nieuwtjes uit de wijk

Nr. 3
2009

Nog nooit zoveel natte modder mannen bij elkaar gezien
De topper van het feest was dit jaar de zeepglijbaan. Steeds meer

Ook nieuw dit jaar was touwklimmen over het water. Mijn kabouter

kinderen moesten bibberd naar huis om droge kleren aan te trekken.

hart ging sneller kloppen (ja ik was een padvinder...) en ik was niet de

Want ondanks de stralende zon was het toch wel koud in je natte

enige. Heel veel kinderen hebben het aangedurfd om over de touwen

zwembroek. Maar er kwamen ook steeds weer nieuwe kinderen bij

naar de overkant van het water te klimmen.

die zich dik insmeerden met zeep en hun best deden om de

De klassiekers waren er ook weer bij: springkussen, draaimolen en

kampioen buikschuiven van de wijk te worden. Tot grote hilariteit van

natuurlijk de 4 mijl van de wijk. Ik vond dat iedereen erg hard liep dit

de omstanders gingen er ook steeds meer mannen uit de kleren de

jaar. Geweldig, wat een conditie hier in de wijk! Een buurtgenoot zei

glijbaan op. Een beetje spekvet hielp wel, mannen met een mooie

tegen mij dat hij niet meeliep omdat bijna iedereen zo hard loopt. En

ronde buik waren het meest succesvol.

daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Bij deze roep ik daarom alle
lopers die geen supertijden lopen maar wel enthousiaste lopers zijn

Tot mijn verbazing was het bij de jeu de boules totaal verlaten.

om volgend jaar met mij de 4mijl te lopen. Dan lopen we weliswaar

Blijkbaar had iedereen dat op vakantie dat al zoveel gespeeld

geen rondje 31 maar wel met elkaar.

waardoor er nu geen belangstelling voor was. Jammer voor degene

De barbecue was een gezellige afsluiting. Aan lange tafels met je

die het had geregeld.

buurtgenoten kletsen en eten. De Bulgaarse muziekmannen
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door Geky in ‘t Hout

Hondenpoep

mij aan het eind van het feest dat zij in al hun

Volgend jaar komt er weer een feest, maar

jaren in Nederland nog nooit op zo’n leuk

dan een groot feest met een avond-

feest hadden gespeeld. Ze hadden het net als

programma. En in het jubileumjaar, de

ik erg naar hun zin gehad.

vereniging bestaat dan 10 jaar, kunnen
we vast wel verrassingen verwachten.

Nieuwe gemeentelijke regel voor
HONDENPOEP.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Bousema.

Naast het schrappen van regels komt
er ook een regel bij: baasjes van
honden moeten verplicht een hulpmiddel bij zich hebben voor het
opruimen van de hondenpoep.
(letterlijke tekst van de gemeente)
Mocht jij de trotse bezitter zijn van 1
of meerdere honden dan heb je de
plicht om vanaf augustus 2009 iets
bij je te hebben waarmee je
hondenpoep kunt opruimen,
tenminste als je de hond bij je hebt.
Het meest voor de handliggend is
een schep of een zakje. Wat je vervolgens met de uitwerpselen gaat
doen blijft open. Je zou de poep in
het zakje in de prullenbak kunnen
werpen zoals ik al verschillende
hondenbezitters heb zien doen. Een
alternatief is om het mee te nemen
naar huis en door te spoelen in de wc
(wel zonder zakje natuurlijk).
Met het schepje kun je de poep
verplaatsen. Volgens mij is het wel
de bedoeling dat je de poep gaat
opruimen, dus verplaatsen naar een
plek waar mensen er minder last van
hebben bijvoorbeeld in de bosjes
(wel van de gemeente en niet in
particuliere bosjes want daar krijg je
vast en zeker gedonder over!).
Gelukkig staat er niet in de tekst dat
je verplicht bent om de poep op te
ruimen. Je hoeft slechts een hulpmiddel bij je te hebben. Mocht je
voor een zakje gaan dan kan ik je
aanraden om altijd een reservezakje
mee te nemen. Je zult altijd zien dat
je het zakje net in de prullenbak hebt
geworpen en dan krijg je controle.
(Overigens geeft diezelfde gemeente
aan maar weinig capaciteit te
hebben om deze nieuwe regel te
handhaven.)
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Als feestcommissie kijken we denk ik terug
op een geslaagd feest. De weergoden
werkten goed mee en dat hielp natuurlijk
enorm. Daardoor was met name het
buikglijden voor jong en oud een groot
plezier! Naast de vaste onderdelen was ook
de activiteit van de kunstcommissie, het
oplaten van de ballonnen, een groot succes.
Natuurlijk liep niet alles zoals we het van
tevoren gepland hadden, maar gelukkig
hebben de meeste deelnemers van het feest
hebben hier niet veel van gemerkt.

We willen alle vrijwilligers die op deze dag
hun handen uit de mouwen hebben
gestoken van harte bedanken voor hun inzet.
Er moet toch van alles op- en afgebouwd
worden, stands bemand worden en scores
bijgehouden!
De feestcommissie gaat binnenkort alweer
aan het plannen voor het 10-jarig
jubileumfeest van de vereniging!
Leonard Jelsma

Opening Borchkwartier en Menso Altingschool
Zaterdag 26 september werd in de wijk
Ter Borch de eerste multifunctionele
accommodatie in de gemeente Tynaarlo
officieel geopend. Op dit moment zijn
hoofdgebruikers Trias (kinderopvang en
welzijnswerk), OBS Paterswolde-Noord
(m.i.v. 1 augustus: OBS Ter Borch) en CBS
Menso Alting. De opening ging gepaard met
de nodige festiviteiten, zo lieten de kinderen
massaal ballonnen los. Een aantal kinderen
werd met een limousine naar de school
gebracht om hier de sleutel af te leveren.

Net als alle andere ouders hebben wij de
scholen in de omgeving bezocht om te
bekijken wat goed bij ons en onze kinderen
(Ilse en Anouk zou passen). Wij kozen voor de
Menso Altingschool in Paterswolde omdat
deze naast degelijk onderwijs ook een stuk
gezelligheid en geborgenheid uitstraalde.
Natuurlijk speelde het ook mee dat de Menso
Altingschool een nevenvestiging in Ter Borch
zou krijgen. Afgelopen jaar werden de
plannen steeds duidelijker, al was het best
spannend of er voldoende aanmeldingen
zouden zijn voor de locatie Ter Borch. (Een
heel verschil met OBS Paterswolde Noord,
waarbij de hele school zou verhuizen). In juli
was het zover: de kinderen voor de nieuwe
locatie werden door de school uitgezwaaid en
per huifkar vervoerd naar de nieuwe locatie.
Best een emotioneel moment.

Column

door Korrie Hoekstra

In de lucht

HORROR

Met drie klassen is de Menso Alting school
gestart op de nieuwe locatie gestart. Het
gebouw ziet er prachtig uit. Wat opvalt is de
prachtige ruime en lichte gang waardoor je
naar binnen gaat. Ook de lokalen zien er fris
uit, en natuurlijk vallen de moderne hulpmiddelen op. (in een moderne school vind je
geen school-borden meer met krijtjes maar
digi-borden). Daarbij heeft het onderwijs ook
niet stil gestaan. Zo wordt gewerkt met een
continurooster (de kinderen eten gezamenlijk
met de leraren op school), en worden voorbereidingen getroffen om ook Engels te
geven. Verder is de Menso Altingschool erin
geslaagd een ontzettend leuk en enthousiast
lerarenteam neer te zetten.
Wat voor ons het belangrijkst is, is dat de
kinderen ook op de nieuwe locatie met veel
plezier naar school gaan. En het leukste is dat
ze gewoon op de fiets naar school kunnen!
Groet,
Gert Vermeer
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Cours de francais
Vanaf januari start er in de Piccardthof
een cursus Frans voor volwassenen.

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

Wil je je dit keer goed voorbereiden op je
vakantie in Frankrijk of je kennis van het
Frans opfrissen, schrijf je dan in!
We starten met een groep met basis
examen mavo/havo. Het accent zal liggen
op spreekvaardigheid, de Franse cultuur,
chansons en actualiteiten.

De groep komt 1 keer in de twee weken
bij elkaar. De cursus duurt 8 lessen van
anderhalf uur en kost 80 euro per
persoon.
Voor meer informatie en opgeven:
Heidi Rikmenspoel
Snip 78
Tel: 050 36 408 27

Bestuur
Voorzitter Wim Borghols
wim.borghols@planet.nl
Secretaris Ingrid Bousema
ingridbousema@home.nl
Penningmeester Leonard Jelsma
l.jelsma@vcd.nl
Bestuursleden
Wim Bussemaker
w.r.bussemaker@hccnet.nl
Bertil Droste
drostedemmer@home.nl
Geky in ‘t Hout
g.inthout@home.nl
Tonia Faber
louweentonia@hotmail.com
Arnoud Huisman
arnoud.huisman@hetnet.nl
Website Gert Vermeer
info@piccardthofplas.nl

Bij de buren
Laatst was ik uitgenodigd bij onze ‘buren’
van de Amateur Tuinders Vereniging
‘Piccardthof’, de vereniging en het tuinencomplex waaraan onze wijk zijn naam
ontleent. Onze buren hebben de hoogste
graad behaald op het gebied van ‘natuurlijk
tuinieren’ en daarvoor het nationale keurmerk van een lieveheersbeestje met vier
stippen gekregen. Nu loop en fiets ik wel
vaker over het tuinencomplex, maar het was
leuk om met de leden van de vereniging te
praten, veel wetenswaardigheden over
tuinieren te horen en ideetjes op te doen
voor onze wijk.

Nieuwsbrief Tonia Faber
redactie/lay-out/nieuwe foto’s
Column Korrie Hoekstra
mail@tekstduik.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.
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Zo heeft de ATV een tuincommissie die de
gemeenschappelijke ruimten op het
complex beheert en daarvoor projecten
organiseert als een kruidenlaan, een
bloementuin, een paddenpoel, een
vlindertuin en een boomgaard. Dat alles
beheren ze op een natuurlijke manier,
hetgeen wil zeggen dat er gifvrij gewerkt
wordt en natuurlijke meststoffen gebruikt
worden. Daarnaast informeren en inspireren
de leden elkaar op het gebied van tuinontwerp en tuinbeheer. Een rondleiding op

het complex leerde me bijvoorbeeld dat er
wel tientallen verschillende en bijzondere
bomen staan. Tijdens de rondleiding
kwamen we ook nog langs een beeld van de
heer Piccardt zelf. Dit is te vinden in de kant
van het tuinencomplex dat grenst aan de
sportvelden.
Wat daar kan, kan bij ons misschien ook wel.
We hebben al een feestcommissie, een
verkeerswerkgroep en een kunstcommissie,
daar kan nog wel een tuincommissie bij. Niet
om gewichtig met elkaar te doen, maar om
gezamenlijk plannetjes te maken voor de
wijk of elkaar te informeren en inspireren
voor de eigen tuin. De ATV wil volgend jaar
een cursus “natuurlijk tuinieren” organiseren
en bewoners van onze wijk zijn welkom om
aan te schuiven, dus daar zou inspiratie
opgedaan kunnen worden.
Hoe vind je echter buurtgenoten die mee
willen doen in zo’n werkgroep? Indien het u
wel wat lijkt, dan kunt u zich melden bij het
bestuur, dan zorgen wij er voor dat de leden
elkaar leren kennen en zo nodig kunnen wij u
de weg wijzen bij contacten met,
bijvoorbeeld, de gemeente.
Wm Borghols

