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Besturen GC en VvE vol vertrouwen
De besturen van de Golfclub en de Vereniging van Eigenaren van
de Golf Residentie Dronten hebben na twee gezamenlijke ge
sprekken het vertrouwen in elkaar uitgesproken. Het waren twee
plezierige en constructieve overleggen, waarbij verkend is hoe we
in de toekomst verder met elkaar gaan. Besloten is er samen de
schouders onder te zetten. Na 20 jaar op een bepaalde manier
samengewerkt te hebben, is thans besloten dat voor de toekomst
nieuw te structureren. Zo is besloten dat het CVO, de Commissie
van Overleg die in het Huishoudelijk Reglement als een delegatie
van beide besturen is omschreven, voortaan bestaat uit de vol
tallige besturen, zodat er structureel terugkerend overleg is tussen
beide voltallige besturen. Voorts is besloten een commissie van 4
tot 6 personen, waarin zoveel mogelijk geledingen van beide
achterbannen zijn vertegenwoordigd, zich buigt over de proble
matiek van de financiering van (onder meer) het clubhuis en alles
wat daaromheen heeft geleid tot de botsing, die eind 2014 tot
uiting kwam. Daarbij komen ook nadrukkelijk aan de orde meer
golfgerelateerde zaken zoals bijv. introducees, hopitality e.d.
onder te brengen bij de golfclub. We hopen en verwachten dat
die commissie dit najaar met uitgewerkte voorstellen komt voor
de beide Algemene Ledenvergaderingen. Over namen voor de
personen in die commissie en hun concrete opdracht wordt thans
nagedacht.

Voorwoord
 
Ambitieus als we zijn……..
 
Het is uitermate plezierig wonen op de Golf Residentie en toch is er nog
voldoende ambitie en zijn er nog genoeg plannen voor verbetering en
verfraaiing van ons park.
 
Het is daarbij natuurlijk altijd schipperen tussen wat we zouden willen en
wat (financieel) verantwoord is, een afweging waarbij de verschillende
commissies, zoals baancommissie, een belangrijke bijdrage leveren in
de argumentatie.
Zo is er bijvoorbeeld het vraagstuk van de buggyloods, de aanleg van

schelpenpaden op de golfbaan, het vervangen van oude aanplant met wilgen door nieuwe met
berken, het opschonen van de wilgenstruikjes  etc. Uiteindelijk hebben de bewoners het laatste
woord bij dit soort projecten.  Met de hulp van veel vrijwilligers zijn sommige projecten ook zonder
veel kosten te realiseren, denkend aan het natuurpad en de clubhuistuin.
 
Het is goed om elkaar te blijven informeren over ontwikkelingen en overwegingen in onze eigen
wijk en daarom is besloten onze traditionele Nieuwsbrief een professioneler en aantrekkelijker lay-
out te geven. De naam is aangepast naar Nieuwsblad waarvan  Jan Essing de eindredacteur is.
Als bestuur spreken wij de wens uit dat dit Nieuwsblad, in aanvulling op de website, uitnodigt tot
lezen en de communicatie met alle bewoners bevordert.
U bent van harte uitgenodigd een reactie te geven of een bijdrage te leveren aan ons Nieuwsblad
via commissaris.az.vvegrd@gmail.com
Veel leesplezier,
 
Paul van Rijn, voorzitter
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Betaling bijdrage beheer en onderhoud
De oproep om de bijdrage voor beheer en onderhoud per jaar
via een automatische incasso te voldoen heeft globaal €30.000,-
aan snelle betalingen opgeleverd. We hopen dat dit een stimu
lans is voor de overige leden om ook over te gaan op de auto
matische incasso per jaar omdat dit de VvE aanzienlijke kosten
bespaart. Bij de automatische incasso zijn namelijk weinig ar
beidsuren van de penningmeester en Flynth nodig en de liquiditeit
is beter te beheersen. In de vorige ALV is gevraagd om kosten van
de administratie te reduceren. Door automatische incasso kunt
u als VvE-lid hieraan zelf aan meewerken.
Wat staat er in de statuten: “Deze (bijdrage; toevoeging v.d. re
dactie) is per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd. De verschul
digde bijdragen kunnen ook worden voldaan in vier termijnen
van drie maanden, vervallende op de eerste dag van elk kwartaal.
Betaling vindt plaats via automatische weg, waartoe ieder lid tijdig
de benodigde incassomachtiging verstrekt. Het bestuur is be
voegd om een individuele afwijkende regeling te treffen”.
Gelukkig betaalt het merendeel van de leden via een automati
sche incasso. Verder zijn er dus leden die per jaar betalen. Per
saldo zijn we hier als VvE de minste kosten aan kwijt. Het is echter
een gegeven dat er VvE-leden zijn die ondanks de ruime beta
lingsmogelijkheden regelmatig storneren en/of zelf de bijdrage
overmaken. Het is de vraag of deze leden zich bewust zijn wat
zoiets de VvE per keer kost (ca. €25), waardoor alle leden uitein
delijk meer moeten betalen dan nodig. Het bestuur beraadt zich
in die gevallen gebruik te gaan maken van de statutaire bevoegd
heid om een individuele afwijkende maatregel te treffen. We
hopen hiermee de penningmeester en het administratiekantoor
te ontlasten en kosten te besparen.

Agenda Algemene Ledenvergadering
ALV van 12 mei 2015 in de Open Hof te Dronten, aanvang 19.30
uur. Zaal open 19.00 uur.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen verslag  van de ALV van 11 november 2014.
5. Verantwoording beleid 2014     
   5.1. Jaarverslag 2014
   5.2. Toelichting op de jaarcijfers 2014
      5.2.1. Accountantsrapport 2014
      5.2.2. Vergelijking jaarcijfers begroot en werkelijk
      5.2.3. Toelichting op de jaarcijfers 2014
   5.3.Goedkeuren jaarcijfers 2014
   5.4. Voorstel bestemming resultaat over 2014
6. Besluiten naar aanleiding van de aanbevelingen van de
    beleggingscommissie
7. Status voorbereiding nieuw onderhoudscontract
8. Rondvraag
9. Sluiting

Groep Sociaal
In het Nieuwsblad van de VvE
dat vorig jaar oktober is ver
schenen, heb ik een artikel ge
plaatst dat ging over aandacht
voor de sociale omgeving in
onze woonwijk.
Ik deed een oproep om met een
aantal buurtbewoners ideeën
uit te wisselen rond dit thema.
Daarop kreeg ik van 6 mensen
een reactie. Inmiddels hebben
we een avond met elkaar ge
sproken.We zijn tot de conclusie
gekomen dat het zeker zin heeft
om ons nader te verdiepen in
de welzijnsaspekten op het ni
veau van onze wijk.
We hebben onszelf de “Groep
Sociaal” genoemd.
Er zijn/worden al diverse initia
tieven ontplooid op wijk-, ge
meentelijk en landelijk niveau.
Wij willen ons de komende peri
ode breed laten informeren
over die ontwikkelingen en na
gaan hoe wij daarop kunnen
inspelen.
In het Nieuwsblad dat dit na
jaar verschijnt kunnen wij u
waarschijnlijk meer concrete
informatie verstrekken.
U hoort van ons!
Ineke (0321-319529)

GRD baan j.l. Koningsdag
(foto: JPE)
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Ingezonden brief
Beschamend
Sinds jaar en dag kunnen bewoners van de Golf Residentie en
omgeving stemmen in het clubhuis van de Golf Residentie. Tot
2008 in het oude clubhuis en vanaf mei 2008 in het restaurant van
het nieuwe clubhuis. In het oude clubhuis was geen restaurant
voorziening en werden de leden van het stembureau voorzien
van “natje en droogje” door de firma Breet. Men zou mogen
verwachten dat, met het in gebruik nemen van het nieuwe
clubhuis, de leden van het stembureau voor dat “natje en
droogje” gebruik zouden maken van de horecafaciliteiten van
het nieuwe clubhuis. Niets bleek minder waar. De firma Breet had
opdracht alle stembureaus te cateren dus ook op de Golf Resi
dentie.
Ondanks vele protesten van bewoners van de Golf Residentie en
bestuur van de Vereniging van Eigenaren, is tot op de dag van
vandaag niets veranderd. Elke keer dat ik ben gaan stemmen
heb ik er het hoofd van het stembureau op aangesproken.
Vandaag ook weer. Even zoveel malen voelen de leden van het
stembureau zich verlegen met de situatie maar men komt niet
verder dan “de opmerkingen te zullen opnemen in het protocol
van de dag”. In het begin heb ik de moeite genomen er over te
corresponderen met de gemeente. Maar nul op rekest. De bur
gemeester is er eens op aangesproken tijdens een rondje langs
de stembureaus. Zijn reactie was een schouderophalend: “Als de
uitbater het daar van moet hebben”.
Maar het gaat niet om die omzet. De Vereniging van Eigenaren
verleent graag –zonder dat daar een vergoeding tegenover staat-
gastvrijheid aan een stembureau. De leden van die vereniging
zijn trots op hun clubhuis en restaurant maar vinden het bescha
mend dat elke verkiezingsdag een cateraar koffie, thee, dranken,
ontbijt, lunch en diner komt brengen! Het is hetzelfde als een
persoon in een restaurant gaat zitten en daar, om 12.00 uur, van
“tafeltje dekje” zijn maaltijd krijgt geserveerd. Wellicht dat een
publieke oproep de gemeente ertoe kan bewegen bij de volgen
de verkiezingen tegen de firma Breet te zeggen dat ze het stem
bureau in het clubhuis niet hoeven te cateren.

 Ad Geutjes, 18 maart 2015, Golf Residentie Dronten
 

Naschrift
Nevenstaande brief heb ik ter
plaatsing ingezonden aan de
FlevoPost. De redactie heeft bij
de gemeente navraag gedaan
en het artikel behoorlijk gekort
wiekt (u heeft dat wellicht gele
zen). Men heeft het niet nodig
gevonden de reactie van de
gemeente aan mij voor te leg
gen. Daardoor ben ik aardig in
de wiek geschoten. Ik ben blij
dat de redactie van het
Nieuwsblad mij alsnog de ge
legenheid heeft geboden de
ingezonden brief integraal aan
u te presenteren. Het doet mij
veel genoegen dat inmiddels
veel medebewoners er blijk van
hebben gegeven het cateren
van het stembureau in ons
clubhuis bezopen te vinden te
meer daar een reactie van de
gemeente was, dat men de
leden van elk stembureau “een
kwalitatief goede catering” wil
bieden. Alsof die kan tippen
aan de kaart van ons eigen
restaurant!!
Ad Geutjes

Blandimentum gulae (gehemeltevlijer)
 
Zo werden de asperges al door de Romeinse schrijver Cato ge
noemd, een gewaardeerde groente uit de oudheid dus. Dat is
niet altijd zo gebleven, gedurende de Middeleeuwen heeft de
asperge het ternauwernood overleefd als kruid tegen reumatiek,
hartklachten en huidaandoeningen. Ook in Europa was de
groente uit de gratie, de asperge werd pas weer in ere hersteld
nadat in 1700 verschillende hoge adel de asperges weer op het
menu zetten.
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Recept
Witte asperge-zalmrolletjes met
basilicumsaus (hoofdgerecht,
2 personen)
bereidingstijd: ca. 20 minuten
500 gr geschilde witte asperges
(evt. uit blik, maar die zijn wat
zacht)
zout
2 takjes verse basilicum
125 ml zure room
mespunt geraspte mierikswortel
of pittige mosterd
citroensap
100 gr gerookte zalmsneden
blaadjes basilicum voor de
garnering
braadslede of ovenschaal
 
Kook de asperges in 12 min.
beetgaar en laat ze in een ver
giet uitlekken. Verwarm de grill
van de oven intussen voor. Hak
het basilicum heel fijn. Klop de
zure room los, klop de mieriks
wortel en basilicum erdoor en
voeg naar smaak peper, zout
en citroensap toe.
Spreid de plakjes zalm uit en
verdeel de asperges erover (2
per rolletje). Rol de zalm om de
asperges en leg de rolletjes
naast elkaar in de ovenschaal.
Zet op het rooster in de oven en
gril de rolletjes 2 minuten. Ver
deel de rolletjes over 2 borden,
schepje saus erop en een
blaadje basilicum. Rest van de
saus er apart bij serveren. 
Lekker met (nieuwe) gekookte
aardappeltjes.

De soorten
Er zijn drie soorten asperges te onderscheiden. De witte asperge,
de groene asperge en de wilde asperge. Wat veel mensen den
ken, maar wat niet klopt, is dat de kleur een indicatie is voor
kwaliteit. Het verschil zit hem in de manier van kweken. Tegen witte
asperges wordt een soort dam van aarde gemaakt, waardoor
deze niet kan kleuren door fotosynthese, de groene mag gewoon
boven de grond groeien. Er is wel een smaakverschil; de groene
asperge smaakt over het algemeen iets sterker dan de witte. Nog
sterker van smaak en zelfs een beetje bitter is de wilde asperge.
Deze wordt in Nederland nauwelijks geplukt, voor het recept kunt
u ook de dunne aspergetips gebruiken.
 
In sommige landen wordt de witte asperge voornamelijk gebruikt
voor conserven en dan met name de AA klasse.  In die landen
worden de verse groene asperges geprefereerd boven de verse
witte.
Een asperge bestaat voor 95% uit water en heeft niet meer dan
15 calorieën per 100 gram. Een echte slankmaker dus! Ze zijn rijk
aan vitamine A, B en C, calcium, kalium, fosfor en foliumzuur. Dit
laatste versterkt de nierfunctie.
 
Hoe eet je ze?
Nooit met mes en vork! Asperges eten is één van die dingen die
je, als je het volgens de etiquetteregels doet, met je vingers eet.
Overigens zal niemand u meer raar aankijken als u uw asperges
wel met mes en vork eet, maar het is maar dat u het weet.
 
Schoonmaken en bewaren
Witte asperges moeten worden geschild. Dit gaat erg goed met
een dunschiller, of natuurlijk een speciale aspergeschiller. Ik ge
bruik een kaasschaaf… Net onder de kop beginnen en naar
beneden halen. Onderste stuk afsnijden (dit wordt het "hout"
genoemd). Schillen gaat het makkelijkste als er voldoende vocht
in de asperges zit. Zonodig kunt u ze nog een half uurtje in een
bak met koud water leggen. Bij groene asperges is het voldoende
als u het "hout" afsnijdt.
Ongeschilde asperges kunt u in een vochtige theedoek gewikkeld
een paar dagen in de groentela van de koelkast bewaren. Ze
verliezen dan toch wel wat vocht, dus meteen eten is lekkerder.
Geschilde witte asperges of groene asperges (zonder hout), kunt
u wassen, afdrogen en in gelijke porties in diepvriesdozen of –zak
ken goed invriezen. Naderhand kunt u ze bevroren in kokend
water doen, dan wel 1-2 minuten langer koken.
 
Kooktijd
Witte asperges 10-15 minuten, groene asperges 8-10 minuten. Het
liefst met de kopjes boven water. Wilde asperges kunt u ook koken,
maar die zijn kort gebakken eigenlijk lekkerder.
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Golf Residentie Dronten lanceert “goed doel”
voor 2015
Christiaan  Huygens School in Dronten
 
Vorig jaar is door golfers en niet-golfers een succesvolle actiedag
voor de Stichting Pijn bij Kanker georganiseerd. En velen van u
zullen zich ook de initiatieven rond bijvoorbeeld het Dronter Hos
pice nog goed herinneren.
Het bestuur van de VvE en het bestuur van de Golfclub streven
ernaar om ieder jaar een steentje bij te dragen aan een Dronter
initiatief dat wel wat hulp kan gebruiken.
Het 2015 doel is: Waarborgen van voltijdsonderwijs aan kinderen
met een groot leervermogen aan de Christiaan Huygensschool
in Dronten.
Enthousiaste aanjager voor ons 2015-doel is Jeroen Kraan, een
van de leden van onze Golfclub. Hij stelt ook de geweldige
hoofdprijs ter beschikking waarover we u nog even in spanning
houden. Aan de opzet en uitwerking wordt nog gewerkt maar op
9 september 2015 zullen er 2 initiatieven  plaatsvinden:
1.     We gaan 150 kinderen (en hun ouders !) laten kennismaken
met golf. Samen met de Golfclub, Mike Woltering en Laurence
Möger;
2.     Er zal een golftournooi plaatsvinden met maximaal 20 flights
van 4 personen.
Particulieren en bedrijven kunnen zich voor één of meerdere flights
inschrijven tegen een minimumbijdrage van €75,00 per persoon.
Doel is echter dat ze met eigen acties hun bijdrage als flight op
timaliseren! Golf- en sponsorprestaties bepalen de 5 winnende
teams. Er staan al een paar prachtige teams in de startblokken.
Op korte termijn informeren wij u over de details en de mogelijk
heden tot inschrijven.
Op woensdag 9 september vindt het Christiaan Huygens Golftoer
nooi plaats op de golfbaan van Golfresidentie Dronten. De op
brengst van het golftoernooi gaat naar het Christiaan Huygens
onderwijs. Waarom een sponsorgolftoernooi voor deze vorm van
onderwijs?
Het reguliere basisonderwijs is in Nederland afgestemd op de
gemiddelde leerling. Gelukkig zijn er ook onderwijsvormen voor
kinderen die specialistische en/of intensieve begeleiding nodig
hebben, omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis
hebben. Tot op heden voorziet het onderwijsbestel helaas nog
niet in een structurele oplossing voor kinderen die een groot
leervermogen hebben.
Ondanks gevoerde en lopende gesprekken met het Ministerie van
Onderwijs heeft dit nog niet geresulteerd in de benodigde finan
ciële ondersteuning voor het kunnen vormgeven van deze vol
tijdsonderwijsvorm voor alle kinderen die dit nodig hebben. 
In Flevoland biedt het Christiaan Huygens aan deze kinderen
passend onderwijs. Met meer dan 100 leerlingen op de wachtlijst
bewijst deze school te voorzien in een behoefte. Dit onderwijsini
tiatief wordt ondersteund door zgn. ‘ambassadeurs’ binnen de
Flevolandse politiek en het bedrijfsleven.

Meedoen met het
tuinteam
Al jarenlang onderhoudt een
team enthousiaste vrijwilligers
de tuin rond het clubhuis.
Vele handen maken licht werk!
Wilt u met ons meedoen?
Kom dan op vrijdagochtend 15
mei, 29 mei, 12 juni en/of 26 juni
om 9.30 uur naar ons toe.
Je hoeft geen ervaren tuinier te
zijn. We verdelen de taken en
ieder kiest wat hij/zij doet.
Na zo’n 2 uurtjes lekker buiten
bezig, is er ruim tijd voor koffie/
thee en een goed gesprek.
Dus schroom niet…………..

Christiaan Huygens
© Haags historisch museum

clubhuistuin
(foto: JPE)
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Samenvattend: de behoefte is er, het draagvlak is er, alleen is er
een sterke financiële impuls nodig voor het verwezenlijken van de
ambities.
U zult zich ongetwijfeld kunnen herkennen in het feit dat er zich
situaties voor doen waarbij afwachten geen optie is. In dit speci
fieke geval kan de Stichting niet wachten tot het Ministerie van
Onderwijs met extra gelden over de brug komt. De motivatie om
het bestaan van de school veilig te stellen is groot. Eén van de
activiteiten die onze ambities zal ondersteunen is dus het organi
seren van een sponsorgolftoernooi. 
We ontmoeten u graag in september.
 
Stichting Vrienden van Christiaan Huygens Flevoland www.vrien
denstichtingchristiaanhuygensschool.nl
 
Het voorlopig organiserend comité : Jeroen Kraan, Cees de Bruin
en Harry Peeters.

Natuurstrook ontwikkelt goed
Deze maand is de werkgroep Nauur&Milieu, met steun van
vrienden van de tuinclub, begonnen met onderhoud van de
natuurstrook. De wilgengroei in de plantvakken wordt als eerste
onder handen genomen. En het moet gezegd worden, we gaan
die strijd winnen. Aansluitend lopen we de oever van de Paling
tocht langs de Dronterweg langs en verwijderen wilgen die we de
afgelopen seizoenen over het hoofd hebben gezien. Voorts ple
gen we nog wat onderhoud aan de vijvers. Verder zijn we natuur
lijk benieuwd hoe de natuurstrook zich zal ontwikkelen onder het
nieuwe maaibeleid. We maaien niet meer in de plantvakken maar
wel om de plantvakken heen. Dat laatste doen we als de hoge
rough wordt gemaaid. Inmiddels staan de eerste struikjes in bloei.
En in het riet van de Palingtocht zijn/worden mooie nesten ge
maakt door watervogels. Doe inmiddels als velen en loop nu en
dan eens door de natuurstrook over het wandelpad.

UW NIEUWSBLAD ZOEKT
Wat Voor de redactie van het Nieuwsblad van de Vereniging
van Eigenaren Golf Residentie Dronten zijn wij op zoek naar een:
 
REDACTEUR/REDACTRICE
 
Wie Een enthousiaste medebewoner met verhalen en/of
ideeën voor een “stukje”. Die met een vlot toetsenbord wil
schrijven over het wel en wee binnen of betreffende de vereni
ging.
 
Waar Gewoon thuis, met af en toe een redactievergadering bij
onze hoofdredacteur op de Lente.
 
Waarvoor Eeuwige roem en je naam in het Nieuwsblad.

Belangrijke data
Schrijft u de volgende data in
uw agenda:
12 mei 19:30u: Algemene
ledenvergadering
6 juni 13-14u: inloopspreekuur
bestuur VvE
1 augustus 13-14u: inloopspreek
uur bestuur VvE
17 november 19:30u: Algeme
ne ledenvergadering

enkele leden van de werkgroep
(foto: JPE)

Op de green van hole 1 is ge
start met het bestrijden van
emelten, die met hun gegraas
vele oneffenheden veroorza
ken (foto JPE)
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Colofon
Nieuwsblad 11e jaargang (2015), nummer 1
(voorheen: Nieuwsbrief)
is een uitgave van de VvE Golf Residentie Dronten en
wordt 3x per jaar gratis verspreid onder de bewoners van de GRD
 
eindredacteur: Jan P. Essing
commissaris.az.vvegrd@gmail.com
redactie: Simone B. Michielen
simone.michielen@gmail.com
met bijdragen van Fred van Bree, Ineke Essing, Ad Geutjes,
Harry Peeters, Paul van Rijn en Fred Winthorst.
ledenadministratie: Ingrid Kamps
ledenadmivvegrd@gmail.com
secretaris VvE: Fred van Bree
secretarisvvegrd@gmail.com
 
druk: Editoo Arnhem

Nieuwe bezems
“Een nieuw gezicht, een nieuw
geluid” is een fenomeen dat
zich regelmatig voordoet. Ook
bij uw Nieuwsblad van de Ver
eniging van Eigenaren van de
Golf Residentie Dronten. Niet
dat de Nieuwsbrieven slecht
voldeden, maar een positief
bericht met een aantrekkelijke
vormgeving komt altijd beter
over. Als daarbij komt dat de
kosten voor de VvE ook nog
eens met ruim 25% afnemen,
terwijl er jaarlijks drie in plaats
van (voorheen) twee edities
voor geleverd worden, is dat
helemaal mooi.
Reden voor het bestuur van de
VvE om te besluiten met het
bedrijf Editoo in Arnhem in zee
te gaan, dat ook de opmaak en
druk van de FORE! voor zijn re
kening neemt. Editoo is de
grootste (club)bladenmaker van
Nederland. Editoo is sinds 2006
de belangrijkste partner van
verenigingen, bedrijven etc.
voor het vervaardigen van hun
magazines. Inmiddels doet Edi
too dat voor meer dan 1.300
organisaties, met grote namen
als: National Geographic, Elle,
Viva, VI etc.
Als u leuke nieuwtjes (liefst ook
met een goede foto) heeft, dan
houdt de redactie zich natuur
lijk aanbevolen. We houden
ons het recht voor om eventue
le bijdragen in te korten of niet
te plaatsen. Het redactiestatuut
is daarbij leidend.

Oversteken over de diagonaal
Golf Residentie Dronten kent een grote schare wandelaars, die
na de lunch of het diner even “de benen strekt”. Eigenlijk is er
maar één route, die gemiddeld genomen wordt genomen: langs
de Golfresidentie, de hoofdader van ons park. Inmiddels is het
natuurpad erbij gekomen en dat voorziet blijkens het gebruik
gelukkig ook in een deel van de wandelbehoefte.
Van één van de bewoners ontving het bestuur de vraag waarom
de diagonaal door het park niet doorgetrokken kan worden als
wandelmogelijkheid. Dat houdt in dat aan het eind van de Winter
een oversteekmogelijkheid gecreëerd moet worden bij de fairway
van hole 12 naar de paden die aan de andere zijde van de
diagonaal reeds liggen (zie foto).
In de Poll, die al geruime tijd in het besloten deel van de website
staat, wordt de vraag naar de behoefte aan meer wandelpaden
73 maal met “ja” beantwoord, 13 maal met “nee” en 52 maal met
“het is goed zoals het is”. Hoewel een kleine meerderheid, gaat
het bestuur toch met de Golfclub in gesprek om een veilige en
aantrekkelijke oversteek over de fairway van hole 12 voor voet
gangers mogelijk te maken.
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