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2020: 2a JAAR ! fl AGENDA
DEEL JE HERÏNNERINGEN' 

V.- 6 }ilAART:

rn 2020 bestaat onze mooie wijk Piccardthof ( ) I(INBERDÏSCo
alweer 20 jaar! Dat is reden voor een feestje. Y LZ A,RIL:Dit jaar zat onze wijkvereniging dan ook -pAASÉf nnÈH- ZOW(EN

2020, ÏE UÏTGAVE - NIEUIÏS UÏT DE WÏJK

helemaal in het teken staan van ons Z0-iarig §
bestaan. Er komt een lustrumprogramna net een §
spetterend wijkfeest net a1le toppers van de §
afgelopen jaren. Net a1s vorig jaar wi11en we §
wat meer activiteiten organiseren voor meer §
doelgroepen (jong en oud). Voor e1k wat wi1s, §
zeg maaï. _ §
vlak voor de zoner willen we een krantie N
uitbrengen waarin we terugkijken op *';ru W
Piccardthof . De bouw van de wijk, de opleveringË§
van de eerste huizen, de aanleg van wegen en §
het groen, naar uiteraard ook aIle §
ontwikkelingen door de jaren heen. rlllat zljn §
jouw mooie of bijzondere herinnerlngen? Heb je §
bijzondere foto's om te delen of een mooi §
verhaal? Laat het ons weten via §
eventsGpiecardthof.nl. §

Ook als je nog verzoeknunneïs hebt voor het §
wijkfeest of voor andere activiteiten dan horen §
we het natuurlijk graag! §
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De actlvlteltenconnlssle bedenkt en organlseert ieder jaar leuke actlvltelten voor

de wijk. Ook dit jaar hebben we uitgebreld gebrainstornd en noole plannen genaakt.

Zo kont er in 2020 een kinderdlsco ln naart, ln sanenwerking net de wljkverenlglng
Ter Borch. Uiteraard gaan we weer paaseieren zoeken net Pasen. De wateractiviteit
van vorig jaar (suppen in de Hoornse Plas) was een succes dus dat gaan we ook weer

doen, in nei. Onze jaarlijkse zonerfeest op het grasveld bevat veel 'gouwe ouwe'

aetiviteiten uit 20 jaar wijkfeesten. Deze nag je dus ook nlet nlssen! Ook gaan we

sanen het Nederlands e1fta1 bekljken op groot scherm, laserganen en natuurlijk
borrelen vlak voor kerst. Korton, 2020 wordt weer een gezellig jaar in de

Piccardthof !

Het organiseren van a1lenaa1 leuke aetlvltelten kan nlet zonder ju).1ie steun. Daaron

doen we ook dit jaar weer een beroep op ju11ie a11enaa1. Ifil je helpen bij een of
meerdere aetlviteiten, laat het ons weten! Een uurtje aehter de bar, helpen met het
verstoppen van de paaseieren, een tent opbouwen, noem naar op. Meedoen of needenken?

Laat het ons weten via events@piecardthof.nl of benader een van de leden van de

actlvlteiteneonnissie .
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A1s je 1id wordt van de wljkvereniging
ontvang je sowieso alle inÍornatle
vanuit de wijk vla de nai1.
Maar daarnaast help je ons on het
nogelijk te maken on activitelten te
kunnen blijven organlseren!
Lid worden van de wijkvereniging kan

door €ï4,- over te naken naar
NL08 INGB 0005235257

t.n.v. Bewonersverenlglng
Piccardthofplas o.v.v. naan, adres en

nailadres of door je aan te melden op

onze website: www.plccardthofplas.nl
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lfe willen iedereen zo goed mogelijk op

de hoogte houden. 0ndat we ook aan het
nilieu denken, zullen we dit jaar
ninder flyers gaan verspreiden.
Hoe kun je op de hoogte blijven?
Natuurlijk door 1id te woïden. Ook kun
je onze facebookpagina liken of kljken
op de website. Daar vind je onze

plannen, activiteiten en natuurlijk
nieuws.
Ook wi11en we ju11le gaan inforneren
via de app. Veel straten hebben a1 een

straatapp. Tíi1 je ook a1s eerste op de

hoogte gehouden worden van a1le plannen

en aetiviteiten of eventuele
wijzigingen van onze vereniging? Held
je straatapp dan aan bij ons. llllj
zullen de betreffende eontactpersoon
dan op de hoogte houden.

6 MAART: §§§§§§*§*C*

Voor alle klnderen van groep f t,/m 8,
1n de gynzaal in het Borchkwartier. Zie
voor verdere infornatle de poster op de

scholen, facebook en de website.

Ï2 APRIL: PAASEIEREN ZOEIGN

Start on f0 uur, iedereen is welkon

vanaf 9.45 uur.
Locatie: grasveld bi.j de brlevenbus op

hoek Ter Borehlaan,/ Aalscholver
Voor a1le kinderen t/n 12 jaar en hun

ouders. Er ls koffie, thee, linonade en

veel lekkers!
A11e klnderen kunnen needoen aan de

kleurwedstrijd: zie hiervoor de

kleurplaat op de volgende pagina.
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