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IN DEZE NIEUWSBRIEF:

Beste buren,
De afgelopen twee jaar hebben we ons
allemaal flink aangepast aan leven met
corona. Veel afstand, weinig uitjes,
ziekte en steeds maar beperkingen in
je dagelijks leven. Noodzakelijk, maar
niet leuk. Ook in onze mooie wijk
hebben we eigenlijk bijna 2 jaar stil
gestaan. Immers, veel van onze
activiteiten draaien om gezelligheid,
en met 1,5 afstand en het scannen van
QR-codes is dat toch niet zo leuk.
Maar nu de coronamaatregelen
grotendeels zijn opgeheven kunnen we
eindelijk weer veel leuke activiteiten
organiseren! Zo gaan we dit jaar onder
andere weer paaseieren zoeken en
organiseren we uiteraard ons
traditionele wijkfeest in de zomer. We
hebben jullie en elkaar gemist en we
hopen elkaar gauw weer te zien en te
spreken op een van onze activiteiten
dit jaar!

 
 

 DAAR ZIJN WE WEER!

Ook dit jaar zorgen we voor de start
van de zomervakantie weer voor een
patatje en gezelligheid. De patatkraam
staat op donderdagmiddag 14 juli weer
op het grasveld en is er tijd en ruimte
om bij te kletsen en de start van de
zomervakantie te vieren. 
 

PATATJE VOOR DE

VAKANTIE

WIJKFEEST

Wijkfeest is back!
 

Wat we gaan doen weten we nog niet,
wat voor weer het wordt weten we ook
nog niet. Maar dat er eindelijk weer
een spetterend wijkfeest komt, dat
weten we wel! Noteer maar vast met
dikke letters in je agenda: zaterdag
27 augustus wijkfeest!

17 APRIL
 

PAASEIEREN
ZOEKEN

 

LOCATIE: SPEELTUIN
TIJDSTIP: INLOOP 9.45 UUR,

START 10 UUR.
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DE BEWONERSVERENIGING

WIE ZIJN WE?

 17 APRIL PAASEIEREN ZOEKEN
 VOOR JONG EN OUD!

 

14 JULI PATATJE VOOR DE
VAKANTIE! 

 

27 AUGUSTUS WIJKFEEST

VOORLOPIGE AGENDA

Eerste paasdag (17 april) om 10.00
uur.
Paaseieren zoeken voor de jongere
kinderen (t/m 5 jaar) en voor de
oudere kinderen (t/m 12 jaar) met
prijsjes voor beide categorieën en
natuurlijk voor het gouden ei!
Kleur de tekening op de achterkant
van deze nieuwsbrief in en lever
deze in bij Snip 73. Dit kan tot
uiterlijk zaterdag 16 april! de
winnaar van de mooiste tekening
ontvangt dan ook die ochtend een
prijsje.
En verder: koffie, thee,
suikerbrood, ranja en heel veel
paaseitjes!

Kom je ook weer paaseieren zoeken dit
jaar? Vanwege de nieuwbouw is de
locatie verplaatst naar de speeltuin
op de groenstrook, maar verder is
alles nog zoals het was. Dus:

Tot zondag de 17e april! 
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WOLDSLOOT

Wat gebeurt daar nou weer?
Het zal niet iedereen opgevallen zijn,
maar er zijn werkzaamheden (geweest)
in het gebied tussen onze wijk en het
Hoornse Park, ten oosten van de
Paterswoldseweg. Het water dat hier
ligt, ligt er al van ver voor 1850 in
de huidige vorm en heet de Woldsloot.
Lange tijd is het de provinciegrens
geweest tussen Groningen en Drenthe
(zie www.topotijdreis.nl). Het water
en de oevers zijn sinds enige tijd van
Natuurmonumenten. Op bijgaande schets
is een overzicht van de werkzaamheden
te zien.
Hier zijn natuurvriendelijke oevers
aangelegd en (bij het rode pijltje) is
een niet-functionerende vispassage
verwijderd. Ten behoeve van de
aanwezige ijsvogels wordt een
ijsvogelwand gemaakt. De werkzaamheden
vinden plaats onder de naam “Meer in
balans”, in het kader van de
“Kaderrichtlijn Water-maatregelen”.
In hetzelfde kader wordt de stuw die
naast de Meerschapsboerderij ligt
verbreed en de nabij gelegen duiker
vergroot. Naast de stuw wordt een
vispassage aangelegd. Langs het
Winterpad is een natuurvriendelijke
oever gemaakt. Ook bij de Meerweg
worden maatregelen genomen, daar komt
o.a. een verbinding naar de Oude Aa en
een bruggetje over de weg.
Door alle maatregelen verbetert de
waterkwaliteit van het
Paterswoldsemeer en de
leefomstandigheden van vissen en
kleine waterbeestjes. Voor meer
informatie zie:
https://paterswoldsemeer.noorderzijl
vest.nl/

Bij deze een oproep voor jullie hulp
en creativiteit: wat zouden jullie dit
jaar graag willen doen? Een sportdag?
Een BBQ? Een rommelmarkt? Een
muziekavond of wandeling? Een wie-
heeft-de-mooiste-tuin-wedstrijd? Wij
hebben al een paar activiteiten
gepland, maar er is veel ruimte voor
meer gezelligheid. Dus laat ons vooral
weten wat je leuk vindt. Het hoeft
niet perse voor de gehele wijk te
zijn, het kan ook een activiteit voor
een specifieke doelgroep zijn binnen
de wijk. Stuur je idee(en) naar
secretaris@piccardthofplas.nl en we
gaan op basis van alle inzendingen
mooie plannen bedenken. Wil je ook
meehelpen organiseren? Zet dat er
vooral even bij, dan nemen we contact
met je op.

IDEEËN VOOR ACTIVITEITEN?

Als je lid wordt van de wijkvereniging
ontvang je sowieso alle informatie
vanuit de wijk via de mail.
Maar daarnaast help je ons om het
mogelijk te maken om activiteiten te
kunnen blijven organiseren!
Lid worden van de wijkvereniging kan
door €14,- over te maken naar 
NL08 INGB 0005235257
t.n.v. Bewonersvereniging
Piccardthofplas o.v.v. naam, adres en
mailadres of door je aan te melden op
onze website: www.piccardthofplas.nl

LID WORDEN?

Vorig jaar heeft iedereen die dat
wilde een vogelhuisje kunnen ophalen.
We hebben ze inmiddels al her en der
in de wijk zien hangen. Is je
vogelhuisje inmiddels bewoond? Maak er
dan een foto van en laat het ons
weten! De mooiste foto's kunnen we dan
meenemen in de volgende nieuwsbrief.

VOGELHUISJES

FIETSPAD

Fietspad Paterswoldseweg tussen Zwaan
en rotonde Eelderwolde
Het fietspad langs de Paterswoldseweg
(vanaf het Martiniziekenhuis) en in
het verlengde daarvan de Borchsingel
tot aan P&R Hoogkerk is over de gehele
lengte (circa 5,5 km) een
tweerichtingenfietspad, behalve de 250
m tussen de Zwaan en de rotonde
Eelderwolde, waar het fietspad ook een
stuk smaller is (zie foto).

Al langere tijd hebben we gevraagd om
dit stukje ook te verbreden en twee
richtingen te maken, maar tot nog toe
zonder succes. Door bemiddeling van de
Fietsersbond lijken er nu toch plannen
gemaakt te gaan worden om dit stukje
ook te verbreden en twee richtingen te
maken. De uitvoering zou dan plaats
gaan vinden tijdens groot onderhoud
aan de weg, dat hier over enkele jaren
moet gaan plaatsvinden. We zijn
benieuwd of het nu wel gaat lukken,
even geduld nog!



NAAM:                      ADRES:                   LEEFTIJD:
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