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LED-verlichting parking
Clubhuis 'on the move'
Activiteiten Groep 'Sociaal'

Van de voorzitter: "Ons clubhuis"
Met opzet zijn de leestekens geplaatst want in de praktijk maken onze golfende
leden veruit het meeste gebruik van deze lokaliteit. Het kan zijn dat het clubhuis
niet voldoet aan de verwachtingen van onze bewoners. Uit de onlangs gehou
den enquête blijkt dat maar 34 niet-golfende leden de moeite namen om de
enquête in te vullen, daar kun je dus geen conclusies uit trekken. Toch zijn di
verse activiteiten goed bezocht, zoals de “langetafel-maaltijden”, voordrach
ten, bridge en yoga. Maar omdat niet helemaal duidelijk is geworden wat er
van het clubhuis wordt verwacht, ben ik erg benieuwd wat de komende perio
de aan informatie gaat opleveren.
Zoals eerder op de beide websites vermeld is, gaat het VvE bestuur met de hulp
van diverse vrijwilligers en onder leiding van Johan Klaver (gastheer) en Harry
Peeters (namens het bestuur) een poging doen om het clubhuis enige tijd in eigen beheer te laten
functioneren. Dat vereist nogal wat organisatie vooral van Harry Peeters, die deze klus op zich heeft
genomen, maar ook van de vrijwilligers die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het
wordt een spannende periode want het is en blijft een experiment. “Waarom dit experiment?”
zullen sommigen zich afvragen. Daarvoor zijn de volgende redenen aan te geven: ten eerste omdat
de laatste huurder er voortijdig mee gestopt is en het onverstandig zou zijn om overhaast een
nieuwe huurder te contracteren, ten tweede omdat in deze periode weinig activiteiten van de
golfclub worden gepland en het dus een stille tijd is. Maar dat zou voor de andere gebruikers juist
reden kunnen zijn een keer langs te komen. Uw gastheer Johan Klaver zal dat toejuichen. Vele
bewoners kennen hem nog als een voortreffelijk restaurateur uit een eerdere tussenperiode, die
een prettige sfeer koppelt aan heerlijk eten en drinken.
In de tussentijd gaan we op zoek naar een nieuwe definitieve oplossing en weten we meer over de
mogelijkheden voor de horeca. Willen de bezoekers alleen een snack of zijn ze ook geïnteresseerd
in een smakelijke maaltijd?
Alle betrokkenen heel veel succes en plezier in de komende periode. Aan alle bewoners de oproep,
kom toch eens langs voor een drankje of een hapje, het kan zomaar erg goed bevallen.
Paul van Rijn
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Bijdrage beheer en onderhoud 2018
In de statuten is thans opgenomen dat betaling van de bijdrage
beheer- en onderhoud per jaar of per maand geschiedt. De leden
die machtigingen per kwartaal hebben verstrekt zullen geïnfor
meerd worden dat kwartaalbetaling niet meer mogelijk is. De
penningmeester zal dit in gang zetten na de incasso van oktober
2017. Dat betekent dat de maatregel ingaat per 01-01-2018. De
bank heeft geen nieuwe machtigingen nodig. (FW)

Tuinonderhoud
Nu het najaar zich weer meldt heeft het bestuur een verzoek aan
alle tuinbezitters. De planten, struiken en bomen in de tuinen zijn
enorm gegroeid. Op veel plaatsen houden bewoners dat heel
mooi bij en zien de tuinen er prachtig uit. Op andere plaatsen is
er soms sprake van verwildering. Het bestuur ziet graag dat de
plantengroei beheersbaar blijft en vraagt aandacht voor plaat
sen waar planten over passeerstroken en parkeerplaatsen
groeien zodat de oorspronkelijke lijnen van de weg en invoeg
strook niet meer zichtbaar zijn. Graag uw aandacht hiervoor bij
het najaarsonderhoud. (PvdS)
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Wordt het “LED it be” op ons park?
Mogelijk dat het u al is opgevallen en heeft u al onze nieuwe
straatverlichting zien staan op de parkeerplaats van de Vier Sei
zoenen.
Natuurlijk is het plezierig dat u niet meer in het donker naar uw
auto hoeft te lopen. Een verlichte parkeerplaats geeft een veilig
gevoel. Zaken die tegenwoordig heel normaal genoemd mogen
worden en eigenlijk geen luxe meer zijn.
Maar de nieuwe verlichting biedt meer en zo kunnen we ons nu
een beeld gaan vormen of wij dit soort verlichting niet overal
moeten gaan toepassen.
Wij staan op ons park aan de vooravond van het vervangen van
de huidige straatverlichting. "Hoe komt dat?" zult u zich misschien
afvragen. Welnu, de voorschakelapparaten, die nodig zijn om de
lampen in onze huidige straatverlichting te laten branden, nade
ren het eind van hun levensduur en daarnaast worden de arma
turen zelf ook steeds slechter.
Pluspunt is, dat de masten nog jaren meekunnen en die laten we
dan ook het liefst gewoon staan.
Een voor de hand liggende optie is om alleen het armatuur te
vervangen en mogelijk dat een armatuur met een LED lichtbron
voor ons de beste optie is.
Het grote voordeel van een armatuur met een LED lichtbron is dan
de te verwachten lange levensduur. Hierdoor zal er minder onder
houd nodig zijn en dat bespaart in de kosten. Het andere grote
voordeel van LED is het lage energieverbruik, maar ik noem u nog
twee, wat minder bekende voordelen van LED.
LED lichtbronnen bevatten geen giftige stoffen zoals kwik en
zenden geen schadelijke straling uit zoals infrarood en UV. Alle
maal voordelen, die passen bij het duurzame beheer, dat we
nastreven op ons park.
'Regeren is vooruitzien' en zo hebben de verschillende opvolgen
de besturen van uw VvE gelden gereserveerd voor de aanstaan
de vervanging van armaturen.
Mocht u in de komende tijd op de parkeerplaats van ons clubhuis
de nieuwe armaturen zien branden, dan weet u dat we hier het
aangename met het nuttige combineren. Het aangename: u
kunt eenvoudig en veilig uw auto vinden en de sleutels in het slot
steken en het nuttige: wij doen met elkaar ervaring op met het
fenomeen LED-straatverlichting.
AvdG

Natuur rond Dronten
Mensen, die vaak lekker buiten
lopen, weten de bekende wan
delpaden wel te vinden. Er zijn
echter rondom ons dorp heel
veel meer wandelmogelijkhe
den dan de bekende bossen.
Dirk neemt ons mee op pad en
laat wandelpaden zien, die vrij
toegankelijk zijn.
Naast de route van het pad, en
hoe er te komen, vertelt hij u ook
welke natuur er bij dat pad te
vinden is. Veel dier- en planten
groepen komen aan de orde.
De lezing duurt ongeveer een
uur. Tijdens de nazit kunt u
eventuele vragen stellen en
desgewenst nog een drankje
nuttigen. (IE)

Lezingen daarna

Donderdag 16 november:
Piet v.d. Sar over “Vliegvissen”
Donderdag 14 december:
Jan Essing over “Porsche 914”
Donderdag 18 januari:
Ronald Mulder over “Bijen”.
Lezingen door en voor buurtbewoners
Noteert u de data vast in uw
Bij de Groep Sociaal hebben zich 4 buurtbewoners gemeld die agenda. Aanvang 19.30 uur
een lezing willen houden over een onderwerp waar ze zelf zeer in
geïnteresseerd zijn.
Op donderdag 19 oktober bijt Dirk de Haan het spits af voor het
nieuwe seizoen. De lezing begint om 19.30 uur, aansluitend aan
de eerste langetafelmaaltijd.
Dirk de Haan is onder meer natuurgids bij het IVN. Hij gaat een
lezing verzorgen over Natuur rond Dronten.
Aanmelden is niet nodig. We zien u graag verschijnen! (IE)
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Johan Klaver, bescheiden horeca multi-talent

Clubhuisvrijwilligers
Zoals u heeft kunnen lezen heeft
de VvE besloten het clubhuis
voorlopig in eigen beheer te
exploiteren. Dat gebeurt met
een enthousiaste groep vrijwilli
gers en enige ingehuurde inval
krachten.
Graag stellen wij een aantal
van die pakweg 15 mensen
nader aan u voor; sommigen
met veel horeca-ervaring en
anderen met veel engagement
en de wil een steentje bij te
dragen.
Maar wat een succes al in een
aantal dagen; het plezier is
terug, er komen tal van initiatie
ven en het is heerlijk zelf te be
palen wat er in onze Vier Seizoe
nen gebeurt.
Wij stellen u voor:
Peter Beerlage. Een jaar gele
den op de Residentie komen
wonen. Enthousiast golfer en
biljartspeler (na installatie van
ons eigen biljart op 13 septem
ber zult u beslist meer van hem
horen !) (HP)

Door het plotselinge en voortijdige vertrek van Gerard Boontjes
en Anneloes Knuf als huurders van het VvE GRD clubhuis en uit
baters van het grand-café/restaurant ‘Buiten de Baan’ werd een
snel te realiseren -tijdelijke- oplossing voor het open houden van
deze horecafaciliteit een ‘must’. Indachtig het principe “Alle
ballen op ……” is al snel gekeken naar Johan Klaver, bewoner
van de Golf Residentie, alsmede lid van de Clubhuiscommissie
en ‘gepokt en gemazeld’ in de horeca. We hebben een gesprek
met Johan in de koortsachtige periode, waarin de eerste contou
ren van zijn aantreden als tijdelijk manager van ‘De Vier Seizoe
nen’ vorm aannemen.
Wie is Johan Klaver?
In zijn 2e levensjaar kwam Johan in Dronten te wonen en -hoewel
hij voor studie en werk veel buiten het dorp heeft doorgebrachtvoelt hij zichzelf op-en-top ‘Drontenaar’. Zijn vader was slager en
thuis werd niet alleen aan de eettafel gesproken over eten.
Voedsel en eten als gespreksonderwerp zijn belangrijk voor
Johan. Na de HEAO was de vraag of hij naar de kunstacademie
zou gaan, maar het werd toch de hotelschool. Afgestudeerd
vertrok Johan naar Zwitserland om daar verder te studeren in het
horeca vak.
Terug in Nederland kreeg hij een aanstelling als banquetingma
nager van het luxueuze Chateau Marquette in Heemskerk. Het
organiseren van partijen en banketten was daar zijn hoofdtaak.
Daarna heeft hij met zijn broer nog een hotel gerund. Maar deze
stressvolle en veeleisende situatie brak hem op zijn veertigste op
en Johan werd zodanig ziek dat hij het rustiger aan moest gaan
doen.
Privé ontmoette Johan de partner van zijn leven, Aad met wie hij
niet lang daarna getrouwd is. Helaas is Aad begin dit jaar op
81-jarige leeftijd overleden.
In de jaren dat Johan en Aad op de Golf Residentie woonden,
heeft Johan zich in het vrijwilligerswerk gestort. Zo is hij bestuurslid
van de Stichting Kunstraad Dronten, die op laagdrempelige wijze
de bewoners van Dronten met (amateur)kunst in aanraking
brengt, adviseur/coach bij de stichting Ondernemersklankbord,
een door veel organisaties en het ministerie van EZ gesteunde
klankbordorganisatie voor het MKB, heeft hij een eigen coaching
praktijk en is hij voorzitter van het seniorenpastoraat van de Lud
geruskerk, gericht op ca. 250 oudere parochianen, die 3 keer per
jaar bezocht worden.
Kortom: een bezige bij met bijzondere talenten.
Je hebt De Vier Seizoenen eerder bestierd?
Johan heeft het grand-café De Vier Seizoenen in een eerder
stadium gerund voordat Raymond Reus en zijn toenmalige
compagnon André van Dijk op 1 september 2011 het clubhuis
gingen huren. In de herinnering van velen was dat een mooie
periode met positieve ervaringen, hoewel Johan meldt dat zijn
intensieve begeleiding niet langer dan twee maanden heeft ge
duurd. Wel twee hele intensieve maanden, geeft hij toe, met
werkweken van 60 uren per week. Die opgave, zegt hij nu niet
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meer te willen en kunnen volbrengen. Daarom is om hem heen
een kernteam van 6 medebewoners gevormd, dat samen met
hem de overbruggingsperiode wil vormgeven.
“Leuk” is succesfactor
“Gastheerschap, gastheerschap en gastheerschap. Als horeca
vakman kun je van alles leren en gedrag ontwikkelen, maar ‘gast
heerschap’ zit in je vezels”, aldus Johan. Dat is een eigenschap,
die je niet kunt leren, want daar prikken de gasten zo doorheen.
Dat moet in je zitten en Johan is ervan overtuigd dat hij dat aspect
in ruime mate meebrengt.
Maar het clubhuis moet ook weer ‘leuk’ worden. Het moet een
plek zijn, waar je als golfer en niet-golfer graag naar toe gaat om
medebewoners en -golfers te ontmoeten en een hapje en een
drankje te genieten. “Ik doe hierbij een beroep op alle bewoners
van de Golf Residentie Dronten om de gezelligheid weer terug te
brengen in het clubhuis”, zegt Johan. Want er is op dat punt in
de wisselwerking met de vorige huurders soms wel eens wat mis
gegaan. Die click moet er weer komen. Dat wordt omgebogen,
maar Johan kan het niet alleen; hij verwacht ook van de gasten
dat ze zich als ‘gast’ zullen gedragen en niet als eigenaar. Het
gebouw is eigendom van de VvE Clubhuis, maar de mensen die
er al dan niet vrijwillig werken, zijn niet het personeel van de leden
van de VvE.
Afsluitend meldt Johan het als zijn eerste opdracht te zien om
continuïteit in De Vier Seizoenen te brengen en van daaruit te
gaan bouwen aan zaken als sfeer, gezelligheid, gastheerschap
en kwaliteitsverbetering. Voorsorterend op een besluit van de
Algemene Vergadering van de VvE om in 2018 een nieuwe stap
in het beheer van het clubhuis De Vier Seizoenen mogelijk te
maken. (JPE)

Een eerste 'proeve'
De eerste avond, dat de keuken van De Vier Seizoenen het diner
kan serveren, heeft uw redacteur aangegrepen om de huiselijke
eetkamer te verruilen voor een tafeltje in het clubhuis. Er zitten al
een paar gasten en een enkeling heeft zijn diner al genuttigd. De
kaart omvat drie voorgerechten, drie hoofdgerechten (in twee
varianten) en drie nagerechten. De prijsstelling is gematigd te
noemen. Uw redacteur bestelt een Italiaanse tomatencrème soep
met pesto crostini en een tweetal sliptongen (drie is ook mogelijk)
voor een totaalbedrag van €18,50
Met een aperitief, een glas witte wijn en een kopje koffie komt de
rekening op nog geen €25
De crostini is een lekker hartige afwisseling met de zachte romige
tomatensoep en de soep is goed warm. De sliptongen zijn gebak
ken in roomboter, versierd met wat snippetjes verse peterselie en
geserveerd met een schaaltje frites met mayo en een verse sala
de met balsamicodressing. Alles smaakt uitstekend. Reden om
de andere gerechten zeker eens te komen proeven! (JPE)

BIjeenkomst nieuwe bewoners
12 oktober 20:00 uur bijeenkomst nieuwe bewoners in clubhuis.
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Clubhuisvrijwilligers
Esther Koolstra is ruim een jaar
terug met man en 3 heerlijke
kinderen bij ons neergestreken
en heeft ruime ervaring in hore
ca. Geweldig om in de ploeg te
hebben.
Jory Wielaard. Net zijn studie in
Amsterdam afgerond en weer
thuis bij pa en ma op de Golf
Residentie. Hij wil wat bijverdie
nen natuurlijk! U zult hem regel
matig aan het werk zien. (HP)

Studentenhuisvesting

Ondergrondse
containers
Van de secretaris van de VvE
heeft u informatie ontvangen
over de geprojecteerde plaat
sen voor de ondergrondse con
tainers. Het uitgangspunt was
om de containers zoveel moge
lijk gelijkmatig gevuld te krijgen.
Voorkomen moet worden dat 1
container onevenredig veel
huisvuilzakken krijgt te verwer
ken, wat het geval zou zijn als er
een container bij de uitgang
van het park gesitueerd zou
worden. Tot 6 oktober reageren
secretarisvvegrd@gmail.com

Ingezonden
De laatste tijd hebben bewo
ners last van maden in de brui
ne container. Oorzaak en voor
al de bestrijding bleef een raad
sel. Totdat een medewerkster
van GroenRijk contact met de
gemeente opnam. Hierbij bleek,
dat e.e.a. vrijwel zeker door de
grote aantallen fruitvliegjes
wordt veroorzaakt. De beste re
medie is dan ook alle fruitrestan
ten in een biologisch afbreek
bare zak te stoppen en in de
bruine afvalbak te deponeren.
Piet Slagboom.

De Algemene Vergadering van de VvE heeft op 31 mei 2017 een
wijziging van het huishoudelijk reglement inzake de infrastructuur
van ons park aangenomen. Die wijziging moet erop toezien dat
de huizen en appartementen van de Golf Residentie niet in hun
geheel aan studenten of arbeidsmigranten verhuurd mogen
worden, zonder dat de eigenaar zelf zijn huis bewoont. De letter
lijke teksten heeft u in de voorstellen kunnen lezen.
Voor één woning was de situatie al zo dat de eigenaar er nauwe
lijks meer woonde en studenten hun intrek hadden genomen.
Daar is een “uitsterfconstructie” voor opgenomen in het HHR.
Op aanvraag van de eigenaar heeft de gemeente ontheffing
verleend voor de regels van het bestemmingsplan voor deze
woning, ondanks bezwaren van zowel (in)directe buren alsook
het bestuur van de VvE. Tegen de vergunningverlening stond
bezwaar en beroep open.
Op 14 september heeft een hoorzitting plaatsgevonden door een
onafhankelijke commissie. Paul van Rijn, Fred van Bree en Jan
Essing voerden het woord namens de VvE en een gemeenteamb
tenaar namens het college van B&W. Het ging o.a. over de vraag
of binnen een straal van 100m. wel twee meergezinswoningen
toegestaan kunnen worden volgens gemeentelijke beleidsregels.
Aanvankelijk hadden de vergunningaanvragen dezelfde datum.
Het bestuur bekruipt het gevoel dat er later wijzigingen zijn aan
gebracht in de aanvraagdata, waardoor de aanvraag voor
Golfresidentie 111 eerst vergund is en enige tijd later voor Lente
18 (binnen een straal van 100m.) eveneens vergunning is ver
strekt, op basis van een ‘bestendige situatie’. Andersom of gelijk
tijdig was naar onze mening voor één van beide panden geen
vergunning mogelijk geweest. Er komt een advies van de com
missie, waarna B&W beslissing op bezwaar nemen. Het bestuur
krijgt daarvan afschrift en houdt u op de hoogte.
Het bestuur heeft het college van Burgemeester en Wethouders
tevens verzocht om het gemeentelijk beleid voor GRD in overeen
stemming te brengen met de privaatrechtelijke regels van de VvE.
Ook daar is het wachten op antwoord van de gemeente. (JPE)

Grote vrachtauto’s
Oplettende bewoners hebben een nieuw verkeersbord kunnen
zien langs de Ansjovisweg richting afslag Golf Residentie. Een bord
is toegevoegd waarop aangegeven staat dat links afslaan naar
de GRD voor voertuigen langer dan 10 meter verboden is. Dit bord
is een aanvulling op de borden die al bij de ingang van het park
staan. Chauffeurs van vrachtwagens langer dan 10 meter gaven
vaak aan dat ze al op het park reden voordat ze de borden zagen.
De gemeente Dronten was het eens met onze argumenten en
heeft meegewerkt, met dit resultaat tot gevolg. Het bord lijkt zijn
nut te hebben. Het blijft natuurlijk raadzaam als u een bestelling
plaatst bij een bedrijf met een groot volume even te melden dat
grote vrachtauto’s op de GRD niet zijn toegestaan, zodat ze de
bestelling met een kleinere auto kunnen afleveren. (PvdS)
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Bridgedrive "Huis aan huis"
Op zaterdag 7 oktober 2017 vindt voor de derde keer een bridge
drive “huis aan huis” plaats. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk
bridgende buurtbewoners meedoen en/of hun huis hiervoor
beschikbaar willen stellen. Over 6 huizen kunnen maximaal 48
personen worden verdeeld.
Van de deelnemers wordt een bijdrage van € 18,00 gevraagd.
De bridgers worden die dag volledig verzorgd: koffie met gebak,
een voorgerecht, hoofdgerecht, kaasplankje, nagerecht en kof
fie/thee met bonbons. Alles voorzien van wijn, port, bier etc.
U kunt zich aanmelden bij:
Mary Ann Berns: berns.cult@upcmail.nl telefoon: 06-20810441
Zij organiseert dit evenement samen met Joop Siemer.
Diegenen die al eerder hebben meegedaan hebben zich uiter
aard al ingeschreven.
De hoofdsponsor is Chateau Verailles uit Frankrijk, een kleinscha
lig hotel met 6 kamers en een gîte. Er wordt geweldig gekookt en
de eigenaren zijn zeer bedreven om het de gasten naar de zin te
maken. Daarnaast zijn er nog diverse andere sponsoren.

Langetafel-maaltijden beginnen weer
Na de zomerstop en de veranderingen in de exploitatie van het
clubhuis verheugt het ons zeer dat we u de komende maanden
weer kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de langetafel-
maaltijden. Iedereen, die het gezellig vindt om met buurtbewo
ners aan tafel te zitten of zelf even geen zin heeft om te koken, is
van harte welkom.
Pam, onze nieuwe kok, gaat de maaltijden verzorgen. De maal
tijden omvatten 2 gangen, dat kan zijn een voorgerecht en een
hoofdgerecht, of een hoofdgerecht en een toetje. U betaalt
€12,00 voor deze maaltijd. Het menu wordt tijdig op de website
vermeld.
Omdat de keuken van het clubhuis niet alle dagen open is, vinden
de maaltijden niet meer op dinsdag plaats, maar iedere donder
dag. Donderdag 19 oktober is de primeur. Wij zijn benieuwd! U
bent vanaf 17.30 uur welkom voor een aperitief en de maaltijd
begint om 18.30 uur. We hopen dat u net als vorig seizoen weer
gezellig meedoet.
En kijkt u eens in uw woonomgeving of er iemand is die u mee
kunt nemen.
U dient zich tot uiterlijk de voorafgaande maandag aan te mel
den. Dat kan per mail groepsociaal.vvegrd@gmail.com of tele
fonisch bij José Verheijen: 0321-338117 of bij Geja van Jaarsveld:
06-46375486. (IE)

Groep Sociaal
De Groep Sociaal wordt gevormd door José Verheijen, Marianne
van Maarschalkerweerd, Amy van Egmond, Geja van Jaarsveld
en Ineke Essing. Zij organiseren activiteiten waarbij buurtgenoten
elkaar kunnen ontmoeten, samen iets ondernemen en meer
omzien naar elkaar. Heeft u goeie ideeën? Meldt het aan
groepsociaal.vvegrd@gmail.com. (IE)
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Op bezoek bij Elshof
Begin september is een groep
buurtbewoners op bezoek ge
weest bij de Elshof, het biolo
gisch fruitteeltbedrijf van onze
buurman Robert Elshof aan de
Van de Hamlaan.
Het is een indrukwekkend be
drijf dat zich enerzijds toelegt op
het biologisch kweken van ap
pels en peren en anderzijds het
verpakken en distribueren van
het fruit. Enthousiaste onderne
mers die heel wat zorgen heb
ben, onder meer door overlast
van vogels, insecten en weers
omstandigheden. (IE)

Gleditsia

Colofon
hoofdredactie: Jan P. Essing
commissaris.az.vvegrd@gmail.com
redactie: Ineke Essing (IE)
essing.ineke@worldonline.nl
ledenadministratie: Ingrid Kramps
ledenadmivvegrd@gmail.com
secretaris VvE: Fred van Bree
secretarisvvegrd@gmail.com
Met bijdragen van:
Arie van der Graaf (AvdG),
Pieter van de Sande (PvdS),
Fred Winthorst (FW) en
Harry Peeters (HP)
druk: Editoo Arnhem

Op sommige plaatsen langs de Herfst, de Zomer en aan de
Golfresidentie staat de boomsoort Gleditia. Deze boom doet het
geweldig in de grondsoort van de Golf Residentie. Maar daar zit
ook een andere kant aan. Al geruime tijd ontvangt het bestuur
klachten van een groot aantal bewoners over hoog opgeschoten
bomen met breed uitgroeiende takken die veel licht wegnemen.
Natuurlijk laten ze ook bladeren vallen maar ze beginnen daar al
in de zomer mee. De bomen staan dicht op de haag die de
particuliere tuinen scheidt van de borders. Een argument dat
zeker niet mag ontbreken in deze discussie is dat, toen de bomen
geplant zijn, er nog nauwelijks tuinen ingeplant waren met ho
ge planten of bomen, anders dan nu het beeld is.
In de literatuur staat bij deze Gleditsia beschreven: snelgroeiende
boom van de 1e grootte (25 meter). In groeikracht en grootte
vergelijkbaar met de Populier en Wilg. Deze boom is een verkeer
de keuze geweest bij de aanleg. De boom wordt te groot en past
niet in de maat van de straat.
In het Herfstgebied staan verder veel Acers Campestre ’Elsrijk’,
waarvan de beschrijving luidt: boom 2e grootte, 12 meter, goede
straatboom. Deze boom past wel in het straatbeeld.
Om bewoners tegemoet te komen, maar vooral om de veiligheid
van bewoners optimaal te houden, is door het bestuur besloten
mee te werken aan het vervangen van de Gleditia’s door een
andere, in overleg met de bewoners vast te stellen boomsoort.
Alle betrokken bewoners hebben van het bestuur een brief gehad
en konden tot 18 september reageren of ze de Gleditia voor of
naast hun tuin graag verwijderd willen hebben of zouden willen
laten staan. Uiteraard wordt bij de besluitvorming welke boom
wordt teruggeplaatst rekening gehouden met de wensen van de
bewoners. Het bestuur is voorstander van handhaving in eenheid
van beplanting teneinde een uniforme parkuitstraling te behou
den.
Om bovenstaande redenen heeft recent een boombedrijf, dat
alle bomen die er voor in aanmerking kwamen heeft gesnoeid,
de Gleditia’s overgeslagen. (PvsS)

Handwerkgroep
Trudy Boersma heeft aangeboden om wekelijks een handwerk
groep te begeleiden in het clubhuis.Het handwerken kan breien,
haken of borduren zijn. Voor beginners die wat willen leren en
voor gevorderden die het gezellig vinden om in een groepje te
handwerken, om van elkaar te leren en ideetjes op te doen.
De Groep Sociaal heeft het idee omarmd.
We starten op dinsdag 17 oktober om 10.00 uur in het clubhuis.
Bij voldoende belangstelling komt de groep wekelijks bijeen.
Aanmelden is niet nodig. U komt gewoon naar ons toe! (IE)

Biljarten in clubhuis
Er staat een prachtig biljart in het clubhuis. Samen spelen? Bel of
mail Peter Beerlage: 06-53920950 of beerjr@hotmail.com

