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Even voorstellen: maak kennis met 

Bennie, onze nieuwe tuinman! De 

Stadjerpas, ook in 2021 en informatie 

over het wijzigen van uw verzekering 
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De Bouw Advies Commissie is dringend 

op zoek naar nieuwe leden! 

 

  NIEUWJAARSWENS VAN HET BESTUUR 

 

2020 was een jaar waarin alles wat zo vanzelfsprekend was op zijn kop 

kwam te staan. 

Nabijheid van dierbaren 

Gezondheid en welbevinden 

Vrijheid om te bewegen 

En voor velen ook werk en inkomen. 

  

In 2020 kreeg het begrip thuis een nieuwe betekenis. 

Wat waren wij intens gelukkig met ons tweede thuis op Piccardthof. 

  

Daar waar de magnolia bloeide 

Het gras net zo groen was als anders 

“Laten we 

dankbaarheid 

zaaien, en 

verbondenheid 

oogsten” 

Foto: Greta Jansen 
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We konden zwemmen als vanouds 

En we de zomer vierden als altijd.  

Wat voelden we ons dit seizoen thuis op de tuin. 

Veilig en heel vanzelfsprekend. 

Op afstand en toch nabij. 

  

Laten we in 2021 weer samenkomen en elkaar ontmoeten zoals altijd. 

Laten we dankbaarheid zaaien, en verbondenheid oogsten. 

Heel gewoon, en zo vreselijk bijzonder. 

 

 

 

  KENNISMAKEN MET BENNIE 

 

Misschien hebben jullie hem in de afgelopen weken al op Piccardthof gespot: onze nieuwe (tijdelijke) tuinman 

Bennie! Met veel plezier heeft hij onder de bezielende leiding van Ronnie proefgedraaid en omdat deze 

samenwerking tot ieders tevredenheid heeft geleid is in overleg met het bestuur besloten om Bennie voor de 

komende maanden een Participatiebaan aan te bieden. Een Participatiebaan is een re-integratietraject voor 

mensen met een uitkering Participatiewet, met het doel zich te ontwikkelen naar regulier werk. Dit gebeurt door 

hen werkervaring op te laten doen met behoud van uitkering. Bennie zal Ronnie en Martin uiteindelijk voor 16 

uur per week gaan ondersteunen. 

We heten Bennie via deze weg van harte welkom en wensen hem veel succes met zijn werkzaamheden.  

 

 

Kennismaken met Bennie 
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  STADJERSPAS 
 
In 2021 kun je weer gebruik maken van de Stadjerspas. Hiermee kun je 20 euro korting krijgen op je jaarnota. 

Stuur voor meer informatie een email naar penningmeester@piccardthof.nl 

 

  VERZEKERING OPSTAL, INBOEDEL EN GLAS
 

Wil je je verzekering wijzigen of annuleren, stuur dan een email naar penningmeester@piccardthof.nl. 

Vermeld je tuinnummer en het gewenste verzekerde bedrag. De penningmeester geeft de wijzigingen 

(kosteloos) door aan de collectieve verzekering Zicht.  

Je krijgt een bevestiging van deze wijziging (of annulering. 

 

 

“De Bouw Advies 

Commissie heeft 

een belangrijke 

taak op 

Piccardthof” 

 

 

 

  DE BOUW ADVIES COMMISSIE 

 

Voor het seizoen 2021 is de Bouw Advies Commissie 

dringend op zoek naar nieuwe leden!  

Belangrijkste taken:  

• Adviseren op bouwtechnisch gebied, funderings-

vraagstukken en veiligheid 

• Verstrekken van vergunningen voor het bouwen 

van nieuwe huizen en schuurtjes 

• Controleren of de opstallen er goed bij liggen 

• Checken dat een huisje in goede staat verkocht 

mag worden, zoals vastgelegd in onze statuten 

Toezicht op een correcte uitvoering wordt door de 

(meeste) leden als een waardevol goed gezien. Dat is 

ook belangrijk omdat de Gemeente Groningen erop 

toeziet dat wij ons aan de gemaakte afspraken houden. 

 

Wij zijn op zoek naar leden die het een uitdaging 

vinden mee te denken en te adviseren in de bouw- en 

verbouwprocessen van de huisjes op Piccardthof. 

Aangezien er gedurende het gehele jaar huisjes 

worden verkocht en/of verbouwd vervult de BAC een 

belangrijke taak.  

 

Leden die verstand hebben van bouwen zijn zeer 

welkom. Maar ook leden met een gezonde interesse en 

bereidheid om te leren.  

Interesse? Meld je NU aan via 

bouwcommissie@piccardthof.nl 

mailto:penningmeester@piccardthof.nl
mailto:penningmeester@piccardthof.nl
mailto:bouwcommissie@piccardthof.nl
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  CONTRIBUTIE 2021 
 

Het bestuur heeft besloten de contributie en tarieven voor 2021 in verband met de COVID-19 crisis niet te 

verhogen, deze blijven dus gelijk aan die van 2020. Een eventuele verhoging in 2022 zal op de agenda van de 

najaars-ALV worden geplaatst.  

 
 

  BETAALWIJZE JAARNOTA 2021 VOOR TUINEN MET HUISJE 

 

Eind januari ontvangen de leden van de tuinen met een huisje de jaarnota voor 2021. Er zijn drie manieren waarop 

je de jaarnota kunt betalen. 

1. Ineens betalen vóór 15 maart 2021 

2. In 10 termijnen betalen middels incasso. De eerste incasso zal in februari plaatsvinden, de laatste in november 

3. Ineens betalen vóór 15 juni 2021 middels incasso 

Voor de laatste twee betaalwijzen geldt dat je middels een Sepa-incasso formulier, die mee wordt gestuurd met 

de jaarnota, Piccardthof machtigt om het verschuldigde bedrag van je rekening te incasseren.  

Het Sepa-incasso formulier moet je vóór 10 februari 2021 opsturen. Meer informatie volgt eind januari. 

Eerder ingevulde Sepa machtigingsformulieren zijn niet meer geldig! 

 

 

 

 

 

Foto: Jan Willem van Vliet 
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  BETAALWIJZE JAARNOTA 2021 VOOR MOESTUINEN 
 
Begin juni zal de jaarnota van de moestuinen worden verstuurd. De jaarnota dient vóór 1 juli 2021 te zijn voldaan. 

Er kan niet meer vrijblijvend worden overgemaakt. 

 

 

  VERLENGING KEURMERK “NATUURLIJK TUINIEREN”  
 

Normaliter zouden we tegen deze tijd van de AVVN een uitnodiging ontvangen om op te gaan voor de 

herbeoordeling van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, waarvan de 4-jarige termijn in 2021 verstrijkt.  

 

Door de coronacrisis zijn dit jaar veel keurmerkclubs vastgelopen met het natuurlijk beheer en onderhoud van het 

tuinpark. De AVVN heeft besloten om ze een jaar uitstel te verlenen ten aanzien van de herbeoordeling, oftewel 

het recht op het voeren van een Keurmerk met 1 jaar te verlengen. Mede omdat het onzeker is hoe corona dit jaar 

van invloed zal zijn op het hele onderhouds- en ontwikkelingswerk wat betreft -in dit geval- natuurlijk tuinieren, 

heeft de AVVN besloten om voor alle deelnemers de Keurmerken met 1 jaar te verlengen. 

  

Dat betekent dat Piccardthof op de rol staat voor 2022. Volgend jaar om deze tijd zullen we een uitnodiging voor 

de herbeoordeling ontvangen.  

 

Dit houdt natuurlijk niet in dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten! Integendeel, het geeft ons meer tijd om 

een gedegen plan op te stellen. We zoeken daarvoor enthousiaste leden die, aan de hand van de voorwaarden die 

hiervoor door de AVVN wordt gesteld, ervoor gaan zorgen dat Piccardthof ook in 2022 weer vier stippen krijgt.  

Je kunt je aanmelden voor de werkgroep Natuurlijk Tuinieren via tuincommissie@piccardthof.nl. 

 

 

  VANUIT ONZE OMGEVING 
 

Actie tegen dreiging 'Stadspark wordt pretpark'  

In 2020 bleek dat de gemeente van de Drafbaan een evenemententerrein wil maken en daarnaast ook in het 

Stadspark nog meer evenementen wil kunnen organiseren. De plannen voorzien in minimaal 24 geluidsdagen: de 

hele zomer lawaai!  

De actiegroep STADSPARK NATUURLIJK! bestaat uit omwonenden van de omliggende wijken van het 

Stadspark, uit recreanten in de tuinhuiscomplexen en uit natuurliefhebbers die vaak in het Stadspark komen.  

Wanneer je een mail stuurt naar stadspark.natuurlijk@gmail.com ontvang je meer informatie en een vragenlijst 

om mee te doen met de inventarisatie van klachten door overlast.  

Vanuit de klankbordgroep/bestuur is Piccardthof hier nu ook bij betrokken.  

 

mailto:tuincommissie@piccardthof.nl
mailto:stadspark.natuurlijk@gmail.com
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  PICCARDTHOF ZOEKT VRIJWILLIGERS 

 

Heb jij groene vingers? Geniet je van tuinieren? Voel jij je thuis in de buitenlucht en met de voeten in het veen? Ben je 

superhandig en heb je verstand van bouwen? Of vind je het leuk om samen met anderen je handen uit de mouwen te 

steken? Ben je ontzettend creatief? En iemand die goed kunt organiseren?  

Dan zijn wij opzoek naar jou! 
 
Want naast de oproep van de Bouw Advies Commissie zoekt Piccardthof ook mensen die de Tuincommissie 

willen komen versterken. En kan de Communicatiecommissie ook wel een aantal creatieve schrijvers en denkers 

gebruiken. En als we komende zomer allerlei activiteiten voor jong en oud willen organiseren dan kan de 

Ontspanningscommissie nu al aan de slag!  

 
Wij bieden: 

• Een leuk vrijwilligersteam 

• Goede ondersteuning en facilitering vanuit de vereniging 

• Een vrijwilligersverzekering, indien nodig een kilometervergoeding, de juiste materialen en 

benodigdheden 

• Een hoop gezelligheid en een jaarlijks vrijwilligersuitje 

 

Vrijwilliger zijn betekent trouwens zeker niet dat je je verplicht moet binden aan één van de commissies. Er ligt 

ook een aantal interessante tijdelijke projecten te wachten.  

 

Hebben we je enthousiast kunnen maken, laat dan van je horen en meld je aan via: vrijwilligers@piccardthof.nl 

 
Want Piccardthof zijn we samen!  

 

 
   

   CONTACTGEGEVENS  

 

 

ATV Piccardthof 

Piccardtlaan 2 

9728 NE  Groningen 

Tel: 050-5276300 

secretariaat@piccardthof.nl 
 

Storingsnummer schuifhek: 050 – 204 21 66 
 
Tuinlieden: onderhoudpiccardthof@gmail.com 
 
Website: www.piccardthof.nl 

 
 
 

Foto: René Burema 

mailto:vrijwilligers@piccardthof.nl
mailto:secretariaat@piccardthof.nl
mailto:onderhoudpiccardthof@gmail.com
http://www.piccardthof.nl/

