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  VAN HET BESTUUR 

 

Wat was de wereld mooi afgelopen week. De witte sneeuw verhulde het 

grauwe grijs, meren en grachten bevroren en collectief gingen we naar 

buiten om daar, samen op afstand, te genieten van de winterse 

schoonheid van Moeder Natuur. 

Deze verbondenheid en het genieten van de natuur is waar wij als 

vereniging ook voor staan. Net zoals de natuur ondergronds in drukke 

voorbereiding is voor het nieuwe seizoen, zo zijn ook wij achter de 

schermen hard aan het werk voor het aanstaande Piccardt-seizoen. 

  

De nieuwe leden van de Bouwadviescommissie zijn alle lopende 

aanvragen aan het verwerken en zijn bezig met het ontwikkelen van een 

nieuwe visie op welke rol de Bouwadviescommissie wil, kan en moet 

vervullen voor Piccardthof. 

“Een prachtig 

Piccardthof- 

seizoen is 

aanstaande!” 

Foto: Pete Rabbeljee 
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De Tuincommissie heeft ook een aantal nieuwe, enthousiaste leden en is op dit moment bezig met de keuringen. 

Ook de werkgroep Natuurlijk Tuinieren wordt nieuw leven ingeblazen. Het bestuur is druk bezig om alle 

achterstanden weg te werken en de koers voor de komende jaren uit de stippelen en de Klankbordgroep vervult 

een zeer belangrijk taak als waardevolle sparringpartner! 

  

Afgelopen zomer was Piccardthof even (be)stuurloos, maar dankzij voortvarend optreden van Bram de Jonge 

waren we als leden in staat om ons snel te herpakken. We willen Bram en alle leden die zich de afgelopen tijd en 

ook de komende tijd in gaan zetten voor Piccardthof hartelijk danken voor hun denk- en daadkracht.  Met het 

verdwijnen van de sneeuw en het opkomen van krokussen voelen we allemaal dat er een prachtig seizoen 

aanstaande is! 

 
 

  GEZOCHT: NIEUWE PENNINGMEESTER / BESTUURSLID  
 
In verband met het aangaan van een nieuwe uitdaging is onze penningmeester, Maaike van Gorsel gestopt met 
haar werkzaamheden voor Piccardthof. In de afgelopen maanden heeft Maaike de financiële administratie van 
Piccardthof geprofessionaliseerd en heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van het nieuwe 
bestuur. We bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar nieuwe project.  
 
Arjen Miedema heeft zich bereid verklaard om als interim penningmeester te fungeren tot in de ALV van 17 maart 
2021 door de leden een nieuwe penningmeester zal worden gekozen. Hiermee wordt de voortgang van de 
financiële zaken binnen Piccardthof gewaarborgd.  
 
Het vertrek van Maaike betekent dat er een vacature is voor penningmeester. Lijkt het je leuk een bestuursfunctie 
binnen Piccardthof te vervullen en heb je ruime ervaring met het beheer van financiën dan nodigen we je uit om 
je interesse vóór 15 maart 2021 kenbaar te maken aan het bestuur via secretariaat@piccardthof.nl. 
 

 

  SCHUIFHEK EN VEILIGHEID 
 

Er zijn in de afgelopen weken meerdere meldingen geweest van leden die mensen op het park aantroffen die niet 

in het bezit waren van een druppel. Dit lijkt te kunnen gebeuren doordat het schuifhek (te) lang openblijft nadat 

de auto er doorheen is gereden of wanneer het hek onbedoeld open is blijven staan.  

De tijd dat het hek openblijft is verkort naar 15 seconden, waardoor er minder kans is dat onbevoegde zich 

toegang tot het complex verschaffen. Desondanks is het verzoek om pas weg te rijden als het hek bijna weer 

gesloten is zodat we ongenode gasten buiten het hek weten te houden. 

 

In sommige gevallen sluit het hek niet nadat de auto er doorheen is gereden. Tref je een openstaand hek aan, stap 

dan even uit om de druppel voor de lezer te houden tot het hek in beweging komt. Mocht dat niet gebeuren, meld 

dit dan op nummer 050 – 204 21 66. 

 

  JAARNOTA 2021  VERSTUURD 

 
Op 31 januari 2021 is de jaarnota aan de leden verstuurd, samen met een SEPA-machtigingsformulier (voor 

termijnbetaling). Heb je de jaarnota en/of het SEPA-machtigingsformulier niet ontvangen, stuur dan een email 

naar penningmeester@piccardthof.nl 

mailto:secretariaat@piccardthof.nl
mailto:penningmeester@piccardthof.nl
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Ons is gevraagd of we een column willen schrijven over onze werkzaamheden op Piccardthof. Dat doen wij 

natuurlijk graag, maar ja, waar moeten we dan over schrijven? 

Wij maken van alles mee gedurende het jaar. Meestal zijn het hele leuke en grappige dingen maar af en toe 

gebeuren er ook minder leuke dingen met kleine irritaties of grote ergernissen tot gevolg. Door hierover te 

schrijven willen we jullie meenemen in hoe wij Piccardthof beleven, waarom bepaalde keuzes gemaakt worden 

en waarom wij blij worden van ons werk.  

Gedurende het seizoen hebben we diverse grote klussen en onderhoud, maar ook het kleine onderhoud moet 

gedaan. Op dit moment is het hartje winter en kunnen we niet altijd buiten werken. Gelukkig hebben we 

voldoende binnen werkzaamheden: van het onderhoud en schilderen van laan naambordjes en bankjes tot het 

opknappen van de fietsen en een onderhoudsbeurt voor alle machines.  

SNOEIEN doet GROEIEN 

Snoeien is noodzakelijk om Piccardthof komend seizoen weer mooi te laten bloeien. Als je nog snoei 

werkzaamheden wilt uitvoeren doe dit dan de komende maand. Tot aan de zomertijd (28 maart) is het namelijk 

mogelijk om de takken en ander snoeiafval bij de lanen te leggen.  Woon je aan een smalle laan dan is het fijn 

wanneer je de takken zo dicht mogelijk tegen de heg legt.  Als je ruimte voor in de tuin hebt mag je ze daar ook 

neerleggen. Als we ze maar wel met de kraan kunnen oppakken.   

We zien nu nog regelmatig takken midden op de laan liggen en dan kunnen we er onmogelijk met de machines 

langs. Alvast dank voor de medewerking! 

 

 

De column van: Ronnie 
en de tuinlieden 
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Paden 

We hebben bijna het gehele jaar geweldig mooie paden op ons complex. Het materiaal heeft de mooie 

eigenschap waterdoorlatend te zijn en dit zorgt ervoor dat de paden van Piccardthof er het hele jaar goed bij 

liggen. Behalve zoals nu, wanneer Koning Winter plaats moet maken voor de dooi. Deze ‘wisseling van de wacht’ 

zorgt ervoor dat het water niet goed weg kan. Op dit moment zijn de paden zo slecht dat ze bijna niet te belopen 

zijn, laat staan dat je er met de fiets over kan rijden. 

De oplossing is simpel: de paden hebben even de tijd nodig om te acclimatiseren. Wij verzoeken alle leden dan 

ook als deze situatie zich voordoet, het complex een paar dagen te ontzien. 

 

Groet,  

Ronnie, Martin & Bennie 

 

 

 

  HUISNUMMERS OP TUINHEKJE 
 
Het nummer van je huisje moet duidelijk op of bij het tuinhek zichtbaar zijn. Hulpdiensten moeten in geval van 

calamiteiten niet hoeven zoeken. Alleen cijfers op je hekje saai? Er zijn op Piccardthof diverse creatieve manieren 

te vinden waarop dit gedaan is. Maak een rondje en doe inspiratie op. 

Foto: Jan Willem van Vliet 
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  OPEN VUUR VERBODEN
 

Het bestuur wijst erop dat, ook in wintertijd, open vuur op het gehele complex verboden is. Buitenhaarden mét 

vonkenvanger zijn wel toegestaan.  

Hou bij het stoken altijd rekening met je buren en besef dat het voor het milieu uitmaakt wát je opstookt.  

Gebruik alleen hout zonder verf, lijm, beits of impregneermiddel. Stoken van behandeld hout is verboden: het 

zorgt voor nóg meer schadelijke stoffen. Gooi nooit papier, karton of MDF op het vuur. Dat draagt sterk bij aan 

luchtvervuiling. Fijn dat je meewerkt aan een schoner milieu! 

 

 

 
 

 

  COMMUNICATIE VIA EMAIL 

 

E-mails die vanuit het secretariaat, de penningmeester of voorzitter worden verstuurd komen niet in alle gevallen 

aan bij de geadresseerde. Dit is met name het geval als het lid een Hotmail of Gmail account heeft.  

De mail wordt in de spamfolder geplaatst of komt in het slechtste geval helemaal niet aan.  

We krijgen meldingen dat dit ook gebeurt wanneer we een antwoord op een mail sturen. Het feit dat een lid geen 

antwoord heeft gekregen op een mail heeft de afgelopen tijd in een aantal gevallen voor (begrijpelijke) 

teleurgestelde en boze reacties gezorgd.  

 

Je kunt dit voorkomen door in je mailprogramma bij ‘veilige afzenders’ het e-mailadres waarnaar je de mail hebt 

gestuurd of het domein van de veilige afzender (in dit geval @piccardthof) toe te voegen.  

 

Vermeld in je correspondentie altijd je mobiele of vaste telefoonnummer zodat we je kunnen bellen.  

 

 

Foto’s: Jan Willem van Vliet 
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De Klankbord-

groep houdt het 

bestuur scherp” 

  DE KLANKBORDGROEP  

 

De Klankbordgroep is een groep leden van 

Piccardthof die als klankbord voor het bestuur en de 

vereniging fungeert. Zij kijken mee, denken mee en 

volgen de bewegingen van verschillende projecten. 

Samen, in co-creatie, mooie en belangrijke dingen 

voor Piccardthof bereiken met als belangrijkste doel 

om draagvlak te creëren.  Meningen, kennis en 

inzichten worden gedeeld in deze groep.  

De Klankbordgroep bestaat uit een club enthousiaste 

Piccardthoffers die daar waar mogelijk het bestuur 

ondersteuning bieden in de meest ruime zin van het 

woord. Via de groepsapp en een regelmatig overleg 

worden diverse, zowel door het bestuur aangedragen 

als door de Klankbordgroep zelf ingebrachte 

onderwerpen besproken en er wordt meegedacht 

over het vinden van praktische oplossingen. Eens in 

de zes weken wordt de Klankbordgroep door het 

bestuur geïnformeerd over de stand van zaken. 

Transparantie, heldere communicatie, en respect als 

kernwaarden van een gezond verenigingsleven. 

Want Piccardthof dat zijn we samen... 

  

Ben je ook geïnteresseerd en vind je het leuk om eens 

mee te kijken of mee te werken? 

Meld je dan aan via: klankbordgroep@piccardthof.nl 

 

mailto:klankbordgroep@piccardthof.nl
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  PICCARDTHOF ZOEKT (MEER) VRIJWILLIGERS 

Vind je het leuk om samen met anderen je handen uit de mouwen te steken? Ben je ontzettend creatief? Of 

iemand die goed kan organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Er hebben zich na onze laatste oproep enkele mensen gemeld, waarvoor onze dank. 

We zijn echter nog steeds op zoek naar mensen. We willen heel graag de Communicatiecommissie stevig in het 

zadel krijgen. En ook moet de Ontspanningscommissie aan de slag, willen we deze zomer een gevarieerd 

programma voor jong en oud kunnen bieden.  

 

Wij zoeken: 

• Mensen die de Communicatie- en de Ontspanningscommissie willen gaan trekken 

• Leden die dit seizoen een of meerdere activiteiten willen (helpen) organiseren 

• Iemand met ruime ervaring van WordPress om de website te actualiseren 

• Creatieve schrijvers  

 

Wij bieden: 

• Ruimte om je creatieve ideeën vorm te geven 

• Ondersteuning van het bestuur 

• Beschikbaarheid van middelen om je doelen te realiseren 

 

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

Want Piccardthof zijn we samen!  

Foto: Jan Willem van Vliet 

 

mailto:vrijwilligers@piccardthof.nl
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  AGENDA 
 

• 26 maart 2021 - Water wordt aangesloten 

• 27 maart 2021 - Autodag (10.00 – 12.00 uur) 

• 1 april 2021 - Overnachten weer toegestaan 

• 17 april 2021 - Algemene Leden Vergadering 

• 1 – 9 mei 2021 - Meivakantie 

• 10 juli 2021  - Start zomervakantie 

 

 
   

   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: Monica Streep 

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

