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Het gaat goed met het realiseren van meerdere Knarrenhofjes in de Gemeente
Tynaarlo. In Paterswolde – maar ook in Zuidlaren – is de belangstelling groot om te
wonen in een Hof. Landelijk staan we hoog wat betreft de aanmeldingen van
belangstellenden. Het is natuurlijk prachtig dat binnen een Gemeente in 2 dorpen hard
gewerkt wordt aan die mooie woonvorm.

Voortgang

De Stichting Knarrenhof Nederland en wij als Initiatiefgroep Hof van Paterswolde
werken nu aan de planvorming. De afgelopen maanden zijn er meerdere gesprekken
geweest met de gemeenteambtenaren. Door de coronapandemie gebruikten we tot nu
toe de computer om via Zoom met elkaar te overleggen. De Stichting levert via
architectenbureau INBO de tekeningen die we gezamenlijk bespreken. Het is de
bedoeling dat na de zomervakantie de presentatie aan de wethouders plaatsvindt. In
september zou ook de anterieure overeenkomst getekend kunnen worden tussen de
Stichting en de Gemeente Tynaarlo om de weg naar de grondaankoop mogelijk te maken.
Nog steeds koersen we op het bouwen van 30 woningen met een Hofhuis op het terrein
van de oude Bladergroenschool in Paterswolde. In het voorbereidingstraject hebben we
2 jaar nodig. Het zou prachtig zijn als in de zomer van 2023 de schop in de grond wordt
gezet. Natuurlijk begrijpen we heel goed dat veel belangstellenden nieuwsgierig zijn
naar de vormgeving van het project. In de aanloop naar de bijeenkomst van 28
september zullen de eerste plantekeningen worden verspreid.

Belangrijk – 28 september

Omdat we in ons land de coronapandemie door middel van de vaccinaties in de klem lijken
te hebben, durven we het aan om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren voor de
belangstellenden voor het Hof van Paterswolde. Hierbij doen we de vooraankondiging van
28 september. De medewerkers van de Stichting gaan samen met ons de
voorlichtingsavond organiseren. Vooraf ontvangt u informatie over de plek en de tijd,
daarbij sturen we de agenda zodat u weet hoe de avond verloopt. U kunt zich opgeven
pas na ontvangst van de uitnodiging zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen
verwachten. Voor alle duidelijkheid, de voorlichting is bedoeld voor de belangstellenden
voor het Hof van Paterswolde die staan ingeschreven bij de Stichting Knarrenhof
Nederland. We zien er naar uit om u te ontmoeten.

Initiatiefgroep

In augustus neemt Wim Langenbach als vierde kartrekker plaats in onze Initiatiefgroep.
We waren op zoek naar iemand met ervaring in de financiële wereld. De kennis en
ervaring van Wim kunnen we zeker goed gebruiken.

Kunstwerk

In de hal van de oude Bladergroenschool hangt een prachtige muurplastiek van
kunstenaar Anno Smith (1915-1990). Als de sloop van de school gaat plaatsvinden willen
wij dit werk veilig stellen en een plaats geven in ons Hofhuis. Nu al hebben we daar
contact over met de Gemeente.
Gedurende de weeropbouwperiode in ons land (1945-1965) werden veel panden
gedecoreerd met mozaïeken, reliëfs en tegelplateaus. Een van de meest productieve
decorateurs was de Groningse keramist Anno Smith. Verspreid over heel NoordNederland zijn honderden werken van hem bewaard gebleven. Smith legde zich vooral
toe op het maken van kleurrijk geglazuurd terracotta, een vorm van bouwkeramiek
waarin hij zich had gespecialiseerd. Zeker in de stad Groningen kun je op veel gebouwen
de kenmerkende versieringen van Smith aantreffen.
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