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Stralend wijkfeest 2004! 

honkbalvereniging Caribe, 
gymnastiekvereniging Kracht & 
Vriendschap, voetbalvereni-
ging GRC en bridgeclub “de 
Stadjers” richten hun stands in. 
Ook de stand waar de ver-
keerscommissie om aandacht 
vraagt voor de verkeerssituatie 
in en om de wijk wordt betrok-
ken. Na wat zoeken heeft ook 
de jeu-de-boulesvereniging 
“Près le but” haar plaats ge-
vonden om de ballen te laten 
rollen.  
 

Plein 2 is inmiddels omgeto-
verd in een echte basketbal- 
arena, alleen de cheerleaders 
ontbreken nog. Hein Gerd 
Triemstra en Peter Koning ge-
ven hier een basketbal clinic 
voor de kleintjes en voor de 
oudere jongeren in de wijk. Het 
klapstuk wordt straks het 
schieten om de bal met alle 

handtekeningen van de spe-
lers van het MPC Capitals 
kampioensteam. De bal wordt 
uiteindelijk gewonnen door Boy 
van Nunen. Op plein 1draait al 
een tijdje een prachtige draai-
molen. Op hetzelfde plein laat 
de Santelli-instructrice snel 
hele spectaculaire dingen 
doen. Er worden levende pyra-
mides gebouwd, meisjes staan 
te hoelahoepen op een grote 
bal, kinderen sjezen rond op 
hééééle kleine fietsjes. Veel 
ouders staan verbaasd te kij-
ken wat hun kinderen allemaal 
leren.  
 

Op plein 3 tonen de Cream 
Crackers aan dat onze plein-
tjes ook prima gebruikt kunnen 
worden voor een tenniswed-
strijd. Ondertussen doen veel 
kinderen zich tegoed aan de 
overheerlijke poffertjes om 

zich daarna ongans uit te leven 
op het grote springkussen in 
het midden van de wijk. In de 
loop van de middag ontstaat  

Zie verder pagina 4. 

Wijkfeest-                
waarnemingen van een 
organisator. 
(Door Herman Pannen) 
Mijn dag begint al vroeg (voor 
een zaterdag). Rond half ne-
gen zijn de tentenbouwers al 
aanwezig en kan het grote op-
bouwen beginnen. Binnen de 
kortste keren komen er uit al-
lerlei richtingen helpers aange-
lopen voor het opbouwwerk. Er 
wordt met tafels en stoelen 
gesjouwd, (party)tenten wor-
den opgebouwd, overal ver-
schijnen vlaggetjes, springkus-
sen(s) en verlengsnoeren wor-
den uitgerold, podiumdelen 
worden aan elkaar gezet, 
Start/Finish-doeken worden 
opgehangen, een tappunt 
wordt ingericht, drinken wordt 
binnengereden evenals een 
soort koelkast, hekken en doel-
tjes voor de voetbalarena wor-
den opgesteld, baskets worden 
geplaatst. Eigenlijk dringt nu 
pas tot me door wat een ge-
weldige feestlokatie we heb-
ben in de wijk. 
 

Zo rond half een is het grote 
opbouwen wel zo’n beetje vol-
tooid en kan het voetbaltoer-
nooi beginnen op plein 5. Even 
later hoor ik mijn oudste zoon 
van de overkant roepen: “Pap, 
we hebben de eerste wedstrijd 
verloren”. Sneu voor hem. 
 

De eerste verenigingen mel-
den zich. De hondenschool 
Martin Gaus uit Paterswolde 
heeft nogal wat ruimte nodig 
want ze bouwen een parcours 
op voor de honden waar een 
beetje springpaard jaloers op 
zou zijn. GHBS richt een hoc-
keyveld in op plein 6 en korf-
balvereniging NIC plaatst een 
korf op het gras. Duikvereni-
ging Hydrofiel (veelvuldig in de 
Piccardthofplas aanwezig), 

Stelling    
website 

De grootste ergenissen in 
de wijk zijn (137 stemmen): 

1.  Hardrijdende auto’s  

2.  Lawaai van de buren 

3.  Teveel katten 

4.  Hondenpoep 

5.  Lawaai kinderen 

Breng uw stem uit op 

www.piccardthofplas.nl 
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Op 4 september was het tijd voor het 
tweede Piccardthof wijkfeest. Alles 
wees erop dat dit een jaarlijks         
terugkerende activiteit kan worden.  
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Voor zeven wijkbewoners betekende het wijk-
feest tientallen afspraken en afspraakjes in 
hun agenda. Zij zaten dan ook in het organi-
satiecomité. Een van hen was Ineke Thomas. 
Hieronder een interview met haar over de or-
ganisatie van het wijkfeest. 

Vanuit Helpman zijn Ineke Thomas, Herman 
Pannen en hun zonen Jacob (9) en Simon (6) 
zo’n drie jaar geleden verhuisd naar Lepelaar 42.  
Ineke werkt in het Martini Ziekenhuis en ze mag 
graag wandelen, tennissen, tuinieren, kunst kij-
ken, fotograferen, schilderen en lekker eten.  
Ineke en Herman zaten in de organisatie van het 
wijkfeest van 2002 en daarom werden ze in het 
voorjaar van 2004 door de bewonersvereniging 
gevraagd om een wijkfeest in 2004 te organise-
ren. Een feestcommissie was snel gevormd. Al-
lan Varkevisser wilde weer het voetbaltoernooi  
organiseren. De Piccardthof-wisselbokaal moest 
natuurlijk verdedigd worden. Rudi Heres en José 
Keuss hebben in een onbewaakt ogenblik ge-
zegd dat ze wel mee wilden helpen. En tenslotte 
meldden Astrid Bakker en Chris Talens zich 
spontaan aan tijdens de ALV van de bewoners-
vereniging. Samen hadden ze de taak om een 
leuk programma te verzinnen dat realiseerbaar 
was. 

Veel variatie                                                                   
Welke zaken kwamen jullie tegen bij de orga-
nisatie?                                                               
“De Piccardthof heeft een heel gevarieerde sa-
menstelling, waardoor er vaak veel meer moge-
lijk is dan je in eerste instantie denkt. Veel men-
sen vinden het leuk om iets voor het wijkfeest te 
doen. Ook bedrijven uit of rondom de Piccardthof 
hebben een bijdrage geleverd.                             
Het was moeilijk in te schatten hoeveel mensen 
er zouden komen en hoeveel er zouden blijven 
eten. Veel contacten met cateraars liepen stuk,  

maal thuisgekomen bleek dat de ontheffing 
geldig was voor 3 en niet voor 4 september. 
Een erg hulpvaardige dame bij de gemeente 
heeft er op het allerlaatste moment (vrijdag 
halfvijf...) voor gezorgd dat het allemaal nog 
goed kwam.”  

De commissiebijeenkomsten zelf waren 
ook feestelijk. Toen de organisatie vorder-
de werden ze drukker, concreter en leuker. 
De zondag na het feest hebben ze nog een 
tijdlang zitten napraten. En binnenkort 
gaan ze gezellig uit eten. Van wijkbewoners 
kwamen heel veel positieve reacties. 
 

Wijkfeest 200?..                                                                   
Wanneer weer een wijkfeest? Volgend 
jaar?                                                               
“Ik vind dat we ieder jaar iets moeten organi-
seren.  Een feest zoals we het dit jaar hebben 
gehad, vraagt veel van de organisatoren, maar 
vooral ook veel van de financiën van de bewo-
nersvereniging. Dat is namelijk de grootste 
sponsor – iedereen lid worden/blijven dus! Het 
lijkt me handig om eens per  twee jaar een 
groot feest te houden en het andere jaar een 
wat kleiner evenement met meer inbreng van 
de wijkbewoners zelf.”  

En zit jij dan weer in de feestcommissie?      
“Herman en ik zitten de volgende keer niet 
meer in de organisatie. We hebben het nu 
twee keer gedaan en het is goed dat er weer 
anderen komen. Die hebben weer nieuwe 
ideeën. Dat gaat ook lukken, want ik heb op 
de website gezien dat er al zes mensen zijn 
die de volgende keer mee willen helpen.” 

 

Hoorzitting          
bedrijfsverzamel-
gebouw Aalscholer 

Op 2 september j.l. vond een 
hoorzitting plaats van de ge-
meentelijke beroepscommissie 
voor het geplande Bedrijfsver-
zamelgebouw aan de Aalschol-
ver. Veel bewoners uit de Pic-
cardthof hadden in verschillen-
de fasen van de besluitvorming 
bezwaar gemaakt tegen de 
beoogde schaal van dit ge-
bouw, de beperkte inspraak en 
de te verwachte parkeer- en 
verkeersproblemen. Het was 
nu aan de beroepscommissie 
de bezwaren en het gemeente-
lijke weerwoord nog eens te 
horen en te wegen. 
 
De op de zitting aanwezige 
wijkbewoners (ca. 15) namen 
diverse aannames en normen 
die de gemeente voor parkeer- 
en verkeersintensiteit gebruikt 
heeft zwaar onder vuur. Het 
aantal benodigde parkeerplaat-
sen en de verkeersintensiteit is 
waarschijnlijk aanzienlijk groter 
dan de gemeente zegt. 
Zo heeft de gemeente enkele 
zaken over het hoofd gezien, 
bijvoorbeeld de noodzaak van 
invalideparkeerplaatsen en het 
verkeer uit de Bruilwering. En-
kele toezeggingen die bij het 
huiskamerbezoek zijn gedaan, 
zijn niet nagekomen. Sommige 
bewoners suggereerden alter-
natieve aanvoerroutes of een 
alternatieve parkeerplaats (aan 
de Ter Borchlaan), maar de 
meesten bepleitten een veel 
kleinschaliger opzet van het 
gebouw. De gemeente gaf op 
enkele punten toe, maar bleef 
op het standpunt staan dat aan 
alle eisen is voldaan en de 
bouwvergunning terecht is af-
gegeven.  
 
Binnen twee maanden is een 
uitspraak van de commissie te 
verwachten, die vervolgens als 
advies aan B&W wordt voorge-
legd. 
 

Overleg met      
Amstelland        
vervolgd 

Op 23 september vond er weer 
een overleg plaats met Amstel-
land en de bewonersvereni-
ging. Het gesprek ging over 
nog openstaande punten zoals 
het politiekeurmerk Veilig Wo-
nen, kwaliteit van het schilder-
werk, etc. Binnenkort kunt u er 
alles over lezen op de website.  vanvan BinnenuitBinnenuit 

BuitengoedBuitengoed PiccardthofPiccardthof 

omdat ze van ons concrete aantallen wilden 
horen. Achteraf waren alle schattingen te laag.                        
De sponsoring van Amstelland bleef deze keer  
uit, een tegenvaller. We moesten bezuinigen, 
anders waren er misschien nog wel helikopter-
vluchten boven de wijk geregeld, een skate-
workshop, een optreden van Afrikaanse trom-
melaars, bezoek van een FC Groningen speler 
of vuurspuwers als afsluiting van het feest.”  
                                                       

Opvallend                                                                     
Kun je iets vertellen over grappige / opval-
lende zaken tijdens het organiseren?                                 
“We zochten een jeu-de-boulesplek en we von-
den die bij het nog te bestraten gedeelte van de 
Snip. De stratenmakers waren er echter erg 
trots op te kunnen vertellen dat ze nog voor het 
feest klaar zouden zijn. Jammer dan.                  
Om zelf bier te mogen tappen moesten we ie-
mand hebben met een diploma Sociale Hygië-
ne. Die bleek niet te vinden te zijn in de wijk - 
alhoewel hij er wel is, zo bleek later. Uiteindelijk 
heb ik een vriend van ons gevraagd en die wilde 
dit wel doen. Daardoor was het al vrij kort voor 
het feest toen we de aanvraag voor ontheffing 
voor het schenken van zwak alcoholische dran-
ken indienden. De vrijdag voor het feest werd 
de ontheffing opgehaald bij de gemeente. Een-

Een wijk wordt niet gevormd door de huizen 
die erin staan, maar door de mensen die in 
die huizen wonen. Wie zijn de Piccardthof-
fers en hoe maken zij samen hun wijk? In elk 
nummer van deze nieuwsbrief een portret van 
een wijkbewoner en via hen of haar een blik 
op (een stuk van) de wijk. 

Ineke Thomas: ”Iedereen was erg actief en betrokken.”  

Wijkfeest 2004 achter        
de schermen 
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Gemeenteraad Tynaarlo  
akkoord met Ter Borch 

Het motto was test jezelf voor de 
4-mijl van 10 oktober a.s. Daar er 
meer dan 50 bewoners meede-
den verdient de eerste 4-mijl van 
de Piccardthof een vervolg. De 
prachtige route langs o.a. het 
Omgelegde Eelderdiepje nodigde 
uit voor snelle tijden. Hieronder 
een voorlopige uitslag. De tijden 
van alle lopers zijn te vinden op 
www.piccardthofplas.nl 

1.  Erik Verschuuren 26:06 
2.  Rene Veenstra 27:01 
3.  Albert van der Ark 27:58 
4.  Wim Eppinga 28:40 
5.  Harry Vos 28:53 
6.  Bert Hooghoudt 29:00 
     Janet ten Kate 29:00 
7.  Frank Fokkema 29:28 
8.  Peter de Beer 30:35 
9.  Gert Maneschijn 30:46 
10. Eric Piëst 30:55 
      (zie foto                                      
 hiernaast)  

 

 

Door Korrie Hoekstra 

  44--mijl mijl 
PiccardtPiccardt--
hofplashofplas  Op 24 augustus j.l. is de gemeenteraad van Tynaarlo definitief 

akkoord gegaan met het plan Ter Borch. Het plan is vrijwel 
identiek aan de eerder gepresenteerde plannen: een wijk met 
1250 woningen, gelegen op een strook grond die grofweg 
wordt begrensd door het Eelderdiepje aan de oostkant, de 
Ter Borchlaan en Groningerweg aan de westkant, de A7 aan  
de noordkant en het Elsburger Onland aan de zuidkant.  
 

Vaststelling be-
stemmingsplan Ter 
Borch 

 

 

Sommige bewoners van de Piccard-
thof hebben geen rijbewijs. Kinde-
ren, bijvoorbeeld. En dat is maar 
knap gevaarlijk voor al die bewoners 
die wel een rijbewijs hebben. Een 
kind op de fiets kan zomaar zonder 
voorsorteren afslaan. Of plotseling 
van de stoep de straat op rennen 
achter een bal aan. Wil je net met 
50 km/uur je straatje inrijden, hup-
pelt er weer zo’n mens van  onder 
de acht op het midden van de weg. 
Ja, in de Angsten top-10 van de 
Piccardthoffers staat vast en zeker 
het spelende kind op een van de 
hoogste plaatsen. Samen met roof-
overval, enge ziektes en fatale dak-
constructiefouten. Ergens onderaan 
staan: ruzie over de erfafscheiding 
en de klassiekers: spreken in het 
openbaar, spinnen en muizen. 
 

Beleid 

Angst beperk je in je dagelijkse 
doen en laten. Wat je wilt laten, doe 
je en wat je wilt doen, laat je, omdat 
je bang bent. Je raakt volkomen 
gedesoriënteerd en uiteindelijk kom 
je de deur niet meer uit. Nu valt er  

aan de ’lage’ angsten nog wel wat te 
doen. Neem die angst voor muizen, 
bijvoorbeeld. Er waren gelukkig nog 
beleidsmakers te vinden die de 
angst voor muizen van sommige 
Piccardthoffers serieus namen. Het 
resultaat is te vinden in een muizen-
oversteekplank onder de Van Swie-
tenlaan door. (Niet vertellen aan 
kinderen zonder zwemdiploma: van-
uit de Lepelaar links af en dan vind 
je het begin van de plank bij de dui-
ker in de eerste bocht van het fiets-
pad.) Zo komen er minder muizen in 
de Piccardthof en nog belangrijker: 
er komt minder muizenbloed aan de 
wielen van de auto’s van de Pic-
cardthoffers. Soms geven de be-
leidsmakers opdracht om op de 
plank een stempelkussen voor een 
wit vel papier te plaatsen. Zo kun-
nen ze het gevaar in beeld brengen. 
Hoeveel muizenvoetjes per etmaal Korrie Hoekstra 

blijven de Piccardthoffers bespaard? 
  

Prioriteit 

Piccardthofse kinderen veiliger laten 
oversteken en spelen, zodat de 
Piccardthofse automobilisten wat 
minder fobisch door hun wijk kunnen 
rijden, lukt de beleidsmakers om 
een of andere reden niet. Mogelijk 
was het een kwestie van prioriteiten 
dat de voorkeur eerder uitging naar 
de muizen dan naar de kinderen. 
Rest de automobilisten in de Pic-
cardthof nog maar één mogelijkheid 
om van hun angst voor spelende 
kinderen af te komen en dat is: zelf-
hulp. Therapie nummer 1 bij ang-
sten is: confrontatie. Confronteer 
jezelf met datgene wat je angst in-
boezemt. Voor de automobilisten  
geldt in dat geval: heel langzaam 
rijden—ongeveer 30 km/uur—en 
heel goed naar spelende kinderen 
kijken. Binnen een week zullen ze 
van hun angsten af zijn. Gegaran-
deerd. 

Status gezamenlijk 
verfonderhoud 

Voor de zomervakantie zijn er 
drie schildersbedrijven in fase 
2 geweest om het houtwerk  
van alle type woningen te be-
oordelen. Ze waren allemaal 
afzonderlijk van mening dat er 
wel onderhoud nodig was, 
maar dat dit ook na de winter 
zou kunnen. In fase 1 hebben 
ook mensen centraal verfon-
derhoud georganiseerd. Inmid-
dels hebben mensen van fase 
1 en 2 contact met elkaar om 
zo ervaringen uit te wisselen. 
Uiteindelijk zullen er vier ver-
schillende offertes naast elkaar 
gelegd worden. Hieruit kan dan 
een keuze gemaakt worden. 
Uit de eerste gestuurde offer-
tes blijken al grote verschillen 
te zitten. Binnenkort kunt u na-
dere berichtgeving verwachten 
van de contactpersonen via 
email. Als er uiteindelijk een 
keuze gemaakt is kan het ver-
ven in het komende voorjaar 
beginnen. 
 

Buurtschouw           
inventariseert veel 
knelpunten 
Op 18 juni j.l. is er een zg. wijk-
schouw geweest. Diverse knel-
punten zijn aan de orde ge-
weest waar volgens de bewo-
ners zelf in hun directe woon-
omgeving een oplossing voor 
gevonden moet worden. Om 
enkele punten te noemen: de 
wadi’s functioneren op sommi-
ge plaatsen slecht, wat gaat er 
gebeuren met de boerderij bij 
de Staten, op het fietspad bij 
de Lepelaar th. Van Swieten-
laan blijft na hevige regenval 
water staan, parkeerproblemen 
bij de kruisingen in de Snip, de 
bewegwijzering in de wijk is 
onlogisch en zorgt voor onno-
dige zoektochten naar de huis-
nummers, te weinig afvalbak-
ken voor de bewoners met gro-
tere percelen, nog beter zicht-
baar maken dat het om een 30 
km woonwijk gaat. Inmiddels 
zijn al enkele knelpunten opge-
lost. De aannemer maait de 
bermen extra om overbegroei-
ing tegen te gaan, er wordt 
drainage aangelegd langs het 
fietspad zijde Van Swietenlaan. 
Wat extra kan worden opge-
merkt is dat de gemeente be-
zig is plannen uit te werken om 
de Van Sietenlaan in zijn ge-
heel veiliger te maken. Geld 
speelt wel een belangrijke rol 
hierin. 

ConfronterendConfronterendConfronterend   

Column 

 

Na een titanenstrijd is het team van DeBeer.nl de sterkste gebleken in  
het voetbaltoernooi. Ze hebben de wisselbeker in ontvangst mogen 

nemen uit handen van de voorzitter van de bewonersvereniging. 

Naar aanleiding van talloze 
bezwaren van burgers en 
organisaties is het plan licht 
gewijzigd. Zo wordt de maxi-
male bouwhoogte verlaagd en 
wordt bekeken of er een zoge-
naamde knip in de ontsluitings-
weg kan komen.                                                                   

Zoals het er nu naar uitziet 
wordt de nieuwe wijk niet ont-
sloten op de Ter Borchlaan of 
de wijk Piccardthofplas, over-
eenkomstig de wensen van de 
bewonersvereniging. Toch is 
er reden tot zorg over het ver-
keer. De belasting van de Van 
Swietenlaan zal immers fors 
toenemen. Wanneer er precies 
gebouwd gaat worden is onze-
ker, mede afhankelijk van de  

vraag of er nog beroepsproce-
dures zullen volgen. De ge-
meente Tynaarlo wil graag dit 
jaar de voorbereidingen voor 
de bouwactiviteiten starten, 
zodat de eerste daadwerkelijke 
bouw  in 2005 plaatsvindt.   

De planning is om te beginnen 
met een gering aantal wonin-
gen aan de Ter Borchlaan, 
waarna een groot project volgt 
ter hoogte van de groene 
scheg in de wijk Piccardthof-
plas. De bouw zal volgens de 
planning in ieder geval tot 
2011 duren. Wie informatie 
over de raadsvergadering of 
het plan Ter Borch wil, kan 
terecht op de website 
www.tynaarlo.nl.  
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Colofon 
 

De bewonersvereniging Piccardthofplas 
zoekt nog steeds een Penningmeester. 
Op dit moment wordt de functie waarge-
nomen door Anita Havinga. Als u geïnte-
resseerd bent dan horen wij dat graag via 
info@piccardthofplas.nl 

•  B e w o n e r s v e r e n i g i n g  P i c c a r d t h o f  

•  F i e t s e n w i n k e l  S t e e n b e r g e n  

•  W a r e n h u i s  O o s t i n g ,  P a t e r s w o l d e  

•  D i s t i l l e e r d e r i j  H o o g h o u d t  B V  

•  B o u w a d v i e s -  e n  c a l c u l a t i e b u -
r e a u  M a r i n g  B V  

•  G o e d h a r t  e n  v a n  d e  R i e t  m a k e -
l a a r s  

•  S t a v a s i u s  g r o o t v e r b r u i k  B V  

•  B a b y  P a n d e r  

•  P i z z e r i a  /  r i s t o r a n t e  I l  L a g o  

•  H a r d l o o p w i n k e l  R u n 2 D a y  

•  F o t o  V a s z l o v s k y  

•  K i n d e r  p a r t y c e n t r u m  D e  a p e k o o i  

•  K a p s a l o n  H u i s m a n  

•  K a p s a l o n  O n n e s  

•  U n i v é  v e r z e k e r i n g e n  

• R o n t ,  b u r e a u  v o o r  i d e e ë n  e n  
o r g a n i s a t i e  

 

Deze uitgave is bestemd voor alle leden van de  
bewonersvereniging Piccardthofplas. 

BESTUUR  

Voorzitter  

Henny van der Windt (h.j.van.der.windt@biol.rug.nl) 

Secretaris / Ledenadministratie 

Frank Fokkema (frank.fokkema@home.nl) 

Snip 13,  telefoon 050-5263339 

Penningmeester  

Anita Havinga (a.havinga@provinciegroningen.nl) 

Overige leden  

Josien de Looze (josien.de.looze@xs4all.nl) 

Gert Vermeer (gert.vermeer@zonnet.nl) 

Ingrid Bousema (ingridbousema@home.nl ) 

Hans van der Molen (jath.vander.molen@hccnet.nl) 

KASCOMMISSIE 

Vincent Brouwer (v.a.brouwer@12move.nl) 

Reint Ostendorf (ostendorf@kvi.nl) 

Ferdinand Foppes (foppes.jf@tkpensioen.nl) 

BOUWCOMMISSIE 

Gert Vermeer (gert.vermeer@zonnet.nl) 

Een feestelijke wijk...
Een feestelijke wijk...  

een grote file bij de smink-
tent. Het versieren van de 
fietsen schijnt een schot in 
de roos te zijn. Een lange 
sliert versierde fietsen door 
de wijk getuigt daarvan. 
Het hoogtepunt van de 
middag voor veel volwas-
senen is het lopen van de 
vier mijl. Meer dan 50 wijk-
genoten staan om half vijf 
aan de start en worden 
weggestuurd door een rof-
fel op de trommel van de 
Senegalese djembéspeler 
Pape Seck. Ze hebben 
haast, want ze zijn al weg 
voordat Pape de roffel 
heeft afgerond. Even later 
zie ik Pape terug naast de 
grote tent waar hij net be-
gonnen is met zijn work-
shop djembé spelen. Rond 
vijf uur zie ik de eerste 4-
mijl lopers al weer aanko-
men. De finale van het 
voetbaltoernooi om de Pic-
cardthof-wisselbeker kan 
beginnen. (De winnaar 
staat op pagina 3 van deze 
nieuwsbrief.) Tegen zes 
uur wordt afscheid geno-
men van het middagpro-
gramma. Het heeft ieder-
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LID  WORDEN & ADRESWIJZIGINGEN 

Iedereen die een projectwoning of vrije kavel heeft gekocht in de wijk 'Buitengoed Piccardthof' is van harte welkom als 
lid.  De contributie bedraagt 14 euro en wordt per kalenderjaar geïnd.  

U kunt  zich aanmelden als lid door een e-mail te sturen met uw adresgegevens naar de Secretaris en het boven-
staande bedrag over te maken op rekeningnummer 87.36.57.012 ten name van Jose Keuss.  
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Marjolein van Offenbeek 
(m.a.g.van.offenbeek@bdk.rug.nl) 
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Louise Hooghoudt (louisehl@keyaccess.nl) 
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Herman Pannen (h.a.pannen@r.c.rug.nl ) 
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Frank Fokkema (frank.fokkema@home.nl) 

Verschijnt vier keer per jaar (februari, mei, september, 
december) 
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terecht bij de Secretaris van de vereniging.                                     
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een kennelijk nogal hon-
gerig gemaakt,  want de 
pizza’s, salades en brood-
jes zijn niet aan te slepen. 
In de avonduren was er 
tijd voor enige ontspan-
ning en verkoeling. Op de 
zwoele klanken van de 
José Gomezband werd in 
de feesttent er driftig op 
los geswingd door jong en 
oud. Om de bewegingen 
goed onder de knie te krij-
gen, werden salsalessen 
gegeven en aansluitend 
werden de geleerde bewe-
gingen gebruikt op de 
dansvloer. Dat deze ma-
nier van dansen dorstig 
maakt, werd wel duidelijk 
doordat het bier al om ne-
gen uur volledig uitver-
kocht was. Rond tien uur 
gaf de Gomezband de 
laatste toegift en sloot de 
voorzitter van de bewo-
nersvereniging de avond 
af met een dankwoord 
voor allen die zo hard had-
den gewerkt om dit twee-
de buurtfeest tot een groot 
succes te maken. (Met 
medewerking van Anita 
Havinga.)  

De diverse sport-clinics gaven een veelzijdig beeld 

wat er allemaal in de omgeving te doen is. 

Vervolg van pagina 1 

Penningmeester 
gezocht 

De sponsoren van het 
wijkfeest 2004  

Verenigingsnieuws 

Wijkraad Hoornse 
Wijken opgeheven 

Tijdens het Wijkraadoverleg van 27 april 
j.l. is met meerderheid van stemmen het 
besluit genomen om de vier wijken Cor-
pus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse 
Park en Piccardthof te verzelfstandigen 
en dus autonoom verder te laten gaan. 
SDC (Stadsdeelcoordinatie) initieert nu 
twee maal per jaar een vier-wijken-
overleg in het zg. Clusteroverleg. Ook zal 
adhoc-overleg mogelijk blijven bij wijk-
overstijgende zaken. De wijkenkrant De 
Zuidwester zal blijven bestaan, ook zal 
nieuws over de Piccardthof er een onder-
deel van gaan uitmaken.  

Website 
www.piccardthofplas.nl 

Meer actuele informatie op onze website. 


