
weer begonnen met de voorbereidin-
gen. Dit jaar met veel sport en geen 
programma na 20.00 uur.  
Het bestuur is weer op sterkte na het 
vertrek van Frank Fokkema en Josien 
de Looze. Wim Bussemaker, Wim 
Borghols en Bertil Droste treden toe 
tot het bestuur. Ingrid Bousema wordt 
de nieuwe secretaris.  
 
 
Het volledige verslag leest u op de 
website. 

Door Wim Borghols 
 
Op 18 januari hebben meer 
dan 25 geïnteresseerde wijk-
bewoners de zware storm 
doorstaan om naar de algeme-
ne ledenvergadering te komen. 
Het bestuur heeft overwogen 
de vergadering niet door te 
laten gaan, maar daar van 
afgezien omdat het niet moge-
lijk was alle mogelijke bezoe-
kers hiervan op de hoogte te 
brengen. 
 
Binnen werd in een gemoedelijke 
sfeer uitgebreid gesproken over het 
wel en wee van onze wijk en onze 
vereniging, waarbij vele tips en 
suggesties uitgewisseld werden.  
 
Ook dit jaar zijn wij een financieel 
gezonde vereniging. Het bestuur 
heeft toestemming gekregen om de 
voorgestelde plannen in 2007 uit te 
voeren. De meest in het oogsprin-
gende worden hieronder genoemd.  
 
We gaan als vereniging in hoger 
beroep tegen de plannen voor het 
multifunctioneel gebouw, waarbij 
wij ons bezwaar richten op de ver-
wachte parkeerproblemen en ver-
keersdruk in de wijk. Verder gaan 
we een financiële bijdrage leveren 

aan de kunst-groep zodat we kunst 
in de wijk krijgen. Wat het wordt is 
nog onbekend, maar in ieder geval 
een blijvend resultaat waar we alle-
maal in de wijk van kunnen genie-
ten. De vereniging gaat ook financi-
eel bijdragen aan de bouw van een 
vogelhut samen met Natuurmonu-
menten. Ook wordt bekeken of er 
iets te doen is aan vocht in de tuinen.  
 
We zijn trots om te melden dat we in 
de zomer weer een buurtfeest orga-
niseren. De feestcommissie is al 

Bedrijfsverzamelgebouw: Vereniging in beroep 

Stormachtige Algemene Leden 
Vergadering 

Aandachtig werd geluisterd naar wat de vereniging allemaal heeft betekend voor de wijk in 
2006. 

De rechter heeft alleen gekeken naar 
het aantal parkeerplaatsen omdat het 
ontbreken van voldoende parkeerge-
legenheid de reden was waarom de 
gemeente de bouwvergunning niet 
had verleend.  
 
Alles draaide om de term 
“Bedrijfsverzamelgebouw”  en niet 
op de invulling er van door de pro-
jectontwikkelaar.  
 
Volgens de standaardnorm voor een 
bedrijfsverzamelgebouw zouden er 

Door Wim Bussemaker 
 
De vereniging heeft besloten tegen 
de uitspraak van de rechter in 
hoger beroep te gaan, omdat wij 
het niet eens zijn met de zienswij-
ze van de bestuursrechter. 
 
Deze bestuursrechter heeft beslist 
dat de bouwvergunning voor het 
bedrijfsverzamelgebouw ten onrech-
te is geweigerd. 
 

voldoende parkeerplaatsen zijn. Wij 
zijn van mening dat naar de werke-
lijke invulling van het gebruik van 
het gebouw en de gevolgen daarvan  
gekeken moet worden en niet alleen 
naar de omschrijving 
“Bedrijfsverzamelgebouw”. 

PiccardthofplasPiccardthofplas  
N I E U W S B R I E FN I E U W S B R I E F 

Doe mee met kunst in de wijk 
werkgroep 

Nieuwe bestuursleden stellen 
zich voor 
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Van de voorzitter 
Waaghalzen en 
Angsthazen in de Wijk 
De lente is begonnen. Dat betekent dat 
de trekvogels terug zijn en wie zijn ogen 
de kost geeft de eerste dieren al ziet 
paren. Met veel kabaal scheuren de 
scholeksters weer door de wijk. En let 
vooral op de futen in de  
Piccardthofplas, die hebben een prachti-
ge balts.  
Ik zag al padden. De eerste in mijn huis 
trouwens, tot mijn stomme verbazing, om 
8 uur ’s avonds naast de verwarming. 
Een collega vertelde me de volgende 
dag dat dit klopt: de paddentrek is weer 
gestart en dat doen ze tussen 7 en 10 
uur ‘s avonds. Blijft de vraag hoe dat 
beest in mijn huis is gekomen.  
Sommige dieren, zoals hazen brengen 
hun jongen binnenkort al ter wereld, zo 
zei mijn buurman en natuurkenner. Zoals 
u weet zijn veel vogels schuw, maar 
hazen zeker, die niet voor niets angstha-
zen worden genoemd. Wie zou trouwens 
niet bang zijn als er geregeld een geweer 
op je werd leeggeschoten?  
Nu krijgen 
sommige men-
sen, honden en 
katten ook last 
van lentekrie-
bels. Ze doen 
dan vaak rare 
dingen en 
wagen meer 
dan normaal. 
Vooral kinderen en jonge honden weten 
niet altijd maat te houden. Jonge honden 
springen in het water en kinderen sprin-
gen over sloten of klauteren in bomen. 
Je kunt het hen natuurlijk nauwelijks 
kwalijk nemen. En een enkele oudere 
jongere, licht beschonken of anderszins 
bedwelmd, sluit zich graag aan bij de 
jonge waaghalzen, leuk met de auto door 
de groenstroken, of met een bootje over 
de plas! 
Maar dat moet natuurlijk wel eens mis-
gaan. Zo kan een jonge waaghals oog in 
oog komen te staan met een angsthaas, 
of een jonge fuut of een ree. Na niet al te 
lange tijd verdwijnen de angsthazen. 
Want wie bang en niet sterk is, moet slim 
zijn. Op naar veiliger oorden, ver van de 
groene zones rond de Piccardthofplas. 
Weg haas, weg ree, weg fazant, weg 
ijsvogel, weg fuut. En dat zou heel jam-
mer zijn. Iedereen vindt die natuur toch 
zo mooi, met zijn vogels en andere 
dieren? 
Henny van der Windt 

‘Ik zag al een pad 
naast de  
verwarming’ 

Hoe verder met de verkeersveiligheid 
in de wijk? 
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zoals het springkussen, de feesttent 
met bar, de schminktent en het 
voetbaltoernooi zijn we voornemens 
een feest te geven waarbij teams van 
wijkbewoners hun beste beenteje 
moeten voorzetten om met vereende 
krachten allerlei spellen te spelen en 
hindernissen te overwinnen. Ván-
daar de titel 'Lowlandgames'. Ook 
de datum is nog onder voorbehoud 
namelijk zaterdag 15 september of 
de week daarna.  
Mocht u nog ideeën hebben voor het 
feest of deel willen nemen aan de 
organisatie ervan, dan kunt u zich 

Door Ingrid Bousema 

De feestcommissie van de bewo-
nersvereniging is alweer bij elkaar 
gekomen voor de voorbereidingen 
van het jaarlijkse wijkfeest.  

De werktitel voor het feest is 
'Lowlandgames'.  

Na het grote feest van vorig jaar 
organiseren we dit keer een klein 
sportief feest, dat zich zal afspelen 
tussen ongeveer 12.00 uur 's mid-
dags en ongeveer 20.00 uur 's 
avonds. Naast alle vaste elementen 

aanmelden bij Allan Varkevisser, 
Lepelaar 19, e-mail: 
allan_varkevisser@hotmail.com  

Lowlandgames 

komstige bewoners van Terborch als 
bewoners van de Piccardthof om 
daar 30 km van te maken, maar 
vooral dat we ons aan die 30-km 
grens houden, ook in de wijk ! 
Het bestuur wil het thema verkeer 
op de agenda houden. Heb je ideeën 
en wil je meepraten, neem dan con-
tact op met Yvonne Bos,  
bos.dejong@wanadoo.nl 

Hoe verder met de 
verkeersveiligheid? 
Door Yvonne Bos 
 
Verkeer is een thema dat onze 
aandacht blijft vragen: de Paters-
woldseweg, de verkeerssnelheid 
op de Terborchlaan en vooral ook 
het harder rijden van 30 km in de 
wijk.  
 
In het najaar van 2006 zijn er een 
aantal werkzaamheden uitgevoerd 
om de oversteekplaats aan de  
Paterswoldseweg van de Piccardthof 
naar het Hoornse Park meer op te 
laten vallen. Op de Terborchlaan is 
de maximumsnelheid 50 km.  
Bekend is de wens van zowel toe-

Laat mos/sedum aanbrengen op uw garagedak 
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sedum aanbrengen op uw (garage)
dak, en VERGROOT daarmee 
onderhoudsarm UW TUIN met 
zo'n 20m2! 
 
De voorgeschiedenis van onze wijk 
is een roerige. Van boeren(zomer)
land tot stadse wijk, daar heeft veel 
protest van natuurorganisaties tus-
sen gezeten. De gemeente heeft 
hierop destijds ingespeeld door 
alleen de landerijen met een relatief 
lage natuurwaarde te laten bebou-
wen en verder door een integrale 
aanpak (land en water) er een waar-
devol natuurgebied te creëren. Het 
resultaat tekent zich al af en dat zal 
in de loop der jaren nog verder 
groeien.  
 
De gedachte bij mos/sedum-daken is 
om de natuurwaarde van onze wijk 
verder te versterken; door zoveel 
mogelijk ruimte te maken voor de 
natuur. Andere redenen zijn: 

'retentie van water'  Het vasthouden 
van water middels mos/sedum ver-
groot de capaciteit van de wijk om 
water op te vangen en verbeterd het 
klimaat in de wijk (denk vooral aan 
de hete zomerdagen). 
 
'duurzaamheid' Kale platte daken 
kennen een zeer groot temperatuurs-
verschil; van gloeiend heet in de 
zomer tot ijskoud in de winter. Dit 
trekt een zware wissel op het materi-
aal en de constructie. Door het platte 
dak af te dekken met een laag se-
dumplanten wordt het temperatuurs-
verschil sterk teruggebracht. Boven-
dien kan de zon niet meer recht-
streeks inwerken op het dak wat de 
levensduur aanzienlijk verlengd. 
 
Met het bijkomende voordelen van 
(extra) isolatie, een betere luchtkwa-
liteit en een fraai uitzicht reden 
genoeg voor een 7-tal huishoudens 
om als proefproject in 2005 de 
daken van de garages van het type 
Groenestein en platte daken van het 
type Mensinge en Camphuysen te 
voorzien van sedumbeplanting [zie 
archief www.piccardthofplas.nl] 
 
Anno 2007 zijn deze daken inge-
groeid en leveren ze een prachtig 
kleurenpallet [zie foto] op. 
We willen graag een vervolg geven 
aan dit succes door meer daken te 
laten voorzien van een laag mos/
sedum.  
 
Dit voorjaar zal er weer een offerte 
aangevraagd worden bij verschillen-
de professionele leveranciers. Om 
het u gemakkelijk te maken hoeft u 
alleen een mail te sturen aan janboe-
rema@planet.nl om via hem een 
individuele offerte in huis te krijgen.  
 
Vermeld dan wel naam, adres en 
woningtype! 
     

Door Jan Boerema 
 
DOE dit jaar MEE!  Laat mos/

De aanpassingen aan de over-
steek bij de Paterswoldseweg 
vind ik: 

13 %: Prima, hierdoor is het 
veel veiliger! 

28 %: Is er iets veranderd? 

9 %: Lastig, ik kan nu niet 
doorrijden 

50 %: Nog volstrekt onvol-
doende, het blijft onveilig. 

 

Website 
stelling 

Gezocht! 
Muziekdocent                                          
Is er iemand in de wijk die     
gitaarles geeft? Onze dochter 
van veertien is namelijk van plan 
gitaarvirtuoos te worden, op 
elektrisch gitaar.(21-01-2007)                     
jwroelfsema@home.nl 



Door Frank Fokkema 
 
Een beeldmerk voor de wijk, grote 
keien die bewerkt zijn bij alle in-
valswegen van de wijk, een grond-
watermeter, een landmark van 
bloembollen, een natuurmonument 
van snoeimateriaal, een webcam in 
de toekomstige vogelkijkhut van de 
wijk, een openluchtspel. Dit zijn 
slechts enkele ‘wilde’ ideeën van de 
kunst-in-de-wijk werkgroep. De 
kunst-in-de-wijk werkgroep bestaat 
op dit moment uit  zeven enthousi-
aste bewoners die zich in willen 
zetten om kunst in het straatbeeld 
van onze wijk te krijgen. Kunst is 
een ruim begrip en dit wordt als 
zodanig ook opgevat door de werk-
groep. Vele uitingsvormen passeer-
den de revue in de verschillende 
overleggen die de werkgroep inmid-
dels heeft gehad. Zo kan er een  

‘gluren bij de buren’ actie georgani- seerd worden waarbij wijkbewoners 
bij wijkbewoners gaan kijken wat 
voor kunst zij in huis hebben. Van 
alle ideeën wordt er een plan van 
aanpak gemaakt waarbij een toet-
sing plaatsvindt onder andere op 
haalbaarheid. Met een aantal ideeën 
wil de werkgroep afstemming heb-
ben met de gemeente. De gemeente 
kan namelijk aangeven of er subsi-
die en /of assistentie bij de uitvoe-
ring mogelijk is. Uiteraard wil de 
werkgroep zo veel mogelijk draag-
vlak van de wijkbewoners hebben 
bij de verschillende ideeën die de 
werkgroep wil gaan uitvoeren. Hier-
voor zal op de website van de vere-
niging meer informatie komen waar-
bij gereageerd kan worden op de 
verschillende ideeën. Wilt u mee-
doen met de werkgroep dan kunt u 
zich opgeven via 
 info@piccardthofplas.nl 

van de cache zelf en is men de ont-
dekker van de cache. Vervolgens 
loggen ze hun bezoek op de speciale 
website om hun bezoek kenbaar te 
maken. Ook kan het de bedoeling 
zijn om er een voorwerp uit te halen 
en een andere achter te laten in de 
waterdichte doos.   
Als u dit geocache gebeuren hele-
maal niets zegt moet u zich realise-
ren dat dit inmiddels een enorme 
vlucht heeft genomen in de gehele 
wereld. Ook in Nederland ligt op de 
meest onmogelijke plekken een 
cache verborgen. De grote meer-
waarde van deze GPS-speurtocht is 
dat de omgeving waar de cache ligt 

Door Frank Fokkema 
 
Iemand verstopt op een bijzondere 
plaats in een waterdichte doos min 
of meer begerenswaardige voorwer-
pen en een logbook. Met zijn hand-
GPS (al voor honderd Euro verkrijg-
baar) bepaalt hij de precieze coördi-
naten van deze schuilplaats, die hij 
vervolgens publiceert op de geoca-
che-website www.geocaching.com. 
Anderen lezen deze coördinaten en 
kunnen dan op zoek gaan naar de 
cache. Via allerlei opdrachten die 
uitgevoerd worden en vragen die 
beantwoord moeten worden wordt 
de echte GPS-coördinaten bekend 

als het ware ontdekt wordt. Men 
moet immers zeer goed kijken en 
allerlei vragen beantwoorden 
tijdens de speurtocht waarbij de 
geschiedenis van die plek of 
omgeving aan je voorbij gaat. 
Ook in de omgeving van de 
Piccardthof ligt er een cache ver-
borgen. Via 
www.geocaching.com  kan men 
de begin GPS-coordinaten lezen 
waarmee de speurtocht kan 
beginnen. Wellicht ontdekt u 
nog onbekende aspecten die 
onze omgeving zo rijk 
maakt.    

Geocaching in de wijk 

• Het sneller legen van de glas en 
papiercontainers aan de Paters-
woldseweg. Als de containers te 
vol zijn kan altijd gebeld worden 
met de milieudienst 367 10 00; 

• Het Bushokje aan de Paterswold-
sewg zal verplaatst worden van-
wege de plek, te dicht bij fiet-
sers, verkeersveiligheid; 

• De Paterswoldseweg aanpassing 
is nu klaar wat betreft de ge-
meente betreft. Ondanks de 
opmerkingen van bewoners dat 
het nog niet echt veilig is. Het 
plan is uitgevoerd maar niet met 
de toegezegde verlichting; 

• De waterplas bij het bruggetje 
naar de Paterswoldseweg die 
ontstaat na veel regen (wat nog 
al eens voorkomt) is ontstaan 
door een constructiefout. Dit zal 
nog worden aangepast door de 
aannemer. 

Beheeroverleg vereniging en gemeente  
Door Leonard Jelsma 
 
Elk half jaar is er wijkoverleg tussen 
de stadsbeheerder van stadsdeel zuid 
van de gemeente de heer Delamarre 
(h.j.delemarre@roez.groningen.nl) 
en een afvaardiging van het bestuur. 
Hierin wordt gesproken over het 
stadsbeheer, onderhoudspunten en 
het uitvoeringsprogramma. Tijdens 
de laatste vergadering is onder meer 
gesproken over: 
• Het ophogen van het voetbalveld 

bij de doelpalen en eventueel 
kunstgras. Eventueel wordt een 
soortgelijk veld als bij de Espe-
rantostraat geplaatst; 

Bewerkte keien in de wijk en een webcam bij de 
Piccardthofplas 
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Column 

Oplichters 
 
Onze nieuwe keuken zou niet alleen 
een lust voor het oog zijn, ik zou er ook 
fantastische maaltijden bereiden. Dat 
was wat ik wilde toen we zeven jaar 
geleden een keuken uitzochten. Alle 
zintuigen van gezin en gasten zouden 
optimaal verwend worden. Ik zag het al 
voor me: de afzuigkap die argeloos de 
stoom verwijdert die onder de dansende 
deksels vandaan spuit. De verse groen-
te van de blinkende spoelbak, hoeps, 
onder de krachtige kraan vandaan zo 
de pan in. Met een pollepel in de hand 
zou ik in een hippe schort vooroverge-
bogen over een chique kookboek staan. 
Te midden van een kakofonie van 
brandend gas, sputterend metaal, 
ploffende sausen en verlangenwekken-
de geuren. 
Dat de man van de keukenzaak iets 
geheel anders voor ogen had, bleek 
pas later. Een ander gasfornuis konden 
we goedkoper krijgen, een pannenset 
met honderden euro korting, een afzuig-
kap die ‘gelukkig’ nog op voorraad was. 
Wat hadden we een geluk. Bij de mon-
tage van de keuken bleek dat geluk wel 
mee te vallen: de keukenkastdeurtjes 

hadden niet 
allemaal 
dezelfde 
kleur, de 
afzuigkap 
haperde en de 
afwerking-
planken leken 
op de goed-

koopste boekenplanken van een bouw-
marktgigant. De montagefouten konden 
niet meer worden hersteld, want kort na 
de oplevering ging onze keukenverko-
per failliet. 
De afgelopen jaren overkijkend, kom ik 
tot een aantal conclusies. Onze keuken 
heeft zijn warme uitstraling letterlijk te 
danken aan het gasfornuis. De oven-
deur sluit niet helemaal. Na de opleve-
ring zagen we trouwens ons ‘dure’ 
fornuis vijfhonderd euro goedkoper in 
een folder staan en onze pannenset 
voor 100 euro. En dat laatste verbaasde 
ons niks, want alle deksels waren 
binnen een jaar kapot. De afzuigkap 
was na twee jaar aan vervanging toe. 
Ook went het niet dat de koelkast lelijk 
is weggewerkt met boekenplanken. Al 
met al kan ik opmaken dat onze keuken 

niet mijn droomkeuken is gewor-
den. Maar mijn allerbelang-

rijkste conclusie is dat de 
grootste oplichter wat 

onze keuken betreft, dat ik 
dat zelf ben. Ik heb name-
lijk nooit mijn best gedaan 

om een keukenprinses te 
worden. De vakkenvullers 

bij de Albert Heijn kunnen 
daarvan getuigen: elke keer 
als ik in de winkel ben ge-
weest, moet de afdeling 
kant-en-klaar weer aange-
vuld worden.  
 

Korrie Hoekstra 

‘De afdeling kant 
en klaar moet 
thuis elke keer 
aangevuld 
worden’ 



heb daartoe een gesprek gehad met 
een afvaardiging van het zittende 
bestuur. Deze belangstelling is 
middels de ALV in januari j.l. be-
krachtigd naar een bestuurslidmaat-
schap. 
  
Ik ben reeds tientallen jaren actief in 
besturen van basketbalverenigingen; 
als voorzitter Technische commissie 
en als voorzitter. Deze functies heb 
ik inmiddels achter me gelaten en 
ben dus nu actief voor deze buurt. 
Als onderwerpen heb ik het Martini 
Ziekenhuis, de Palenberg en het 
MFC op me genomen en zal me 
hiervoor inzetten om de belangen 
van onze buurt zo goed mogelijk te 
behartigen. 
  
Ik ben 46 jaar, getrouwd en heb 3 
kinderen. Ik woon aan de snip 19. 
 
 
Geky in ‘t Hout 
Ik ben Geky in ’t Hout en woon 
sinds december 2006 met veel ple-
zier in Piccardthof. Inmiddels heb ik 
zitting genomen in de verkeerscom-
missie om mee te denken over ver-
keersveiligheid in de wijk.  
Daarnaast ben ik kontaktpersoon 

Wim Borghols 
Ik ben Wim Borghols. Diversen 
onder u zullen mij kennen uit een 
vorige functie als voorzitter van de 
bestuurscommissie van de Boerha-
aveschool. Daarnaast ben ik in het 
verleden voorzitter geweest van de 
cliëntenraad van de 
SKSG.  
 
Ook nu de kinde-
ren van de basis-
school af zijn wil 
ik mij blijven in-
zetten voor mijn 
omgeving, in dit 
geval (o.a.) de wijk. In eerste instan-
tie zal ik mij richten op het 
“algemene meedenken” over alles 
wat onze wijk betreft. Indien u 
vragen of suggesties heeft mag u mij 
altijd op straat aanspreken. Ik woon 
aan de Lepelaar 97 (naast nummer 
40), met mijn vrouw en twee zonen.  
 
Bertil Droste 
Met veel plezier woon ik inmiddels 
bijna 5 jaar in deze wijk en heb de 
ontwikkelingen tot dusver met be-
langstelling gevolgd. In december 
besloot ik positief op de oproep voor 
nieuwe bestuursleden te reageren en 

voor de in aanbouw zijnde wijk 
Terborch. 
Spreek mij gerust aan over de ge-
noemde onderwerpen en misschien 
heb je ideeën die ik mee kan nemen. 
 
Arnoud Huisman 
Dag, mijn naam is Arnoud Huisman, 
sinds september vorig jaar woonach-
tig aan de Lepelaar 61 samen met 
een zwangere echtgenote Lies en 
dochter Fien. Na 
vele omzwervin-
gen in Nederland 
eindelijk ons 
plekje gevonden 
in de Pickardthof, 
wat een heerlijke 
wijk. Behalve dan 
al dat verkeer 
voor de deur, 
helemaal dat werkverkeer voor Ter 
Borgh. Vanavond mijn eerste bij-
eenkomst van de verkeerscommissie 
bij mogen wonen en we hebben als 
doel neergezet: een wijk waarin 
kinderen veilig kunnen spelen op 
straat. Zover zijn we nog lang niet 
en we hebben hulp van jullie nodig 
in de verkeerscommissie. Steentje 
bijdragen, graag opgeven via de site. 
 

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 
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Colofon 
  
Piccardthofplas Piccardthofplas N I E U W S B R I E FN I E U W S B R I E F 
is een uitgave van het bestuur van de 
bewonersvereniging Piccardthofplas en 
verschijnt ongeveer vier keer per jaar. 
 
BESTUUR  
Henny van der Windt voorzitter  
h.j.van.der.windt@biol.rug.nl 
 
Ingrid Bousema secretaris    
ingridbousema@home.nl 
050 526 25 79  
 
Leonard Jelsma penningmeester  
l.jelsma@vcd.nl 
 
Wim Bussemaker   
w.r.bussemaker@hccnet.nl 
 
Wim Borghols  
wim.borghols@planet.nl 
 
Bertil Droste  
bertil.droste@topfictie.nl 
 
WEBSITE 
Gert Vermeer                                            
info@piccardthofplas.nl 
 
NIEUWSBRIEF 
Ingrid Bousema, Frank Fokkema, 
Wim Borghols redactie / lay-out                
Korrie Hoekstra interviews  
mail@tekstduik.nl 
Kopij naar: info@piccardthofplas.nl  
Oplage: 450 exemplaren. 

  
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,- per jaar.  
 
U kunt zich aanmelden als lid door een 
e-mail te sturen met uw adresgegevens 
naar de secretaris en het contribu-
tiegeld over te maken op Postbank 
rekeningnummer 5235257  ten name 
van de bewonersvereniging Piccardt-
hofplas. 
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Kunstgras in de wijk? 

Verenigings 
nieuws 
Naast de nieuwe leden van het 
bestuur die op pagina 1 van 
deze nieuwsbrief zijn genoemd, 
zijn er ook twee nieuwe aspirant-
bestuursleden: Geky in ‘t Hout 
en Arnoud Huisman. Zij gaan 
zich onder andere bezighouden 
met de verkeerscommissie. 
 
Vanaf de volgende nieuwsbrief 
zal Wim Borghols de redactie 
voeren. 

Het is langer licht en dus zie je ’s avonds de kinderen 
weer vaker voetballen op het speelveldje tussen Snip 
en Lepelaar. Dat is niet altijd makkelijk: grote kuilen 
voor het doel, geen gras meer maar modder. Na een 
regenbui is het lange tijd niet begaanbaar. 

 
We hebben met de gemeente overlegd en gevraagd of 
zij een oplossing hebben. En tot onze grote verrassing 
mogen we wel kunstgras. Het voelt een beetje als FC 
Groningen, maar dan op wat kleinere schaal. Kunnen 
onze kinderen toch nog prof voetballer worden. 
 
Het zou gaan om kunstgras zoals dat ook in de Espe-
rantostraat is geplaatst. Een lid van het bestuur is 

gaan kijken en we zijn wel enthousiast. Omdat het 
veldje op een prominente plaats in de wijk ligt, willen 
we nog wel graag weten wat de directe omwonenden 
er van vinden. Verder willen we nog  onderzoeken 
wat de alternatieven zijn in kunstgras en hoe dat er op 

lange termijn uitziet.  
 
Indien alle voors en tegens zijn 
afgewogen en het 
“voor”gewonnen heeft, is het 
streven om het kunstgras voor de 
zomer geplaatst te krijgen. 


