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Lever deze strook in: vóór 10 jan 2022 bij speeltuin of Grand Café. Of maak hiervan een foto en mail naar: goedidee@noorderpark.nl

De letter gevonden in het tafereeltje? Vul ‘m in op de plek van dezelfde kleur en maak daarna de zin af*.

, ...

Frieda en Sylvia: Wij zijn zelf paradijsvlindertjes die elk seizoen genieten van 
het park, want ieder seizoen brengt weer iets nieuws om van te genieten.

Karin: Ik geef yogales, hier op het gras. Dat doen ze ook in India, waar yoga 
vandaan komt. Lekker buiten, waar de vogeltjes fluiten!

Magda: Ik ben fan van kerst! Het liefst zou ik het hele jaar bij een kerstboom 
zitten, met een haardvuur, zoals bij Pompet.

Carel: Hier in het speelbos kun je vrij spelen én je kunt er iets leren over de  

natuur. In de Tanker is iets lekkers te drinken, en soms is er ook muziek of theater.

Daan: Ik ben huis bingomaster ‘Danny Spark’ van de Gele Pomp én bush- 
master van de Rimboeclub elke woensdag. Kom je ook spelen binnenkort?

Melvin en Yvette: Kijk, hier is ‘de vijver van Henk’: groeiplaats van de dotter, 
gele lis en kattenstaart en wie weet zit er zelfs een bruine kikkerfamilie.

Meriam: Ik bootcamp elke woensdag in het park met Rita. Weet dat jij ook 
altijd welkom bent met een bal of een spel, want bewegen is gezond!

Björn: Aan het begin van de coronacrisis dacht ik ‘Mensen moeten  
elkaar op een veilige manier kunnen blijven ontmoeten’, dus ontwierp ik de  
coronacrisiskruk.

Chris: Ik wil graag mensen verbinden door middel van eten, dus daarom 
bedacht ik dat een buurtbarbecue een goed idee was voor in het park.

Mirjam: Ik spreek wel eens mensen aan die ik niet ken, gewoon, om even  

kennis te maken. Als iedereen dat af en toe doet, is eenzaamheid zo opgelost!

Pim: Mijn hond Max en ik genieten enorm van een ochtendwandeling in  
het park. Ik van het groen, en hij van de ruimte en zijn hondenvrienden.

Kees: Het leek mij een goed idee als je in het park zou kunnen picknicken 
met een dak boven je hoofd, dus vroeg ik geld aan om deze picknickbank te 
plaatsen. Gezellig toch?

Sonja: Elk jaar worden met Allerzielen de doden herdacht. Linda en ik zorgen 
met een groep vrijwilligers dat iedereen een kaarsje op deze vijver kan laten 
drijven voor wie je mist.

Maaike: Ik ben op de thee gegaan bij mijn buurvrouw, om meer te horen  

over de stoomtram die hier ooit heeft gereden. Kun je je voorstellen hoe dat 

die hier vroeger reed, met dikke rookpluimen?

Monique samen met Louisa, Saskia  en Jennie: In speeltuin Bloemen- 
kwartier kan je naast alle leuke activiteiten ook gebruik maken van  
verschillende speeltoestellen, sporten, relaxen, ontdekken en ontwikkelen.

Elien: In het park wonen konijnen en kraaien, en er groeien meer dan 50 

verschillende soorten bomen. Dat maakt ‘t een superplek voor ontspanning, 

beweging en ontmoeting.
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