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Beiden bêheorden ;-eeds vanaÍ het begiF tot tÍourle en

enthru5ia5te bêzoekefs vai! het feest.To(h nraakt€n jullie pês
iàtei' dê stap om artie,Í te yrorden en daèd,rierkeli.jk riee

.te

gann

doen ais romnrissielid. ! laarom?
Er

k

lk zlt locl-r

rl\ /eer To'n dr e j.rdr ln de cor-r'lrÍt s5 e,,r.r.rr ik had

eer.ler!leen t jd lkw.ts r1o!l bcz

!J rrretÊen 5tLrd e ToÊi-r kdnt h.d
jd en vrerd k !Jcraakt .lo.rr ale qedrevenheiC
van de mens-"n dia mtt het feest bez !J ,,^.,nren. k vlnd het ook eLtk dat

aFqcron{l

kft.c!

k nreer t

hct over tor.r.rl ets anders qa.rt d.rl1 !.]aitÍ ik in mijn

e",erk nree

te

nr.rkerl hab

Hlnke:'lk ben voor hei eerst e.ht bstrokken alÊr,rikt b ihet feest vnn
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2009 als vrijwilliger en het leek me leuk om

elkaar een5 op een andere manier te

de volqende keer vanaf het beqin betrokken

ontmoeten. Net als

te zijn bij de opzet van zo'n feest. Om ook zelf

de buíeni

ideeén in te kunnen brengen. lk wilde, net als

Hinke zei zojuist al dat we zoveel

Erik, rets gezelligr, iets anders nèast mijn

mensen willen bereiken. Dat doen we onder

werk gaan doen en een feest is natuuÍlijk

meer dooÍ ook andere activiteiten te

altijd heelgezellig en sociaal. Íenslotte

organiseren, zoals het paaseieren zoeken en

meíkte ik bij het Sint Maarten-lopen met

op l8 december organiseren we voor het

bi

bt

het project'Gluren

mogelijÍ

mijn dochtertje dat ik steeds mee, voor mij

eerst een kerstmarkt in de wijk.

onbekende gezichten in de wijk zag. ln een

H

nieuwe wijk maak je vaak via school en

het kamperen op vrijdagavond met de

directe buren snel contact, maar dat stopt na
een tijdje. Door êctief te worden in je wijk

kinderen in de wijk. Je beleeft met z'n allen

kan

je daaÍ weer wat aan doenl

inke:'Dat vond ik ditjaarookzo leuk aan

de wtk op zo'n moment even heel anders
dan normaal.

Hinke:'5oms laatje ook letterlUk sporen
Wat zijn jullie eívaringen als

achter in de wijk, zoals bij het maken van de

feest<ommissiêlêdên tot nog toe?

verkeersborden of de versierde stoeptegels
die binnenkort ergens in de wijk geplaatst

Erik:'Het samenwerken met een spontane
groep enthousidstell1gen geeft mij eneÍg;e

zul{en

worden.

'l

.

In onze commssie is veel ruimte voor

Waargaanjullie Íekening mee houden bij

initatieven en ideên.

de feesten in de nabije toekomst?

Hinke: Het feest is voor de wijk, door de wijk,
met de wik en ook van de wijk.Toch hebben

Erik:'De communícatie over de activiteiten

we hierin nog ambities. We willen nog meer

van de feestcommissie moet passen bij de

mensen bij het feest betrekken. Belangrijk is

bewoners in onze wijk. Door qua vo m.

dan datje de mensen de kans geeft op het
feest te anticiperen. Sommige dingen

tijdstip en inhoud nog beter afte stemmen
kunner we meer rnensen betrekken btj onze

moeten dan eerder bekend worden gemaakt:

activiteiten. denk ik

dat datum van het feest, maar ook de

Hinke: 'Bi het laatste feest hadden we een

activiteiten, inschrijvingen, etc.'

activiteit, het grimeren, dat voor

.

volwassenen was bedoeld, rnaar uiteindelijk
Het laatste Íeest was groots qua

dooí de grote belangstelling van kinderen

organisatie en aanpak. Legt dat een
hypotheek op jullie als voorzitters?

opengesteld voor iedereen boven de I0 jaar.
Zo werkt dat nu eenmaal. Het fêest is

is

voo.-r.

een feest Íondom de krnderen.

Hinke:'We moeten niet uit het oog verliezen

Erik:'l'4aar er zijn ook mensen zonder

dat het feest van 2010 een iustrumfeest was.

kinderen. En er komen ook steeds meer

lanine heeft als voorzitter in haar lààtstejddr

oudere kinderen rn de wijk. Dddt willen we tn

een geweldig feê5t neergezet, een echt

onze activiteiten ook op inspelen.

hoogtepunt, dat gaan we voorlopig niet

H

heÍhalen. |\-,laar,,À,ij hebben in orze wijk

noordkant en de zuidkant van de wik niet

inke:'Binnen de feestcommissie zijn de

inmiddels wel een traditie neergezet, die laat

vertegenwoordigd. We zouden ook graag

zien datje metvrUwilligers en zonder

bewoners van deze delen van de

protocollen en certificeringen een meeÍ dan

wijk in de commissie zien. Belang-

behoorlijk evenement neer kunt zetten, waar

stellenden rfogen ons hier op aan-

menig andere wijk jaloers naar kijkt.

schietenl

Wat is de functie van het feest in de wijk?

Hinke: Het belangrijkste blijft natuurlijk dat
het een feest voor, door en met de wijk is. En

Erik:'De ultieme functie is cohesie in de

wtk

dat blijkt steeds weer uit de geweldige inzet

v€rsteÍken. Het is belangrijk om elkaar te

van alle vri;wrlligers die elk iaar meedoer,

kennen, datje van elkaar weet datje in

zo door mensen, dan

dezelfde wUk woont. Het is ook leuk om

van een jaarlijks terugkerend gezelliq feest in
pi(ca

bliven wij verzekerd

-
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Op l8 december organiseert de
feest(ommissie een kerstmarkt in de

Daarom zal binnenkort een evaluatie

wijk. Let op de website voor
mededelingen. Binnênkort kunt u ook
via de website uw mening over het

vragenlijst worden toegevoegd aan de

feest geven. Erik en Hinke

website. De input van bêwoners is voor ons

ontwikkelen hiervoor een enquête en
zijn zeer benieuwd naar uw mening.

lVe zijn ook benieuwd naar de

ervaringen van de bewoners met het feest.

belangrijk om aansprekende activiteiten te
kunnen organiseren.

De Feestcommissie

VogelKíjlpunt aan de rand

Piccardthofplas
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Natuurmonumenten werkt aan de bouw
van een vogelkijkpunt aan de rand van de
Piccardthofplas in Groningen. De groene
oase ligt, zoals u allen zult weten
omsloten door een kantorenpark een
woonwijk en een volkstuinencomplex.
Het vogelkUkpunt is onderdeel van de
SamqnweÍking van Natuurmonumenten
n )et Martiniziekenhuis. Vanuit het
zièÉnhuis komt er een wandelroute naiir
het vogelkijkpunt. De wandelroute en het
uitkijkpunt woÍden toegankelijk voor
minder validen. Zo krijgen patienten,
familieleden ên werknemers van het
ziekenhuis de moqelijkheid om even rust
te zoeken in de natuur, op korte afstand.
Voor kinderen wordt de route ornlijst met
leuke opdrachten.
De diepe Piccardthofplas is ontstaan door
zandwinning voor de aanleg van de A7.
De plas in de stad is belangrijk voor
watervogels. Vanwege de diepte vriest de
plas niet snel dicht, waardoor eenden tot
diep in de winter een veilige slaapplek
vinden.

r'í':
ol

.',

9-l*{

\

-L
()

@
@
EA

Boswachter Bart Zwiers heeft de
bewoners gevraagd om een leuke naam
te bedenken voor het pad naar het

Mocht u meer informatie willen van de
boswachter Bart Zwiers, dan kunt u bellen

voqeluitkijkpunt.

op: 06-55825103.

ZièÍekening voor een impressie van het
uitkijkpunt.

Met vriendelijke groet,
Bart Zwiers

piccaÍdthoÍ nieuwsbrief l-2010

Kijk in de Wijk
op zaterdagavond 9 oktober j.l.
is ln onze

wijk door de kunstwerkgroep

\oordê rv\pede.eer eFn \i,!

:n

d.

\^ J,

georganiseerd (voorheen gluren bij de
buren).
Tljden5 deze kiJk op onze wijk lvas het
moge ijk om bij vier hulsadressen lanqs te
gaan en te eTVaren wat er aên creativlteit
èl emaal aanwezlg was.
De deelnemers kregen veel inspiratie
voorgeschoteld.
Zo was er een korte lezlng over lta iaanse
kunst ult Florance, een zangstemwork
shop, een presentatie over tuinontwerp
enje eigen schrjftalent ontdekken vla
vr'oord, beeld en rn uzie k.
Gezien de enthousiaste reacties is de kdns

groot dat er ln 201 I weer een kijk op de
!.'ijk wordt georganlseerd. De eersre aanmeldingen hiervoor zljn al blnnen b j de
ku

nstwerkgroep.

Via de onderstaande link kun je
dee genoot ziln v a een sfeer mpressie.

http://membêÍs,home,nl
/Írank,fokkema/glurenbijdeburen
o/o
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De Kunstcommlssie
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gluhwein
chocolade melk
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