
Nieuwsbrief Piccardthof 3 juli 2021 | www.piccardthof.nl     1 

NIEUWSBRIEF 
PICCARDTHOF 
5E EDITIE 03-07-2021 

 

 
 

IN 
DEZE 
EDITIE O.A. 

  PAG. 2 

Sloop bestuursgebouw 

  PAG. 3 

Aanvullingen website Piccardthof 

  PAG. 4 

Column van Ronnie en de tuinlieden 

  PAG. 6 

Verhalen uit de tuin 

 

 
 

 

 

  VAN HET BESTUUR 

 

Het is 's avonds langer licht, de temperatuur is lekker en we genieten met 

zijn allen van Piccardthof. Het is zomer, alles staat in bloei en het park ligt 

er prachtig bij.   

In een park met zoveel huisjes, zoveel mensen en zoveel wensen zijn wij als 

bestuur vooral op zoek naar wat ons verbindt. En ondanks alle verschillen 

zien wij dat de liefde voor het groen en voor  Piccardthof ons verbindt. En 

dat is mooi om te zien en te merken. Samen zijn we verantwoordelijk voor 

een groeiend en bloeiend verenigingsleven. Waarin we aandacht hebben 

voor elkaar, waarin we elkaar helpen waar nodig en elkaar bijstaan in mooie 

en in mindere mooie tijden.  

We wensen iedereen een  fijne zomervakantie toe, vol met mooie 

momenten op de tuin, bommetje vanaf de steiger, spontane ontmoetingen 

in de lanen  en veel gezelligheid op het vernieuwde terras.  

“…zoveel huisjes, 

zoveel mensen en 

zoveel wensen…” 

Foto: Dineke Kuik 
 

http://www.piccardthof.nl/
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   SLOOP BESTUURSGEBOUW 
 

“The Times They Are a Changin”, zong Bob Dylan een halve eeuw geleden. Dat geldt ook voor Piccardthof. 

Nooit hetzelfde, altijd onderhevig aan verandering: van de seizoenen, van de bewoners, van visies. Dan weer 

vrijwillig, andere keren omdat het moet. Als het gaat over de gebouwen op Piccardthof, is dat laatste van 

toepassing. Het gebouw waar de laatste jaren het bestuur vergaderde, daarvoor bij veel van jullie bekend als 

het beheerdershuis welke jarenlang door de familie Venema bewoond werd, heeft z’n langste tijd gehad.  

Het hout is verrot, de dakbedekking laat steeds meer los en komt in de natuur terecht.  

Vanuit de Klankbordgroep is daarom geadviseerd om het gebouw op korte termijn te laten slopen en het 

bestuur heeft in samenspraak met de Bouwcommissie dat advies overgenomen.  

 

De snelle sloop van het bestuursgebouw zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat voor het uitvoeren van andere 

plannen: onder andere het verplaatsen van de loods van de tuinlui naar de vrijgekomen plek bij de ingang 

Schweitzerlaan, de aanleg van een bunker voor takken en een rigoureuze aanpak van de parkeerplaats.  

Het eindresultaat is een aantrekkelijke, verwelkomende entree van Piccardthof!  

 

In de najaars-ALV, die gepland staat op 9 oktober, zullen de plannen nader aan de leden worden 

gepresenteerd.  

 

 

  INLOOPSPREEKUREN BESTUUR 

 

Tijdens de zomervakantie zal het bestuur 2-wekelijks inloopspreekuur houden in het Clubgebouw.   

De data zijn: 

• Zaterdag 10 juli 

• Zaterdag 24 juli 

• Zaterdag 7 augustus 

Je bent tussen 10.00 en 11.00 uur van harte welkom! 

 

 

  VERWIJDEREN AANHANGERS 

 

Met de zomervakantie voor de deur zal het weer drukker worden op de parkeerplaats.  

Dat houdt in dat de ruimte op de parkeerplaats beschikbaar moet zijn voor vervoermiddelen van leden met 

een parkeervergunning. Daarom het vriendelijke maar dringende verzoek aan de leden die de parkeerplaats 

als stallingsplek voor hun aanhanger gebruiken om de deze vóór zaterdag 10 juli van het terrein te 

verwijderen. Het is natuurlijk wel toegestaan om je aanhanger voor een beperkte tijd op de parkeerplaats 

neer te zetten als deze wordt gebruikt voor de aan- of afvoer van materialen.  

 

http://www.piccardthof.nl/
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  TOEGANGSHEK NAAR ZWEMSTEIGER 
 

 

Regelmatig komt het voor dat onze jeugd over het hek naar de zwemsteiger klimt omdat ze hun sleutel 

vergeten zijn of geen sleutel hebben. We willen graag wijzen op de mogelijkheid om bij de tuinlieden (tot 2) 

extra sleutels per adres te halen. Kosten bedragen €20,- per sleutel. Je kunt de druppels aanvragen via dit 

formulier: https://www.piccardthof.nl/aanvraag-extra-druppels/ 

 

   AANVULLINGEN WEBSITE PICCARDTHOF  

 

Stukje bij beetje zijn we bezig om de website www.piccardthof.nl te voorzien van meer informatie.  

Wat is er zoal bijgekomen? 

Onder Organisatie > Tuincommissie kun je nu het rooster voor de werkochtenden 2021 vinden:  

https://www.piccardthof.nl/werkochtenden-2021/ 

Hier vind je ook informatie over de aanpak van de Japanse Duizendknoop, waarover je volgende week een 

mailing zult ontvangen.  

 

Ook zijn de voorgaande nieuwsbrieven op de site te lezen én te downloaden onder Vereniging > 

Nieuwsbrieven: 

https://www.piccardthof.nl/nieuwsbrieven-piccardthof/ 

 

Nieuw is het menu-item Formulieren: https://www.piccardthof.nl/formulieren/ 

Hier tref je (tot nu toe) vijf invulformulieren aan: 

• Contactformulier – voor opmerkingen, vragen, klachten en complimenten 

• Wijziging contactgegevens – voor het doorgeven van gewijzigde contactgegevens 

• Aanvraag parkeervergunning – voor het aanvragen, wijzigen of opzeggen van een parkeervergunning 

• Aanvraag kapvergunning – voor het aanvragen van een kapvergunning 

• Aanvraag (extra) druppels – voor het aanvragen van nieuwe druppels bij verlies, of extra druppels 

Het gebruik van formulieren op de site zorgt ervoor dat de aanvraag direct bij de juiste persoon terechtkomt, 

wat de snelheid van afhandeling van je verzoek ten goede komt.  

 
Tenslotte hebben we een erg leuk nieuw onderdeel op de site die helemaal van (en voor) de leden is: 

 ‘Oet Toene ’. https://www.piccardthof.nl/oet-toene/ 

Voor wie is dit bedoeld? Voor iedereen die iets wil delen met de leden: gedichten, tekeningen, verhalen, 

foto’s, kortom van alles!  

Het spits wordt afgebeten door onze eigen Freek Vonk van Piccardthof, Lex Tervelde!  

Onder de naam Lex’ Lusthof zal hij met regelmaat zijn ontmoetingen met en kennis over de flora en fauna 

op ons complex delen. Lex roept jullie op om je vragen, foto’s en waarnemingen met hem te delen: 

https://www.piccardthof.nl/oet-toene/lex-lusthof/ 

 
Tot zover de nieuwe informatie op onze site. Mis je informatie of wil je bijdragen: mail naar 

communicatie@piccardthof.nl 

http://www.piccardthof.nl/
https://www.piccardthof.nl/aanvraag-extra-druppels/
http://www.piccardthof.nl/
https://www.piccardthof.nl/werkochtenden-2021/
https://www.piccardthof.nl/nieuwsbrieven-piccardthof/
https://www.piccardthof.nl/formulieren/
https://www.piccardthof.nl/oet-toene/
https://www.piccardthof.nl/oet-toene/lex-lusthof/
communicatie@piccardthof.nl
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De zomer is begonnen 
 

De zomertijd is voor ons een drukke tijd waarin we onze planning continu moeten aanpassen. Dit heeft vooral 

met de weersomstandigheden van ons zeeklimaat te maken. Bij regen kunnen we geen onkruid bestrijden 

en als het vervolgens droog en warm wordt komt het als kool uit de grond. Gelukkig hebben we voor de paden 

een soort onkruid-föhn. Dit systeem werkt als volgt: bovenin de machine wordt de lucht door branders 

opgewarmd tot 500 graden om vervolgens naar beneden te worden geblazen. Deze hete lucht bereikt het 

onkruid waardoor de bladcellen barsten, het onkruid na twee dagen verdwijnt en wij de paden vervolgens al 

schoffelend goed schoon kunnen houden.   

 

Ook voor het grasmaaien geldt dat wij afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Normaal maaien wij in 

het groeiseizoen om de vijf dagen. Dit doen we zo vaak omdat wij ‘mulchen’, dat wil zeggen dat we niet meer 

dan één centimeter maaien zodat het onder in het gras terechtkomt en het gemaaide gras als meststof kan 

fungeren en dus niet boven op de grasmat blijft liggen. Maar mochten de weersvoorspellingen slecht zijn 

maaien we wel eens een dag eerder of later om problemen te voorkomen. 

 

Dan hebben we natuurlijk ook nog de heggen. Deze moeten gemiddeld om de drie week geknipt worden. 

Vaak hebben leden niet in de gaten dat een struik die op de grens staat niet alleen de tuin in groeit maar ook 

naar buiten, met als gevolg dat ze extreem over de heggen heen gaan groeien. Er is voor ons dan maar één 

oplossing: snoeien of opscheren. Begrijp ons goed, wij vinden het niet leuk om een heester te corrigeren en 

uit zijn normale habitat te halen maar vaak is er geen andere mogelijkheid. We moeten ook om veiligheid 

denken want met calamiteiten moet een ziekenauto wel door de laan kunnen. Dit geldt trouwens ook voor 

andere zaken zoals aanhangers, fietsen en zand dat te lang blijft liggen. 

 

 

De column van: Ronnie 
en de tuinlieden 

http://www.piccardthof.nl/
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Even een weetje: wist u dat wij totaal drie kilometer ligusterheg hebben op ons park? En om de heg te knippen 

moeten we er vier keer bij langs. Dat betekent dat we om de drie week 12 kilometer knippen! 

 

Het schapenproject van Natuurmonumenten lijkt te slagen. Ze eten goed van de duizendknoop en hebben al 

een behoorlijk stuk schoon gevreten.   

 

Nog even iets anders. Het valt ons op dat er veel spulletjes bij de weg gezet worden om gratis mee te nemen. 

Op zich is dit een goede zaak maar de stelregel is dat als spullen langer dan drie dagen bij de laan liggen de 

eigenaar deze spullen zelf moet afvoeren. Soms liggen spullen weken bij de laan. Dit geeft niet alleen een 

zeer onverzorgde indruk maar is ook lastig als we de borders moeten maaien. Dus wil je hier alsjeblieft 

rekening mee houden? 

 

Let op: in de schoolvakantie (12 juli tot 23 aug) wordt er geen grond of zand verreden. Dit heeft met de 

minimale personele bezetting te maken, de eerste drie week van de schoolvakantie geniet Martin van zijn 

welverdiende vakantie en de laatste drie week Ronnie.  

 

We wensen jullie een mooie zomer!  

Ronnie, Martin & Bennie 

 

  WIFI / OVERLAST HANGJONGEREN  

In de afgelopen tijd hebben we enkele malen last gehad van overlast veroorzakende jongeren van buiten 

Piccardthof. Ook zijn enkele vernielingen aangericht. Deze jongeren komen veelal naar Piccardthof om de 

wifi bij het clubgebouw te gebruiken. Er is daarom besloten het wifi wachtwoord niet meer voor het raam en 

op het schoolbord te zetten. Het wachtwoord zal voortaan onderaan iedere nieuwsbrief bij Contactgegevens 

worden vermeld en is, als het clubgebouw open is, ook na te vragen bij Marike en Guillermo.  

 

  VERNIEUWD TERRAS 

 

In de afgelopen weken heeft een aantal vrijwilligers 

hard gewerkt om het terras zomerklaar te maken. Er 

zijn nieuwe, kleurrijke tafels en stoelen geplaatst, de 

bakken zijn gevuld met kruiden voor de keuken en er 

staan en hangen prachtige bloemen. Ook wordt er 

nog verlichting middels een puntkabel aangebracht. 

Tenslotte is de statafel verwijderd om meer ruimte te 

maken voor stoelen en tafels.  

 

Marike en Guillermo verwelkomen jullie graag op het 

vernieuwde terras! 

 

 Foto: Marjon Lanting  

http://www.piccardthof.nl/
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Zwanen in de Kruidenlaan op Piccardthof 
Tekenaar: Ada Besselink - Prunuslaan 11 – Botanisch tekenaar 
 

http://www.piccardthof.nl/
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  VERHALEN UIT DE TUIN  

Duizend bloemen bloeien 

 

De lucht is onverschillig grijs en ondanks dat het niet regent voelt alles nattig. Het is een typische 

voorjaarsdag in juni op Piccardthof en ik zit heerlijk in de hangstoel onder de veranda van de tuin te genieten. 

Het valt me op dat er weinig vlinders te spotten zijn. Jammer! De laatste jaren ben ik bezig om de toch wat 

(liefdevol) verwaarloosde tuin om te toveren tot een bloeiende oase in wording, een plek die woordeloos 

‘welkom’ schreeuwt naar alles wat kruipt, sluipt, vliegt en loopt. Lang kwam mijn poging tot tuinieren niet 

verder dan het volhardende onkruid uit onze verbluffend grote borders te verwijderen, maar dat was toch 

niet zo motiverend want het leverde, naast aanmoediging van de buurvrouw en ‘dreigbrieven’ van de 

tuincommissie (echt… er is niet tegen te werken, die borders van ons)  maar bar weinig op aan tuinplezier.  

Ik besloot anderhalf jaar geleden de ‘tuinuitdaging’ aan te gaan en samen met mijn dochter een stuk van de 

achtertuin tot bloemenzee te maken. Natuurlijk heb ik me door Linda van de Maluslaan laten adviseren en 

kocht ik stekjes bij haar (want: opgekweekt uit eigen tuin, dus dat moet wel werken op die lastige 

veengrond…) Als ik nu om me heen kijk zie ik een verbluffende bloeikracht: een explosie van kleur en sappig 

groen. Mijn gedachten gaan naar die mooie zin: ‘laat duizend bloemen bloeien’, en ik bedenk dat dit zowel 

voor de samenleving als de miniwereld in mijn tuin een prachtig levensmotto is. Pluriformiteit en diversiteit 

zijn de fundamenten van een gezonde wereld: er is plek voor alle kleuren, maten, vormen, met en zonder 

stekels.  Diversiteit brengt, als we ons ervoor openstellen, het mooiste in ons naar boven.  

 

Dat vind ik ook het fijne aan Piccardthof; als je goed rondkijkt wordt je verrast door de verscheidenheid aan 

mensen: geluksvogels, sloddervossen, vreemde snoeshanen, paradijsvogels, oude besjes, groene blaadjes, 

hardwerkende juffrouw mieren (tuut- tuut- tuut- tuut… ), zorgeloze krekels, bromberen, alwetende uilen, 

bange muisjes, koude kikkers en vrije vogels. Er is plek voor ons allemaal! 

 

Sinds het vorige seizoen heb ik het gevoel dat er een wind van mogelijkheden waait en dat wakkert denk- en 

daadkracht aan. Het animo voor de commissies neemt toe en er is de wens tot een heldere positionering: wat 

verbindt ons in al onze diversiteit en waar gaan en staan we voor als vereniging? Ik gun het alle leden dat ons 

mooie Piccardthof een plek mag zijn waar we tot groei komen, kunnen aarden, ruimte voelen en tot nieuwe 

verbindingen komen. Een plek waar, juist ja, duizend bloemen mogen bloeien. 

 

Vanuit mijn hangstoel check ik de website van ‘De Vlinderstichting’ en lees dat juni een  

slechte vlindermaand is omdat de meeste soorten dan nog eitje, rups of  

pop zijn. Juli en augustus daarentegen zijn topmaanden voor vlinders: 

lange dagen, hogere temperaturen en veel zon!  

 

Ik glimlach: ‘Yay, het mooiste staat ons nog te wachten’.  

 

Liefs uit de tuin 

 
 

 

 

 

 

http://www.piccardthof.nl/
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  HUISVUIL EN STICKERS 
 
Tijdens de zomervakantie (maandag 12 juli tot en met maandag 23 augustus) kan er huisvuil in een grijze 

vuilniszak worden aangeboden. De vuilniszakken kunnen op maandagochtend tot 12.00 uur bij de laan worden 

gezet en zullen vervolgens door de tuinlui opgehaald worden.  

 

Let op: Alleen zakken met een huisvuilsticker zit worden meegenomen! 

 

De stickers zijn met ingang van 9 juli te koop in het clubgebouw en kosten €2,- per stuk.  

 
 

  AGENDA 
 

• 10 juli 2021  - Start zomervakantie 

• 9 oktober 2021 - Algemene Ledenvergadering 

 

 
   

   CONTACTGEGEVENS  

 

 

ATV Piccardthof 

Piccardtlaan 2 

9728 NE  Groningen 

Tel: 050-5276300 

secretariaat@piccardthof.nl 
 

Storingsnummer schuifhek: 050 – 204 21 66 

 

Tuinlieden: onderhoud@piccardthof.nl 

 

Website: www.piccardthof.nl 

WiFi wachtwoord (m.i.v. 7 juli 2021): !8AaNVP1W3Km 

 

Een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief? Stuur deze naar 
communicatie@piccardthof.nl 

 Foto: Ada Besseling 
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