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Beeld in de wijk!
oranje beeld is niet over het hoofd te zien. Met z'n

Na ruim 10 jaar heeft onze wijk een permanent beeld!

Het fel

Afgelopen 12 april hebben kinderen van groep 3, 4 en 5 van juf

4,5 meter hoogte reikt het beeld naar de toppen van de zomereiken

Jantine en groep 6, 7 en 8 van juf Lieke van de Boerhaaveschool en

op de dijk. Vanaf de weg kun je nu prachtig door het beeld over het

groep 3B van juf Anne-Mareen van de Ter Borchschool onder luid

water door de wijk kijken. Vanaf de andere kant steekt het beeld af

geroep met een grote hijskraan het stalen beeld “de Peren”

tegen de blauwe bruggen en lijkt het beeld wel te zweven.

[Zie: http://www.staatingroningen.nl/592/still-life-still-life ] geplaatst.

Hijsen, hijsen, hijsen klonk het uit zo'n

Nu nog is de

cortenstalen rand onder het beeld niet

helemaal geroest zoals de platen langs de Piccardthofplas, maar dat

vijfenzeventig kelen. Dat ging goed. Met hulp van de mannen van

zal niet lang op zich laten wachten. En nadat de grond was in-

Staalbouw en de kunstenaar Gert Jan Mulder zelf werd het beeld in

geklonken, is de kale grond bedekt met

sedum.

de juiste stand gezet.
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door Geky in ‘t Hout

De

keien die er liggen [zie 'kunst in de

De kunstcommissie.

wijk' op de site www.piccardthofplas.nl ]
zullen op verzoek van de kunstenaar ergens

.

anders in de wijk een nieuwe plaats krijgen.

Zonnepanelen.

Dan zal het helemaal klaar zijn.

In onze wijk zijn er steeds meer bewoners
die overwegen om zonnepanelen te
plaatsen op het dak van hun woning of
garage. Omdat de woningen in de wijk
sterk verschillen qua zon-ligging en type
dak, is maatwerk nodig als het gaat om
plaatsing van de zonnepanelen.
Op het forum van de website
www.piccardthofplas.nl is een oproep
gedaan om de krachten te bundelen.
Dit met als doel om kennis te delen en
voordeel te halen bij aankoop. Belangstellenden kunnen elkaar daar vinden.

We zijn heel benieuwd naar de reacties als
het zover is. Op de site staat alvast een poll
waar nu een meerderheid positief over het
beeld is. Geeft u op de site ook uw mening!?
Hoe zal het beeld gaan heten in de volksmond !? “de Peertjes” zoals de kunstenaar ze
zelf met een gevoel voor understatement
noemt?
Wie een

mooi naam

weet mag 'm alvast mailen aan
kunstwerkgroep@home.nl.

Lente: de tuin komt
weer tot leven.
Met de komst van de lente begint de tuin
weer tot leven te komen. Meestal gaat dat
gepaard met snoeiwerk en opruimen.
Ieder jaar weer komt het probleem terug
waar je heen moet met het afval.
De groene container is niet altijd groot
genoeg.
Extra tuinafval (ook gemaaid gras) kun u
zelf brengen naar het afvalbrengstation.
Dit kan een aantal keren per jaar gratis.
Voorkom verpaupering van de wijk door
afval op bouwkavels te storten. Je brengt
anderen op ideeën, kinderen gaan er mee
slepen en voor je er erg in hebt, wordt er
steeds meer bij gegooid.

Wijkfeest voor alle leeftijden.
Het jaarlijks terugkerende wijkfeest is
bedoeld voor alle wijkbewoners. Het feest
bestaat uit verschillende onderdelen zoals
feest voor kinderen, de 4-mijl, samen eten
en ‘s avonds is er feest in de tent met muziek. Ook zijn er workshops voor verschillende leeftijden.
Ondanks het gevarieerde aanbod,
geschikt voor alle leeftijden, zijn de
bezoekers veelal kinderen van de
basisschool met hun ouders.

Wat wij als bestuur zouden willen is om
ook de andere bewoners meer te
betrekken bij het feest. Daar hebben wij
uw hulp voor nodig. Graag horen wij
suggesties hoe het feest ook aantrekkelijk
kan zijn voor de overige leeftijdsgroepen.
Alle ideeën zijn welkom en kunnen
worden gemaild naar het secretariaat:
secretariaat@piccardthofplas.nl of
persoonlijk/telefonisch bij iemand van het
bestuur of de feestcommissie.
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Kinderen Piccardthof zoeken paaseieren
Voor het derde jaar organiseerde de
feestcommissie het paaseieren zoeken
voor kinderen in onze wijk.
Ondanks het tegenvallende weer was de
opkomst groot. Meer dan 60 kinderen
hadden zich verzameld bij de ingang van
wijk.

De paashaas, dit jaar in het roze, nam de
kinderen in een lange stoet mee naar de
verstopplek bij de Hoornseplas. Bij de
Hoornseplas was een terreintje afgezet
waar kinderen konden zoeken. Voor de
ouders was er (gratis) koffie en thee. Zo
kon het dus gebeuren dat je met buurtgenoten ‘s ochtends gezellig staat koffie
te drinken aan de Hoornseplas op 2e paasdag terwijl de kinderen druk aan het
eieren zoeken zijn. Natuurlijk mochten de
chocolade paaseitjes niet ontbreken.

Met enthousiasme en gedrevenheid werd
er gespeurd naar de 195 verstopte eieren.
Elk ei was met de hand geschilderd door
kinderen uit de wijk. In de week voorafgaand aan Pasen had de paashaas de
eieren verdeeld in de wijk om ze geschilderd terug te krijgen. Er was door de
organisatie ook een gouden ei verstopt.
Dit ei werd gevonden door Jasmijn
Remmers. Zij mocht na afloop een
chocolade paashaas als prijs in ontvangst
nemen.

Om het zoeken te vertragen, zodat alle
kinderen meerdere eieren konden vinden,
werden alle gevonden eieren genoteerd
op naam. Later werden er middels een
loting nog meer prijzen uitgereikt.
Dit jaar was een deel van de organisatie in
de handen gelegd van de juniorfeestcommissie. Deze deskundige jury koos
het mooiste ei uit en verzorgde de
prijsuitreikingen. Het mooiste ei was dit
jaar geschilderd door Jack Porte . Hij had
er een waar kunstwerkje van gemaakt .
Aan het paaseieren zoeken was ook een
kleurwedstrijd gekoppeld.
In verschillende catagorien werden er
prijzen uitgereikt. Gewonnen hebben:
Nyke Feenstra (3 jr), Eline Kunst (5 jr),
Roos Lefrandt (7 jr) en Fenna van der
Werff (10 jr).

Naast het eieren zoeken was er ook een
ei-op-lepelrace georganiseerd. Behendig
en vol concentratie moesten kinderen
met een ei op een lepel een slalom
parcours afleggen. Dat alle eieren vooraf
waren gekookt kwam nu ook goed van
pas. Na een klein ongelukje had je
tenminste nog een herkansing met je ei.
Het is de hele ochtend droog gebleven.
Uiteindelijk zijn er 12 eieren niet
gevonden, een uitdaging voor enthousiastelingen als dieren hen niet voor zijn.
De inzet van de juniorfeestcommissie laat
zien dat ook jongeren graag betrokken
willen zijn bij activiteiten in hun wijk. Met
hun ideeën en inzet kunnen zij bijdragen
aan de leefbaarheid in onze wijk. Als
feestcommissie willen wij ook graag
ouderen meer betrekken bij activiteiten.
Ideeën hiervoor zijn van harte welkom.
Het ( roze )paashaas pak mag nu eerst
weer in de kast en het voorjaar kan nu
echt beginnen !
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door Korrie Hoekstra

Vacature: wijkboeren
Vanaf 2012 wonen er voor het eerst wereldwijd meer mensen in de stad dan op het
platteland. De stad die van oudsher afhankelijk is van het platteland voor haar voedselvoorziening zal vanaf nu actiever moeten
zijn wat betreft de productie van voedsel.
Het is niet zomaar dat je tegenwoordig
zoveel hoort over urban farming. De roep
om meer landbouw in de stad krijgt vorm in
projecten met namen als “De eetbare stad “
en subsidies op voedseldragende bomen.
Toen wij twaalf jaar geleden in de Piccardthof kwamen wonen, werd onze wijk gepromoot met de slogan: ‘’Het beste van twee
werelden’’. Het platteland en de stad, we
konden van beide profiteren. De bouwvoorschriften voor de vrije kavels waren
gebaseerd op boerderijvormen die oorspronkelijk in dit gebied voorkwamen. Van
de stad genieten we, elke dag, maar maken
we wel genoeg gebruik van onze unieke
locatie en kavelgroottes vanuit het
perspectief van het platteland?
In 2012 kunnen we eindelijk voldoende
betekenis geven aan ‘het beste van twee
werelden’. Hoeveel eigen voedsel kunnen we
zelf produceren? Veel meer dan nu het geval
is. Ruwe schatting: in 10% van de wijkhuishoudens staat een bloempot keukenkruiden
van Albert Heijn of snacksla van Tuinland.
Appels, peren, pruimen, tomaten, aardbeien
en bessen zullen tot de wijkoogst 2012
behoren. Dan heb ik het meeste wel genoemd. Tijd dus voor plannen voor een
boerderij a la CityFarm Berlin. Een container
met vissen en daarop een kas. Daarnaast
meer landbouwgewassen in onze tuinen en
mogelijk drie wijkgeiten die van tuin tot tuin
gaan om het gras ‘te maaien’ en melk
leveren.
Naast Piccardthof de volkstuintjes bij het
Stadspark ook Piccardthof de CityFarm.
Ergens op de groene scheg? En dan houden
we in 2013 een wijk-BBQ met vis en groenten uit onze eigen cityfarm, aangevuld met
zelfverbouwde groenten uit de wijktuinen.
Ik denk dat we het met z’n allen zo ongeveer
één dag zelfvoorzienend kunnen zijn wat
betreft ons voedsel. Aan de vooravond van
de zoveelste jaargang ‘Boer zoekt vrouw’,
vraag ik me dan ook af of het niet eens tijd
wordt voor: ‘Wijk zoekt boeren (m/v)’.

Feestcommissie; Eric de Jong

CityFarm info: www.ecf-center.de/en/
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Kijk in de Wijk

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

Bestuur
Voorzitter Wim Borghols
voorzitter@piccardthofplas.nl
Secretaris Ingrid Bousema
secretaris@piccardthofplas.nl
Penningmeester Lieuwe v/d Werff
penningmeester@piccardthofplas.nl
Bestuursleden
Wim Bussemaker
w.r.bussemaker@hccnet.nl
Geky in ‘t Hout
g.inthout@home.nl
Tonia Faber
louweentonia@hotmail.com
Wim Hut
wjhut@planet.nl

Op zaterdagavond 21 april j.l.
is in onze wijk door de kunstwerkgroep
voor de derde keer een Kijk in de wijk
georganiseerd.
Tijdens deze kijk op onze wijk was het
mogelijk om bij vier huisadressen langs te
gaan en te ervaren wat er aan creativiteit
allemaal aanwezig was.
De deelnemers kregen veel inspiratie
voorgeschoteld.
Zo was er een kijkje bij glasatelier J.C.
Bonder, hebben we diverse foto’s van
fotograaf Eric van Echten gezien met het
verhaal erachter en kregen we tips hoe
we zelf zulke foto’s kunnen maken.
Bij beeldhouwer Bennie Lankhorst kregen
we tekst en uitleg over hoe hij te werk
gaat met een beeld. Als laatste hadden
we nog een muzikale noot van J*A*M*K,
Diana Lourens (viool)samen met Cécile
Lanting (trekzak).
Dit jaar deden er 34 enthousiaste deelnemers mee. Na afloop hebben we nog
gezellig met zijn allen geborreld. De kans
is groot dat er in 2013 weer een kijk in de
wijk wordt georganiseerd. Iedereen
die mee heeft gedaan was zeer enthousiast over de derde editie van Kijk in de
Wijk. De eerste aanmeldingen hiervoor
zijn al binnen bij de kunstwerkgroep.
Op de piccardthof website kunt u diverse
foto’s zien van de geslaagde Kijk in de
Wijk editie 2012.
De Kunstcommissie

Website Wim Bussemaker
info@piccardthofplas.nl
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.

Agenda
Zaterdag 15 september
Zaterdag 30 Juni

Wijkfeest
3e Editie Hoornse Meer Concert
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