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Wijksportdag is
kroon op de wijk
Eerste
succes
voor nieuw
project !
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september was een
zonnige dag, met heel
veel kinderen en grote mensen bij elkaar. Met een drankje
in de hand, ontspannen
kletsen met buurtgenoten die
je normaal alleen langs ziet lopen met de hond of tegenkomt
op school bij het wegbrengen
van de kinderen.
Lange rijen voor de suikerspinkraam waarachter buurvrouwen stonden die aan alle
kanten plakten van de suiker.
Jammer dat schminken voor
volwassene niet echt gebruikelijk is. De schilderijtjes die in de
schminktent op de gezichtjes
werden geschilderd waren

prachtig. De grotere kinderen
streden in de voetbal kooi om
de eer van beste voetballer
van de wijk.
Voor sommigen was het tijd
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Een heerlijke middag, en
hopelijk zien we elkaar
volgend jaar weer bij het
volgende feest
voor even iets heel anders:
theatersport, met complimenten voor trainer die de deelnemers enthousiast maakte.
Sporten zonder theater kon
ook bij de skate workshop. De
vier mijl van de piccardthof
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was een succes, menigeen
wilde alvast testen of de conditie al goed genoeg was voor
de vier mijl van Groningen. En
dan dat volleybal! Vele straten
hadden een team samengesteld, soms zelfs op de dag
zelf. Het team Stavasius Groen
had de beste en meest fanatieke spelers, of kwam het door
de fanatieke supporters? Tot
hun eigen verbazing werd het
team eerste.
Een heerlijke middag, en
hopelijk zien we elkaar volgend
jaar weer bij het volgende
feest. Want dit moet wat mij
betreft een jaarlijkse traditie
worden. Zie ook pagina 2.

et nieuwe project in
de Piccardthof, waar
we eerder over berichtten via de website heeft
op het wijkfeest met een
stand haar eerste succes
geboekt.
Velen konden persoonlijk
geinformeerd worden over
het ‘waterzijdig inregelen’
van hun CV en er was
technisch materiaal aanwezig. De eerste aanmeldingen zijn er nu al, en aan de
reacties te merken spreekt
het verhogen van het
comfort en de verwachtte
besparing menig bewoner
zeker aan.
Achter de schermen
wordt nu verder gewerkt
aan het tot stand brengen
van dit project. Lees er
alles over in de bijlage bij
deze nieuwsbrief. Aanmelding kan direct via de antwoordkaart in deze folder.
Verder zullen binnenkort
de zgn. ‘ijkwoningen’ ingeregeld worden [oktober];
als die klaar zijn kan er
met de uitkomsten daarvan
grootschalig in de Piccardthof ingeregeld worden
[november/december].
Volg via de website
(en de media) de verdere
ontwikkelingen en spreek
er met de buren over; hoe
meer er deze kans kunnen
grijpen om voordelig mee
te doen...

H
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Informatiebijeenkomst van het
ziekenhuis van de 21e eeuw

Wijkwaarneming
oensdagochtend, een stille morgen. We
wonen vanmorgen in een wijk waar
iedereen aan het werk is of binnen zit, ongezellig.
Mijn dochter en ik gaan samen opruimen, vele
ﬂessen naar de glasbak en de kranten naar de
container. Het is teveel en te zwaar, dus ik neem de
wandelwagen mee. Op naar de container aan de
rand van de wijk.
En tot mijn verbazing is het daar gezellig druk,
er zijn meer ouders die met de kinderen en de
wandelwagen het container uitje doen.
Of met de hond en de ﬁets alle troep even
wegbrengen. Even kletsen en naar elkaar lachen
en dan weer met de kinderen in de wagen naar
huis.
Waar weer plek is in de garage voor nieuwe
dozen, ﬂessen en kranten, want het kopen houdt
nooit op.
Ik ga denk ik actie voeren voor nog veel
meer recycle bakken, verspreid door de wijk.
We hebben geen supermarkt, en de kroeg in het
multifunctioneelgebouw komt er voorlopig ook niet.
Dus dan maar elkaar ontmoeten bij de schoenen en
kleding bak, de gereedschap voor Kenia container
of de mini compost installatie voor onze eigen
wijkcompost.

W

Ingrid Bousema

De KROON op de WIJK

Het bestuur is 7 juli j.l.
aanwezig geweest bij een
informatiebijeenkomst van het
Martini ziekenhuis aangaande
de nieuwbouw.
De voorzitter van de Raad
van Bestuur, dhr. Thiadens,
vertelde over het principe van
de “Healing environment”. Er
wordt veel aandacht besteed
aan daglicht, uitzicht, kleuren materiaal gebruik, kunsttoepassing en stoffering. Het
Martini Ziekenhuis is 1 van
de eerste ziekenhuizen in
Europa die op deze manier te
werk gaat. Er is daarom ook
nationaal en internationaal veel
belangstelling.
Dhr. Wijnja heeft het gehad
over de ontwikkeling van de
wijk. Er komen steeds meer
bewoners en bedrijven. De Rotonde (bij de Stadjershal) is te
krap voor alle verkeersbewegingen: nl. 7000 per dag. Deze
rotonde had 2-baans moeten
worden. Er is overleg met de
gemeente. Er komt voldoende
parkeergelegenheid. Met
het Openbaar Vervoer is het

Ziekenhuis ook goed bereikbaar. Personeelsleden worden
gemotiveerd te parkeren bij de
Hoornse Plas, al van waar ze
met een pendelbus naar het
ziekenhuis zullen worden vervoerd, i.p.v. dit te doen in de
omringende wijken. Er wordt
hierbij niet altijd op de schoolgaande kinderen gelet.
Een toehoorder was bang
voor de eventuele wateroverlast die het ziekenhuis zou
veroorzaken. De kans dat het
meer (voor het ziekenhuis) zal
overstromen is bleek een kans
van 1 op 5000 te zijn.
Als laatste kwam dhr. Bart
Vos aan het woord. Hij heeft
de leiding over de inrichting van het ziekenhuis. Het
ziekenhuis moet een gebouw
met een ziel worden. Het moet
aan verschillende aspecten
voldoen: het moet een enthousiast gebouw zijn, vitaal, stress
reducerend, warmte en trots
uitstralen.
Voor meer informatie kunt u
kijken op: www.martiniziekenhuis.nl

Start vrijwilligersgroep
Piccardthof
Op zaterdag 5 november a.s.
is de landelijke dag voor landschapsbeheer. In het kader
daarvan zal er met vrijwilligers
onderhoud gedaan worden
aan de hiernaast genoemde
verbindingszone.
De werkzaamheden zullen
voornamelijk uit het verwijderen van jonge Elsjes bestaan.
De werkdag begint om 10:00
uur en zal tot ongeveer 15:00
duren. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden
bij Landschapsbeheer op de
website www.natuurwerkdag.
nl Op deze website staat ook
meer informatie over deze dag.
Wie liever niet wil snoeien,
maar wel bijvoorbeeld vogels
wil inventariseren, kan zich
opgeven Jacob de Bruin van
Natuurmonumenten Paters-

wolde. Hetzelfde geldt voor
wijkbewoners die natuureducatie in de wijk mee willen
helpen ontwikkelen. Of die de
verschillende plantensoorten in
kaart willen brengen. Er is niet
zoveel onderhoud rondom de
plas en de wijk noodzakelijk,
maar een paar dagen per jaar
zijn ook daarvoor vrijwilligers
nodig. We zijn allemaal hier
vrijwillig komen wonen. Dus
in zekere zin betekent dat ook
dat we allemaal al een beetje
vrijwilligers zijn die de wijk
mooi willen houden. Maar als
vrijwilliger bij Natuurmonumenten ben je het dan net even
meer.
Voor meer informatie kun
je bellen of mailen met Jacob
de Bruin: (050) 3092387 of
j.debruin@natuurmonumenten.

 We zijn alweer bijna twee maanden
verder na het sportgebeuren in de wijk. In
deze nieuwsbrief nog een korte impressie
met enkele foto’s.
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Nog MEER genieten
van de NATUUR

D

ierlijke en plantaardige wijkbewoners zoeken medebewoners voor
onderhoud aan de omgeving
In de Piccardthof wonen is in
een stad dicht bij
de natuur wonen.
Het ‘beste van
twee werelden’
stond destijds in de
brochures die onze
wijk aanprezen.
Natuurmonumenten
beheert de natuur in
en om onze wijk. En
Natuurmonumenten
kan wel wat hulp
gebruiken bij het
beheren van de Piccardthofplas.
Jacob de Bruin
van het beheerteam
Groningen/Noord
Drenthe benadrukt
dat het belangrijk
is voor Natuurmonumenten dat zij
“een aantal oren
en ogen hebben”
in de Piccardthof.
“Om te weten of we
het gebied goed
beheren moeten we
weten hoe het met
de vogels, planten,
dagvlinders, vleermuizen, etc. in het
gebied gaat. Door de planten en dieren
te inventariseren krijg je daar een indruk
van.” Daarnaast kan
Natuurmonumenten
ook extra handen
gebruiken tijdens
een paar werkdagen per jaar. Op die
dagen wordt onder
leiding van Natuurmonumenten op
een zaterdag aan
onderhoud gedaan.
Natuurmonumenten
zorgt voor gereedschap. Ook vrijwilligers voor jeugdeducatie zijn welkom.
“De jeugd is de
toekomst, daarom vindt Natuurmonumenten het heel belangrijk om de jeugd bij de
natuur te betrekken,” aldus De Bruin.
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Rond onze wijk gaat het redelijk goed
met de natuur. Dat is een stimulans om
ervoor te zorgen dat dat ook zo blijft.
Tegelijkertijd moet er
onderzocht worden
op welke plaatsen de
natuur nog verbeterd
kan worden. Momenteel wonen er
een aantal paartjes
ijsvogels rond de Piccardthofplas. Reeën,
fazanten, hazen en
buizerds hebben hun
leefgebied tot aan de
rand van onze wijk.
De Piccardthofplas
is op sommige plekken ruim 20 meter
diep. Door het diepe water en een zoute
kwel heeft deze plas een unieke waterkwaliteit. Omdat het
water zo diep is,
vriest de plas nooit
dicht. Ook dat is een
bijzondere kwaliteit waar dankbaar
gebruik van wordt
gemaakt door allerlei
vogelwintergasten,
zoals smienten. Er
komen ook bijzondere vissoorten en
dieren voor zoals de
Rivierdonderpad en
de Kleine Modderkruiper.
Tussen de Piccardthofplas en de
Hoornse Plas is een ecologische verbindingszone aangelegd die het mogelijk
maakt dat allerlei
dieren de Piccardthofplas kunnen
bereiken. Deze
verbindingszone
bestaat uit een beek
met twee vistrappen
en bloemrijke graslanden omzoomd
met opgaande beplanting van struiken
en bomen.
De ecologische
verbindingszone is
geschikt voor veel
diersoorten zoals: reeën, vleermuizen,
egels, marterachtigen, muizen, vissen,
salamanders, libellen en vlinders.
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Plaats
maken

I

n de zomervakantie
hadden we het ons al
voorgenomen: als we
weer thuis zijn, gaan we
veel opruimen. Vier weken
Frankrijk op een paar
vierkante meters tussen
tentdoek hadden ons doen
beseﬀen dat we ook met veel
minder spullen heel gelukkig
kunnen zijn. Bovendien
was ons huis de afgelopen
jaren gewoon veel te vol
geworden. Er kwam van
alles bij en er ging bijna
nooit iets weg.
Vol goede voornemens en
zeer rigoureus gingen
we te werk. Alles wat we
de afgelopen twee jaren
niet hadden gebruikt, kon
het huis uit. Op de oprit
stapelden we elektrische
apparaten, doorgezakte
stoelen en dozen roestige
keukenspullen. En ook de
hele babyuitzet kon wel
weg. De jongste is inmiddels
zes. Marktplaats.nl was
mogelijk de oplossing. Ik
was er nog nooit op geweest,
maar het wijst zich vanzelf
en voor ik het wist stonden
onze box en babybedje te
koop. Interessante site,
trouwens. Veel rubrieken.
Ik ging even kijken wat
er zoal nog meer wordt
aangeboden... jonge poesjes.
We stuurden een mail dat
we er wel twee wilden.
Toen ik even later opkeek
van mijn beeldscherm naar
buiten realiseerde ik me
hoe ik ongemerkt in een
merkwaardige situatie
terecht was gekomen. Op de
oprit stonden een box, een
babybedje, een babybadje,
een babystoeltje en een
babydraagzak. Klaar voor
vertrek. Mijn scherm
vertoonde een babysite. Ik
was namen aan het zoeken.

Korrie Hoekstra
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Speurtocht ‘‘de Braak’’ in Paterswolde
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Dicht bij onze wijk is
veel natuur te vinden.
Dit weten we al van
excursies die georganiseerd zijn rond de
Piccardthofplas. Een
stukje verder, maar
zeker de moeite waard,
is een bezoek aan het
landgoed de Braak
in Paterswolde. Ga
richting Paterswolde,
na de ijsbaan rechtsaf.
Vooral voor kinderen is
het bezoek nog leuker
als ze deze speurtocht
kunnen maken! De
antwoorden zijn te vinden op de bordjes van
Natuurmonumenten en
op de website:

2. Als je onder de overhangende tak door bent gelopen zie
je aan de overkant een grote
bruine boom. Wat is dat voor
boom?
A Berk
B Beuk
C Eik

www.natuurmonumenten.nl.

9. Waaruit bestaat de dakbedekking van het witte huis?

Veel plezier!

10. Welke vogel woont NIET in
het bos, denk je?

Volg de blauwe pijlen
op de paaltjes.

© 2005

4. Hoe oud is het doolhof?
5. Wat is het donkere laantje?
6. Hoeveel bomen staan in het
gangetje?

C Arend

7. Als je het bos verlaat kom je
langs een veld. Welke dieren
staan in het veld?
8. Wat is een vrouwenmantel?

A Roek

11. Wonen er ook vleermuizen in het bos denk je?
A JA
B NEE
12. Hoeveel padden komen
er jaarlijks in de Braak om
hun eieren inde vijver te leggen?
A honderden
B duizenden
C Meer dan 10.000

1. In welke plaats zetelt de
vereniging Natuurmonumenten?

Overige berichten

Korrie Hoekstra interviews
mail@tekstduik.nl

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 adresgegevens naar de secretaris en het
contributiegeld over te maken op
Postbank rekeningnummer 5235257
ten name van de bewonersvereniging
Piccardthofplas.

B Reiger

3. Het doolhof is
A Engels
B Nederlands
C Frans

Zoek de antwoorden op
de volgende vragen:

NIEUWSBRIEF
Frank Fokkema redactie / layout
frank.fokkema@home.nl

Kopij naar: info@piccardthofplas.nl
Verschijnt in februari, mei, september
en december
Druk: Gasunie Repro
Oplage: 240 exemplaren
€ 0,70 per exemplaar
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SOEPGANZEN
Natuurmonumenten is benieuwd naar wat er in de wijk
leeft wat betreft soepganzen.
Dat zijn de witte ganzen die
frequent in en rond de wijk
zijn aan te treffen. Via de
website wordt u gevraagd om
uw mening bij de websitestelling.
IMPROVISATIETONEEL
De feestdag van onze wijk
haddden een aantal mensen zich opgegeven voor de
workshop improvisatietoneel.
Voor vele mensen hun debuut! Ook heel wat kinderen
waren van de partij. De work-
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shop werd gegeven door Frank
Smallegange uit Amsterdam.
Er werden veel oefeningen
gedaan die steeds wat moeilijker en uitgebreider werden.
De oefeningen varieerden van
elkaar kado’s geven en improviseren wat er in zit, in een
winkel door middel van vragen
ontdekken wat je komt ruilen,
in enkele seconden met z’n
zessen een paperclip uitbeelden of een ﬁets etc. Iedereen
deed zijn/haar best. Het werd
met veel plezier gedaan. Alle
deelnemers vonden het een
zeer geslaagde workshop met
dank aan Frank Smallegange
die benadrukte dat je bij impro-

visatietoneel eigenlijk geen
fouten maakt, omdat het de
bedoeling is dat je het eerste
doet wat in je opkomt.
Een goed idee van de Feestcommissie en zeker voor
herhaling vatbaar!
WIJKNAJAARSOVERLEG
Zoals elk jaar is er weer een
overleg geweest met Harrie
Delemarre, onze Stadsdeelbeheerder. Zaken als het
ondergronds gaan van de
papier- en glascontainers,
een plek in de wijk voor de
jeugd en vuil in het water bij
de groenstrook zijn aan de
orde gekomen.
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