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Verslag van de haloween pompoenen maak dag
We begonnen vanmiddag met het uithollen van de
pompoenen, het was erg lastig omdat het vruchtvlees
goed vast zat.
Toen we klaar waren met het uithollen sneden we er
gezichten uit, iedereen had een ander gezicht, sommige waren kwaadaardig, anderen waren gewoon grappig.
Toen we
eenmaal
klaar
waren

Het was héél gezellig.
En er waren ook héél veel kinderen.
Sommigen waren verkleed en sommigen niet.
Ik heb er zelf ook heel veel van genoten.
We hebben pompoenen uitgehold. Dat was best
moeilijk.
De vaders en moeders gingen helpen.
Als de pompoen helemaal klaar was,kon je een

met de pompoenen kregen
we een lekker kopje warme
chocolade melk of ranja en
een suikerspin.
Op het eind mochten we
allemaal dobbelen, als je 6 of
1 gooide mocht je een
cadeautje pakken.
Kortom, het was een heel
gezellige middag.
EINDE

kaarsje er in doen.
Toen iedereen klaar
was, gingen we chocomelk of ranja drinken met een suikerspin. En Kjeld had
ook nog koekjes
gebakken.
En toen gingen we
met de dobbelstenen gooien en wie 6 had gegooid
mocht een pakje kiezen.
En toen was het afgelopen.

Door: Vincent en Jannick

Aron

Toegegeven,
het is wellicht nog wat aan de vroege kant, maar het bestuur van de
wijkvereniging Paddenpoel wenst u alvast hele fijne & prettige
feestdagen, een veilige jaarwisseling en een sprankelend en
gezond begin van het nieuwe jaar toe.
En hopelijk kunt u met de bijgesloten ballpoint iedereen die u
dierbaar is, gelijkende beste wensen overbrengen...

PADDENMIGRATIE
Al onze inspanningen hebben dit jaar tot een weer geringer resultaat geleid, namelijk 18 padden en 47 kleine
watersalamanders. Ook 11 groene en 7 bruine kikkers hoorden tot de buit.
Omdat het resultaat niet in verhouding staat tot de inspanningen (veel controleurs hebben hun rondjes gelopen zonder enige vangst) en het absoluut niet bekend is wanneer de waterkwaliteit verbeterd zal zijn,
hebben we besloten om de beveiliging volgend seizoen (en eventueel vaker) niet op te bouwen. Op de
voor paddentrek geschikte avonden zal de route worden gelopen om handmatig dieren over te zetten
die in de berm of op de weg worden opgemerkt. Het risico op slachtoffers is dan wel groter dan met het opbouwen
van gaas, maar gezien de geringe aantallen zal dat verder geen negatieve invloed kunnen hebben op de zeer kleine
populatie die nu nog aanwezig is.
Op het moment dat blijkt dat de populatie weer toeneemt, kan worden besloten om de paddenbeveiliging weer als
vanouds op te gaan zetten. De gemeente onderhoudt het contact met het waterschap over de waterkwaliteit. Recente
informatie is bij mij niet beschikbaar.
Ton Bode

Zonnepanelen

Momenteel probeert de Provincie Overijssel weer
een regeling van de grond te krijgen.
Vooruitlopend op een mogelijkheid van een gunstige regeling voor een collectieve aanschaf is het
wenselijk te weten wie er uit onze wijk hiervoor in
aanmerking wil komen.

Op de bestuursvergadering van 9
november, waarop de contactwethouder L. Greven aanwezig was, kwam
de vraag naar het collectief aanschaffen van zonnepanelen aan de orde.
De hiertoe in 2011 opengestelde subsitie- Laat dit graag weten aan Marten Bruin, Dopheide
66, Telefoon 518859.
pot was in maart reeds leeg.

Doet u al mee met Burgernet?
Onlangs waren er in Steenwijkerland twee Burgernetacties.
Beide keren ging het om een bedreiging. Inwoners die zich
voor Burgernet hebben aangemeld, kregen het verzoek
naar de verdachte uit te kijken. In beide gevallen kon de
actie goed worden afgesloten en werd de verdachte door
de politie in de kraag gevat.
Steenwijkerland is niet de enige gemeente die aan
Burgernet meedoet. Meer dan 100 gemeenten gingen ons
al voor. En uit de Burgernetacties die er tot nu toe in
Nederland geweest zijn, blijkt dat het werkt. Op de website
www.burgernet.nl staat een overzicht van alle acties en
ook hoe die zijn afgelopen.
Wat is Burgernet ook alweer?
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeente en politie om gezamenlijk te werken aan een
veilige woon- en leefomgeving. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en
medewerkers van bedrijven in de gemeente.
Hoe werkt het?
Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie opstarten. Dit
gebeurt op basis van een goed signalement.
Burgernetdeelnemers krijgen dan een ingesproken bericht

via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met
het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven
persoon of voertuig. Gewoon
vanuit de eigen woning, op
straat of vanaf de werkplek.
Zo zijn
Horen
Burgernetdeelnemers
Zien
Bellen
direct behulpzaam bij de
opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.
Hoe meer hoe beter!
Natuurlijk is het zo,
dat hoe meer inwoners meedoen, hoe
Want B
urgerne
succesvoller
t, dat be
nt u!
Burgernet is. Ook u
kunt meedoen aan
www.bu
rgernet.
nl
Burgernet. Meld u aan via de website
www.burgernet.nl. Op deze website kunt u ook terecht

Doe me

e!

voor meer informatie. Zo staat er bijvoorbeeld een filmpje
op waarin, in het kort maar wel heel duidelijk, wordt uitgelegd hoe Burgernet precies in z’n werk gaat.
Meld u aan! Samen zorgen wij voor een veilige woon- en
leefomgeving!

