vanuit de wijk via de maiL Daarnaast help je ons om
het mogelïk te maken activiteiten te organiseren voor de wik!
Lid worden van de wijkvereniging kan door €1í+,- over te maken
naar NLOS INGB OOO52352S7
t.rlv. Bewonersvereniging Piccardthofplas o.v.v. naam, adres en
mailadres
of door een mail te sturen haar:
se.retaris@piccardthofplas.nl o.v.v naam en adres.

&
OP DE HOOGTE BLICVEN?

Gl piccardthof events

@ Piccardthof-events
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wwwpiccardthof plas.nl
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