
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een succesvol 
wijkfeest. Her en der waren wat aanpassingen gedaan in het 
programma, omdat het ook voor het wijkfeest in tijden van 
crisis minder budget beschikbaar was. Aan feestgehalte 
hebben we niks ingeboet. Het weer zat dit jaar ook absoluut 
mee, de zon scheen gezellig op het feestterrein. Aan de vele 
activiteiten in de middag werd door zowel jong als oud 
meegedaan. De rodeostier en het spijkerbroek hangen waren 
toppers in het programma. Om 4 uur ging traditiegetrouw de 4 
mijl van start. Dit jaar waren er minder volwassen lopers, maar 
dit werd gecompenseerd door de aanwas aan jeugd die de 
wedstrijd liepen. 

Na al die festiviteiten begonnen rond 5 uur de magen wel te 
rammelen. Voor de warme hap was er dit jaar de frietkraam. 
De patat, frikadellen en kroketten vonden gretig aftrek in de 
hongerige magen. Voor herhaling vatbaar, want de patat-
bakker heeft meerdere keren zijn voorraad moeten aanvullen. 
Het avondprogramma ging van start met dansoptredens en er 
werd enthousiast meegedanst met de workshop linedance. 
Deze dansoptredens gingen naadloos over in de karaoke en 
disco in de tent. Waren hier aan het begin van de avond vooral 
de kinderen die de dansvloer onveilig maakten, in de loop van 
de avond werd de 'vloer' overgenomen door de groeiende 
groep tieners in onze wijk. 
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Er schijnen zelfs al eerste verkeringen te 
zijn ontstaan!

Het was weer een geslaagd wijkfeest, 
waar we als wijkgenoten in een 
ontspannen sfeer met elkaar hebben 
kunnen vieren dat we in een super leuke 
wijk wonen. Dit hebben we te danken 
aan alle vrijwilligers en de leden van de 
feestcommissie en de 
juniorfeestcommissie. Want zonder hun 
inzet was het organiseren van dit 

wijkfeest niet mogelijk geweest. 
Vindt u het leuk om mee te helpen aan 
het feest van volgend jaar, meldt u dan 
aan bij de bewonersvereniging.

Het volgende activiteit van de feestcom-
missie is de kerstborrel op zaterdag 22
december van 16.00 tot 18.00 uur met 
sneeuw, warme chocolademelk en 
gluhwein.

Het ‘bruggetje’. 
Maak je wel eens gebruik van het 
‘bruggetje’?’ Je weet wel het ‘bruggetje’ 
dat de afstand tussen de Snip en de 
Terborchlaan overbrugt. 
Deze ‘brug’ mag er eigenlijk niet zijn maar 
velen hebben er wel behoefte aan. 
Constructief is de ‘brug’ niet meer dan 
enkele balken over de sloot, niet veilig 
maar wel functioneel. Deze ‘brug’ ligt er al 
jaren en omdat deze ‘brug’ niet mag 
bestaan, heeft de gemeente de balken ook 
wel eens weggehaald. Na een dergelijke 
actie van de gemeente was er altijd wel 
weer een bewoner die nog enkele balkjes 
had liggen om de ‘brug’ te herstellen. 
Welnu deze ‘brug’ is nu een belangrijke 
verkeersader geworden om onze wijk met 
Terborch te verbinden. Naast de vele 
kinderen die hier gebruik van maken om 
naar school te gaan, zijn er ook anderen 
die hier de sloot kruisen. De ‘brug’ wordt 
gebruikt door jong en oud, mens en dier. 
Zelfs moeders met kinderwagens of met 
kinderen op de fiets maken er gebruik van. 
Soms levert het hilarische taferelen op als 
iemand de overkant niet helemaal droog 
haalt. Tot nu toe is het grappig om iemand 
met een nat voetje langs de overkant 
omhoog te zien klimmen maar het kan 
ook anders aflopen. 
Al met al heeft het bestuur besloten om 
toch de ‘brug’ weer op de agenda te zetten 
in het overleg met de gemeente. Het 
uitgangspunt is om deze illegale brug te 
wijzigen in een legale brug, een brug 
waarmee we de sloot goed en veilig 
kunnen overbruggen, gekoppeld aan een 
oversteekplaats. 
Het gesprek heeft al weer enige tijd 
geleden plaats gevonden maar een 
oplossing laat nog op zich wachten. 
Inmiddels blijkt er ook politieke 
belangstelling te zijn om deze brug te 
realiseren. 
Het bestuur wacht de reactie af. Zodra er 
nieuws is komen wij erop terug in een 
volgende nieuwsbrief. 

Speeltoestel. 

Het grote speeltoestel in de groene scheg 
wordt vervangen. Het oude toestel vol-
deed niet meer aan de gestelde eisen. 
In overleg met de gemeente heeft het 
bestuur een alternatief uitgezocht. Het 
nieuwe toestel wordt binnenkort geplaatst 
en komt met betrekking tot de speel-
mogelijkheden overeen met het huidige 
toestel. 

Column door Geky in ‘t HoutColumn door 

meer leuke foto’s ? kijk op www.piccardthofplas.nl
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Column door Korrie HoekstraColumn door Korrie HoekstraZonnepanelen

Op het forum op de website 
(www.piccardthofplas.nl) is een oproep 
gedaan aan mensen die overwegen 
zonnepanelen te installeren, om de 
krachten te bundelen. Wie interesse 
heeft kan contact opnemen met Ilse van 
der Waaij via Ilse@vanderWaaij.nl.

Voor wie eerst nog meer wil weten over 
zonnepanelen zal Peter Breithaupt van 
Grunneger Power een presentatie 
geven op de Algemene Leden Verga-

dering van de vereniging op dinsdag 
29 januari 2013.  Grunneger Power 
(www.grunnegerpower.nl) is een 
organisatie die advies geeft over het 
aanschaffen van zonnepanelen. Ze zijn 
niet gebonden aan leveranciers, dus 
onafhankelijk. Peter Breithaupt zal 
ingaan op onderwerpen als: hoe kies je 
zonnepanelen, hoe kies je een 
leverancier, wat kun je zelf doen, waar 
moet je aan denken als je zonnepanelen 
wilt, en nog veel meer.

De snelheid op Rijksweg A7 is vanaf 
afslag Hoogkerk richting Groningen (en 
vice-versa) per 1 september j.l. verlaagd 
tot 100 km/u. Dit geeft een lichte 
vermindering van de geluidsbelasting in 
het Noordelijke deel van onze wijk.

Wat de nieuwe plannen voor de A7 / 
Zuidelijk Ringweg betreft wordt nog 
steeds gewacht op het verschijnen van 
de Milieu Effect Rapportage (MER). 
Oorspronkelijk zou de MER voor de 
zomer van 2012 gereed zijn; het 
verschijnen is toentertijd verschoven 
naar eind september / begin oktober 
2012.

De gemeente Groningen heeft besloten 
de “Helperzoom” proef met de 
snelheidsdisplays in het najaar van 2012 
uit te breiden en te starten op de drie 
meest urgente lokaties. 
De Paterswoldseweg staat als nummer 
15 ook op de overzichtslijst van de 
meest urgente 50 km/h lokaties. Zij het 
dat van gemeentewege gekozen is voor 
een lokatie nabij het Martini Ziekenhuis. 
Het bestuur van de bewonersvereniging 
heeft het College van B&W per brief 
verzocht deze lokatie te herzien en de 
snelheidsdisplays te plaatsen langs de 
Piccardthofplas en langs onze 
woonwijk.

Typische buren 

Toen we in 2000 in de Piccardthof 
kwamen wonen, kregen we het 
vakantiegevoel. Vakantie is voor ons: 
camping. De Piccardthof vertoonde veel 
overeenkomsten met de campings waar 
wij graag op staan: veel natuur, rust en 
een bepaald type mensen. Vrolijke, 
verwachtingsvolle mensen, open voor 
contact. Contact dat wordt verwelkomd, 
zodat je elkaar hartelijk kunt groeten bij 
de kampwinkel of de Albert Heijn in het 
Hoornse Meer. 
Er is nog een overeenkomst met 
campings. Je komt aan en installeert je 
en kijkt hoe anderen aankomen en 
hetzelfde doen: een plekje inrichten met 
een dak boven het hoofd. Of het nu je 
bouwkavel is of je campingperceel, als je 
je eerder settelt dan je buren merk je dat 
zitten achter je huis hetzelfde kan voelen 
als zitten voor je tent. 
En dan, als je op je camping een tijdje 
voor je tent zit, zie je opeens allerlei look-
a-likes van je buren thuis. Het overkomt 
ons elk jaar weer. Of we nu in Spanje, 
Frankrijk of Italië op een camping staan, 
we komen elke zomervakantie 
Piccardthofbuurmannen A, B en C tegen. 
Ze zien er steeds iets anders uit, maar 
lijken toch hetzelfde. Buurkids D, E en F 
blijken er vaak ook te zijn. En dan heb ik 
het nog niet eens over buurvrouwen G, H 
en I die ik ’s ochtends in het toiletgebouw 
tegenkom. Soms is het een kapsel, dan 
weer een oogopslag of een loopje, dat 
ons doet denken aan onze Groninger 
buren. Na een week camping konden we 
ook dit jaar weer onze tijdelijke 
buurtgenoten op een Italiaanse 
strandcamping goed rubriceren op basis 
van onze buurervaringen in de 
Piccardthof. Alle andere indelingen in 
typen mensen door gerenommeerde 
psychologen ten spijt. 
Buren zijn toch wel typisch: ze wonen 
niet alleen naast je, maar ook in je hoofd. 

Nieuws van de commissie 
geluidoverlast.



Zaterdag 3 november       Halloween
Zondag 11 november       Sint-Maarten
Zaterdag 22 december     Kerstborrel
Zaterdag 29 januari           Algemene Leden Vergadering 

Agenda
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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.

Colofon

Onlangs zijn de 3 keien herplaatst die 
eerder aan de Paterswoldseweg lagen, 
waar nu het beeld “de Peren” staat. Het 
grote beeld verdiende volgens de 
kunstenaar Gert-Jan Mulder een eigen 
vrije ruimte, ontdaan van andere 
elementen. U kunt het verschil nu 
beoordelen.

De granieten keien lagen in een patroon 
[zie het artikel ‘keien in het veld’ van 
maart 2008] die de 4 windrichtingen 
aangaf. Dit idee is in een andere vorm 
opnieuw toegepast. Nu wordt in 1 lijn 
de Noord-Zuid richting aangegeven en 
kan haaks daarop de Oost-West richting 
gedacht worden.

Om er verder een meerwaarde aan te 
geven is onlangs begonnen er een 
element aan te voegen, namelijk zgn. 
“cupmarks”, schaalkuiltjes. Dit zijn 
ondiepe kuiltjes in en door steen 
gehouwen. 

Deze schaalkuiltjes worden over de hele 
wereld (!) gevonden bij archeologisch 
interessante sites zoals steencirkels en 
rotstekeningen.

Men heeft geen idee van de betekenis 
en/of functie van deze schaalkuiltjes. 
Suggesties dat het destijds te doen was 
om een tekort aan mineralen in de 
voeding te compenseren tot gedachten 
over het gebruik als offerschaaltjes. Men 
vermoedt dat de schaalkuiltjes destijds 
werden aangebracht door herhaaldelijk 
slaan met een (hardere) rolkei op 1 
punt. Die techniek is hier toegepast.

Ze zijn aangebracht om een eeuwenoud 
mondiaal gebruik nieuw leven in te 
blazen, en daarmee een verbinding aan 
te brengen met dat verleden. Op de 
meest noordelijke steen is bovendien 
de Oost- West-as aangeduid door 2 
schaalkuiltjes haaks op elkaar aan te 
brengen.

Met deze herplaatsing heeft de wijk er 
een bijzonder element bijgekregen 
waar ieder zijn of haar gedachten over 
kan vormen. De foto laat de keien op 
hun nieuwe plek zien met in de verte 
het nieuwe beeld.  

De werkgroep “Kunst in de wijk”               

Kunst in de wijk: Keien 2.0
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