
Excursie rond 
Piccardthofplas 

Op 4 juni a.s. zal de 
vereniging Natuurmonu-
menten voor de leden van 
de bewonersvereniging 
Piccardthofplas de lang 
verwachte excursie rond 
de Piccardthofplas organi-
seren. Tijdstip is 19:00 uur, 
verzamelen op de uitzichts-
heuvel Hoornse Schans. 

Veel animo voor 
gezamenlijk 
schilderwerk
 
Meer dan 50 eigenaren 
nemen deel aan gezamen-
lijk schilderwerk uitgevoerd 
door Nico Kool. Via een 
voordelig tarief , bewerk-
stelligd door de vereniging, 
worden de huizen nog voor 
de zomer geschilderd. 

WWEBSITE EBSITE 
STELLINGSTELLING

Doet u mee aan gezamenlijk 
verfonderhoud? [23 stemmen]
��   Ik weet het nog niet                   39%

��  Ja, goede aanbieding                 26%

��   Nee, geen projectwoning           21%

��     Nee, slechte aanbieding            13%

www.piccardthofplas.nlwww.piccardthofplas.nl

Nieuw wijkfeest in 
september

Excursie rond de 
Piccardthofplas

Politiekeurmerk is
uitgedeeld
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Vijfde ALV geeft 
Martiniziekenhuis 
een gezicht

Sneeuwpret laat de wijk van een andere kant zien
Uiteraard is deze foto mosterd na de maaltijd, maar omdat er 
dit jaar wel een gedenkwaardige hoeveelheid sneeuw is ge-

vallen willen we dit toch ‘vereeuwigen’ in deze nieuwsbrief 
met een foto van de groene...witte scheg van de Piccardthof.

Verkeersveiligheid: een kwestie van lange adem
geld is niet beschikbaar. De 
verkeerscommissie benadert 
de politieke partijen om hen 
ervan te overtuigen dat actie 
echt nodig is zodat de Paters-
woldseweg weer uitnodigt tot 
langzaam rijden. Het plan is 
er al, nu nog de realisatie. De 
gemeenteraadsfracties van 
de Stadspartij, het CDA en 

GroenLinks hebben inmiddels 
gereageerd op de brief die is 
verstuurd om de Paterswoldse 
weg weer onder de aandacht 
te brengen. Toch is soms een 
telefoontje voldoende om het 
verkeer veiliger te maken. De 
erg gladde houten brug naar 
de Hoornsepark is direct na de 
klacht gereinigd. 

Het veiliger maken van een 
verkeerssituatie is vaak een 
zaak van lange adem. Bijvoor-
beeld om geld te vinden of om 
ambtenaren te herinneren aan 
eerdere gemaakte beloftes. De 
Paterswoldseweg langs onze 
wijk is een racebaan. Het plan 
om die weg veiliger te ma-
ken kost € 200.000, maar dat 

‘Er zijn minder kosten 
gemaakt, maar ook minder 
opbrengsten binnengeko-
men’, dat is de voornaamste 
boodschap van onze nieuw 
gekozen penningmeester 
Leonard Jelsma tijdens de 
Algemene Ledenvergadering 
van 10 maart j.l. 

 Er is een conservatievere 
begroting gemaakt waarin kos-
ten en opbrengsten dichterbij 
elkaar komen te liggen. 

Zoals bij elke ALV waren 
er dit keer ook gastsprekers 
aanwezig. De heer Pier Wijnja 

en mevrouw 
Rianne 
Schuurman, 
beiden 
adviseurs 
bouwaange-
legenheden 
van het 
Martinizie-
kenhuis. Ze 
verhaalden 
o.a. over het 
gegeven dat 13,5 jaar na de 
fusie van Martini- en Diacones-
sen ziekenhuis in 2007 op één 
lokatie aan de Van Swieten-

laan een healing environment 
gecreëerd wordt waarbij o.a. 
elke afdeling een eigen kleur 
krijgt.Via zg. industriële en 
demontabele bouwtechnieken 

wordt het 
ziekenhuis 
zo fl exibel 
opgezet dat 
het in wei-
nig tijd ook  
getrans-
formeerd 
zou kunnen 
worden tot 
een apparte-
mentencom-
plex als dat 
zou moeten 
in de toe-
komst. Meer 

details zijn te vinden 
over het nieuwe ziekenhuis 
alsmede een verslag van de 
ALV op onze website.  

De jaarlijkse vergadering werd dit keer gehouden in het Corpushuys aan de Van Swietenlaan.
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HH oewel de regenwormen en engerlingen hier en daar 
uit de grond kruipen wil ik het niet over deze dieren 
hebben. Alleen nog dit: behandel de dieren met enig 

respect omdat ze de structuur van de bodem verbeteren en 
daarmee mogelijke vochtproblemen verkleinen. Met wormen 
en maden grijp ik terug op een van de destijds fameuze 
TV-uitzendingen van Kees van Kooten en Wim de Bie. Veel 
bewoners van onze wijk weten wellicht nog dat deze heren 
zich vrolijk maakten over het voorgestelde debat over normen 
en waarden, lang voordat de huidige premier zou worstelen 
met de vraag hoe je hierover moet discussiëren. De cabaretiers 
vonden een dergelijk debat weinig zinvol, zeker gezien de 
manier waarop dat werd aangepakt. Ze spraken over ‘wormen 
in Naarden’ om hun ongenoegen aan te duiden, dat vervolgens 
in de volksmond is omgedoopt tot ‘wormen en maden’. 
Op de website van de vereniging dook het onlangs op, de 
roep om normen en waarden. Eigenlijk was het een oproep 
voor fatsoenlijk gedrag jegens medebewoners van de wijk. 
Respecteren dat medebewoners een huisdier hebben en 
daarvan genieten. En omgekeerd. Respecteren dat niet iedereen 
van dieren houdt en velen liever het gras als speelgelegenheid 
zien dan als verzamelplaats van uitwerpselen. Respecteren 
dat kinderen af en toe hoorbaar zijn als ze spelen. Maar 
ook andersom. Respecteren dat mensen rust zoeken en liever 
niet naast een als creche, hangplek of discotheek beheerde 
woning wonen. Er hoeft niet zoveel gediscussieerd te worden 
misschien, maar wel gesproken. Ergenis kan escaleren en 
spreken is een middel om dat te voorkomen. Dat vereist moed 
en tact. Van twee kanten wel te verstaan. Moed en tact om 
het gesprek op gepaste wijze aan te gaan, en moed en tact 
om te luisteren en op gepaste wijze te reageren. Er is een 
spreekwoord waarin zwijgen boven spreken wordt geplaatst. 
Dat spreekwoord deugt niet. Er is een ander spreekwoord 
dat iets zegt over buren en vrienden. Dat deugt wel. 

Henny van der WindtHenny van der Windt

Nieuw  WIJKFEEST  op de derde 
zondag in september
Heeft u ook zo genoten van 
het wijkfeest van vorig jaar? 
Dan kunt u binnenkort op 
herhaling komen, namelijk op 
18 september a.s. ! Op deze 
derde zondag in september 
kunt u weer meedoen aan 
allerlei sportieve activiteiten, 
zoals voetbal, volleybal, 
skeeleren en de 4 mijl van 
de Piccardthof. 

We hebben dit jaar ge-
kozen voor een meer be-
scheiden opzet. Zodoen-
de kunnen we geld en 
energie sparen voor een 
spetterend feest in 2006. 
Het programma van dit jaar 
bestaat uit het jaarlijkse voet-
baltoernooi voor kinderen tot 
14 jaar, een volleybaltoernooi 
voor volwassenen, een aantal 
skeelerclinics onder leiding 
van professionals en de 4 mijl. 
Alle activiteiten worden omlijst 
met speciale bezigheden voor 

wijkbewoners die ons willen 
helpen met het organiseren 
en plannen van de activiteiten. 
Hebt u belangstelling, neem 
dan contact op met: 

Allan Varkevisser, Lepe-
laar 19, tel.  050 – 5277751 
of 06-20785843, allan_
varkevisser@hotmail.com

Astrid Bakker, Snip 
136, tel. 050 5275960, 
a.l.h.bakker@med.rug.nl

Chris Talens, Snip 
54, tel. 050-3119951, 

christalens@tiscali.nl

 
Voor het voetbal en het 

volleybaltoernooi kunt u zich 
zowel individueel als met een 
compleet team (Minimaal 4 
leden) opgeven bij Allan Varke-
visser (voetbal) of Chris Talens 
(volleybal).

de allerkleinsten en uiteraard 
zal er iets lekkers te eten en te 
drinken zijn. Zet dus alvast 18 
september in uw agenda!

Voor de organisatie van dit  
‘bescheiden’wijkfeest en voor 
het grote feest volgend jaar 
zoeken wij nog enthousiaste 

Veel sport 
en spel met 
buurtgenoten
De eerste buurtgenoten zijn 
alweer in training voor de 
Piccardhof-loop. De kinderen 
hebben nog geen idee wat 
hen te wachten staat. Maar 
de feestcommissie voor ons 
wijkfeest heeft haar eerste 
bijeenkomsten al gehad. 

Ook deze zomer komt er 
weer een feest. Het wordt een 
echt sportfeest hebben we 
begrepen. 

Voor alle leeftijden komen 
er weer activiteiten om aan 
deel te nemen. De feestcom-
missie doet nog wel geheim-
zinnig over wat ons precies 
te wachten staat. Een ding is 
wel zeker, het wordt niet zo 
enorm als afgelopen zomer. 
Dus dit keer geen dure band 
om bij te swingen, maar vooral 
veel sport en spel. En natuur-
lijk veel gezelligheid met alle 
buurtgenoten. Zouden die 
dames met de poffertjes ook 
weer komen?!

Speeltuincommissie heeft nog 
resterende wensen
Van de speelvoorzieningen 
wordt veel gebruik gemaakt. 
Voordat dit resultaat bereikt 
werd zijn er, zoals wellicht 
bekend, veel acties aan 
vooraf gegaan. 

De gemeente gaat er van 
uit dat dit het is wat er aan 
speeltoestellen komt. Terwijl de 
speeltuincommissie nog wel 
enkele wensen aangegeven 
heeft die nog niet naar tevre-
denheid zijn afgehandeld.

Zo was onlangs te lezen 
dat de Hoornse Meer nog een 
ontmoetingsplekje voor jonge-
ren  krijgt. Voor de Piccardthof 

zou zoiets ook zeer geschikt 
zijn. Misschien een ontmoe-
tingsplek op het nieuwe ‘kale’ 
stuk aan de Paterswoldseweg 
(aan het water, rechts van het 
blauwe bruggetje). Gewoon 
een simpel kletsplekje en dus 
niet in een straat waar mensen 
er last van kunnen krijgen.

Dat kan de commissie niet 
alleen organiseren. Mochten er 
bewoners zijn die dit willen hel-
pen realiseren laat het weten 
via info@piccardthofplas.nl.

Het lijkt zo te zijn dat er meer 
kan als mensen er zelf ook aan 
mee bouwen en onderhouden.
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Wormen, maden en buurtgenotenWormen, maden en buurtgenoten



ColumnColumn

HeimweeHeimwee

NNoord-Brabant, hemel-
vaartsweekend 2005. 

De eerste avond kopieer ik 
foto’s van het schijfje van 
mijn digitale camera naar 
de laptop. Vervolgens geef ik 
opdracht tot een diashow. In 

een vloeiende regelmaat 
groeit onze tuin op het 
TFT-scherm. Wat is de 
begroeiing weelderig 
en sfeervol geworden de 
afgelopen drie weken. En 
die nieuwe bomen staan 
er alsof ze er al jaren 
eerder hadden moeten 
staan. En dan dat hoekje 
achter in de tuin bij het 
scherm met de rode klim-
roos en de gele kamper-
foelie, daar kan je in de 
zon liggen zonder dat 
iemand je ziet.

Het lijkt de omgekeerde 
wereld. Normaal zit je 
thuis je vakantiefoto’s 
te bekijken en verlang je 
terug. Nu zit ik op vakan-
tie thuisfoto’s te bekijken. 

Hier klopt iets niet. Vakantie 
is vakantie. Ik verwijder de 
bestanden van het camera-
schijfje, zodat ik de komende 
dagen weer een paar honderd 
foto’s kan nemen. Waarvan 
ik dan eenmaal thuis weer 
kan genieten van alles wat 
we dit weekend gaan doen. 

Waar we zitten? In een huisje 
aan een plas.

            Korrie HoekstraKorrie Hoekstra

Soms denk je dat je alles in je directe omgeving zo onderhand wel eens hebt 
ontdekt: dat slingerende zandpaadje, een mooi uitzicht, een bloemenwinkel en 
een pianolerares. Als je maar lang genoeg ergens woont, valt elke verandering 
je meteen op en sta je niet meer voor aangename verrassingen. 

DD AT DENK JE.              
Je hebt al maanden dat 
bouwbord van eetgele-

genheid Kaap Hoorn zien staan 
bij de ingang van de Hoornse 
Plas. En als je dan weer eens je 
standaardroute langs de Hoorn-
se Plas neemt, zie je inderdaad 
dat er een standaardgebouwtje 
verrijst aan de plas. Tenminste 
dat denk je. En je denkt: niet 
zoveel nieuws. Want je weet 
na jaren immers precies wat je 
omgeving je te bieden heeft. 
Totdat…

Totdat je naar binnengaat. 

Meteen na binnenkomst lijkt het 
alsof het gebouw minstens zes 
keer zo groot is als het 
aan de ingangskant 
doet vermoeden. De 
werkelijke ontdekking is 
in dit geval niet dat er 
een restaurant is aan 
de Hoornse Plas, maar 
de inrichting en het uitzicht 
ervan. Een uitzicht dat je een 
vertrouwd stuk uit je omgeving 
op een heel andere manier laat 
ontdekken. En dat dan tijdens 
het eten.

Er is een uitgebreide menukaart 
die de gasten nieuwsgierig 
maakt naar de kunsten van de 
koks. De bediening is hartelijk 
en ontspannen. Verbazend is 
ook dat al zoveel mensen Kaap 
Hoorn ontdekt hebben zo kort 
na de opening. Je kunt er dan 
ook vanuit gaan dat je beken-

den zult tegenkomen op een 
weekendavond. 

Kortom, restaurant 
Kaap Hoorn doet 
z’n naam eer aan 
ontdekkingsplek. 
In 1616 ontdekte 
namelijk een Neder-
lander Kaap Hoorn 
als meest zuidelijke 
rotspunt van Zuid-
Amerika. In 2005 is 
Kaap Hoorn klaar 
om door Piccardt-
hoffers ontdekt te 
worden als meest 
zuidelijk landtong met 
een restaurant in 
Groningen.

Meer informa-
tie over Kaap 
Hoorn,  oa. de 
menukaart, 
zaalverhuur 
en overige 
activiteiten, is te vinden op 
www.paviljoenkaaphoorn.nl. 
Goed om te weten: er is ook 
een kindermenukaart en een 
kinderspeelhoek met oa. spel-
computers. Een ontdekking 
die je liever niet doet, is dat er 
geen tafel vrij is. Reserveren is 
daarom aangeraden, zeker in 
het weekend.

De werkelijke 
ontdekking is de 
inrichting en het 

uitzicht

Reacties: info@piccardthofplas.nl                                                                                                         Uitgave van de bewonersvereniging Piccardthofplas

Piccardthofplas NIEUWSBRIEF  6e jaargang, nr. 2ng, nr. 2              33
        

                          

KAAP HOORNKAAP HOORN
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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,- per jaar . 
U kunt zich aanmelden als lid door 
een e-mail te sturen met uw adres-
gegevens naar de secretaris en het 
contributiegeld over te maken op 
Postbank rekeningnummer 5235257  
ten name van de bewonersvereniging 
Piccardthofplas.

© 2005

Beheerplan Openbare Ruimte Groningen
Sinds enkele jaren onder-
houdt de gemeente Gronin-
gen de openbare ruimte aan 
de hand van het z.g. BORG, 
het “Beheerplan Openbare 
Ruimte Groningen”. In dit 

plan worden 

de kwaliteitseisen vastgelegd 
waar de openbare ruimte aan 
hoort te voldoen. Zo stemmen 
Stadsbeheer en Milieudienst  
hun werkzaamheden af op het 
BORG.  De resultaten worden 
jaarlijks beoordeeld in een z.g. 

“schouw” door 

medewerkers van Stadsbe-
heer. Eigenlijk is het dus zo 
dat ambtenaren hun eigen 
werk beoordelen. Sinds twee 
jaar wordt ook een burger-
schouw, in de vorm van een 
soort steekproef in delen van 
onze wijk gehouden.

Politiekeurmerk 
uitgedeeld 

‘‘Eerder dan verwacht’’, 
klinkt niet echt toepas-
selijk, maar we waren 
toch nog verrast dat we 
het politiekeurmerk in 
de bus kregen. Er was 
al een keer aange-
geven dat hij voor 
slechts het hang- en 
sluitgedeelte van het 

huis zou zijn, maar gelukkig 
is het keurmerk toch voor het 
gehele huis van toepassing.

Besluit AALSCHOLVER 
bedrijfsgebouw valt in 
mei

Een enorme toename van “wijkvreem-
de” auto’s tot achteraan in de wijk? Dat 
zal het gevolg zijn als het college van 
B&W binnenkort besluit dat de reeds 
verleende bouwvergunning voor het 
Aalscholver bedrijfsgebouw accoord is, 
aldus het comité Aalscholver bedrijfsge-
bouw NEE.
   Honderden auto’s extra per dag door 
de wijk, verkeerd geparkeerde auto’s en 
gevaar voor spelende kinderen op straat, 
zijn het onvermijdelijke resultaat.  
Maar het comité hoopt dat, na vele 

brieven van bewoners, pogingen 
tot overleg en een hoorzitting, 
het college van B&W op advies 
van de commissie van bezwaar 
en beroep zal besluiten dat een 
dergelijk groot gebouw op deze 
plek niet kan. 
Het besluit valt half mei.  

KUNST in de wijk

Al enige tijd bestaat het idee 
een plan te maken om kunst in 
het straatbeeld van onze wijk 
te realiseren, b.v. in de groene 
scheg. Als er bewoners zijn 
die zich hiervoor willen inzet-
ten dan kunnen zij dat kenbaar 
maken via ons emailadres 
info@piccardthofplas.nl 

VerenigingsnieuwsVerenigingsnieuws

De gemeente Groningen 
heeft onze bewoners-

organisatie geϊnformeerd 
over de stand van zaken bij 
het wijkgewijs werken. De 
basis hierin is een intentie-
verklaring die aangeeft hoe 
de gemeente en bewoners-
organisaties met elkaar om 
willen gaan. Bijvoorbeeld 
regulier contact, minimaal 
één keer per jaar, waar de 
stadsdeelcoödinator initie-
rend is. Planontwikkeling 
waarbij de bewonersorga-
nisatie ervoor moet zorgen 
dat de opvattingen en 

wensen van wijkbewoners 
worden verzameld en door-
gegeven aan derden, met 
name het gemeentebestuur. 
Invloed op gemeentestand-
punten via de gemeenteraad 
die het standpunt van de be-

wonersorganisatie zwaar 
laat wegen. Uitvoering van 
de gemaakte afspraken, 
communicatie via infor-
matiebijeenkomsten zijn 
enkele belangrijke punten 
in deze verklaring. 
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Het schiereiland 
van de Piccardthofplas is 

nog tamelijk onbekend.

RELEVANTE  TELEFOONNUMMERSRELEVANTE  TELEFOONNUMMERS
► Voor wijkbeheer, onderhoud en verkeer: 367 8910

► Voor vragen over milieu en afval: 367 1000

► Meldpunt overlast: 587 5885

► De afdeling Stadsdeelcoördinatie: 367 8600 �

                         Piccardthofplas NIEUWSBRIEF  6e jaargang, nr. 2  ng, nr. 2        44


