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Op 29 augustus heeft het jaarlijkse wijkfeest plaatsgevonden.
We hadden dit jaar schitterend weer. Het feest was groter dan
andere jaren, vanwege het 15 jarig bestaan van de bewonersvereniging. Vanaf 2 uur waren er diverse activiteiten te doen.
Toppers waren dit jaar het jeugdcircus Santelli, waar allerlei
kunsten te leren waren, en het kratjesklimmen. Enkele wijkbewoners is het gelukt om tot boven in het omhulsel te
klimmen wat special hiervoor door de feestcommissie was
gehuurd. Andere hoogtepunten waren onder andere de
pannakooi (terug van weggeweest), het schminken,

Let

stoeptegels schilderen en natuurlijk de 4 m'ljl, die dit jaar
gewonnen werd doorWilly Poiesz bij de mannen, Monique
Oosterbaan bij de vrouwen en RikWerksma bij de jeugd. Na al
deze inspanning was er Chinees eten en tijd voor een praatje
met wijkbewoners, al dan niet voorzien van een glaasje van de
w'ljnproeverij.'s Avonds zorgden ook dit jaar de Roseetjes voor
een vrolijke muzikale omlijsting. Foto's van dit alles zijn te
vinden op de website en op onze facebookpagina
(facebook.com/Piccardthofplas).

op! ALV dinSda$ 2 februari om 20.00 uur in het Familiehotel paterswolde
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Beestenboel
Het is alweer enige tijd geleden dat ik een
column "Beestenboel" schreef. Aan gebrek
aan beesten of zoals u wilt dieren heeft het
niet gelegen, die zijn hier gelukkig talrijk
"Wonen in de natuur"opsteenworp afstand
van de Martinitoren ... nog steeds is niets
minder waar. En over'steenworp' gesproken,
aan steen-marters -jammer genoeg- ook nog
steeds geen enkel gebrek. Ondanks
professioneel steenmarteralarm en een
geurend wc-blokje onder de motorkap van
beide auto's, troffen wU recent in beide
auto's weer sporen aan van de door ons
minder geliefde steenmarters. I nmiddels
hebben wij dus ook een constructie van
kippengaas onder de auto die s'avonds als
laatste op de oprit geparkeerd wordt. Wonen
in de natuur ... het blijft soms behelpen.
Ook recent in een flits gesignaleerd een
vingervlugge wezel. ln het water achter ons
huis zagen wU laatst tot onze verbazing
eenbruine rat. Daar worden wij nou niet echt

vrolijk van.
Neen. dan zijn de talrijke vogels werkelijk
een groter genot om naar te kijken.

Boven het ondiepe water vliegen dagelijks
razendsnel 2 prachtige parelmoerblauwe
ijsvogeltjes af en aan, en verschalken met
enige regelmaat een visje.

pasant in onze tuin. De koude dagen
naderen en dus verstoppen de Vlaamse
Gaaien her en der in de tuin inmiddels hun
wintervoorraad, welke niet alleen bestaat uit
eikels, maar zelfs uit kleine peren uit de

perenboom.
Sinds ruim een maand hebben wij er een
onverwachte vreemde kostganger bij, een
exoot: een roodrug parkiet ?Tijdens de
lunch had ik de groene parkiet met rode rug
en dito snavel gesignaleerd in een sierappel;
mijn vrouw hoorde tijdens het koken
s'avonds een keiharde knal tegen de
schuifpui van de keuken. Ach, wat sneu daar
lag het beschadigde parkietje bijkans zonder
beweging te snakken naar adem op het
terras. Bij thuiskomt heb ik gelijk een soort

van kooi gemaakt: ik moest de poezen van
de buren wel even voor zijn.Toen de
provisorische kooi klaar was, wilde ik de
parkiet voorzichtig oppakken. Met mijn
hand slechts een paar centimeters boven het
beestje, nam ie de benen .. uh de vleugels en
vloog de tuin in. Sindsdien komt deze
prachtige parkiet bijna dagelijks zijn kostje
in de tuin bij elkaar scharrelen. Nu maar
hopen dat ie de winter overleeft, zodat hij (of
zij) komend jaar -evenals wij- ook weer volop
van onze tuin kan genieten.
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Op enig moment maar liefst 3 groene
spechten in het gras; ook de roodbonte
specht is een graag geziene en regelmatige

I

nformatie Noodopvang

Donderdagochtend 17 september jl.
werd de secretaris van de bewonersvereniging Piccardthofplas door een
ambtenaar van de gemeente Groningen
telefonisch op de hoogte gebracht van
het voornemen een Noodopvang voor
vluchtelingen te realiseren in het lege
kantoorgebouw aan de Van Swietenlaan
23. Diezelfde middag zouden bewoners
van o.a. woonwijk Piccardthof middels
een brief van de gemeente worden
geïnformeerd. Omdat de toegezegde
brief echter uitbleef heeft het bestuur
naarstig contact gezocht met de gemeente Groningen. Maandagmiddag
21 september jl. werd de brief alsnog
ook in onze wijk bezorgd. Diezelfde
avond al vond in Martiniplaza een
informatieavond plaats waar circa 600
belangstellenden op af kwamen. Ook
een delegatie van het bestuur van de

VI

uchteli ngen

verslag.
5prekers tijdens de informatieavond
waren: Peter den Oudsten
(burgemeester), Roeland van der Schaaf
(wethouder), Hen k Wolthof
(unitmanager Noord-Nederland van het
COA) en Ron Schaftenaar (politiechef
team Groningen Zuid).

Puntsgewus verslag van de
gemeentel'rj ke i nformatiebijeen komst
Noodopvang:

* ln het pand Van Swietenlaan 23 komen
op zeer korte termijn 550 vluchtelingen.
* ln het pand zullen de nodige
voorzieningen worden getroffen:
keukens, douches etc.

bewonersvereniging was hierb'rj

* Het pand is bij uitstek geschikt voor

aanwezig en maakte onderstaand

gezinnen: er zullen voornamelUk
pi(cardthof nieuwsbrief 3-201
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Syrische gezinnen komen, maar COA

geeft hiervoor geen garantie:'hls
stroom gezinnen opdroogt zullen we

Zuid wordt niet opgeschroefd, maar
politie zal in het begin wel vaker
surveilleren in de omgeving.

door l(orrie Hoekstra

ook alleenstaanden gaan plaatsen'i

*

* COA acht de kans klein, maar
kan geen
garanties geven dat er geen kwaadwillende mensen tussen de vluchtelingen zitten: allen hebben een eerste

screening doorlopen.
* Vluchtelingen zijn in
afiruachting van

procedure asielaanvraag en zullen in het
pand enige weken tot maanden verblijven: schatting maximaal 5 maanden.
Er is dus een vrij constante doorstroming.

*Vluchtelingen krijgen uitleg over gebruiken, gewoontes en regels in ons
land.

* Door personeelsleden Noodopvang
(en vrijwilligers) zu llen activiteiten
worden georganiseerd voor vluchteIingen.

* Noodopvang

B'rj signalering van ongewenst gedrag
kunnen buu rtbewoners contact
opnemen met COA via
groningen@coa.nl , wijkagent via
www.politie.nl of het algemeen
nummer van de politie bellen: 0900-

8844.

*

Bij dringende zaken kan men 1 I2
bellen: politie heeft toegezegd binnen
15 minuten ter plaatse te kunnen zijn.

* Gemeente zal nog kijken naar
invoering van speciaal noodnummer,
zoals in Weert.
* Gemeente zal ter plekke de straatverlichting bekijken en eventueel
aanpassen.
* Gemeente zal ook de vele
bomen en
beschoeiing ter plekke bekijken en

eventueel gaan rooien of snoeien.

een open instelling en
heeft géén avondklok.
is

* COA heeft een contract met particuliere verhuurder gesloten van één

jaar met mogelijke verlenging van
een halfjaar.
* Gemeente heeft tijdelUke

omgevingsverg unning verleend voor
de gebruikelijke 5 jaar.
* Excuses van de burgemeester
dat
bu u rtbewoners (o.a. bewoners
Piccardthof) te laat of helemaal niet
door de gemeente zijn geïnformeerd en

* Gemeente zal iets gaan
doen aan de

huidige sombere uitstraling van het
gebouw.
* Gemeente en COA zullen
een

klankbordg roep (overlegcommissie)
installeren waarin naast gemeente en
COA, buurtbewoners, scholen,

instellingen (ziekenh uis),
vertegenwoordigers van bed rijven,
politie, etc. zitting hebben.

*Voor buurtbewoners zullen in het
pand rondleidingen worden
georganiseerd.

uitgenodigd.
* Burgemeester zegt toe dat bewoners
van woonwijkTer Borch in het vervolg
ook in informatievoorziening worden

Actuele informatie over de Noodopvang
is te vinden op de website van de
gemeente:

meegenomen, evenals de scholen in Ter

http:/lgemeente.groningen.nl/nood

Borch.

opvang-vluchtelingen

* ln het gebouw komen 25 personeelsleden te werken evenals 25 beveiligers:

Namens het bestuur,

24
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Binnenstebuiten
Taal definieert de wereld om je heen.
Taal biedt tegelijkertijd een raam
naar binnen. Je zegt met je woorden
niet alleen iets over de wereld buiten
jou, maar je woorden zeggen ook
iets over jou. Waarom kies je welke

woorden?
Taal is om te gebruiken, niet om te

ontleden. Stelje wilt een broodrooster gebruíken en je moet'm eerst
uit elkaar halen voordat je brood
mag roosteren. Dan rooster je liever

niet en kiest voor muesli. Vervolgens
merk je dan dat je de ingrediënten
van de muesli gaat rubriceren.
Samengestelde ontbijtgranen
hebben veel weg van samengestelde
zinnen is een conclusie die je liever
niet trekt tijdens je ontbijt. Je besluit
de volgende dag havermout te eten.

je buurt te beschrijven, niet om'm te ontleden in
kavels, huizen en straten. Hoe jij je
buurt beschrijft, zegt mogelijk meer
over jou dan over je buurt. Waarom
Taal gebruik je om

kies je welke woorden?

Tijdens je ontbfit kun je je

taalregister voor de komende dag
overdenken. Als je dan van binnen
naar buiten gaat en je oprit afrijdt de
straat in, wat ervaar je dan? Gewoon
een brij van indrukken binnen laten
komen. Soms hoef je geen woorden
te gebruiken. Valt er ook niks te

ontleden.

Wim Hut

* Vrijwilligers zijn
meer dan welkom.

Aanmelden kan via groningen@coa.nl
x In het pand komt
een welkomstwinkel

/ tevens inleverpunt (voor kleding,
schoeisel etc.) van het Rode KruÍs.

* Mankracht van politie team Groningen
piccardthof nieuwsbrief 3-201
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Breaking News: 3 kalfjes!
In het natuurgebied tussen Waterhoen en
Piccardthof-tuinvereniging grazen Schotse
Hooglanders. Sinds kort hebben ze maar
liefst 3 kalfjes! Zolang ze nog niet door de

boer zijn opgehaald om in de boerderij
gezet te worden, kun je ze bekijken. Maar
let op: kom nooit tussen moeder en kalf te
staan.

Fietstocht met Natuurmonumenten
Nadat de fietstocht met Natuurmonumenten op de eerste geplande datum
helaas geannuleerd moest worden
vanwege het slechte weer, vond op 3 juli
's avonds met mooi weer een geslaagde
herkansing plaats. De fietstocht was een
vervolg op de lezing die boswachter Bart
Zwiers tijdens de jaarvergadering afgelopen januari heeft gehouden. Na een
korte inleiding van Bart hebben we eerst
wandelend een rondje over de boerderij
aan de Madijk gemaakt en de beoogde
plaats van het door de vereniging geschonken bankje bekeken. Zoals we van
Bart gewend zijn, wordt het weer iets
bijzonders: een verhoogde bank tussen
twee bomen aan een zijpaadje van de
Zanddijk, van waaruit het goed vogels
spotten zal zijn. Vervolgens hebben we de
fietsen gepakt en zijn we via de Zanddijk,

de Weringsed'rjk en de Langmadijk naar
het Peizerdiep gereden. Hierb'rj zijn we
regelmatig gestopt omdat Bart ons op een

bijzonder vogel of andere natuur wilde
wijzen. Vervolgens zijn we via de Roderwolderdijk door het gebied van Staatsbosbeheer en via de Bommlier en de Zanddijk
weer terug gereden terw'rjl de schemering
langzaam begon te vallen. Het was een
geslaagde tocht, die om een vervolg over
een paar jaar vraagt. Foto's zun te vinden
op onze facebookpagina
(facebook.com/Picca rdthofplas).
Wim Borghols
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