werkgroep 'Kunst in de WiJk" en D ana Lourens van het Centr!m
dende Kunst, gemeente Gronlngen (CBK) zijn een t jdje geleden,
in december 2010, bijeengekomen. Diana informeerde namens
het CBK, de werkgroep over haar voornemen een ku nstwerk te
(her)plaatsen aan de Paterswoldseweq. Tevens heeft ze tildens
de algemene ledenvergèdering ;n januarl als aanvulling op de
De

zie

ook: www.kunstopstraat.nl

Bee

presentat e van Harry Dellemare van ROEZ gemeente Gron ngen
een korte toelichtlng gegeven over het kunstwerk.
Het betreft het kunstwerk Zonder tltel' met de bljnaam Peren (1995)
van Gert lan MuldeÍ. Dlt werk staat sinds 2000 n de opslag van
Stadsbeheer. oorspronkelijk maakte Peren' dee ult van 'Still Life,
St ll liÍe'. Dlt kunstwerk bestond uit drie beelden die samen een
reusàchtlg stl even vormden. Als gevolg van de ultbreiding vàn de
Martlnip aza in 2000 rest hler a leen nog de'Pi'.

Na een ange zoektocht hebben het CBK en de kunstenaar een
geschikte nleuwe locatie gevonden voor de'Peren' na melijk aan de
Paterswoldseweg, ter hoogte van de bu5l-ralte aan de groene scheq.
Aan de praktische voorwaarden voor plaatsing is voldàan. De bo!w
aanvrilag heeft in januèri ln de Gezinsbodc gestaan.

Zoa s het nu lilkt wordt het beeld nè de zomervakantle geplaatst.
We streven a s werkgroep er naar orn het bee d tijdens ons wijkfe-.st
feestelljk te onthullen.
Werkgroep Kunst ln de Wijk
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Daar zijn zo'n 200 eleren verstopt, maar de

Paaseieren zoeken

\tnde en /oêL.1goêd. heal oopd comm.gen

Zondagmorgen 24 april 201 I orn 9.40 uur
staat een knalroze paashaas met een

jongetje te wachten n de 5nip, ter hoogte
van de door klnderen veÍsierde stoeptege

s.

prikken verwoed rnet takken onder de vele
bladeren en vinden binnen een uur bijna alle
eieren, inclusief het qouden el.
Dan volgr d" o'r;>urtrei(ing. le r !'êr o'itlen
vooí de mooiste kleurplaten (Livia 2 jaar,
SandeÍ 5 jaar, À4ax 8 jaar en (een co productie

vanl Bianca&Anniekll &

9

Jaar.

De zon schijnt volop, het is w ndstll,
totdat... . lneen5 komen ult alle straten van
de Piccardthof kinderen en hun ouders of
opa's en oma's. ln een lànqe stoet, fietsend en
opend trekken ze vergezeld door de
pêa5haas naar de Hoornse Plas.

Alle eieren zijn weeÍ pÍachtig beschilderd
door kinderen uit de wijk. Het pÍijswinnende
ei komt van Ji I Porte.

Tussendoor genleten we heerlijk van de zon,
koffie, thee, limonade en natuurlijk chocolade
eitjes.
Dan worden de lootjes getrokken en vo gt de
prijsuitreiking voor de gevonden eieren. Op
e€n tafel lggen we vijftien kadootjes uitge
stald, te wachten op de prijswinnaars
WaarondeÍ J\4arit Hoogstra, zij heefthet

gouden ei gevondenl
Tevreden keert een ieder rond ha f twaalf
weer huiswaarts om nog lekker van het
Paasweekend te genieten.

Bestuur denkt mee over bestemmingsplan
Begin dlt jaar heeft de gemeente Groningen
een voorontwerp voor een nieuw bestem_

minqsplan voor de Hoorse lMeer, Hoornse
Park en Piccardthofter nzage ge egd. De
gemeente maakt een nieuw bestemmings
p'à r oÍ-1ddr dir uolgen de *e- .de/e 5 jddí
moet gebeuren, maar hanteert als ultgangspunt dat het nieuwe bestemmir'rgsplan
inhoudelijk overeen komt met het oude,
waarbljwel aangesloten wordt blj de huldige
wijze van opstellen van bestemmings
plà n nen.

Het bestuur heeft, ondersteund door enkele
enthousiaste wljkbewoners (waarvoor dankl),
het voorontwerp goed bestudeerd en ultgebreid commentaar gegeven op het stuk.

bestemrningsplan biedt. Ook op dit punt zijn
de regels uit het oude bestemmlngsplan
ongewijzigd overgenomen. Het bestuur heeft
er bljde wethoudeÍ voor geplelt op dit punt
het nleuwe bestemmingsp an welte aten
afwjjken van de oude, oÍn een herhaling van
de juridische strijd van de afgelopen jaren
ove' o ï depl \,r_ d. wij" Ie vooÍloren. ên n
het nieuwe plan een meer beperkte mogelijk
held van bebouwing op te nemen.
Verder is onder andere aandacht gevraagd
voor het interprovlnclaal fietspad (hierover
kunt u elders in dit numrner meer lezen) en
de geluidsover ast van verkeer in het noordelijke deel van de wijk.
n

Al, b"ldnq ijt \re punl vd^ Lo'rr entd,r s
ingediend de uitgebreide mogelijkheid van
bebouwing van de kavel aan de Aalscholver,
zeker indien reken ng wordt gehouden met
de mogelijkheden van onthefflngen die het

totaal zljn op

2l punten detallopr.erkingen

genodll o,,/- het voorontv\eíp.W,

z rn

roq

in

afwachting van een reactie van de gerneente
op onze brief.
Wim Borghols
piccaÍdlhof nleuw5bÍ ef 2
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En alvast iets over het

wijkfeest......

De feestcommissie is ook al druk bezig met
de voorbereidingen voor het jaarlijkse

wtkfeest. Op zaterdag l7 septembêÍ is het
weer zover. Het thema is dit jaar ENERGY.
Sport en energie, hoe maakje enetgie? De
nieuwste ontwÍkkelingen, zelf proefjes doen,
hoe ga je om met energie etc etc.
En nêtuurlijk: de 4'mijl, de talentenjacht,
voetballen en pony rijden.
Voor dejeugd begjnt hetzelfs al op
vrijdagavond 16 septembêr, dan gaan we
weer kamperen in de wijk.

Piccardthof Fietstocht
Zondag 29 mei a.s. organiseert de
bewonersvereniging een fiet5 toeÍtocht door
onze mooie omgeving. Met een goede
stevige toerfiets kunt u al mee doen.
De tocht voert langs mooie plekken in een
straal van 20 km van onze wijk. De tocht
heeft een lengte van ongeveer 35 - 40 km.
We vertrekken bij het basketbalveldje om
10.30 uur en verwachtên rond 13.3O uur
teruq te zi,n.

Onderweg zullen we een keer pauzeren en
de benen even strekken.
Deze tocht is beslist de moeite waard om
mee te beleven. L kunt ziLh opgoven v;a
dÍostedemmer@homê.n1. Ook kunt u daar

voor eventuele vragen terecht.

Veiliger oveÍsteken.
Stap voor stap naar een vêiliger Ter

Borchlaan
IMede door de komst van de nieuwe wijkTer
Borch wordt de ler Bo chrdan de ldarstejdren
steeds intensiever gebruikt: auto's, scooters,
fietsers, joggers en wandelaars. Allen maken
veelvuldig gebruik van deze lommerrjjke

smalle voorrangsweg.
De nieuwe grote basisschool mag zich ook
vanult onze eigen wijk in warme
belangstelling verheugen. Dat betekent dat
meerdeÍe malen per dag vele basisschool
kinderen, al dan niet vergezeld van ouder(s),
deTer Borchlaan ter hoogte van de
Aalscholver oversteken. Omgekeerd gaat er
ook veel fietsverkeer vanuit de wijkTer Borch
via de Aalscholver naar andere

Dit vele fietsverkeer moet schuin (l) en vlak
bij een onoverzichtelijke bocht deTer
Borchlaan oversteken, daar waar
begroeiingen het zicht veelal ontnemen en
daar waar slechts borden aangeven dat er
fietsers oversteken. Kortom: een zeer
onveilige en onwenselijke situatie.
Het bestuur heeft deze situatie in het
verleden meermaien aangekaart bij
ambtenaren van de gemeente Groningen,
helaas zonder succes, want deTeí Borchlaan
stond en staat niet op het priorite tenlijst,e
van de gemeente Groningen.

bestemminqen.

Eén van de bestuursleden heeft vervolgens
een plan van aanpak geschreven, ter plekke
foto's gemaakt en dit onder andere
besproken in de stad GroningerWD fractie.
Na interventie van raadsnestor Jan Evenhuis
(WD) is deze kwestie besproken met de

con tr0l

verantwoordelijke wethouder Karin Dekker.

piccardthof
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Wethouder Dekker was bijzonder verheugd
dàt rnet betrekkeliJk weinig financièle
-r ooelFr Èón \ óiliq. , ovê,\toekpldó(\ en êên
veiliger Ter Borchlaan kon worden gecreèerd
en heeft, na consultatie van haar eigen
ambtenaren, groen licht gegeven.

aangebracht en zijn er de bekende ref ec
terende paaltjes geplaatst- Voorts zal de hele
Ter Borch aan aan weerszljden worden
voorz en van een onderbroken wltte
belijning, zodat de verkeersstromen worden
gescheiden. Speciaal voor de fietsers en
joqqers zal op deze afgeschermde stroken zal
geén rood grit worden aangebrêcht.
De wethoLrder neemt n overweglng
waarschuwingsborden voor Jogqers te
plaatsen en !lerlchte controles door de po itle

te

aten houden. Want dat er ter plekke een

n-à\i^'tun \nêlh. d g-'dr \d1 c0 \ ^'t pê uL i\
kenne ijk (nog) nlet bijalle weggebruikers
bekend.

Op dlt moment wordt er a aan een veillger
ovê- teekp oot: gewer\1. Ndasl \ê'rog ng 'd'r
de rreg rc'p -lle s er ool oreroo be Jn.ng

rsgeven een rondje

Kun stenaa
Op

Namens het llestuur, Wim Hut

zondag l9 juni geven 26 kunstenèaTs een

rond.Je open atellers. Het ls voor de vlerde

f/éér plaatsv ndt. De route
ongeveer 20 km ang, een fraale fietstocht
rond het Paterswoldse Meet met altijd een
stukje wind in de rugL
Er ls een grote veÍschejdenheid aan ateliers,
van verbouwde garages en een woonboot op
het Hoornse Dlep tot ate iers op de volkstuln
complexen Bruilweering en Piccardthol
Langs de route vlnden extra actlvite ten
plàèts, zoals een beeldentuin, live muzlek of
demonstraties. Ook Wallhouse #2 ls deze dèg
vrij toeganke ljk.
keer dat dit Rondle
is

Orn I

I

uur start de route daar met een

activiteit voor kinderen van a e eeftijden.
Ool loopt - doa' de ldn,500 eu'o te winnen
d;e Lr .no'ê qêr lÊuzê be iFde'1 lJ-]i b J .Ê1
van de kunstenaars van Rondje Meér.
Op www,kunstênaaÍsrondjemeer.nl staat
de laatste nforrnatie over Rondje l\4éér 201 l.
Wil rekenen opnieuw op veel gastenl De
ateliers zljn open van 1 1.00 tot I8.00 uur.

GRoNTNcEN

19 ,uNr

ATETIERRoUTE
RONDJE MÉÉR

Vanaf half mei kunt u blj buurtcentruin De
Buren aan de 5chuman5traat een expositle
van de deelnemende kunstenaars bekijken
De Bl] ren is op I 9 juni het centrale punt.

Gezocht

!

Er wordt een juniorfeêstcommissie op
gestartllJe kunt daarin meedenken over het

wljkfeest en andere a.tiviteiten en meehe pen
oÍganlseren. Ook het maken van een
juniorwebsite zou tot de rnogelljkheden
kunnen horen. We horen graag welke ideeën
jlj hebt en v nden het leuk als jongeren
betrokken worden bij de actlvitelten in de
w jk, zodat we het nog leuker kunnen makenll

s eerste daturn voor de bljeenkomst
denken we aan 8 juni om 1 7.00 u.
(We verwachten zo'n 4 /5 bljeenkomsten

A

per.jaa r).

Berletu..cno-'0ênrd

lB JddÍ. odn I un J"

je opgeven blj HlnkeVroomtel:06 10415040
of bil Ellen Janssen 050 31B7BB0 of via màil:

ÍêestpiccardthoÍ@hotmail.com.
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