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Ook dit  jaar hadden wij de eer om het wijkfeest te mogen 
organiseren en dat hebben we met veel plezier gedaan. 
Het thema van wijkfeest 2018 is 'Cirque du Piccardt'. Een 
gezellig circusfeest met vertier voor jong & oud. 
Een spetterend poppentheater voor de kleinsten, een 
circusworkshop, maar ook weer het immens populaire 
kratjes stapelen! Vuurtjes, een wijnproeverij, heerlijk eten 
van de Onlanderij en gezellige zitjes onder die mooie bomen 
in de wijk om simpelweg te genieten van het gezelschap van 
je buurtgenoten. 
Natuurlijk is er nog veel meer te doen en te zien op het 
wijkfeest, het volledige programma vind je in dit boekje. 
We zouden het erg leuk vinden om jullie allemaal te zien op 
zaterdag 1 september! 

                                          Feestelijke groet, 

De Feestcommissie 
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Natuur en onze mooie wijk

Even praktisch

Gezelligheid met buurtgenoten

Bij het organiseren van iedere buurtactiviteit doen we ons best om 
het voor zoveel mogelijk mensen zo leuk mogelijk te maken. We zijn 
ons ervan bewust dat de focus vaak ligt op gezinnen met (jonge) 
kinderen. Toch hopen we dit jaar ook alle doelgroepen aan te spreken 
door een fijne sfeer te creëren voor een gezellige avond met je 
buurtgenoten. 
Zo hebben we gezellige zitjes, heerlijke live muziek, lampionnen, 
kampvuurtjes, drankjes, leuke en spectaculaire activiteiten en, last 
but not least, de culinaire specialiteiten van de Onlanderij. 
Kom, schuif aan, proef de gezelligheid, leer elkaar kennen en vooral: 
geniet! 

Helaas is het niet mogelijk 
om te pinnen tijdens het 
wijkfeest, zorg dan ook 
voor voldoende cashgeld 
voor drankjes en het eten! 

Een mooie wijk, bij mooi natuurgebied. Mooie bomen en nóg meer 
mooie fruitbomen dankzij de werkgroep 'Pluk de Piccardthof'. 
Zullen we er een zuinig op zijn en het proberen zo mooi te houden? 

We vragen jullie dit jaar om mee te helpen de hoeveelheid afval te 
beperken. Breng daarom je eigen beker, bord en bestek mee. 
Het blijft mogelijk om op het wijkfeest bekers, borden en bestek te 
verkrijgen, echter hiervoor zullen we een kleine vergoeding vragen. 

Daarnaast willen we iedereen verzoeken het afval in de daarvoor 
bestemde kliko's te deponeren. Mede namens de natuur, bedankt! 



Inkipinki

Circus workshop

Cirque du Piccardt is niets zonder een circus workshop met allerlei 
circusattributen. Kun jij fietsen op één wiel? Durf jij met kegels te 
jongleren? Kan je koorddansen? Ben jij een geboren circusartiest? 
Probeer alle materialen uit en benut je talent ! 

De circus workshop is er vanaf 15.00 tot 18.00 uur, dus je hebt voldoende 
tijd. Er zijn ervaren instructeurs aanwezig om je te helpen. 

Het Wijkfeest wordt dit jaar Feestelijk geopend door een voorstelling 
van Inkipinki Poppentheater. De voorstelling begint om 14 uur en duurt 
30 tot 45 minuten. Zorg dat je erbij bent en kom op tijd! 

Ridder Alfons en de drie gevaarlijke opdrachten Prinses Rosalinde is 
weer eens omgetoverd door de stoute heks Kierewiet. Ridder Alfons kan 
haar redden door drie gevaarlijke opdrachten uit te voeren. Ten eerste 
moet hij een draak verslaan in het bos. Maar als hij daar aan komt, is hij 
zijn zwaard vergeten. Het grappige Feetje helpt hem gelukkig. Zijn 
tweede opdracht is vechten met een piraat en de derde opdracht is een 
spook uit de feestzaal van het paleis verjagen. Zou het ridder Alfons 
allemaal lukken? Met een beetje hulp van de kinderen, Feetje en 
Inkipinki gaat het vast goed!  

Water en zand. Hoe heerlijk kan zo'n eenvoudige combinatie zijn? 
Voor de allerjongsten (t/m 4 jaar) uit de wijk. 
Vlakbij de borrelhoek, dus papa en mama kunnen je goed in de gaten 
houden. 

Zand en water 



Clowntjes, leeuwen, tijgers, vlinders, spoken, bloemen, feeën, heksen, 
piraten, ninja's, prinsesjes, poesjes, spiderman of -women... verzin het 
maar en onze lieve vrijwilligers van het schminkteam maken je 
prachtig! Wees er op tijd bij, want er wordt tot 16 uur geschminkt! 

Schminken

Kratje stapelen

Mais oui! Ons Cirque du Piccardt is natuurlijk niet compleet zonder 
onze eigen activiteit waarbij jong en oud zelf acrobatische toeren kan 
uithalen: het kratje stapelen!

terug van
weggeweest

Maarrrr! Vanaf nu staat er 
iets moois op het spel: 

Deze activiteit laten we het liefst 
zo lang mogelijk doorgaan, maar 
dat krijgen we niet voor elkaar 
zonder jullie hulp. 
Wil je ons helpen om alle 
kratjestapelaars grote hoogten 
te laten bereiken? Meld je dan 
aan door een mail te sturen naar: 
events@piccardthofplas.nl.

N I E U W  N I E U W

het gouden-

kratje stapelen-

wisseltrofee-

kratje

Natuurlijk een circusspringkussen! Ook dit jaar kun je je energie 
weer even goed kwijt op het springkussen. 
Om het voor de jongsten ook leuk te houden, is het springkussen dit 
jaar voor kinderen t/m 6 jaar!  

Springkussen

Kom je weer gezellig knutselen? In de tent van Cirque du Piccardt is 
er een heerlijke hoek om creatief bezig te zijn. Verven en tekenen of 
dieren vouwen van ballonnen? Kom gerust langs, doe mee en maak een 
mooie creatie! 

Knutselen



Suppen

Voor de enthousiaste kinderen boven de 10 tot en met 18 jaar hebben 
wij het suppen in de buurt. Bekijk de buurt eens vanaf het water. 
Vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur ben je welkom. Indien er veel kinderen 
willen suppen zal er regelmatig gewisseld worden zodat iedereen een 
kans krijgt! 
Dus wil je suppen, kom dan op 1 september naar de buurtsloot om te 
‘slootsuppen'. Kledingadvies: zwemkleding of sportieve kleding. Het 
dragen van een zwemvest is verplicht. De kans dat je in het water valt 
is zeer klein, omdat de boards heel stabiel zijn. Natte voeten krijg je 
gegarandeerd! Kom en geef het door aan je vrienden!!! 

Open podium

Na het eten is het podium voor jullie! Geinspireerd door acrobatische 
kunsten, clowneske dansen of mooie zang? Laat het ons horen, the 
floor is yours! Of misschien hebben we wederom de volgende winnaar 
van The Voice of Holland in ons midden? Vanaf 19 uur is het open 
podium, vlakbij de bar. Geluidsinstallatie en microfoon zijn aanwezig. 

Pony rijden
Onze amazing rearing ponies! 
Tegen een kleine vergoeding mag je een stukje pony rijden, hoe leuk is 
dat? Geschikt voor kinderen van 1-10 jaar.  We zouden het fijn vinden 
als alle tenen heel blijven, dus als je pony wilt rijden, zijn dichte 
schoenen verplicht! 

ponies
REARI

NG

AMAZING



Bij de bar kan iedereen terecht voor frisdrank, bier of wijn. Voor de 
drankjes heb je consumptiemunten nodig. De munten kosten 1 euro 
per stuk en zijn verkrijgbaar bij de kassa. Het is niet mogelijk om 
met geld te betalen aan de bar. 
Denk je aan je eigen beker? Dan zorgen we samen voor de natuur. 
De firma Hooghoudt zorgt voor gratis ranja voor de kinderen.   

Wijnproeverij
Voor de wijnliefhebbers onder ons 
wordt er nabij de grote witte 
partytent vanaf 17.30 uur een 
wijnproeverij georganiseerd. 
Martin Dilling van Beans & Grapes 
(www.beansgrapes.nl) gaat ons 
heerlijke wijnen laten proeven. 
Deze wijnen kosten 3 muntjes per 
glas. 

Bar

Pannenkoeken

Ijs & suikerspinnen
Oké ..misschien allemaal niet zo verantwoord, 
maar daarom juist zo lekker!

En natuurlijk zijn er ook dit jaar weer heerlijke pannenkoeken, 
gebakken door onze lieve pannenkoekbakvrijwilligers. Dit jaar 
zullen de pannenkoeken verkocht worden van 16.00-19.30 uur

Live muziek
Onmisbaar bij een gezellige avond met een overheerlijk wijntje en 
een culinair hoogstandje van de Onlanderij: heerlijke muziek! 
Marike komt onze avond extra leuk maken met haar waanzinnige 
stem. Meer weten? Kijk eens op www.marikezingt.nl 



Culinaire verwennerij van de Onlanderij 
Ook dit jaar zouden we het erg gezellig vinden om samen met de 
buren een hapje te eten. Vanaf 18 uur zal de Onlanderij een heerlijke 
BBQ voor ons verzorgen. 
De gerechten worden bereid op hout(skool) gestookte barbecue's en 
er wordt daadwerkelijk gekookt achter het buffet. 
De volgende gerechten worden geserveerd:

'Porchetta', langzaam gegaard 
varkensgebraad gekruid met o.a. 
knoflook, tijm en rozemarijn 

'Jerk Chicken' , op Jamaicaanse 
wijze gekruide lichtpittige kip

'Van het vuur' 'Uit de oven'

'Van het land'

Vers gebakken selectie van 
biologische desembroden 

 
Gezouten boter 

 
Pesto's en tapenades

Salade van rosevalaardappelen 
met een frisse mosterddressing 

Goedgevulde groene salade met 
een klassieke 
tuinkruidenvinaigrette 

Prijzen:
Volwassenen en kinderen 

vanaf 12 jaar: €15,- 

Kinderen t/m 12 jaar: €8,-

Reserveer op tijd!

Als je zeker wilt zijn van dit culinaire feestje, dan is reserveren een 
must, want helaas geldt: op = op. Aanmelden kan tot uiterlijk 23 aug.  
We hebben de feedback van vorig jaar meegenomen en de porties 
zullen beduidend groter zijn.  

Hoe meld je je aan? 

Leden kunnen zich aanmelden via de link in de eerder gestuurde mail 
('wijkfeest reservering BBQ-buffet'). 
Voor niet leden: stuur een mail naar events@piccardthofplas.nl. 
Vermeld hierbij je naam en adres en aantal personen (volw / kind). 
(N.B. aanmelden = betalen, betalen kan op het wijkfeest bij de kassa)

Kinderen eten mee van het hoofdgerechtenbuffet en krijgen een 
heerlijk worstje.



Huisregels
Zou iedereen de pleintjes aan 
de Lepelaarzijde op zaterdag 
1 september autovrij kunnen 
houden? Dank!   

Mochten zich ondanks onze 
voorzorgsmaatregelen toch 
nog ongelukken voordoen, 
dan is de EHBO/ Friso 
bereikbaar op 06-28337405. 
Voor ernstige ongelukken 
bel je uiteraard 112.  

Hoewel we begrijpen dat het fijn is 
als je kinderen een leuke middag 
buitenshuis hebben, verwachten 

we van ouders dat je zelf je eigen 
kinderen in de  gaten houdt en 

aanspreekt op eventueel 
ongewenst gedrag. 

Als iemand bij herhaling 
deze huisregels overtreedt 
en/of zich op een andere 
wijze tijdens het feest 
misdraagt, kan hem of haar 
door één van de leden van de 
organisatie de toegang tot 
het feestterrein worden 
ontzegd en wordt dan 
persoonlijk thuisgebracht 
door iemand van de 
organisatie. 

Ongewenst gedrag (zoals 
baldadigheid & pesterijen) 
wordt niet geaccepteerd. 

We horen graag leuke ideeën van onze buurtgenoten. We zijn vooral 
benieuwd wat volwassenen zonder kinderen en/of volwassenen met 
inmiddels volwassen kinderen leuk zouden vinden. Ook voor de 
doelgroep 12-18 jaar zijn we op zoek naar leuke ideeën en zoeken we 
jongeren in die leeftijd, die zouden willen meedenken. 
Heb je leuke ideeën voor het wijkfeest of voor een geheel nieuwe 
activiteit? Stuur een mailtje met je ideeën naar 
events@piccardthofplas.nl 

Leuk idee?



Jong of oud? maakt niet uit! Ook dit jaar kunnen we dit allemaal niet 
alleen. Om de dag zo leuk, gezellig en soepel mogelijk te laten verlopen, 
hebben we hulp nodig, ook al is het voor een uurtje. Wil je helpen bij 
het op- of afbouwen, de muntverkoop, de bbq, het pannenkoeken 
bakken, het begeleiden van een van de vele activiteiten of wil je achter 
de bar staan? Graag! 
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar 
events@piccardthofplas.nl, je kunt in je mail aangeven bij welke 
activiteit je graag wilt helpen en op welke momenten je beschikbaar 
bent. 

Vrijwilligers

De bewonersvereniging behartigt de belangen van de bewoners van de 
wijk Piccardthof en bevordert het woon- en leefmilieu in de wijk. 
De vereniging kent meerdere commissies en werkgroepen zoals o.a.: 
Feestcommissie, Pluk de Piccardthof,  de Kunstcommissie en de 
verkeerscommissie. 
Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals het 
paaseieren zoeken, de buurtsale en natuurlijk het wijkfeest! 
Ben je nog geen lid, woon je wel in de wijk en wil je het ook mede 
mogelijk maken dat we deze activiteiten kunnen blijven organiseren? 
Word dan nu lid! 
Meld je aan op onze website: www.piccardthofplas.nl of 
maak €14,- over naar NL08 INGB 0005235257 t.n.v. Bewoners 
Vereniging Piccardthofplas o.v.v. naam, adres en mailadres. 
Dank! 

Facebook & website

Onze facebookpagina al gezien? Piccardthof Events. Hier vind je alle 
informatie over de activiteiten binnen de wijk en kun je op de hoogte 
blijven van alle nieuwtjes uit onze buurt. Heb je een leuk idee? Is er iets 
gebeurd in de wijk wat je wilt delen? Vermeld het op onze 
facebookpagina. Vergeet ons niet te liken! 
Op onze website www.piccardthofplas.nl kun je nog veel meer 
informatie vinden over de bewonersvereniging.

Lid worden Bewonersvereniging 



Ook dit wijkfeest hadden we niet kunnen organiseren zonder onze 
sponsoren. Dit jaar zijn er weer veel leuke sponsoren bereid geweest 
om ons een handje te helpen. We willen deze bedrijven hierbij 
hartelijk bedanken mede namens alle bewoners voor hun bijdrage 
aan ons wijkfeest! 
Wil jij (volgend jaar) ook een bijdrage leveren via sponsoring, laat 
dat dan vooral weten. Het is een mooie gelegenheid om je bedrijf 
onder de aandacht te brengen van je buurtgenoten. 
Je kunt dan een mail sturen naar: 
penningmeester@piccardthofplas.nl   

Sponsoren

Paterswoldseweg 16/ 1 
S.O.J. Palmelaan 301-303 

9726 BC / 9728 VJ Groningen 
050-3181852 / 050-5264602 

Onnes Coiffures





Kaak Event Rent  
Wasaweg 18 

9723 JD Groningen  
info@kaakeventrent.nl 



Cruon Beveiliging bv
Skagerrak 18-1 

9723 JR Groningen 
050-7600650 
info@cruon.nl 


