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Democratie……
Het is in onze samenleving een normaal begrip: democratie. Maar er is de
laatste tijd toch veel commotie over. Want het blijkt niet altijd even simpel om
de democratie op de juiste wijze te hanteren. De referenda, die wel een
schoolvoorbeeld van democratie kunnen zijn, hebben dikwijls volkomen onver
wachte uitkomsten. Voorbeelden te over: Wallonië en het CETA-verdrag, Enge
land en Brexit, Colombia  en de FARC etc. In een aantal gevallen heeft de ge
raadpleegde bevolking ook achteraf nog spijt van de gemaakte keuze.
 
Wat voor les zou je daaruit kunnen trekken? Er wordt kennelijk dikwijls niet op
basis van argumenten, maar op basis van emotie een keuze gemaakt. Daar
weten sommige mensen, die daar belang bij hebben, goed gebruik van te

maken en de uitkomsten naar hun hand te zetten.
 
Binnenkort is er weer een Algemene Ledenvergadering van onze VvE. Ook daar zal over diverse
onderwerpen gestemd worden. Het bestuur zal zijn uiterste best doen de zaken goed voor te be
reiden en te presenteren. Aan u de belangrijke taak om het juiste antwoord te geven. Dat blijkt niet
altijd even simpel. Sterkte dus. Maar wel komen graag!
 
Paul van Rijn, voorzitter

HET BESTUUR VAN DE GOLF RESIDENTIE DRONTEN EN DE REDACTIE
VAN HET NIEUWSBLAD WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 2017
 

Factuur bijdrage beheer en onderhoud
Evenals voorgaande jaren ontvangt u als lid van de Vereniging van Eigenaren Golf Residentie
Dronten een factuur voor de bijdrage beheer en onderhoud via het bij het bestuur bekende e-mail
adres.
Indien u voor 2017 van betalingstermijn wenst te veranderen, meldt u dit dan vóór 1 december
2016 aan de penningmeester. Het kan zijn dat u in één keer wilt betalen en een machtiging voor
andere termijnen heeft verstrekt. In dat geval zendt u eveneens een e-mail naar:
penningmeestervvegrd@gmail.com om die machtiging in te trekken. In dat geval betaalt u vóór
31 december 2016 het volledige bedrag door overschrijving.
Is uw actuele e-mailadres niet bekend bij de VvE geef dat dan z.s.m. door aan:
ledenadmivvegrd@gmail.com
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Gerard en Anneloes
Foto: JPE

Anneloes & Gerard lichten een tip van de sluier
Anneloes Knuf en Gerard Boontjes worden de nieuwe uitbaters
van ons clubhuis en Grand-café de Vier Seizoenen. Het Nieuws
blad spreekt ze op de dag dat de handtekeningen gezet gaan
worden en zij gunnen u enthousiast een korte blik in hun keuken.
Maar we willen natuurlijk ook weten wie ze zijn, dus dat wordt de
eerste vraag.
Anneloes neemt het voortouw: “Eigenlijk ben ik docent Neder
lands en Scheikunde, maar ik heb nooit als zodanig gewerkt. Na
mijn studie heb ik bij Martinair gewerkt als instructrice en heb later
in de uitzendbranche HRM-werk gedaan. Mijn familie is afkomstig
uit de horeca, maar daar heb ik me aanvankelijk tegen afgezet.
Het bloed kruipt uiteindelijk toch waar het niet gaan kan, dus toen
ik Gerard tegenkwam, die een echt horeca-mens is, heb ik ook
niets anders meer gedaan. Eerst in Sint Maartenszee, daarna
samen Golfclub Almeerderhout, vervolgens Sailor’s in Batavia
Stad en nu de stap naar De Vier Seizoenen”.
Ze hebben drie kinderen van 16, 15 en 12 jaar oud en de oudste
twee gaan naast hun studie ook parttime in De Vier Seizoenen
aan het werk. Dat betekent dat ze het huidige personeel niet
klakkeloos in dienst nemen, maar eerst willen kijken of er een ‘klik’
is en potentie om te groeien.
Gerard is geboren in Schagen en is van jongs af aan werkzaam
in de horeca. Eerst bij de plaatselijke banketbakker annex
lunchroom, waar hij leerling-kok werd. Tijdens zijn militaire dienst
plicht kwam hij in de officiersmess te werken in de bediening en
dat trok hem zo zeer, dat hij daarna overwegend in de bediening
is gebleven tot aan Almeerderhout. Daar bracht zijn functie met
zich mee dat hij zich meer en meer met de keuken is gaan be
moeien en ook in Sailor’s was de keuken zijn domein. In de Vier
Seizoenen zal Gerard dan ook de keuken bestieren. De theorie
van het vak en de nodige bevoegdheden heeft hij via avondon
derwijs gehaald.
Aanvankelijk werkte Gerard als bedrijfsleider voor een pachter in
Almeerderhout en Anneloes hielp er de zomerdrukte door te
komen. Vervolgens kwam er ruimte voor een extra medewerker
en is Anneloes in dienst gekomen. Ze vult aan: “We hebben daar
wel samen en met het team het restaurant draaiende gehouden,
want de pachters waren niet zo veel aanwezig”. Gerard: “Als
kastelein heb ik al geleerd dat het de kunst is om ‘er te zijn’, samen
met je vrouw, desnoods je gezin, als aanspreekpunt, als gastheer
en -vrouw en dat brengt veiligheid en geborgenheid voor je
gasten en je medewerkers. Dat geeft een goed gevoel”.
Restaurant en grand-café Sailor’s is inmiddels gesloten omdat de
nieuwe eigenaar van Batavia Stad Outlet Shopping B.V. in de
uitbreiding die april 2017 gereed komt een ‘kwalitatief hoogwaar
dig restaurant’ gepland heeft (Bron: Flevopost).
Wat brengen jullie mee naar de Golf Residentie?
Gerard: “Ik ben de zingende drummer of ook wel de drummende
zanger en dat komt mee naar Dronten. Gericht op Jazz en Latin,
lijkt het ons een aanvulling om in de donkere maanden bijvoor
beeld een zondagmiddagmatinee met optredens te realiseren.

4 Seizoen gesloten
Het restaurant en de keuken
van De Vier Seizoenen zijn toe
aan een grondige opknap
beurt. De leveranciers van onze
nieuwe huurders moeten op
korte termijn producten gaan
leveren. Maar ook zaken als
administratie, kassa, pinauto
maten en menukaarten moe
ten op stel en sprong in orde
worden gebracht. Dat heeft
even tijd nodig.
Het Grand-café De Vier Seizoe
nen zal van 1 tot 14 november
geheel gesloten zijn. Het golf
club-deel van het clubhuis
(kleedkamers, toiletten, etc.)
zal wel op de gebruikelijke tij
den beschikbaar zijn.
Volgt u s.v.p. de berichten op
de website.
Harry Peeters, comm. Clubhuis
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Afscheid van Petra en Raymond
Petra en Raymond Reus hebben 5 jaar Grand-Café De Vier Sei
zoenen gerund en we spreken Raymond in de laatste weken van
zijn aanwezigheid in ons clubhuis.
Samen met André runde Raymond het tapas-cateringbedrijf
TapasToGo Dronten en hun verwachting bij het betrekken van
ons clubhuis was, dat ze met de professionele keuken in het res
taurant de bewoners van de Golf Residentie Dronten een warm
onthaal zouden kunnen bieden in De Vier Seizoenen en daarmee
een redelijk belegde boterham zouden kunnen verdienen. Alras
bleek dat twee gezinnen op de inkomsten niet fatsoenlijk te on
derhouden waren en na 15 maanden is André dan ook gestopt
en heeft Petra het stokje samen met Raymond overgenomen.
Wat ging anders dan je verwachtte?
Primair vielen de bezoekersaantallen voor de horeca vanuit het
park tegen, maar ook de aanloop van buiten het park was veel
minder dan gehoopt. Het restaurant wordt toch teveel geassoci
eerd met golf en golfers. Hoewel het restaurant openbaar is, wordt

Handen uit mouwen
Wat uit het contract, dat de Golf
Residentie Dronten begin dit
jaar afsloot met SBA Golf &
Groen, voortvloeit is het Plan
van Aanpak van de aannemer.
Onderdeel van dit plan is het
gaan beluchten en bezanden
van de fairways. Eind septem
ber was het zover en op maan
dag 26 september werd de be
nodigde machines afgeleverd
op het park.  In de loop van de
daaropvolgende week werden
die fairways, die daar het hardst
om vroegen, eerst belucht met
“vaste” pennen en daarna be
zand.
Onze baan is aangelegd op
kleigrond en om de kwaliteit
van de fairways minimaal op
hetzelfde peil te houden of te
verbeteren, ontkomen we er
niet aan om structureel te gaan
beluchten en bezanden. Dit
beluchten en bezanden heeft
ten doel om de samenstelling
van de grond te verbeteren,
waardoor er onder meer een
verbeterde waterdoorlatend
heid wordt gecreëerd met voor
u als speler het voordeel, dat de
baan na een natte periode
sneller bespeeld kan worden.
Overigens vindt dit beluchten
en bezanden al plaats op de
greens en op de aprons en be
wijst het daar al jaren haar toe
gevoegde waarde.
Volgend jaar wordt er weer een
deel van de baan bezand en
vooralsnog is dit gepland voor
week 39.
Arie van der Graaf, Golfzaken

Niet dat ik nu meteen zelf achter het drumstel kruip, maar de af
finiteit is er zeker. In Sialor’s hadden we maandelijks op zondag
dezelfde formule teneinde bezoekers om 16:00 binnen te hou
den”.
Wat hoop je te bereiken?
Gerard gekscherend: “Er staat hier een huis leeg …..”, en vervol
gens Anneloes: “We willen als eerste de clubhuisfunctie verstevi
gen en vervolgens de mensen aan ons binden, want we geloven
in de gedachte dat je voor iémand naar een winkel gaat. Mis
schien niet bewust, maar je hebt je vaste adresjes en daar ga je
vooral naartoe om de mensen, die je het gunt”.
Wat denk je hier te vinden?
Gerard: “Wat ik hier hoop te vinden is een tweede thuis. Dat wordt
natuurlijk door ons gevoed, maar ik zal eraan werken dat dit ‘ons
plekje’ wordt”. Anneloes: “Ik zoek een werkplek waar je met liefde
elke dag naartoe gaat, die energie geeft en waar je ‘je ei kwijt
kan’. Ik heb werk nog nooit als ‘werk’ gezien, omdat ik vind dat je
er helemaal voor moet gaan”.
Wat wordt de grootste uitdaging hier?
“Het draaiboek voor de ‘taaie momenten’ hebben we al klaar.
Het ombuigen van de stilte in het laagseizoen is prioriteit. Eén van
de initiatieven op basis van een kleine rondvraag onder bezoekers
van het restaurant is dat er belangstelling is voor een "daghap
zonder poespas”. Gerard en Anneloes willen van maandag t/m
donderdag de ‘pan op tafel’ zetten aan de stamtafel en iedereen
kan daar dan aanschuiven totdat ‘de hond in de pot’ is. Gewoon,
normaal eten zonder tierelantijntjes, wat je thuis ook zou eten.
Anneloes: “We zien het al voor ons: een groot bord op de rotonde
met de aankondiging van de ‘pan op tafel’ maaltijd en als het
op is, dan ‘hond in de pot”; alleen nog à la carte!
We wensen Anneloes en Gerard alle succes bij het verwezenlijken
van hun plannen op de Golf Residentie.
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het gezien als het thuis van de Golfclub. En dat is ook logisch,
want als er in de weekeinden wedstrijden zijn, waarbij om 17 of
18 uur de prijsuitreiking plaatsvindt, dan zitten dinergasten van
buiten toch een beetje vreemd daarnaar te kijken. Dus als er maar
één ruimte is voor het restaurant, dan blijft dat wringen.
Pleit je nu voor meer zalen in de 4 Seizoenen?
Niet alleen. Als je de starttijden in het weekeinde zou vervroegen,
zodat de prijsuitreiking omstreeks 17 uur achter de rug is, dan zou
dat zeker helpen omdat doorgaans de spelers van de Golfclub
daarna het clubhuis verlaten. Dan is de restaurantformule beter
te hanteren. Dat geldt natuurlijk niet voor de Mixed Friday, want
dan is het druk zat. Neen, het wringt met name op de zaterdag
en zondag.
Maar een aparte ruimte is een tweede optie, waaraan zeker niet
voorbij gegaan kan worden. Het faciliteren van een feestje zonder
dat het restaurant dan gesloten moet worden, behoort dan tot
de mogelijkheden.
Heb je persoonlijk nog dingen geleerd?
Raymonds ervaring voor zijn aantreden bij De Vier Seizoenen was
die van (chef-)kok, hoewel hij ook in grand-cafés multifunctioneel
heeft gewerkt. Maar als ondernemer was dit zijn eerste ervaring.
Hoewel zowel in sociaal alsook in financieel opzicht het gezin de
voorbije 5 jaren op de tweede plaats gekomen is, voelde het
ondernemer-zijn wel goed. “Je eigen creatie geeft enorm veel
energie” aldus Raymond, en dat zou hij niet hebben willen missen.
Wat zijn je toekomstplannen?
Petra is 1 oktober 2016 al gestart als assistent-manager bij Hotel-
restaurant Zalkerbroek aan de N50. Dat voelde wel vertrouwd aan,
want het hotel heeft dezelfde huisstijl van dezelfde inrichter uit
Kampen als in De Vier Seizoenen.
Raymond had op het moment van het interview nog geen defini
tieve keuze gemaakt, hoewel hij verschillende opties en aanbie
dingen had. Zijn hart gaat ernaar uit om weer als zelfstandig
ondernemer aan de slag te gaan, toch wil hij 'eerst even een
beetje rust in de tent' en in loondienst aan het werk. Hij is door
een golfbaan benaderd om daar als ondernemer te komen en
een andere baan heeft hem gepolst of hij als horecamanager in
loondienst wil komenl. Op die eerste locatie zijn er wel diverse
separate ruimtes in het gebouw aanwezig, waardoor het zich
beter leent voor groepen en partijen. Het kriebelt wel…..
Wat ga je het meest missen na je vertrek?
“Het eigen”, meldt Raymond. Wat bedoel je daarmee? “Als je
ergens vijf jaren werkzaam bent, dan heb je met een heleboel
mensen toch een band gecreëerd. En je laat iets achter waar je
toch ziel en zaligheid voor veel jaren in hebt gestopt”. Petra en
Raymond hebben enorm veel veranderingen bij De Vier Seizoe
nen doorgevoerd in die vijf jaren en het Grand-café ziet er daar
door veel aantrekkelijker uit.
Welk advies heb je voor je opvolger?
Na een lange stilte meldt Raymond: “Een belangrijk advies is, dat
hij op de ‘gunfactor’ let”. De gunfactor? “Nou, dat mensen je wat
gunnen. In het begin was dat best moeilijk, maar met de

vervolg
komst van Petra als gastvrouw
is dat ten goede gekeerd. Dat
stukje ontwikkeling moet je zui
nig op zijn”.
We wensen Petra en Raymond
alle geluk bij het vinden van een
nieuwe toekomst.

Petra en Anneloes proosten al
vast op de overdracht
Foto's: JPE
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Geplande renovatie golfbaan
Met de geplande renovatie van de afslagplaatsen is 24 oktober
begonnen. Het werk zal enige maanden in beslag nemen. De
holes waarmee als eerste is begonnen zijn 2, 10 en 17. De totale
renovatie wordt over een aantal jaren uitgesmeerd. Om de baan
toch qualifying te houden komen er tussen de rode tees en de
gele tees afslagplaatsen van rubberen matten waarin ook een
tee kan worden gedrukt. Dat is gebeurd na overleg met de regel-
en handicapcommissie, de baancommissie en SBA. De plaats
waar de matten komen is zo bepaald dat de baan voor zowel de
rode als de gele en de blauwe tees qualifying blijft.
 
Omdat de oude beregeningsinstallatie diverse mankementen
heeft en bovendien grondwater gebruikte dat erg veel ijzer bevat
en daardoor het gras aantastte maar ook voor verkleuring van
teesigns en teeborden zorgde moest er vervangen worden.
Momenteel wordt er in de baan gewerkt door de firma Watermor
gana. Met een machine die een mes in de grond brengt, waar
onder een torpedo zit, wordt een sleuf gemaakt waarin tegelijk 
leidingen worden gelegd. De schade aan de baan is te verwaar
lozen maar aan het begin en einde van de sleuf wordt er wel wat
aarde omgezet. Op deze manier wordt er een hole per dag
voorzien van nieuwe leidingen. In een later stadium worden ook
de sproeikoppen vervangen en op de stuurkabels aangesloten.
Zo kan iedere sproeikop individueel worden aangestuurd.
 
Inmiddels is er een nieuwe pomp geplaatst op hole 11 (die sleuf
heeft iedereen wel gezien) die water uit de vijver oppompt in
plaats van het grondwater. Daardoor behoren verstoppingen die
door het ijzer werden veroorzaakt in het vervolg tot het verleden.
Al met al een kostbare maar noodzakelijke verbetering voor onze
golfbaan.
 
Ineke van Rijn

Gebruik Nextdoor
goed!
Nextdoor is een gratis app. Dat
houdt in dat onze gegevens op
den duur geld waard zijn. Het is
dan ook zaak om je privacy
goed te bewaken.
Daarom heb ik alleen de Golf
Residentie Dronten als mijn
buurt aangeklikt. Dat kun je in
stellen door in Nextdoor op de
kaart te gaan staan en uit te
zoomen totdat je de wijk Land
maten ook ziet. Is deze groen
gearceerd, klik dan op “Uit”
achter Landmaten.
Verder heb ik bij “Instellingen”
(zit onder het driehoekje naast
je naam in de menubalk) onder
“Privacy” aangegeven dat al
leen de straat en niet het huis
nummer vermeld wordt en al
leen de buren van de Golf Resi
dentie mijn profiel kunnen bekij
ken.
Om te voorkomen dat ik (te)
veel e-mails in mijn inbox krijg,
heb ik de onder “e-mails” aan
geklikt dat “sommige” berich
ten worden verstuurd.
Er is veel mogelijk om je privacy
binnen Nextdoor te waarbor
gen.

Groepen binnen
Nextdoor
Om berichten met een beperk
te groep te kunnen delen, kan
men een “groep toevoegen” bij
de startpagina van Nextdoor. Ik
kan me voorstellen dat het wan
delgroepje, dat inmiddels is

ontstaan, van zo’n groepsinstel
ling gebruik maakt om hun ac
tiviteiten onder alleen de wan
delaars te delen. Zo kunnen
bewoners van de appartemen
ten per gebouw een groep
aanmaken en hun buren daar
voor uitnodigen. De oproep el
ders in dit blad om spelletjes
groepen te maken, kan deelne
mers op deze wijze met elkaar
laten communiceren. Die groep
kan “privé” gemaakt worden en
een “gespreksleider” kan deel
nemers goedkeuren, die vervol
gens deel kunnen nemen aan
de gesprekken.

Foto's: JPE
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Iedere woensdagochtend: inloop jeu de boules
Zaterdag 22 oktober heeft Paul van Rijn de jeu de boulesbaan
officieel geopend. De baan ligt er keurig bij. De komende tijd wordt
aandacht besteedt aan de verdere “aankleding” met bankjes,
verlichting e.d. Er kan dus gespeeld worden! De baan is voor
iedereen op elk moment beschikbaar.
Iedere woensdagochtend om 10.00 uur is de inloop, waardoor
mensen die elkaar daar treffen samen kunnen spelen.
 
Woensdag 16 november is de aftrap. Om 10.00 uur zal de eerste
officiële wedstrijd op de nieuwe baan  worden gespeeld door 4
geoefende spelers en een scheidsrechter. Komt u dus kijken hoe
het spel gespeeld moet worden en moedig de spelers aan!
 
Toeschouwers kunnen daarna zelf de ballen laten rollen.
Wij wensen u veel spelplezier.

Kerststuk maken bij GroenRijk
Evenals vorig jaar organiseren we een kerstworkshop in samen
werking met GroenRijk. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 16
december a.s. in het tuincentrum. GroenRijk heeft zowel ’s mid
dags van 13.30 tot 15.00 uur als ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur,
tijd voor ons gereserveerd. U kunt dus kiezen.
Voorwaarde is wel dat er minimaal 20 deelnemers per groep zijn.
De kosten voor het kerststuk bedragen € 15,00, inclusief een kopje
koffie of thee.
 
Wij verwachten begin december een foto van het voorbeeldstuk.
Zodra we die hebben ontvangen, sturen we u een mailbericht
waarin ook staat vermeld hoe u zich kunt aanmelden en de wijze
van betalen.
 
Noteer de activiteit vast in uw agenda!
 
Namens
Damescommissie golfclub, Trees Lanting en
Groep sociaal, Ineke Essing

Jeu de boules
Foto's: JPE

Spelletjes
De spelletjesmiddagen waren vorig seizoen geen succes. Daarom
hebben wij besloten deze niet meer te organiseren. Ons bereiken
echter wel signalen dat mensen het leuk zouden vinden om met
andere bewoners spelletjes te doen. Daarom kwamen wij op het
idee om lijsten aan te leggen van mensen die bepaalde spelletjes
willen doen. Deze mensen zullen wij in contact met elkaar brengen
en dan kunnen zij zelf verdere afspraken maken.
 
Geef u dus door, onder vermelding van naam en telefoonnum
mer, welk spel u graag met anderen wil spelen.
Marian van Bree  marian.vanbree@upcmail.nl  Tel: 0321-338117
namens de groep sociaal.
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Maaien met de zeis
Een oud ambacht mag niet verloren gaan!
Na lezing van een artikel in de Flevopost en de Drontenaar heeft
de Werkgroep Natuur en Milieu contact opgenomen met Corina
Luiten (geen familie van Joost), die het maaien met de zeis in ere
wil herstellen. Corina heeft begin september met het damesteam
van Flevoland meegedaan aan het Nederlandse Kampioen
schap "Maaien met de Zeis". Ze is inmiddels zo enthousiast over
deze hobby, dat ze plannen heeft om een Zeisbrigade op te
richten: "Eigenaren van veldjes kunnen ons dan benaderen om
te komen maaien", aldus de Drontenaar. Dat wilden we met eigen
ogen aanschouwen.
 
Op zaterdagmorgen  22 oktober is Corina met haar collega
maaiers naar de Golf Residentie gekomen, om met hun zeisen
het gebied langs hole 5 en 6 te bewerken. Op een gegeven
moment waren er zo'n zeven maaiers aan het werk te weten:
Corina, Bert, Jan, Henk, Threa, Sandra en Joost, terwijl de voltalli
ge Werkgroep N&M zorgde voor het bij elkaar harken en de afvoer
van het gras en het riet. Het maaien was niet eenvoudig, aange
zien tussen en om de aanwezige beplanting moest worden ge
maaid. Het was niet mogelijk met de gewone graszeis te werken,
omdat er veel riet, distels en wilgen in het gebied aanwezig zijn.
Er werd daarom met de dikkere rietzeis gewerkt.
 
Het hanteren van een zeis vergt toch wel enige oefening. Het lijkt
heel gemakkelijk, maar dat is het niet. Het is net als golfen: als je
het rustig en beheerst doet, dan gaat het prima. Maar doe het
ze maar eens na! We hebben het ook geprobeerd, maar je voelt
het al snel in je rug. Halverwege de ochtend zorgde José voor
koffie/thee met wat lekkers, wat door een ieder zeer werd gewaar
deerd. 
 
Het uiteindelijke resultaat mag er zijn en de hoeveelheid gras/riet
van het gemaaide gedeelte is veel meer dan we van te voren
hadden gedacht.
Al met al een geslaagd experiment. Volgend jaar kunnen we,
aldus Corina Luiten, weer een beroep doen op haar Zeisbrigade.
 
Werkgroep N&M
Paul Verheijen

Agenda ALV
Algemene Ledenvergadering
8 november 2016; 20.00 uur
Open Hof te Dronten
1. Opening
2. Mededelingen
3. Inventarisatie rondvraag
4. Ingekomen stukken
5. Vaststellen van het verslag
6. Begrotingen 2017
7. Toelichting op de begrotingen
8. Projecten
8.1 Aanvullende projecten
8.2 Investering in schelpenpaden
9. Vaststelling Begrotingen 2017
10. Nieuwe pachter
11. “Speld van Waardering”
12. Zaak Staal
13. Mutatie bestuursleden
14. Comm. Bezwaar & Beroep
15. “Baanbezetting en promotie”
16. Rondvraag
17. Sluiting

Maaiers en N&M wg.
Foto: PV

Colofon
hoofdredactie: Jan P. Essing
commissaris.az.vvegrd@gmail.com
redactie: Ineke Essing
essing.ineke@worldonline.nl
ledenadministratie: Ingrid Kramps
ledenadmivvegrd@gmail.com
secretaris VvE: Fred van Bree
secretarisvvegrd@gmail.com
 
druk: Editoo Arnhem

Agenda groep Sociaal
- 16 november: 10.00 uur: 1e officiële wedstrijd jeu de boules door
geoefende spelers; daarna iedere woensdagochtend inloop jeu
de boules;
- 29 november: 20.30 uur: presentatie over de taal LATIJN door
Kerstin van Tiggelen;
- 7 december: 10.30 uur inloop koffieuurtje (iedere 1e woensdag
van de maand);
- 16 december: kerststuk maken bij GroenRijk van 13.30 – 15.00
uur of van 19.00 – 20.30 uur.


