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Groep Sociaal
Parkbewoners voor elkaar

Van de voorzitter
Januari genoemd naar de god Janus
Janus was de god met twee gezichten: het ene keek naar het verleden, het andere naar de toe
komst. 2017 was het jaar waarin het clubhuis ons de nodige hoofdbrekens opleverde. Niet alleen
de bezetting maar ook de financiële kant. Onze buurman Mike maakte bekend
de shop op termijn te gaan sluiten. Dat besluit heeft zowel financiële als orga
nisatorische consequenties voor ons. Er moesten ondergrondse restafval con
tainers worden geplaatst. Het initiatief m.b.t. ons rioleringsstelsel werd opgestart,
eerst met de gemeente en later met de provincie. Overleg met de provincie
was er ook omtrent de geluidsoverlast van de Biddingringweg. De eerste ideeën
voor een nieuwe website hebben vorm gekregen. Onze verenigingsstatuten
werden gewijzigd, maar ook het huishoudelijk reglement infrastructuur en
golfbaan is gewijzigd. Een enerverend jaar dus.
Wat gaat 2018 brengen? Een aantal zaken die inmiddels zijn voorbereid krijgen
nu hun beslag, zoals de plaatsing van de afvalcontainers, de nieuwe website
etc. Een verdere integratie met het golfclubbestuur staat op de agenda. Er zullen ook bijeenkomsten
worden georganiseerd om alle bewoners te consulteren over hun beleving, maar ook over wensen
ten aanzien van wonen en recreëren op ons park. We doen dat op basis van de ideeën die het
VvE bestuur voorlegt. Voor de golfbaan zijn plannen om de natuur nog meer ruimte te geven. Aan
de veiligheid van het park wordt gewerkt door het hek bij de Ansjovisweg tunnel te vernieuwen en
hufterproof te maken.
Niet alleen het bestuur maar ook veel vrijwilligers werken hard aan alle verbeteringen van ons park.
Nog meer hulp is van harte welkom. Mail even naar onze secretaris secretarisvvegrd@gmail.com
Paul van Rijn

Parkregulering
Voor de volgende Algemene Vergadering heeft het bestuur een
(handhavings)notitie met besluiten in voorbereiding over:
- vrijhouden van de openbare weg van struiken en bomen;
- ingebruikname van mandelig eigendom langs de golfbaan;
- bouwwerken op mandelig gebied;
- (achterstallig) onderhoud van particuliere tuinen. (PvdS)
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Clubhuis “De vier Seizoenen” zoekt hulp
Het golfseizoen staat weer voor de deur. Eigenlijk is de aftrap van
de eerste competitie al geweest. Het clubhuis heeft aanvulling op
zijn medewerkers nodig.
We zijn op zoek naar enthousiaste meiden en jongens vanaf 17
jaar die ons gezellige team willen versterken. Denk aan de
weekenden en de schoolvakanties, maar zo nu en dan ook een
avond door de week. Vind je het leuk om het gasten naar hun zin
te maken, spreekt “gastheerschap” (M/V) je aan en je wilt werken
in een sportieve omgeving? Dan heb je nu de kans!!!
Naast deze jonge mensen die op regelmatige basis zullen werken,
zoeken we ook nog naar vrijwilligers die zich thuis voelen in een
horecaomgeving en waar we bij drukte een beroep op kunnen
doen. Je komt dan in de poule van vrijwilligers.
We zijn twee verenigingen onder één dak en hebben je hulp echt
nodig!!
Richt je per e-mail tot de commissaris clubhuis, Harry Peeters
commissarisclubhuisvvegrd@gmail.com (HP)
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Gesprek van de dag
Het is u niet ontgaan, dat de wateroverlast op de baan het
gesprek van de dag is. Natuurlijk was er veel meer regen dan
andere jaren en zal het veranderend klimaat voor meer neerslag
zorgen in een relatief korte periode. Onze baan is volledig aan
gelegd op gebiedseigen grond en dat is in ons geval: klei.
De gemiddelde dikte is ongeveer 110 centimeter, maar door het
verplaatsen van de klei voor een golvend landschap zal dat op
veel plaatsen anders zijn. Grondverbetering heeft bij aanleg al
leen plaatsgevonden onder de greens en de tees en onder de
greens is drainage aangelegd. Wateroverlast heeft tot gevolg dat
we ons spel moeilijk kunnen spelen, maar het staat ook het on
derhoud in de weg. Met name de toplaag wordt bij wateroverlast
instabiel en geeft je het gevoel alsof je over een waterbed loopt.
Begin 2017 heeft Marc Wubben van de opleiding 'Expert Natuur
gras' aan de HAS in Den Bosch, in samenspraak met onze aan
nemer SBA Golf en Groen en de VvE onderzoek verricht. We wilden
meer zekerheid of we de juiste maatregelen nemen om de situa
tie te verbeteren en of we op de goede weg zijn. Zo zijn allerlei
gegevens verzameld over de opbouw en samenstelling en is de
infiltratiesnelheid van de grond gemeten.
Dankzij dit onderzoek weten we, dat de apron van hole 16, die
bekend stond als probleemgebied, een infiltratiesnelheid had van
1,6 mm/u, terwijl op die plaats een waarde van 60 tot 80 mm/u
gewenst is.
Maar er is meer. Boormonsters toonden aan, dat jarenlange irri
gatie met sterk ijzerhoudend bronwater, oxidatie in de grond te
weegbracht, wat nadelig is voor de afvoer van water. We weten
nu ook dat de werking van de zandlamellen, die 4 à 5 jaar geleden
zijn aangebracht, mede door die oxidatie sterk is afgenomen. De
zandlaag, die zich direct onder de kleilaag bevindt, laat het water
slecht door. terwijl de laag grover zand daaronder het water juist
beter doorlaat.
Het onderzoek toonde aan dat we goed op de situatie anticiperen
maar ook, dat er nog meer te winnen is als we zandpalen in de
probleemgebieden aanbrengen. Als ultieme test is een groot
aantal zandpalen aangebracht in de apron van hole 16 en we
kunnen nu al concluderen dat daar de situatie sterk verbeterd is.
De beregeningsinstallatie is gerenoveerd en vernieuwd. We kun
nen nu sproeiers individueel aansturen, waardoor we voorkomen
dat er lokaal teveel water wordt gegeven. Het water van de bron
wordt naar de vijver gepompt en vervolgens aan de vijver onttrok
ken. Het ijzer blijft in de vijver achter.
Een begin is gemaakt met het vernieuwen, verjongen en uitdun
nen van de singels, waardoor de baan sneller zal drogen en het
jaarlijks bezanden van de baan is een vast onderdeel van het
jaarlijkse grootonderhoud.
Als laatste noem ik een maatregel om de probleemgebieden van
de eerdergenoemde zandpalen te voorzien, die uitgevoerd gaat
worden zodra we met de beoogde machine op de baan kunnen.
AvdG
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Dronten in beweging
Onder die titel introduceerde
B&W van Dronten onlangs zijn
nieuwe sportbeleid. Doel van
het beleid is dat elke bewoner
aan de samenleving meedoet
door sport en beweging. Dat wil
het gemeentebestuur bereiken
door meer inwoners aan een
gezonde levensstijl te helpen,
de lokale sportstructuur onder
ling te versterken en sportvere
nigingen toekomstbestendig te
maken. Daartoe wil het ge
meentebestuur meer samen
werken met sportverenigingen,
onderwijs en maatschappelijke
organisaties. Het huidige sport
aanbod wordt bestendigd en
uitgebreid.
Een mooie uitdaging voor de
Golfclub en de VvE van de Golf
Residentie om daar in samen
spraak met de gemeente vorm
en inhoud aan te geven waar
het gaat om golfsport! (JPE)

Rick van den Beuken over de baanconditie
2014 t/m 2017

Regen per maand mm.

Baansluiting n/jr.

Greens
De greens hebben de afgelopen periode te maken gehad met
een aantal veranderingen. Om te beginnen zijn we voor de be
regening overgegaan van het gebruik van bronwater naar op
pervlaktewater uit de vijver. De kwaliteit van dit water is beter. De
greens moeten hier echter nog wel aan wennen, omdat het bo
demleven zich daaraan moet aanpassen. We gebruiken nu
minder meststoffen dan voorheen, ter bevordering van de groei
van gewenste grassoorten. Dit proces heeft wat tijd nodig en kan
ook stress veroorzaken. Om de concurrentiestrijd met straatgras
te versterken zaaien we meer. Hierdoor vullen we lege plekken
gemakkelijk op met de gewenste soorten.
2017 was een jaar waarin schimmels zich door de weersomstan
digheden (nat en warm) makkelijk konden ontwikkelen. In com
binatie met de hiervoor genoemde veranderingen heeft dit er
voor gezorgd dat we 4 keer hebben moeten ingrijpen met gewas
beschermingsmiddelen om te voorkomen dat de gewenste
grassoorten worden aangetast. Schimmels die de ongewenste
grassoorten aantasten laten we gecontroleerd hun werk doen en
de aangetaste plekken zaaien we door met de gewenste soorten.
Om de schimmels minder kans te geven richten we ons op het zo
droog mogelijk houden van de toplaag. Dit houdt in dat we re
gelmatig beluchten en bezanden. Ook harden we de grasmat
regelmatig af met ijzersulfaat wat het gras weerbaarder maakt
en de toplaag droogt. Door het nieuwe systeem kunnen we ge
richter beregenen en krijgen de greens niet onnodig water.
Al deze veranderingen dragen bij aan greens die fijner zijn om op
te spelen, maar ook beter bestand zijn tegen ziekten waardoor
we uiteindelijk minder bestrijdingsmiddelen nodig zullen hebben.
We hebben dit jaar zeker progressie geboekt op de greens. Het
aandeel gewenste grassen is gestegen en er ligt nu een gesloten
grasmat. Daarnaast groeien de greens rustiger dan voorheen wat
betekent dat ze langer hun snelheid behouden.
Voorgreens
De voorgreens vragen ook om de nodige aandacht. Deze blijven
na een regenbui te lang nat, waardoor schimmels zich gemak
kelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast valt een bal in één keer stil,
terwijl u hoopt op nog een stuit waardoor de bal de green op rolt.
Vorig jaar hebben we voorgreen 16 voorzien van meer dan 100
zandpalen waardoor dit nu één van de drogere voorgreens is. In
de komende winterperiode en het voorjaar zullen we als de
baanconditie het toelaat op verschillende plekken zandpalen
gaan boren en opvullen met zand om zo stappen te maken naar
een drogere baan.
Tees
Om de tees komend jaar te verbeteren, zullen we deze gaan
prikken met holle pennen en zullen we ze in de winter als de
omstandigheden het toelaten slitbeluchten (zie foto) . Net als bij
de greens zullen we de tees afharden en drogen met ijzersulfaat.
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Verder zullen we de teeboxen van hole 3,14 en 16 renoveren.
Aandachtspunt voor komend jaar zal zijn het extra verzetten van
de markers om zo de afslagplaatsen minder te belasten en te
voorkomen dat gewenste grassoorten door betreding afsterven.
Fairways
De fairways op de golfresidentie bestaan uit klei. Klei heeft veel
voordelen, maar ook een aantal nadelen.
Voordelen: Klei bestaat uit heel kleine deeltjes die goed in staat
zijn om voedingsstoffen te binden. Dat betekent dat we minder
meststoffen nodig hebben dan op bijvoorbeeld zandgrond. Bij
een laag vochtgehalte trekken de kleiplaatjes elkaar sterk aan
(krimpen), waardoor klei moeilijk vervormbaar is. Dat zorgt er in
de zomer voor dat de fairways hard zijn en uw bal zomaar 20/30
meter verder kan rollen. Daarnaast hebben we in het golfseizoen
vaak profijt van de zuigkracht (door kleine poriën) waarmee klei
water aan zich kan binden, waardoor we geen beregening op
de fairways nodig hebben en deze lange tijd groen blijven.
Nadelen: de zuigkracht veroorzaakt bij hevige regenval in het
najaar dat de fairways nauwelijks drogen. Bij een hoger vochtge
halte zet de klei uit en glijden de kleiplaatjes snel over elkaar.
Daardoor vervormt de klei makkelijk en neemt de draagkracht af.
In september 2017 is 174 mm neerslag gevallen tegen 28 mm in
september 2016. In oktober 2017 is meer regen gevallen dan in
september en oktober 2016 bij elkaar. Dit alles heeft de bodem
verzadigd en iedere mm regen zorgde voor meer problemen.
Verslemping: bij natte perioden en hevige buien raken de fijne
deeltjes in de toplaag als het ware ontmengt door de inslag van
regendruppels. Dit noemen we verslemping. De structuur in de
toplaag verandert in negatieve zin en zorgt ervoor dat water nog
moeilijker kan infiltreren in de bodem. Door betreding in natte
perioden wordt dit probleem verergerd met als gevolg dat de
problemen eerder terugkomen.
Verbeteringen
We zijn bezig met het voorkomen van en het oplossen van die
negatieve kant. Zo zijn we vorig jaar begonnen met structureel
prikken en bezanden van de fairways. Dit stond voor week 40
gepland, maar dit is door langdurige regenval uitgesteld tot week
42. De werkzaamheden zijn goed verlopen, maar in het weekend
viel 25 mm neerslag, waardoor de prikgaten vol liepen met water.
Dit zorgde tijdelijk voor extra instabiliteit. Om dit in de toekomst te
voorkomen, hebben we besloten om deze werkzaamheden
voortaan te verrichten in week 19/20 waarin we meer kans op
droog weer hebben.
Om de structuur van de toplaag te verbeteren doen we voor de
green van hole 8 een proef met Calciumsulfaat (CaSO4). Calci
um is een groot element en de moleculen gaan tussen de klei
plaatjes zitten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tussen de plaatjes
en zal de structuur verbeteren. Calcium vergroot de afstand
tussen kleiplaatjes, waardoor er een luchtige bodemstructuur
ontstaat.
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Natrium in kleiplaatjes
Kalium in klei

Calcium in klei
Tenslotte: de rough
De rough hebben we dit jaar
intensiever en op semiroughhoogte gemaaid. Daarnaast
zetten we een groeiremmer in
om de explosieve groei af te
zwakken. Hierdoor blijft de
Rough korter, wat simpelweg
betekent dat u de bal makkelij
ker terug zal vinden. Het gras is
op deze hoogte nog wel stug
genoeg om weerstand te bie
den aan uw club en bal.
De natuurrough maaien we
rond de tweede helft van mei
en de tweede helft van augus
tus. Mocht het nodig zijn en het
weer het toelaten, dan maaien
we in het najaar nog een keer.
(RvdB)

Lantaarnpaal vergoed
Vorig jaar reed een van de be
woners tegen een lantaarn
paal, die daardoor vervangen
moest worden. De autobezitter
weigerde te betalen, maar on
langs is zijn WA-verzekering op
basis van de getuigenverklarin
gen en de foto’s zelfstandig
overgegaan tot volledige ver
goeding van de schade.

workshop sieraden maken op 19 maart

Langetafelmaaltijd
Donderdag 15 maart is de laat
ste langetafelmaaltijd van dit
seizoen. Tot dan kunt u elke
donderdagavond aanschuiven
voor een gezamenlijke maaltijd
voor € 12,00 inclusief een toetje
of een kopje koffie. Aanvang
18.30 uur. Het menu voor de
betreffende avond kunt u aan
treffen op de agenda die ver
meld is op de website, linkson
der op de homepage.
Vooraf aanmelden via groepso
ciaal.vvegrd@gmail.com tot ui
terlijk zondagavond vooraf
gaand aan de maaltijd.

Koffie-inloop
1ste woensdag v.d. maand
In april starten we weer met de
koffie-inloop. U wordt van harte
uitgenodigd om een kopje kof
fie of thee te komen drinken in
het clubhuis of op het terras. Er
zijn vanaf 10.00 uur altijd vol
doende mensen aanwezig om
een praatje te maken. Een
mooie gelegenheid om buurt
bewoners te leren kennen. Loop
dus eens binnen en doe mee.

Op 19 maart kunt u onder begeleiding van Saskia Houtsma een
armband of ketting naar keuze te maken in ons clubhuis.
Hoe leuk zou het zijn? U krijgt binnenkort een compliment; "Wat
heeft u een leuke ketting of armband om!" En u kan vol trots
zeggen: “Die heb ik zelf gemaakt."
Saskia begeleidt u stap voor stap om zelf een super leuke ketting
of trendy wikkelarmband te maken. U gaat er zelf een mooie
sluiting aan maken, want de afwerking is heel belangrijk. Er is
keuze uit drie kettingen of een wikkelarmband.
Saskia: “Voor de ketting neem ik mooie materialen mee, zoals luxe
silverfoil kralen, schelpkralen, halve edelsteen snippers, kwaliteits
glasparels, grote bergkristalkralen en design hangers van Murano
glas. Voor de wikkelarmband zal ik allemaal leuke kleine kraaltjes
meebrengen van verschillende materialen en eye- catchers voor
tussen de kraaltjes zoals Italian style glaskralen, facet kristalkralen
en diverse bedeltjes, maar je kan ook zelf een bedeltje maken
van een mooie kraal. Dat is heel simpel en ik laat graag zien hoe
je dat doet.”
Het aanmelden gaat via Geja: gejavanjaarsveld@gmail.com
Saskia wil graag uiterlijk 5 maart weten welke keuzes en kleurstel
lingen worden gemaakt, zodat ze alle materialen bij elkaar kan
zoeken. Meldt u dus snel aan en neem een buurvrouw mee!
De workshop begint om 13.30 uur en duurt ongeveer 2 uur.
De kosten voor een ketting zijn € 20,00 en een armband € 17,50!
(gepast betalen op 19 maart)
Tekst van document

Excursie ambachtelijke kaasboerderij de Pol
derzoom op 16 juni
De Groep Sociaal overweegt om op zaterdag 16 juni een excur
sie te organiseren naar kaasboerderij De Polderzoom. Als je
richting Elburg rijdt, kom je er langs. Leuk om ook eens van nabij
te bekijken. De excursie duurt 1,5 uur: koffie/thee, praatje door
boer Ard, film, rondleiding en een kleine proeverij met een
drankje en natuurlijk kaas!
De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Als er minimaal 10 be
langstellenden zijn, gaan we verder met het organiseren. Wilt u
vast een reactie geven aan José Verheijen?
Mailadres: p.verheijen24@upcmail.nl

The Shadows
Op 15 maart: avond over en met muziek van The Shadows.
Het seizoen wordt afgesloten met een lezing over + muziek van
The Shadows, verzorgd door Jan Essing. “Back to the sixties”.
Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom, aanmelden is niet
nodig.
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Culinaire avonden clubhuis “De 4 Seizoenen”

Staal vs VvE/GC

Op zaterdagavond 27 maart serveren wij in samenwerking met
Keurslager Klaver en Gavi Wijnkopers een tien gangen tapas
diner, inclusief dessert en een wijnarrangement met vijf bijpassen
de wijnen voor € 43,50 per persoon.
De reeks culinaire evenementen wordt dit seizoen afgesloten met
ons heerlijke Indonesische buffet op zaterdag 31 maart, ook
vanaf 17.00 uur. Dit buffet kost € 27,50 per persoon, inclusief een
kop koffie met spekkoek na.
Voor deze evenementen kunt u zich inschrijven bij de bar of via
0321 84 17 16. Het aantal plaatsen is beperkt.
Johan Klaver, Esther Woudwijk en Esther Koolstra

In het geding tussen de VvE en
de familie Staal lijkt (de advo
caat van) de familie Staal geen
enkel middel te schuwen om de
proceskosten voor de VvE (en
daarmee ook voor Staal zelf) zo
hoog mogelijk te laten oplopen.
Onze advocaat was het met het
bestuur van de vereniging
eens, dat de behandeling van
de huishoudelijke reglementen
in de Algemene Vergadering
van 9 en 31 mei 2017 geen ‘no
vum’ oplevert, dat van belang
is voor de positie van de familie
Staal in het hoger beroep voor
het Gerechtshof Leeuwarden.
Daarop heeft de advocaat van
de familie Staal zich eerst tot het
Hof gewend zonder toestem
ming van de (advocaat van
de) VvE, waarvoor zij haar excu
ses heeft aangeboden en heeft
vervolgens een klacht inge
diend bij de deken van de Orde
van Advocaten tegen onze ad
vocaat; deze klacht werd inmid
dels ongegrond bevonden
door de deken. In het verlengde
hiervan is door Staal ook recen
telijk een kort geding aange
spannen bij de rechtbank Mid
den-Nederland, locatie Lely
stad. Over dat laatste is op de
website van de VvE inmiddels
het bericht geplaatst, dat de
vordering van de familie Staal in
kort geding door de rechtbank
is afgewezen onder veroorde
ling van Staal c.s. in de proces
kosten. De advocaat van de
familie heeft tijdens de kort ge
dingzitting al een gang naar de
Hoge Raad der Nederlanden
geopperd.
De behandeling van het hoger
beroep in Leeuwarden is uitge
steld en arrest wordt nu voorzien
op 13 februari 2018. (JPE)

Garageverkoop
Twee jaar geleden hebben we voor de eerste keer een garage
verkoop gehouden. Op 24 adressen hadden bewoners buiten
spullen uitgestald voor de verkoop. Van de deelnemers hebben
we vooral positieve reacties ontvangen en een aantal tips om het
dit jaar beter te doen. Een van de belangrijkste was: meer publi
citeit en daardoor meer klanten!
Dat willen we regelen.
Maar eerst is het belangrijk om te vernemen of er voldoende
belangstelling is voor deelname. We vinden dat er minimaal 25
deelnemers in onze woonwijk moeten zijn, verspreid over alle “sei
zoenen”. Het moet uitnodigen om een rondje door de GRD te
maken.
Leuk om u met buren samen aan te melden.
DOET U MEE? Op zaterdag 7 juli van 11.00 tot 15.00 uur
Dan kunt u een mail sturen naar groepsociaal.vvegrd@gmail.com
of rechtstreeks naar Geja van Jaarsveld: gejavanjaarsveld@g
mail.com
Geef in ieder geval uw naam, mailadres en/of telefoonnummer
door en het adres van de garageverkoop.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal worden besloten of
de garageverkoop wel of niet door zal gaan.

Kunstmarkt/kunstroute op 25 augustus
In een recente e-mail werd reeds aangekondigd dat de Groep
Sociaal van plan is een kunstmarkt of een kunstroute te organise
ren. Daarop kwamen gelijk 3 aanmeldingen; heel bemoedigend.
Als datum is 25 augustus gekozen. We denken aan een kunstma
nifestatie, bestaande uit een route door de Golf Residentie met
stopplaatsen bij ateliers van kunstenaars en een kunstmarkt onder
één van de carports aan de Winter. We weten dat er veel talent
woont op ons park en we willen graag samen met belangstellen
den een aantrekkelijk programma opstellen. Verkoop is geen
vereiste; gewoon anderen laten zien hoe je creatief bezig bent,
kan heel stimulerend zijn.
Voor meer informatie en opgave: Marianne van Maarschalker
weerd via mwvanmaarschalkerweerd1946@kpnmail.nl
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Gleditsia's

Parkbewoners voor elkaar

De Gleditsia’s langs Herfst en
Zomer worden vervangen door
Pyrrus Calleryana Chanticleer.
Bewoners hebben inspraak
gehad over de soort nieuwe
bomen. Als gevolg van boom
stronken van de oude bomen
en verzoeken van bewoners om
in de border voor hun tuin geen
boom te plaatsen dreigt nu
kaalslag in het parkbeeld. Het
bestuur acht zich verantwoor
delijk voor de uitstraling van het
hele park en als gevolg daar
van ook voor de vervanging
van bomen. Om die reden zal
het bestuur het planten van
bomen op plaatsen waar het
belangrijk is voor het parkbeeld
niet achterwege laten.

Je kan het bijna niet missen.
Dit verbodsbord hangt bij de ingang en geldt voor de hele Golf
Residentie. Kent u ze: bewoners, die
denken dat dit blauwe bord van toe
passing is?
“Handhaven”, een woord dat de laat
ste tijd vaker aan de orde gesteld wordt; vooral als het om een
ergernis gaat. Harder rijden dan 30 kilometer per uur is zo’n erger
nis voor veel bewoners. Het bestuur van de VvE heeft noch de tijd
noch de bevoegdheid om zelf te handhaven. Daar heeft het een
handhavende instantie voor nodig: politie, gemeente en vele
andere zoals de inspecties.
Maar, maar….. bewoners van dit park hebben toch een verant
woordelijkheid voor elkaar om overlast in welke vorm dan ook te
vermijden? Te hard rijden is niet alleen risicovol (kinderen, scha
des) maar geeft gewoon overlast.
Waar kunnen we dan wat aan doen?
Kunnen we er samen zorg voor dragen dat om te beginnen alle
bewoners zich aan de maximum snelheid houden: auto, motor,
brommer, scooter, buggy, e-bike en andere voertuigen?
Wijzen we onze bezoekers erop dat ze op het park maximaal 30
km per uur mogen rijden (en ook niet toeteren als afscheids
groet)? Vertellen we onze bezorgers, leveranciers, dienstverleners
dat er een maximumsnelheid is van 30 kilometer per uur?
Weet SBA, onze hoofdaannemer voor het parkonderhoud en zijn
onderaannemers, dat zij zich aan de snelheid moeten houden?
Of zullen we de rode borden vervangen door blauwe borden. Een
advies is toch aangenamer dan een verbod…... En mooi blauw
is niet lelijk.
Misschien iets voor de Algemene Vergadering; besluiten dat we
op elke afvalcontainer deze (gratis) sticker plakken. Als geheu
gensteuntje voor de liefhebbers van de blauwe borden.
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Nieuw Lunch-, diner- en borrelkaart 4 Seizoenen
Wist u dat u in het clubhuis De 4 Seizoenen zes dagen per week
terecht kunt? De woensdag uitgezonderd (gedurende de winter
periode) is het gezellige restaurantgedeelte vanaf 10 uur ‘s och
tends geopend voor bijvoorbeeld een heerlijke kop koffie met
warme apfelstrudel met vanillesaus of een lekkere lunch. Op de
vernieuwde kaart staat voor ieder wat wils; van biefstuk met brood
of friet tot een kop soep met brood. In de maand februari maken
we voor u als extra specialiteit een wit of bruin stokbroodje brie
met honing of een maaltijdsalade met brie. In maart is een
heerlijk broodje gerookte kipfilet of een salade kipfilet specialiteit.
Voor bij de borrel is er keuze uit een plank met kaas en worst,
bitterballen of gemengd bittergarnituur. Soms hebben we buiten
de kaart een extra daghap gemaakt, of iets extra’s voor bij de
borrel, zoals een toastje met iets lekkers of nacho’s.
Donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij ook diner. Wij vinden
het prettig als u uw diner vooraf wil reserveren, maar u bent ook
welkom om gewoon binnen te lopen.

