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  VAN HET BESTUUR 

 

Een jaar geleden zaten we in de eerste lockdown vanwege de Corona. 

Gelukkig wisten we toen nog niet dat de maatregelen ons, een jaar later, 

nog steeds zo zouden beperken in ons doen en laten. Niet eerder 

brachten we zoveel tijd door op ons mooie Piccardthof: frisse lucht, 

ruimte en groen… Wat een weldadigheid, en wat voelden we ons vrij.  

 

Dit weekend gaat het water er weer op, wat hebben we lang uitgekeken 

naar dit moment. Maanden vol groei, bloei en mooie ontmoetingen 

liggen voor ons, op Piccardthof is het leven precies goed. Het bestuur 

wenst iedereen een mooi seizoen! 

 

 

“ 

Foto: Greta Jansen 
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  ALGEMENE LEDENVERGADERING ZATERDAG 17 APRIL 2021 | ONLINE 
 
Op zaterdag 17 april 2021 staat van 14:00 – 16:00 uur de Algemene Ledenvergadering gepland. Ons plan om 

deze plaats te laten vinden in de tuin voor het clubgebouw kan in verband met de aanhoudende strenge COVID-

19 maatregelen helaas geen doorgang vinden. Dit maakt dat ook deze ALV digitaal zal zijn.  

 

Op 3 april zullen de uitnodiging en de stukken voor de ALV aan de leden worden verstuurd. Hierin staat uitgelegd 

hoe je je kunt opgeven voor de digitale ALV, je vragen aan het bestuur kunnen worden ingediend en hoe je deel 

kunt nemen aan de vergadering.  

 

  SPREEKUREN BESTUUR 
 

Het bestuur is voornemens om dit seizoen, samen met leden van de Klankbordgroep, spreekuren te houden.  

In het pre-seizoen zal dit 2-wekelijks zijn en in het hoogseizoen wekelijks op de zaterdagochtend van 10:00 – 

11:00 uur.  

 

Hoe en waar de spreekuren plaats zullen vinden is afhankelijk van de dan geldende maatregelen rond COVID-19.  

We zullen je hierover tijdig nader informeren.  

 

  GASVERKOOP- EN PRIJZEN 

De gasverkoop door de tuinlieden is ook voor dit seizoen weer geregeld. De tarieven voor het gas en toebehoren 

zijn door het bestuur naar beneden aangepast. Kijk voor de prijzen en andere informatie op onze website: 

https://www.piccardthof.nl/praktische-informatie/ 

Ook de prijzen voor grond en zand zijn hier te vinden.  

 

  DE ONTSPANNINGSCOMMISSIE ZOEKT VRIJWILLIGERS  
 
Het seizoen van 2021 belooft een seizoen te worden vol activiteiten voor jong & oud, voor de hele vereniging en 

soms alleen voor de kids.  

Om deze activiteiten te organiseren is de ontspanningscommissie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Dus ben je 

ondernemend en creatief, heb je ideeën voor het programma of lijkt je het leuk af en toe mee te helpen? 

Stuur dan een mailtje naar ontspannningscommissie@piccardthof.nl 

 

De eerste activiteiten staan al gepland: 

• Voorjaarspicknick 

• Lichtjesfeest 

• Boel zondag 

• Eind Zomer BBQ 

Op naar een levendige zomer op Piccardthof vol leuke activiteiten! 

 

https://www.piccardthof.nl/praktische-informatie/
mailto:ontspannningscommissie@piccardthof.nl
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In deze nieuwsbrief geven we je een kleine impressie van wat we de afgelopen weken hebben gedaan en wat er 

de komende weken in het verschiet ligt… 

 

We hebben het de afgelopen tijd druk gehad met het snoeien van het groen. We wachten vaak tot begin maart 

zodat de kans op vorst minder groot is. We willen namelijk niet dat bepaalde planten bij extreme vorst gaan 

invriezen nadat ze gesnoeid zijn. En geloof ons maar dat er op 18 hectare heel wat heesters staan. Kijk maar eens 

goed wat er aan tuinafval op de parkeerplaats wordt gestort. Ook is een aantal bomen waarvoor een 

kapvergunning is verleend omgezaagd door onze bomenman Jeroen Renkema. 

 
Een aantal borders op het park is gerooid, er is 

nieuwe grond op aangebracht en ze worden 

opnieuw beplant. Deze werkzaamheden 

voeren we uit tot half april. Langer gaat niet 

omdat het gras begint te groeien en er dan dus 

weer gemaaid moet worden.  

De grasborders moeten worden onderhouden 

zodat alles er weer netjes uitziet en natuurlijk 

begint het onkruid ook weer te groeien op de 

paden wat ook onze aandacht vraagt. 

 

De laannaambordjes die de afgelopen winter 

een onderhoudsbeurt hebben gehad worden 

zo snel mogelijk weer geplaatst en hetzelfde 

geldt ook voor de bankjes. 

 

De column van: Ronnie 
en de tuinlieden 

Foto: Pete Rabbeljee 
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Graskanten snijden 

Wij gaan binnenkort de kantjes van de grasborders snijden. Misschien vraag je je af hoe we deze recht krijgen.  

Dat leg ik graag even uit. We hebben jaren geleden de borders uitgezet op vaste maten en hebben vervolgens op 

vaste plekken aan het begin en in het midden een buisje in de grond geslagen tot 5 cm onder het maaiveld. Dus 

als wij kanten gaan snijden zoeken wij met een metaaldetector de buisjes op en zo hebben we altijd een vaste 

maat. Wel zo handig… Het is vervolgens wel de bedoeling dat ieder lid zijn eigen graskantjes knipt maar dus niet 

snijden. 

 

Groet,  

Ronnie, Martin & Bennie 

 

 

 

  CAMERABEWAKING PICCARDTHOF
 

In de komende weken zullen bij de ingangen aan de Schweitzerlaan en de Piccardtlaan nieuwe 

bewakingscamera’s worden geplaatst. De huidige camera’s waren al geruime tijd defect en dus aan vervanging 

toe. De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) staat camera’s die op eigen terrein 

worden geplaatst en gericht staan toe. Ook mogen de beelden hiervan worden opgeslagen.  

 

Het plaatsen van camera’s dient meerdere doelen: bescherming tegen diefstal, vernieling en ongeoorloofde 

toegang en het op afstand kunnen controleren van problemen met het schuifhek naar de parkeerplaats.  

Leden en bezoekers worden middels bordjes geïnformeerd dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht.  

 

Het bestuur zal een strenge procedure hanteren met betrekking tot wie de beelden mogen inzien. Hierop zal in 

een volgende nieuwsbrief nader worden ingegaan.  

 

Foto: Jan Willem van Vliet 
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  KAPPEN EIK IN DE SPEELTUIN 
 

Oude Kastanjeboom, goeie vriend, zo geaard, en toch zo vrij. 

Wat heb je gezien, al die jaren dat je er was? 

Generaties kinderen zag je rennen, vallen en weer opstaan. 

Groter groeien, net zoals jezelf groter werd. 

We zochten rust aan je voeten, en schaduw onder je volle bladerdak 

als de zomer brandde. 

Oude bekenden en nieuwe vrienden, je zag ons komen en gaan. 

Vol vertrouwen, wetende dat er altijd een nieuw weerzien zou zijn. 

  

Ja oude kastanje, je zag het allemaal. 

Elk seizoen dat we terugkeerden, kreeg ook jij een jaarring erbij. 

Je werd ouder en brozer. 

En nu, na jaren te hebben mogen genieten van je stille aanwezigheid, 

blijk je te ziek, te kwetsbaar. 

Dit seizoen moeten we afscheid van je nemen oude vriend. 

  

Maar vergeten doen we je niet. 

 

 

  BIBLIOTHEEK BLOKHUT DIT SEIZOEN WEER GEOPEND  

 

In overleg met het bestuur en de tuinlieden is besloten om de bibliotheek, die momenteel is de blokhut is 

gevestigd, dit seizoen weer te openen. Op termijn zal de bieb verhuizen naar het clubgebouw. De openingstijden 

zijn op zondagen van 11:00 tot 13:00 uur. Deze tijden zijn afhankelijk van het weer, de precieze openingstijden 

worden bekend gemaakt op de infozuilen op het park, op Facebook en eventueel in de komende nieuwsbrieven. 

Er zijn boeken over tuinieren, romans, Literatuur, Thrillers en kinderboeken, kortom voor iedereen de moeite 

waard om eens te komen kijken.  

 

Met betrekking tot corona: in de blokhut worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden. Dit betekent voor dit 

moment dat er slechts 2 personen tegelijk naar binnen mogen om boeken uit te zoeken. Desinfectans is aanwezig 

en de 1,5 meter afstandsregel wordt gehandhaafd. Gezellig een kopje koffie drinken in de blokhut kan daarom 

momenteel helaas niet.  

 

Wees welkom in de blokhut, we gaan op weg naar een mooi en zonnig seizoen op ons mooie Piccardthof! 

 

Jullie gastvrouw,  

Marjon Lanting.  

 

http://www.piccardthof.nl/
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“Samen op zoek naar de 

kern van ons verhaal” 

 

 

  ONLINE BRAINSTORMSESSIE  

Wat is Piccardthof? Als je op een verjaardag deze 

vraag krijgt, wat zeg je dan? Vertel je dan over het 

zwemmen in de plas, het tuinieren, het lichtjesfeest 

of de gezellige avonden op de veranda? 

Wat verbindt ons op Piccardthof? Wat is de kern van 

ons verhaal? Datgene waarvan we allemaal zeggen, 

ja dat! 

Op woensdag 14 April van 20.00 - 21.30 uur 

organiseren HP Bruna en Marissa van Dijk een online 

brainstorm waar we op zoek gaan naar de kern van 

het verhaal van Piccardthof. 

We maken gebruik van: Zoom (https://zoom.us/) en 

Miro (https://miro.com/) 

Vind je het leuk om met een groep betrokken en 

enthousiaste leden na te denken over het ‘merk’ 

Piccardthof? Geef je dan op: 

-> https://forms.gle/i5cWD2jZYcN1AWJ26 

Let op: er is een beperkt aantal (online) plaatsen. 

Wacht daarom niet (te) lang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piccardthof.nl/
https://zoom.us/)
https://miro.com/)
https://forms.gle/i5cWD2jZYcN1AWJ26
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  NIEUWE COLUMN: VERHALEN UIT DE TUIN   
 
Deel 1 

 

Welke herinnering zou jij willen houden, als je er slechts één mee zou 

mogen nemen na het hiernamaals? Deze vraag stelde een onderzoeker 

aan honderden mensen en ze schreef er vervolgens een boek over. De 

antwoorden vertellen ons iets over de zin van het leven, over dat wat we 

werkelijk van waarde vinden.  

 

Ik hoefde niet lang na te denken over het antwoord; ik zou de herinnering 

aan het leven op Piccardthof, in al zijn caleidoscopische pracht kiezen. 

Geen twijfel over mogelijk. 

In de tuin liggen herinneringen opgeslagen als bloembollen vlak voordat ze zich in al hun vormen en kleuren laten 

zien. 

 

Het verhaal begon jaren geleden met het zoeken naar een plekje weg van de ruis en de prikkels van de stad.  

Het zoeken werd vinden en ik mocht me ‘eigenaar’ noemen van een klein stukje geluk op Piccardthof, een groene 

oase vol energie en levenskracht.  

Toen onze oudste keer op keer met spoed met ernstige longklachten naar het ziekenhuis moest gaf de tuin 

letterlijk lucht: ruimte om te ademen en te zijn. In het jaar dat onze jongste geboren werd, verloor ik mijn moeder. 

Door haar dood voelde ik me ontheemd en verloren. In de tuin vond ik weer vaste grond onder mijn voeten: daar 

ging namelijk alles zoals het hoorde te gaan. Het onkruid groeide, de bomen kregen bloesem en de kikkers 

kwaakten. Verder denk ik met warme gevoelens aan het zwemmen in de plas, blote kindjes in het gras, met 

vrienden barbecueën en avonden in stilte naar het vuur staren. Ik denk aan buiten slapen, zo romantisch, en dan 

‘s ochtends onder de rode bulten wakker worden. Aan slakken, spinnen, muggen en muizen en al het andere leven 

met vleugels en pootjes. In de tuin heeft alles zijn eigen tijd en proces, het besef dat alles tijdelijk is, en dat dat 

oké is. Precies zoals het hoort te zijn. Het zijn alleen wij mensen die zichzelf opjagen. Met de voeten op de 

veengrond vind ik altijd mezelf weer terug, het is een plek om te zijn zonder moeten.  

 

Ja, ik zou dit alles met me meenemen als dierbare herinnering naar het hiernamaals. Want Piccardthof staat voor 

het leven, het doodgewone leven in al zijn prachtige bijzonderheid. Een plek vol verhalen, een verzameling die 

elk jaar groter groeit, als de jaarringen van een boom. 

 

Ik neem jullie de komende tijd mee op klein avontuur in de verhalen uit de tuin, over groot geluk en klein verdriet. 

Over verwondering om het leven en al die geluksvogels met wie ik het mag delen.  

 

Liefs uit de tuin.  

 

  

http://www.piccardthof.nl/
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  BOEKENTIP  
 
Van Lies Lindeman kregen we een leuke boekentip toegestuurd. Oud-lid Pierre Carrière heeft een boek 

geschreven dat zich deels afspeelt op Piccardthof. Volgens Lies zullen veel (nieuwe) leden zich in het boek kunnen 

herkennen en er veel plezier aan beleven. De titel van het boek is ‘Spaak’ en is in 2010 verschenen bij Uitgeverij 

De Kleine Uil. De digitale versie lezen? Pierre Carrière biedt het op zijn eigen website gratis als download aan: 

https://www.pierrecarriere.nl/spaak-nu-gratis-te-downloaden/ 

 

Geïnspireerd door het boek én (naar eigen zeggen) 7 magische jaren op Piccardthof heeft Lies Lindeman een 

‘schrijfsel’ over Piccardthof gemaakt: 

7 jaar tuinhuis 
7 jaar Piccardthof 

 
Ontelbare sterren  
Vuurtjes gestookt 

Wijntjes gedronken 
Bloedmaan gezien 

 
Vriendschappen gesloten 

Praatjes en etentjes 
Maaien, zagen en knippen 

Sjouwen naar de composthoop 
 

Kind gelukkig 
Zwemmen in de plas 

Leren fietsen en vriendjes 
Lichtjesfeest 

Magische lanen 
 

Hittegolven 
Zwembad in de tuin 

Luieren in de hangmat 
Amstel Radler en wespen 

 
Stilte 

Zwanen 
Molshopen en muizenstront 

Huisje aan renovatie toe 
 

Stroomloos 
Back to basic 

Natuurprikkels en vogelgeluiden 
Bloemen komen op 

 
Wakker worden op het park 
Eitjes halen bij Bruilweering 

De geur van planten en coniferen 
's  Ochtends ruikt mijn vest naar vuur  

Spinnenwebben met dauw 
        

Lies Lindeman 

http://www.piccardthof.nl/
https://www.pierrecarriere.nl/spaak-nu-gratis-te-downloaden/
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  AGENDA 
 

• 1 april 2021 - Overnachten weer toegestaan 

• 17 april 2021 - Online Algemene Ledenvergadering 

• 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: Wia Burema 

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

