
Tijdens de jaarvergadering in januari heeft Bart Zwiers van 
Natuurmonumenten ons bijgepraat over de ontwikkelingen 
in de natuur rondom onze wijk. Bart heeft zich daarbij bereid 
verklaard op een (hopelijk mooie) zomeravond in juni met 
wijkbewoners op de fiets een stukje door de Onlanden te 
rijden om zijn verhaal in de praktijk te illustreren. Deze fiets-
tocht zal plaatsvinden op woensdagavond 17 juni vanaf 19:30 
uur. De tocht zal ongeveer 2 uur duren en vertrekken vanaf 
het bruggetje over het Omgelegde Eelderdiepje, waar het 
Bakkerslaantje de Madijk kruist.

Tijdens het rondje zullen we ook uitkijken naar een mooi plekje 
voor het bankje dat de bewonersvereniging aan Natuurmonu-
menten heeft geschonken ter gelegenheid van het 15 jarig 
bestaan van de vereniging.

Alle wijkbewoners zijn welkom! Opgeven is niet noodzakelijk 
maar wel handig: mocht het onverhoopt toch slecht weer zijn, 
dan kan een eventuele afgelasting doorgegeven worden. Stuur 
even een mailtje naar voorzitter@piccardthofplas.nl.   
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   Wijkfeest Zaterdag 29 Augustus 2015 vanaf 14.00 uur. 

Fietstocht Natuurmonumenten 
op 17 Juni
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Op eerste paasdag kwamen rond 10 uur 
uit de diverse straten van onze wijk 
ongeveer zo'n 60 kinderen toege-
stroomd. Vol spanning verzamelden 
ze op het basketbalveldje wachtend op 
het startsein om de paaseieren te 
zoeken, die de paashaas in de bosjes 
tegenover de speeltuin had verstopt. 
Doel was natuurlijk de hoofdprijs, het 
gouden ei, vinden.

Voor het eerst werd er niet gezocht bij 
de Hoornse plas, maar in onze eigen 
wijk. En dat beviel erg goed. 
Na een half uurtje zoeken waren de 
meeste eieren wel gevonden en kon 
de prijsuitreiking beginnen. Eerst de 
hoofdprijs voor het gouden ei en daarna 
de winnaars van de kleurwedstrijd. 

Door middel van het trekken van een 
aantal lootjes, werden ook de laatste 
prijzen uitgereikt aan de vinders van 
het ei met dezelfde cijfers.

Iedereen genoot in het fijne voorjaars-
zonnetje van het enthousiasme van de 
kinderen, de vrolijke paashaas en de 
lekkere paaseitjes. Het was weer een 
groot succes ook mede dankzij de hulp 
van leden van de junior feestcommissie.

Groet Anita

Paaseieren zoeken 201515 jaar Wijkfeest!

Dit jaar bestaat de bewoners-
vereniging 15 jaar. Dit vieren we 
met een lustrum wijkfeest op 
zaterdag 29 augustus.
We willen een leuk feest orga-
niseren voor jong en oud uit onze 
wijk. Net als bij voorgaande wijk-
feesten zullen er weer veel activi-
teiten zijn voor jonge kinderen.
Dit jaar hebben we ook activiteiten 
voor tieners. ‘s Avonds is er live 
muziek en zal er genoeg te eten 
zijn.
 

De feestcommissie
Friso Hoexum (vz)
Lieuwe van der Werff (pen)
Peter Ronner
Anita Havinga
Yvonne Bos
Marieke Kamminga
Karin van Lacum

. 
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To do or not to do. 

Huizen, tijd en tuinen, wat hebben ze 
gemeen in de wijk Piccardthof? Ze staan 
in een rechte lijn! Een meter is een meter 
en een kwartier is een kwartier. Zo 
geordend als onze tuinen zijn en onze 
huizen staan, zo geordend zetten we ons 
leven in de lijn van de tijd. Om onszelf 
daarbij te helpen, gebruiken we to-do-
lijstjes. Alles op een rijtje. Soms zijn we zo 
bezig met het afvinken dat we de vinken 
in onze tuin niet horen.

Mogelijk verhelderend om te weten dat 
de meeste culturen tijd niet zo lineair 
beleven als wij in de Piccardthof. Op veel 
plekken ter wereld is een kwartier soms 
een uur en dan weer een halve dag. 
Polychroon is de term die daarvoor 
gebruikt wordt. Meestal betreffen dat 
zogenaamde zijn-culturen in 
tegenstelling tot onze doe-cultuur. 

Voor wie eens wil ervaren hoe het is om 
meer zijn dan doe te zijn, hierbij een to-
do-lijst speciaal voor Piccardthoffers: 

1. Zorg voor goede relaties met je buren. 
2. Laat een deadline lopen. 
3. Laat minstens een vierkante meter tuin       
     verwilderen. 
4. Ga in je tuin zitten en luister naar de       
     vogels. 
5. Verscheur al je to-do-lijstjes.

Het bestuur is gevraagd of de vereniging 
stelling zou willen nemen tegen de eventuele 
komst van supermarkten in Ter Borch, omdat 
de vragensteller bang is voor overlast in het 
zuidelijk deel van de Snip.

Het bestuur heeft dit overwogen en besloten 
zich neutraal op te stellen in deze. Reden 
hiervoor is dat het bestuur verwacht dat de 
meningen over de eventuele komst van de 

supermarkten erg verdeeld zullen zijn onder 
onze leden.

De bewonersvereniging is ook te vinden op 
facebook.com/Piccardthofplas

Hier zal beperkte berichtgeving over de ver-
eniging te vinden zijn en kunnen bijdragen 
geleverd worden. Het is niet bedoeld als 
vervanging van de website.

Ongeveer drie jaar geleden is Wim Busse-
maker (van het  bestuur) benaderd door 
Yvonne Damstra. Zij is een van de docenten 
van de technasiumafdeling, Werkman College. 
Zij woonde destijds ook in de wijk Piccardthof, 
de Snip. Zij had een nieuwe opdracht bedacht 
voor het vak technasium. Het leek haar leuk, 
dat leerlingen een nieuw waterspeeltoestel 
bedachten op de plek van de braak liggende 
bouwkavel, in onze wijk. 
Wim Bussemaker heeft dit toen voorgelegd 
aan het bestuur. Samen met Tonia Faber ( ook 
een van de bestuursleden) zijn zij de zoge-
naamde opdrachtgevers voor dit project. In 
eerste instantie was het project eenmalig, 
maar de leerlingen en de opdrachtgevers 
waren zo enthousiast, dat we nu al drie jaar 
verder zijn. 
De opdracht is destijds met derde jaars leer-
lingen begonnen, maar nu zijn het steeds 
eerste jaars leerlingen. Ieder half jaar komen 
de opdrachtgevers een ochtend de werkstuk-
ken beoordelen. De bedoeling is dan, dat de 
leerlingen het werkstuk presenteren, vertellen 
hoe ze te werk zijn gegaan en schetsteken-
ingen laten zien. Sommige hebben zelfs een 

powerpoint presentatie of moodboard 
gemaakt.
Het hangt soms ook van de docent af of ze 
ook nog op schaal moeten werken. De derde- 
jaars leerlingen gingen ook nog een bodem/ 
wateronderzoek doen.
Ik vind het een interessant project en begeleid 
het met veel plezier. Af en toe kom ik een 
bekende leerling tegen die uit de wijk 
Piccardthof komt, maar helaas dat zijn er 
niet veel. Ik heb in die drie jaar erg veel 
boeiende en interessante ideeën gezien, af 
en toe vragen de leerlingen ook aan ons of 
het ontwerp ook daadwerkelijk uitgevoerd 
wordt. Maar helaas is dat niet realistisch.

Bij deze wat impressie foto’s van de 
waterspeeltoestellen van de afgelopen jaren. 

Tonia Faber.   

 Supermarkten in Ter Borch

Werkman College



woensdag17 juni                        Fietstocht Natuurmonumenten
Zaterdag 20 Juni                        Midzomernachtloop, wandeltocht           
    van Natuurmonumenten bij Kardinge                               
Zaterdag 29 augustus              Wijkfeest
Zaterdag 19 december            Kerstborrel

Agenda
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piccardthofplas nieuwsbrief is een 
uitgave van het bestuur van de 
bewonersvereniging Piccardthofplas en 
verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

Bestuur

Voorzitter  Wim Borghols    
     voorzitter@piccardthofplas.nl

Secretaris  Erik Swinkels  
     secretaris@piccardthofplas.nl

Penningmeester  Lieuwe v/d Werff  
     penningmeester@piccardthofplas.nl

Bestuursleden
Wim Bussemaker
     w.r.bussemaker@hccnet.nl
Wil Kol  
     wil.kol@planet.nl
Tonia Faber   
     louweentonia@hotmail.com
Wim Hut        
     wjhut@planet.nl

Website   Wim Bussemaker  
     info@piccardthofplas.nl

Nieuwsbrief   Tonia Faber  
redactie/lay-out/nieuwe foto’s

Column Korrie Hoekstra  
     khoekstra@hetnet.nl

Kopij naar
     info@piccardthofplas.nl

Oplage 
440 exemplaren

Lid worden & adreswijzigingen
Iedereen die een woning (vrije kavel of 
project) heeft in de wijk  “Piccardthofplas”
is van harte welkom als lid.

De contributie bedraagt € 14,- per jaar.

U kunt zich aanmelden als lid door een 
e-mail te sturen met uw adresgegevens 
naar de secretaris.

Colofon

 Opendagen Groei & Bloei en Rondje Meer 
Op Zaterdag 30 Mei en Zondag 31 Mei was 
het een soort Gluren bij buren in onze wijk. 
Er was een Open dag van het blad Groei en 
Bloei en daaraan deed mee, Margriet en 
Wim Bussemaker, Snip 83. 
Zij hadden Zaterdag en Zondag de tuin 
open gesteld voor tuinliefhebbers, ondanks 
dat het weer het af en toe niet echt 
geweldig was, was de belangstelling toch 
wel groot. 
Hier een paar impressie foto’s van de tuin.

Zondag 31 Mei was het jaarlijkse Rondje 
Meer weer, diverse beroepskunstenaars  
rond het Hoornse- en Paterswoldsemeer
hielden  hun atelier open. Prachtige 
fietsroute op de grens  van Groningen 
en Drenthe,
verrassende plekken, gevarieerd 
kunstaanbod in ateliers, tuinen en horeca.
In onze wijk deden twee kunstenaars mee, 
namelijk Hinnie Steenbruggen, Lepelaar 49 
en Fronique Oosterhof, Snip 21.
Helaas zijn er geen impressie foto’s van 
Fronique Oosterhof, maar wel van Hinnie 
Steenbruggen.
 
Francis Jongman/Tonia Faber
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