PICCARDTHOF
NIEUWSBRIEF
2022, 2E UITGAVE - NIEUWS UIT DE WIJK

IN DEZE NIEUWSBRIEF:
Agenda
Springen maar!
Ook op de planning
Voor onze leden
Lid worden?
Fotowedstrijd
Piccardthofkalender
Patatje voor de vakantie

AGENDA
12 JUNI: SPRINGEN MAAR!
14 JULI: PATATJE VOOR
DE VAKANTIE
27 AUGUSTUS: WIJKFEEST

SPRINGEN MAAR!

FIETSTOCHT ONLANDEN
WORKSHOP TUINIEREN

VOOR ONZE LEDEN
Binnenkort zullen wij de
contributie gaan innen.
Fijn dat je ook dit jaar lid
blijft van onze
buurtvereniging. Heb je
geen automatische
incasso? Maak dan zelf
€14,- over voor 1 sept
(zie 'lid worden?' voor de
gegevens).
Als lid wordt je via de
mail geinformeerd over
de laatste updates over
alle activiteiten, ook die
nog op de planning staan.

LID WORDEN?

Zo ergens in het najaar
willen we een Piccardthofkalender maken met
daarop de meest prachtige
en bijzondere plaatjes uit
onze wijk. Wil je meedoen
aan deze wedstrijd? Stuur
ons dan je mooiste foto
van de wijk en mail deze
naar
secretaris@piccardthof
plas.nl. Vergeet niet je
naam en adres erbij te
zetten! Uit de mooiste
inzendingen kiezen we er
12 voor in de kalender. We
zien jullie foto's met
plezier tegemoet!

PATATJE VOOR DE
VAKANTIE
Datum: 14 juli
Tijdstip: 17- 19.30 uur
Locatie: grasveld tussen
Snip en Lepelaar
Ook dit jaar is er voor de
vakantieweer een
patatkraam in de wijk om
het schooljaar gezellig met
elkaar te sluiten.
Neem je eigen kleedje mee
en knip de bon uit voor
korting op je bestelling!

KORTINGS
BON
€ 1 KORTING PER
HUISHOUDEN

140722

Lid worden kost slechts
€14,- per jaar per
huishouden, hiermee
kunnen we leuke
activiteiten organiseren.
Je kunt lid worden door
€14,- over te maken naar
NL08 INGB 0005235257
t.n.v. Bewonersvereniging Piccardthofplas
o.v.v. naam, adres en
mailadres of stuur een
mail naar:
secretaris@piccardthof
plas.nl o.v.v naam en
adres.

FOTOWEDSTRIJD
PICCARDTHOF
KALENDER

140722

Datum: 12 juni
Tijdstip: 13 - 17 uur
Locatie: grasveld tussen
Snip en Lepelaar
Voor alle kinderen uit de
wijk: komgezellig naar het
grote grasveld. Wij zorgen
dat er meerdere
springkussens zijn, waar je
je de hele middag kunt
uitleven!
Er is ranja, hopelijk zon en
lekker weer. Toegang is
gratis.
Ouders, let op: er is GÉÉN
toezicht bij de
springkussens, dus houd je
kinderen zelf in de gaten.

OOK OP DE PLANNING

