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Van 14-21 u

 

'mijn vader/moeder is de beste!'

ponyrijden boogschieten springkussen

kampvuurbroodjesbakken

gezellig als je komt!

like ons op facebook:
PiccardthofEvents

 

een fantastisch spektakel

voor jong en oud!

knutselenvoor dejongsten

Wijkfeest
2 september 2017

aanstormend

talent`; 
jim van der Zee



piccardthof events

de onlanderij 

madijk 1 

9766TZ Eelderwolde 

info@deonlanderij.nl 

tel: 050-2069028

 Met speciale dank aan 

Pieter en Manon Dijkema 

van de Onlanderij 

voor hun culinaire bijdrage 

aan ons wijkfeest

openingstijden: 

wo t/m zo 10.00 - 17.00 uur



Bodil

Lieuwe

Marleen

Marieke
Judith

Friso

Frederiek

De feestcommissie

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 2017 
is 'Back to nature'. Denk dan aan het waarderen van wat de natuur al 
biedt. Zand en water voor de kleinsten, hout om te recyclen voor een hut 
bouwen, vuurtjes en gezellige zitjes onder die mooie bomen in de wijk 
om simpelweg te genieten van het gezelschap van je buurtgenoten met 
een hapje en een drankje. 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 2 
september! 
Feestelijke groet, 

Judith Runsink 
Marleen Boer 
Bodil Kerckhoff 

Friso Hoexum 
Lieuwe van der Werff 

Frederiek Naber 
Marieke Wester-Kamminga  



programma

voor de actieve mens 

water en zandhoek 

springkussen 

pony rijden 

knutselen

van 14 - 16 uur:

van 15 - 17 uur: pijl en boogschieten 

buikschuifbaan 

mijn vader / moeder is de beste 

 

van 14 - 17 uur:

schminken 

16 uur: start 4 mijl

van 16 - 18 uur: pannenkoeken

van 17 - 19 uur: culinaire verwennerij van de onlanderij

voor de innerlijke mens 

17.30 uur: prijsuitreiking van 4 mijl & 

mijn vader / moeder is de beste  

van 14 - 21 uur: de bar is open

voor de ontspannen mens 

van 17.30 - 19 uur: 

 

van 14 - 21 uur: 

 

van 17 - 21 uur: 

live muziek: jim van der zee 

 

bijkletsen met je buren 

 

kampvuur met broodjes & marshmallows 



kennismaken 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 andere 
doelgroepen aan te spreken door een fijne sfeer te creëren voor een gezellige avond 
met je buurtgenoten. 

 

Om het kennismaken wat makkelijker te maken, 

zijn er dit jaar naamstickers verkrijgbaar bij de 

kassa. Zet je naam erop, je adres/straatnaam 

en plak de sticker zichtbaar op. Veel plezier!

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! 

natuur

Dit jaar hebben we meer aandacht voor wat de natuur ons al biedt. 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!

even praktisch

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



water & zand

schminken

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. 

Haaien, tijgers, vlinders, spoken, bloemen, feeën, heksen, piraten, ninja's, prinsesjes, 

poesjes, clowntjes, varkens, 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! 

springkussen

knutselen

Boink, boooooink.. lekker springen! 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! Oudere kinderen kunnen terecht op de buikglijbaan en bij het

boogschieten.

Kom je weer gezellig knutselen? De 

Junior FeestCommissie zorgt dat 

het mogelijk is om op het feest te 

knippen, plakken en tekenen. Kom 

gerust langs, doe mee en maak 

een mooie creatie!



pony rijden

Aaaah, die lieve pony's. 

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, even dichte schoenen aandoen! 

hop 
hop 

hop!!

boogschieten

Voel jij je Robin Hood? 
Kun je een beetje mikken? 

Laat maar zien dan! 
Iedereen kan meedoen, met een kleine break 
van 15.30-16.00 uur, dan kijken we hoe de 

kinderen en vaders / moeders van 'mijn 
vader is de beste' het er vanaf brengen!

buikschuiven

haai + w
ater + z

eep 

Naar ons idee is dit zeker niet alleen geschikt 
voor kinderen, maar is dit geweldig voor 
álle mensen die het kind in zichzelf naar 
boven willen halen!  
Neem een aanloop en laat je gaan op deze 18 
meter lange baan! Wie wordt de beste 
buikglijder van de dag? Misschien jij wel!  
Ook hier een kleine break van 16.30-17.00 uur.

de ultiem
e combinatie!

haaaai!

paar
dje

in ga
lop



mijn vader / moeder is de beste

Dit jaar gaan we op zoek naar de snelste, slimste, meest sportieve en sterkste vader of 

moeder uit de wijk. We zoeken kinderen van 6 t/m 12 jaar, die zin hebben om met hun 

vader of moeder (buurman of buurvrouw) de strijd aan te gaan voor de felbegeerde 

'mijn vader / moeder is de beste van de wijk' - trofee. Ouder en kind zullen in 4 

verschillende onderdelen gaan strijden, waarbij een goede samenwerking erg belangrijk 

is! Denk je dat jij en je vader of moeder hier wel eens heel goed in zouden kunnen 

zijn? Geef je dan snel op, want vol = vol.  

Opgeven kan via een bericht op onze Facebookpagina 'Piccardthof Events' of door een 

mail te sturen naar Bodil: b.zieleman@live.nl 

Het programma: 

 

15.00-15.30: Reken je rot! 

15.30-16.00: Robin Hood 

16.00-16.30: De maat is vol! 

16.30-17.00: Blij dat ik glij 

 

17.30:      Prijsuitreiking 
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hut bouwen

Oude planken, schroeven, spijkers, hamers, schroevendraaiers en wat oudere jeugd. 

Et voilà.. een hut! We zoeken enthousiaste kids die het tof vinden om hun handen uit 

de mouwen te steken om een gave hut te bouwen. Doe je mee? Vanaf 14 uur gaan we 

los, leuk als je meehelpt, maakt niet uit wanneer! 

Ook zoeken we volwassenen, die het leuk vinden om tijdens het wijkfeest een oogje in 

het zeil te houden/ de projectontwikkelaar uit te hangen. 

En we zoeken materiaal! Planken, platen, schroeven, palen? Kun je hierin wat voor ons 

betekenen? Neem dan contact op met Marleen: marleenboer@gmail.com. 



4 mijl

live muziek

Waarschijnlijk ken je hem nog niet, maar daar gaat op 2 september verandering in 
komen: aanstormend talent Jim van der Zee zal ons wijkfeest nóg sfeervoller 
komen maken. Zie je het plaatje al voor je? Een lekker plekje onder de mooie 
bomen van de wijk, lampionnetjes, leuke mensen en gezellige gesprekken, zalig eten, 
wijntje erbij en heerlijke muziek met zo'n geweldige stem om rustig bij weg te 
dromen....

Voor de sportieve bikkels onder 
ons: de 4 mijl van de 
Piccardthof. Als oefening voor de 
‘echte’ 4 mijl,  je beste 
tijd verbeteren of eindelijk de 
buurman of buurvrouw eruit 
rennen?? Dit is je kans! 
De start is om 16.00 uur. 
Opgave is ter plekke mogelijk bij 
de kassa.    

de bar

Bij de bar kan iedereen terecht voor frisdrank, bier of wijn (alcoholische dranken na
4 mijl). 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.    

ijsssss

We hopen zo op een heerlijke zonnige dag met aansluitend een zwoele 
zomeravond. Wat is er lekkerder om een deze culinaire maaltijd af te sluiten met 
een ijsje?



culinaire verwennerij van de Onlanderij

De Onlanderij, je bent er vast wel eens geweest, maar heb je hun eten al eens 
geproefd? Dit is je kans om (opnieuw) kennis te maken met de culinaire 
specialiteiten van de Onlanderij. 
We werden al heel blij toen de Onlanderij voor dit wijkfeest het eten wilde 
verzorgen, maar zeker toen we de gerechten onder ogen kregen:

salade van rosevalaardappelen 
met frisse mosterddressing

salade van geroosterde 
wortelen en snijbiet

Porchetta langzaam gegaard varkensgebraad 
op houtskool gegaard. 
klassiek gekruid met o.a. tijm, 
rozemarijn, knoflook en venkelzaad. 

Boulangerie de Paris
verzameling biologische 

broodsoorten, 
smeersels en boters

Als je zeker wilt zijn van dit culinaire feestje, dan is reserveren zeker een 
aanrader, want er geldt helaas: op = op. Aanmelden kan t/m 29 aug via de mail 
bij Bodil: b.zieleman@live.nl of met een briefje door de bus op Snip 73. 
Vermeld hierbij je naam en adres en aantal personen (volw / kind).  
(N.B. aanmelden = betalen) 

Voor de jongste feestvierders (5 t/m 12 jaar) 
naast de salades en broodsoorten:

verse varkensworstjes 
langzaam gegaard op de 

smokersappig en smaakvol

Voor de volwassen feestvierders:

reserveer! Voor €10,- pp (volwassenen) en €5,- per kind kun je 
meegenieten van dit heerlijke culinaire feestmaal.  



huisregels

We houden het wijkfeest 
leuk & gezellig. 

Mochten zich ondanks onze 
voorzorgsmaatregelen toch 
nog ongelukjes voordoen, 
dan is de EHBO (Friso) 

bereikbaar op 06-28337405. 
(Voor ernstige ongelukken 

bel je uiteraard 112).  

De organisatie 
bestaat uit 
vrijwilligers, 
Deelname aan de 
festiviteiten is voor 
eigen risico.  

Zou iedereen de pleintjes 
aan de Lepelaarzijde op 
zaterdag 2 september 
autovrij kunnen houden? 
Dank!   

Respecteer elkaars 
eigendommen. We verwachten dat 

alle bezoekers van het 
wijkfeest zich 
fatsoenlijk gedragen. 

Ongewenst gedrag 
(zoals baldadigheid & 
pesterijen) wordt niet 

geaccepteerd.

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 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. 

Heb je het al druk genoeg, maar heb je wel leuke ideeen 
voor bv. het wijkfeest? Zet ze even op de mail naar Bodil: 
b.zieleman@live.nl. of zet een berichtje op onze
facebookpagina: Piccardthof Events 

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. 
Heb je leuke ideeën voor het wijkfeest of voor een geheel nieuwe activiteit? Stuur 
een mailtje met je ideeën naar Bodil: b.zieleman@live.nl, of loop langs bij Snip 73. 
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. Je kunt je 
aanmelden voor de junior feestcommissie (JFC), waarbij je zelf een aandeel kunt 
hebben in de voorbereidingen en organisatie van de verschillende activiteiten om zo 
samen met de feestcommissie leuke activiteiten voor je wijk op te zetten. Lijkt het 
je leuk om mee te helpen? Misschien wel samen met (nieuwe) vrienden uit de wijk? 
meld je dan aan voor de JFC bij Marleen: Marleenboer@gmail.com.  

leuk idee?, denk mee!

JFC
Piccardthof



Ook dit wijkfeest hadden we niet kunnen organiseren zonder onze sponsoren en 
wijkleden. 
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 & lid worden

Daarnaast willen we onze leden natuurijk ook bedanken voor hun bijdrage en hulp. 
Dankzij jullie kunnen we steeds buurtactiviteiten organiseren in de wijk. Bedankt! 
Ben je nog geen lid (of weet je niet of je dat nu al bent),  woon je wel in de wijk 
en vind je het leuk dat er activiteiten georganiseerd worden? word dan nu lid door 
een mailtje te sturen naar penningmeester@piccardthofplas.nl. Geef in je mail aan 
dat je lid wil worden, met vermelding van je naam en adres. Het kost je slechts 
€14,- per jaar en het helpt ons om diverse activiteiten (paaseieren zoeken, 
buurtsale, wijkfeest en kerstborrel) te organiseren. Dank!

 

Jong of oud? maakt niet uit! Ook dit jaar hebben je hulp weer nodig! Om de dag 
zo leuk en gezellig 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 bij Marleen via de mail 
Marleenboer@gmail.com. 

vrijwilligers

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!

facebook



Kaak Event Rent 
Wasaweg 18 

 9723 JD Groningen 
info@kaakeventrent.nl

. 

Bekijk onze website voor meer informatie.



Beveiliging: www.cruon.nl

Onnes Coiffures
Paterswoldseweg 16/ 1 

S.O.J. Palmelaan 301-303 
9726 BC / 9728 VJ Groningen 
050-3181852 / 050-5264602

Gezondheidscentrum Ter Borch 

Borchsingel 33B  050- 

3182164 www.medisupport.nl 

info@medisupport.nl 

Fysiotherapie, 

sportfysiotherapie, 

arbeidsfysiotherapie, 

podologie. 

Revalidatietraining, 

aquajoggen,  trainen met 

personal trainerr 

bootcamp,  rugtriatlon( in 

groepje trainen van de 

rompstabiliteit bij mensen 

met rugklachten ),   

ontspanningsoefeningen 

in groepstraining, 

individueel trainen. 
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