
Op zaterdagochtend begonnen we met opbouwen van het 
jaarlijkse buurtfeest. We konden mooi op tijd beginnen met de 
programmaonderdelen en zagen al snel dat het druk werd op 
het feestterrein. 
Veel kinderen genoten van het springkussen en de stormbaan 
en het pony rijden. Daarnaast waren er activiteiten in de tent 
georganiseerd door de junior feestcommissie.
 Na een geslaagde middag werd er Chinees gegeten, dat was 
een groot succes. Tijdens het eten waren de Rosetjes aan het 
sound checken. Na het eten kregen we een leuk en gezellig 
repertoire te horen zodat er veel mensen bleven hangen. 

Helaas na afloop van de Rosetjes zijn we er achter gekomen 
dat er  een springkussen motor en een verlengsnoer miste. 
Dat was toch wel een smetje op de succesvol verlopen dag. 
Hopelijk volgend jaar weer een succesvol feest met nieuwe 
leden in de feestcommissie.

Het volgende feestgebeuren, is de Kerstborrel op 
zaterdagmiddag 20 December.

 Het was een geweldig feest!
 Friso Hoexum namens de feestcommissie.
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                                    Uitnodiging Kerstborrel Zaterdag 20 December vanaf 16.00 uur. 

Wijkfeest Waka Waka!



piccardthof   3-2014nieuwsbrief

Wensboom Dennie 
Op de Grote Markt in Groningen staat 
in december altijd een mooie grote 
Kerstboom. Dit jaar wordt de boom 
verzorgd door de 6 Groninger Rotary 
clubs. De vele (led) lichtjes in de boom 
brengen geld op voor het goede doel. 
Hiervoor worden speciale wens/ 
kerstkaarten uitgegeven. Per 
verkochte kaart (à € 5, - inclusief 
envelop) komt er één lichtje in de 
boom. Dennie komt de komende 
weken als figuur tot leven op stads-
bussen, op posters en verschijnt 
metershoog op allerlei plekken in de 
stad. Dennie vindt dat een Kerstboom 
meer moet doen dan stralen en mooi 
zijn. Dennie trekt zich het lot aan van 
kinderen die het moeilijk hebben. De 
goede doelen hierbij zijn de Beatrix 
Kinderkliniek en de Weekendschool. 
Steun ook deze mooie kerstgedachte 
en koop dit jaar uw wenskaarten bij 
een van de deelnemende winkeliers in 
de Stad. Grotere aantallen voor de 
hele straat of bijvoorbeeld voor 
traditionele ‘Kerstpakketten’ kunt u 
ook via mij bestellen. 
Namens alle kinderen alvast dank! 

Annemieke Wouterse: 
wouterse@nom.nl

meer leuke foto’s ? kijk op www.piccardthofplas.nl

Feestelijke opening van het Jan Evenhuispad!

Ra,ra, wat zie ik?

Op donderdag 9 oktober was het eindelijk zover dat het Jan Evenhuispad werd 
geopend. Bij deze een fotocomplicatie ervan. 
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Column door Korrie HoekstraColumn door Korrie HoekstraRa,ra, wat zie ik?

Flyposter.nl

Lekker samen lopen in de wijk? Mijn 
hond is enthousiast. Gelokt door de 
geuren van soortgenoten die haar 
voorgingen, kuiert zij snuffelend door 
het gras. En ik zie haar naar mij kijken. 
Wat moet je toch met zo’n zakje? 
Hondje … dat moet je weten: de baas 
moet jouw poep opruimen.

Zorgvuldig ruim ik de verse drolletjes 
van mijn viervoeter op. Een kleine 
moeite eigenlijk en wel zo hygiënisch. 
Waarom doen niet alle baasjes dit?
Teleurgesteld kom ik thuis. Het beeld 
van de vele drollen in verschillende 
kleuren en maten krijg ik niet uit mijn 
hoofd. Bah mensen!

Het wordt tijd om een stukje te schrijven 
voor de wijkkrant.

Martine Vos
Kuifeend 1

 Voor bewoners die activiteiten orga-
niseren, valt het vaak niet mee om 
dit bekend te krijgen onder stadjers. 
Een flyer met informatie over de 
activiteit is weliswaar zo gemaakt. 
Maar hoe verspreid je die flyer nu zo-
danig dat je een grote groep geïn-
teresseerden bereikt? Op steeds meer 
openbare plaatsen zijn flyers niet 
welkom. En daar waar flyers nog wel 
zijn toegestaan, liggen er vaak al zo-
veel dat jouw flyer niet meer opvalt. 
Huis-aan-huis flyeren is vaak ook geen 
optie. Het is een tijdrovende klus en het 
aantal nee-nee-stickers bij de deuren 
lijkt alleen maar toe te nemen.

Vanaf 1 september wordt het actieve 
bewoners gemakkelijker gemaakt. Vanaf 

dat moment kunnen activiteitenflyers 
gratis online worden geplaatst. Zelf nog 
flyers verspreiden is dan niet meer 
nodig. Het voordeel hiervan is, dat de 
flyers ook toegankelijk zijn voor mensen 
met een nee-nee-sticker bij de deur. Zo 
wordt een groter publiek bereikt.

Helpt u ook mee om van dit bewoners-
initiatief een succes te maken? Vertel u 
familie, vrienden, buren, collega’s 
etcetera er dan over.

 Meer weten: www.flyposter.nl.

Reëel virtueel water 

 Vandaag regen. Een glas water voor me. 
Best lastig om de aanbevolen hoeveel-
heid van anderhalve liter water per dag 
binnen te krijgen zonder je opgepompt 
te voelen. Water is doorzichtig. Je ziet het 
en ook weer niet. Als je niet beter zou 
weten, zou je denken dat water ergens 
op de grens van virtual reality en de 
realiteit ligt. Als je wel beter weet, dan 
heb je door dat water veel met virtueel 
te maken heeft.

Met elke hap die je binnenkrijgt, consu-
meer je minstens een halve badkuip 
water. Je ziet het niet, maar het is er wel. 
Of liever gezegd: het was er om die hap 
te produceren. Een flinke hamburger kost 
qua productie bijna 4000 liter water en 
een kopje koffie 200 liter. Aardappelen, 
rijst en brood doen ook al gauw een paar 
duizend liter per kilo. Sommige bereken-
ingen geven aan dat we op deze manier 
bekeken gemiddeld per persoon elke 
dag 3500 liter water eten. Er is een begrip 
voor: virtueel water en Nederland zit in 
de wereldtop 10 van import en export 
van virtueel water. Als gevolg van onze 
import valt meer dan 80% van het water-
gebruik voor onze consumptie buiten 
Nederland.

Wat ik daarvan vind? Daar moet ik nog 
eens goed over nadenken. Dat denken 
lukt me nu niet zo. In mijn hoofd zit 
namelijk de gedachte dat het maar zo 
zou kunnen dat we als inwoners van de 
Piccardthof per maand de inhoud van de 
Piccardthofplas aan water consumeren. 
Gelukkig dat het vandaag regent.

PS. Bereken je eigen waterfootprint via 
een van de calculators die je vindt op 
www.waterfootprint.org

Dinsdag 11 november      Sint-Maarten
Zaterdag 20 december              Kerstborrel
Dinsdag 27 januari 2015           Algemene Leden Vergadering
                                                               spreker: Bart Zwiers van Natuurmonumenten 

Agenda
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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  Ilse v/d Waaij  
     secretaris@piccardthofplas.nl

Penningmeester  Lieuwe v/d Werff  
     penningmeester@piccardthofplas.nl

Bestuursleden
Wim Bussemaker
     w.r.bussemaker@hccnet.nl
Erik Swinkels   
     erik.swinkels@gmail.com
Tonia Faber   
     louweentonia@hotmail.com
Wim Hut        
     wjhut@planet.nl

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.

Colofon

De doorstroming van het verkeer van 
en naar het Martiniziekenhuis is op dit 
moment onder het gewenste niveau. 
Tijdens de ombouw van de Zuidelijke 
Ringweg zal de komende jaren tijdelijk 
ook nog eens meer verkeer gebruik 
gaan maken van de Laan Corpus den 
Hoorn.

Alle reden voor de gemeente Groningen 
onderzoek te doen naar verbetering van 
de verkeersdoorstroming. Uit dit onder-
zoek volgen enkele wijzigingen in het 
wegennet rondom het Martinizieken-
huis. Het bestuur van de bewoners-
vereniging ontving een uitnodiging 
van de gemeente Groningen te komen 
praten over aanpassingen rondom Laan 
Corpus den Hoorn.

De veranderingen kort op een rij:

* er komt een bypass langs de huidige 
Boerhaave-rotonde waardoor het 
verkeer vanaf de A7 gemakkelijker naar 
het Martiniziekenhuis kan rijden;

* er komen waarschuwingslichten op de 
Boerhaave-rotonde voor ambulances 
die vanaf de nieuw te realiseren 
ambulancepost richting de A7 willen 
rijden;

* de huidige weg aan de voorzijde van 
het Martiniziekenhuis (nu alleen ge-
bruikt door ambulances, bussen en 
taxi’s) wordt een doorgaande weg 
voor alle verkeer;

* het wordt straks weer mogelijk vanuit 
het zuiden links-af-te-slaan naar de A7 
bij de verkeerslichten Paterswoldseweg 
/ Laan Corpus den Hoorn (extra links-af-
rijstrook)

* de Van Swietenlaan -die achter het 
Martiniziekenhuis loopt- wordt straks 
grotendeels éénrichtingsverkeer: er 

komt een bussluis ter hoogte van de 
uitgang van de parkeergarage waardoor 
het straks onmogelijk wordt vanuit het 
zuiden richting de Boerhaave-rotonde 
te rijden;

* voorts worden verkeerslichten 
aangepast en worden er borden 
aangebracht.

Het bestuur van de bewonersvereniging 
heeft een aantal specifieke wensen en 
opmerkingen ten aanzien van de 
plannen neergelegd bij de gemeente 
Groningen:

* bekijk de mogelijkheid tot doortrek-
king van het huidige fietspad achter de 
bedrijven aan de Van Swietenlaan vanaf 
de ingang van het volkstuincomplex 
tot aan de Boerhaave-rotonde. In casu 
verharding van het nu al aanwezige 
voetpad: fietsers hoeven dan niet meer 
verplicht gebruik te maken van de 
drukke Van Swietenlaan.

* bij realisering van de bypass bij de 
Boerhaave-rotonde rekening houden 
met de thans aanwezige 
onoverzichtelijke zebrapaden.

* verlaging van de trottoirbanden aan 
de Laan Corpus den Hoorn: auto’s met 
pech kunnen dan sneller van de 
doorgaande weg geduwd worden.

Na goedkeuring van de huidige 
plannen door de gemeenteraad, zal nog 
in 2014 met alle werkzaamheden / 
wijzigingen worden begonnen. Dus 
géén gefaseerde aanpak, maar 
totaalaanpak van het gehele gebied 
rondom het Martiniziekenhuis.

Wim Hut             

Verkeersmaatregelen rondom het Martiniziekenhuis
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