
  

 

 

Beste buren, 

 
Het jaar loopt alweer op het einde, en in deze laatste feestelijke maand van het jaar sturen we jullie 

deze nieuwsbrief met  de volgende onderwerpen: 

 

Uitnodiging kerstborrel vrijdag 23 december 

Drink je gezellig een borrel of warme chocolademelk met ons mee op vrijdag 23 december? 

Tussen 17.00 en 19.00 uur is iedereen van harte welkom op het pleintje in de Lepelaar ter hoogte 

van Lepelaar 97. Wij zorgen voor hapjes, drankjes en vuurtjes. Het lijkt ons erg gezellig om daar 

samen de kerst in te luiden! 

 

Algemene Ledenvergadering 13 februari 2023 

Noteert alvast in je agenda: op maandag 13 februari om 20.00 uur vindt de jaarlijkse ALV plaats in 

buurthuis de Semmelstee (Semmelweisstraat). We nemen onder andere afscheid van een 

bestuurslid, bespreken de financiën en we zorgen voor een interessante spreker! 

 

Fotokalender 

Wil je ook graag een unieke Piccardthofplas fotokalender? Stuur dan even een mailtje naar 

secretaris@piccardthofplas.nl en zet duidelijk in je mail even je naam en straat/huisnummer. Wij 

doen ons best om de kalender rondom de jaarwisseling klaar te hebben. Zodra de kalenders klaar 

zijn, ontvang je hierover een mail. De kalenders zijn gratis voor onze leden! 

Foto’s insturen voor de fotokalender kan nog steeds! Heb je nog een mooie foto van onze wijk, 

mail deze dan naar karienb@gmail.com. We zijn vooral nog op zoek naar mooie zomers foto’s! 

 

Contributie 

Maak je altijd zelf (handmatig) de contributie over en heb je dit nog niet gedaan voor het afgelopen 

jaar? Hierbij een vriendelijk verzoek om dit alsnog voor het einde van het jaar over te maken. Wil je 

graag vanaf volgend jaar gebruik maken van een automatische incasso, stuur dan even een mailtje 

naar secretaris@piccardthofplas.nl. Een deel van de automatische incasso zal overigens deze maand 

nog plaatsvinden. 

 

Voor nu wensen we jullie allemaal een fijne decembermaand en graag tot de 23e! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de bewonersvereniging Piccardthofplas 

Marleen Boer  
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