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Piccardthof een Halloweentoëht gehouden
Het begon om 19:00 uur bij de grote speeltuin. De kinderen
werden in groepjes verdeeld en gingen op pad. Ouders van
jongere kinderen liepen ook mee en sommige kinderen waren
verkleed als spook of hadden zaklampen mee.
Onderweg lieten allerlei spoken hen schrikken. Van de spoken
kregen ze letters, waarmee ze uiteindelijk een woord konden
vormen.

d e k i rilere filru g kra,h m e n, ïtste rl ze r 
"tt'"t Iwoord op. Daarna kregen ze allemaal een glaasje limonade èn

een oogspekje.
De kinderen konden gelukkig even opdrogen onder de party-
tent en zich opwarmen bij de vuurkorf, want het was niet erg
mooi weer.
Om ongeveer half negen gingen de kinderen, spoken,
monsters, skeletten en heksen weer naar huis. Ondanks het
slechte weer was het toch nog een hele geslaagde avond!
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Het jaar 2012was een jaar met vele
activiteiten in de wijk georganiseerd

door buurtbewoners.
Bestuurlijk was het een rustig jaar voor
de bewonersvereniging Piccardthofplas.
Er zijn geen grote "politieke"activiteiten
geweest van de gemeente voor onze
wijk en er zijn ook geen grote bouw-
of infrastructu rele activiteiten geweest.

Hieronder een kort overzicht van de
activiteiten van 2012;

Tijdens de jaarvergadering op 31 januari

zijn er lezingen geweest over de ont-
wikkelingen rond de zuidelijke ringweg,
waarbij met name is ingegaan op het
deel dat dicht bij onze wijk ligt, en over
de Semmelweislocatie, waar een deel
van de kinderen uit de wijk in de toe-
komst naar school gaat.

Jaarverslag 2012 en plannen voor 2013
werd goed deelgenomen. De realisatie
is binnen budget gebleven.

De kunstcommissie heeft weer een "Kijk
in de wijk" georganiseerd.
34 enthousiaste deelnemers hebben op
vier adressen de talenten van hun
mede-wijkgenoten bewonderd en met
elkaar kennis gemaakt.

Het kunstwerk bij de bushaltes is

geplaatst. ln een kleurstelling die past

bij de daken van veel huizen in de wijk.
Een buurtgenoot heeft de beplanting
verzorgd. De onthulling was in aan-

wezigheid van de kunstcommissie,
enkele schoolklassen en de kunstenaar.

Er heeft overleg met de gemeente
plaatsgevonden over de inrichting van

deTer Borchlaan.

Bij de gemeente is een aanvraag
ingediend voor een snelheidsdisplay op
de Paterswoldseweg nabij onze wijk. Dit
om te hard rijden te ontmoedigen.

Er is regelmatig contact met de
gemeente over de ontwikkelingen rond
het geluid van de zuidelijk ringweg
nabij onze wijk. Over het algemeen gaat

dit niet zo soepel en snel als wij wensen.

De Feestcommissie heeft ook dit jaar

weer het paaseieren zoeken georgani-
seerd. De opkomst was groot.

ln september is het jaarlijkse wijkfeest
gehouden. Het werd dit jaar erg druk
bezocht. Aan de diverse activiteiten

Onze penningmeester is actief (en

succesvol) bezig geweest om achter-
stallige contributie te innen; er zijn
enkele nieuwe leden geworven.

Er heeft twee keer overleg plaats
gevonden met wijkbeheer van de
gemeente.
Dit heeft o.a. geleid tot aanpassing van

de plannen voor de vervanging van het
speeltoestel in de'groene scheg"tussen
Lepelaar en Snip. De wateroverlast op
het fietspad naar de bushaltes aan de

Paterswoldseweg is aangekaard. De

tafeltennistafel was verzakt en stond
vaak in het water, de gemeente heeft
het geheel opgehoogd.

Het was stil rondom de kavel waar ooit
het Multifunctionele gebouw was
gepland. Aan het begin leek het erop
dat mede door local initiatief er een

nieuwe invulling was gevonden. Maar

hier zijn nog geen concrete resultaten
te melden.
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