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ACHTER DE SCHERMEN
VOEDSELBANK
WANDELEN OVER DE GOLFBAAN

Voorstellen bestuursleden: 
Piet, Peter en Yvonne

Verduurzaming golfbaan: 
aanpassing schelpenpaden

GRD ontmoet:
Jojanneke de Roever-Bull

 

LENTE 2020



Hartverwarmend! Dat is het woord dat bij mij opkomt
in deze bijzondere tijd. We hebben allemaal te maken
met de gevolgen en de maatregelen van de coronacrisis
en ik herhaal: uw reactie is hartverwarmend. U let op
elkaar en voert de toch wel ingrijpende maatregelen
van onze regering loyaal uit. Aandacht voor uw mede
mens of welbegrepen eigenbelang; beide is waar en
daar is niets mis mee.
 
U let op elkaar. Het initiatief van Groep Sociaal om een
“boodschappendienst” te organiseren voor de medebe
woners die enige ondersteuning nodig hebben is een
van die voorbeelden. Een compliment voor de uitvoer
ders is op zijn plaats. Ook de actie van een van onze
medebewoners om voedsel in te zamelen voor de
Voedselbank is zo’n voorbeeld. Met als klap op de be
kende vuurpijl de actie om deze mooie instelling finan
cieel te ondersteunen. Dit zijn de initiatieven die ik ken;
ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer zijn. Ik heb
er alle vertrouwen in dat we dit ook volhouden, want
dat is nu de uitdaging nu alle maatregelen weer zijn
verlengd. En degene die kan zien wanneer het einde in
zicht is, krijgt de hoofdprijs.
 
Een punt van aandacht, maar ook een kans is De Vier
Seizoenen. Net op het moment dat de lente begint, de
mensen naar buiten komen en het golfseizoen aan
vangt, slaan de maatregelen de horeca te sluiten een
gat in de inkomsten van het grand café van de Golf
Residentie (wat een luxe om een eigen café op loopaf
stand te hebben). Een beginnend ondernemer kan het
beter treffen. 

Van de
voorzitter

Uw bestuur ondersteunt De Vier Seizoenen met als doel
te zorgen dat wij met zijn allen ook na deze crisis een
grand café hebben waar we goed terecht kunnen. Het
is ook goed te zien dat het initiatief om de maaltijdser
vice weer op te pakken aanslaat. Ik wens u en De Vier
Seizoenen toe dat we nog lang van elkaar kunnen ge
nieten.
 
Door het sluiten van de golfbaan is er een mooie wan
delroute bij gekomen en ik moet zeggen dat ik heel wat
mensen tegenkom op mijn dagelijkse ronde. Niet ver
keerd, zeker met het mooie lenteweer in aantocht. Dat
heet nu; van de nood een deugd maken! Je ziet nu ook
dat de baan er als een plaatje bij ligt, jaloersmakend.
Een compliment aan de mensen van SBA is zeker op zijn
plaats.
 
Ik sluit af met de volgende constateringen. De Golfresi
dentie is in deze bijzondere tijd solidair met alle clubs,
verenigingen en mensen die corona hebben opgelopen
en zij die deze ziekte bestrijden op welke manier ook.
De Golf Residentie Dronten houdt ook een reputatie
hoog dat zij een sociale club is die wellevendheid en
warmte met kapitalen schrijft. Zaken om trots op te zijn
en vast te houden.
 
Nodeloos te zeggen: Blijf gezond en let op elkaar!
 
Piet Winckelmolen
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GRD ontmoet…
Hoewel Jojanneke de Roever-Bull in Nederland is geboren, is ze er eigenlijk nauwelijks geweest. Een kleine twee
jaar geleden streek zij met haar man en tweeling neer op de Golf Residentie. Hoe bevalt hen dat na op zoveel
plekken op de wereld te hebben gewoond? 

Je bent nog jong en toch al op zoveel plekken gewoond
en gewerkt. Hoe zit dat?
‘Op mijn achtste verhuisden mijn ouders vanwege hun
werk vanuit Utrecht naar Noord-Duitsland. Mijn vader
was professor op de universiteit, mijn moeder sociaal
pedagoge. Na mijn studie International Business vertrok
ik naar Australië waar ik aan de Universiteit van
Queensland de bachelor Psychology Science behaalde.
The dark side of leadership had mijn grootste interesse.
Dat bracht mij bij de politie; mijn opdracht was om meer
integriteit bij de politie te krijgen, want dat was een
probleem in Australië. Later deed ik de Master Organi
satiepsychologie en leerde ik mijn man kennen.’
 

 'EIGENLIJK LAG EEN
INTERNATIONAAL LEVEN VOOR DE HAND'

 
Waar besloten jullie je te gaan settelen?
‘Nou, Garth is geotechnisch ingenieur en komt uit
Nieuw-Zeeland, dus lag een internationaal leven voor
de hand. Zo woonden we een tijdje in Qatar en Engeland
en reisden we beiden veel voor ons werk. Er waren tijden
bij dat ik alleen maar uit mijn koffer leefde en niet eens
meer wist waar ik precies was. Het lastige was echter
dat hij veel in ontwikkelingslanden aan het werk was
en ik juist in ontwikkelde landen. Uiteindelijk kozen we
ervoor om ons in Duitsland te settelen. Dichtbij mijn
ouders. Mede ingegeven doordat ik tegen de verwach
tingen in zwanger bleek. Het bleek een tweeling. Willi
ame en Sorchanna zijn inmiddels vier.’
 
Toch zitten jullie nu hier…
‘De werkgever van mijn man werd overgenomen door
het Nederlandse Arcadis. Na een paar jaar forenzen
tussen Duitsland en Nederland vonden we een gemeu
bileerde huurwoning op de Golf Residentie met het idee
om vanuit daar een huis in de Randstad te zoeken.
Ondertussen had ik mijn eigen bedrijf opgezet; dat gaf
mij de mogelijkheid om cliënten langer te begeleiden
dan ik voorheen bij mijn werkgevers kon. Ook mijn
ouders kwamen op het park wonen. Na een tijdje be
seften we dat we in het Westen te weinig huis voor ons
geld kregen en dat de drukte eigenlijk helemaal niet bij
ons paste. Uit de natuur haal ik veel meer energie. Toen
was het huis aan de Zomer - tegenover het huis dat we
huurden - snel gekocht.’

Blij mee?
‘Buitengewoon gelukkig! Het was een heel goed besluit.
Het is een verademing om hier te wonen. Temeer omdat
ik altijd een beetje een nomade bent geweest. Ik voelde
me nooit ergens echt thuis, maar hier wel. Ik ben inmid
dels een echte huismus en creëer met kaarsen, stenen
en lichtjes gezelligheid.’
 
Met je man is het ook goed gekomen in Nederland?
‘Garth heeft als Nieuw-Zeelander affiniteit met de Ne
derlandse cultuur; de vrijheid, de aardige mensen… En
hij golft graag; voor hem is het een droom om hier te
wonen.’
 
Hoe ziet je leven er nu uit?
‘Ik doe veel trajecten met mensen die opgebrand thuis
zitten, maar zou ook graag meer in relatiepsychologie,
positive parenting, obesitas coaching en eenzaamheid
doen. De bouw van mijn praktijk aan huis is in volle
gang. Zodra de kinderen - waarmee we thuis overigens
Engels spreken - uit school komen, ben ik er voor hen.
Ik wil ze een thuis geven met een moeder die vraagt hoe
hun dag was. Verder lees en kook ik graag. Zo probeer
ik body, mind en spirit in balans te houden.'

Jojanneke geeft het stokje door aan Do Veltman. Zij wil
van haar weten hoe zij haar leven vorm geeft en geniet
van de tijd na haar pensionering als ‘moeder van War
monderhof’.
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Duurzaamheid
en onze
schelpenpaden
 
Uw VvE bestuur onderzoekt de mogelijkheid, ook
om het onderhoud betaalbaar te houden, om de
schelpenpaden te laten vergrassen. Vervolgens
worden de paden dan opgenomen in het maai
beleid. Wanneer er wordt gekozen voor vergras
sen, zullen de schelpenpaden wel zichtbaar blij
ven als paden, met als bijkomend voordeel, min
der kwetsbare schelpenpaden in de winter en
lagere onderhoudskosten.
 

Alternatief
Als alternatief op het vergrassen loopt er een
proef met een nieuwe machine die de schelpen
paden machinaal schoffelt.
 
Voor welke oplossing er ook wordt gekozen, er
komt een einde aan het toepassen van chemische
bestrijdingsmiddelen op de de schelpenpaden en
dan kunnen we ons met recht "duurzaam" noe
men.
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Achter de
schermen
Niet alleen in onze woonwijk en op onze golfbaan wordt er hard
gewerkt om alles voor het nieuwe seizoen weer tip top voor elkaar
te hebben, maar ook achter de schermen wordt er druk gewerkt.

Ik praat u even bij: ons huidige contract met onze aannemer SBA Golf
en Groen BV loopt eind van dit jaar af. Dit betekent dat er dit jaar
extra nauwgezet wordt gekeken of alle afspraken, die vastliggen in
het contract, zijn nagekomen. Volgende maand wordt de golfbaan
onder de loep genomen en worden vervolgens de resultaten verge
leken met de nulmeting, die aan het huidige contract vooraf is ge
gaan.

Green Engineers
 
Inmiddels is er gestart door onze adviseur, Green Engineers, met het
nauwgezet inventariseren van al onze mandelige bezittingen; dit om
nieuwe contractonderhandelingen eenvoudiger te maken.
 
Maar er is meer te melden: zo onderzoeken we ook, voor zover dat
in onze vermogens ligt, wat er de komende jaren aan grootonder
houd op ons af gaat komen. Te denken valt aan de straatverlichting,
oude singels en groenpartijen, de verhardingen zoals het asfalt en
het riool, oeverbeschoeiingen en de bunkers op de golfbaan.

Zekerheid
Uw VvE bestuur stelt zich ten doel om u zoveel mogelijk te ontzorgen
en zoveel mogelijk zekerheid te geven omtrent de te verwachten
kosten op de korte, de middellange en de langere termijn. Naar
verwachting zal dit ook een gunstig effect hebben op de waarde van
uw bezit en op de waarde van ons mandelig bezit. Het bestuur van
de VvE streeft ernaar om u in de najaars ALV een MJOP, Meer Jaren
Onderhouds Plan en een langlopend contract met zekerheden te
kunnen voorleggen.

Kort gezegd: er valt nog genoeg te doen achter de schermen.
 
Arie van de Graaf, commissie beheer en onderhoud.
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‘IK KON GEEN REDEN BEDENKEN OM NEE TE ZEGGEN’
 
Naam: Piet Winckelmolen
Functie in bestuur: Voorzitter
Woont hier sinds: 2016 met veel plezier
 
Wat deed en doe je in het dagelijks leven?
‘Nu geniet ik vooral van de goede dingen des levens, maar vroeger was ik
officier in de Koninklijke Landmacht.’ (Red: In de Fore lezen we: ‘In zijn
37-jarige militaire loopbaan deed hij missies in onder meer Afghanistan en
Bosnië Herzegovina. Hij bereikte de rang van kolonel.’)
 
Wat denk je bij te kunnen dragen?
‘De reden dat ik in het bestuur ben gegaan, is tweeledig. Ik kon geen reden
bedenken om nee te zeggen èn lever graag mijn bijdrage aan het leven in
de GRD. Hoe ik te werk wil gaan? Daar heb ik geen doordacht plan over,
maar als ik dan toch iets moet noemen; het voorzitten van een bestuur dat
rust uitstraalt. Ik heb geen pretenties, gewoon je functie uitvoeren.’
 
Wat is je wens voor het park?
‘Dat de eigenaren samen zorg dragen dat de GRD er goed uitziet - het is
tenslotte van ons allemaal - en dat het er aangenaam leven is.’
 
Is er verder nog iets over je te zeggen? 
‘Niet echt. Laat anderen dat maar doen.’

Nieuwe gezichten in de VVE:
Wie zijn zij?
Na de laatste Algemene Ledenvergadering in november zijn er drie nieuwe bestuursleden aangesteld. Met veel
enthousiasme zijn ze aan hun taak begonnen. Hier stellen ze zich kort voor.

‘RICHTING GEVEN AAN WOONGENOT PARKBEWONERS’
 
Naam: Peter van den Wijngaart
Functie in bestuur: Commissaris algemene zaken
Woont hier sinds: 2015
 
Wat deed en doe je in het dagelijks leven?
‘Ik heb altijd in leidinggevende posities gewerkt voor internationale
houtproductie/ handelsbedrijven, downstream en wereldwijd. Ik leef nu
een waar ‘pensionado’ leven met de nadruk op genieten van kinderen,
kleinkinderen, reizen, sport en spel en tijd voor familie en vrienden.’
 
Waarom voelde je je geroepen in het bestuur plaats te nemen?
‘Ik zie het als een eer om mede richting te geven aan het woongenot van
alle parkbewoners. Hopelijk lukt het om iets bij te dragen aan de harmonie
en het bevorderen de eensgezindheid.’

Wanneer ben je in je missie geslaagd?
‘Mijn hoofddoel als bestuurslid is het in stand houden van onze mooie en geweldige woonlocatie. Een specifieke
rol voor alle bewoners, individueel en samen.’
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‘OP POSITIEVE MANIER MIJN STEENTJE BIJDRAGEN'
 
Naam: Yvonne van Someren-Boom
Functie in bestuur: Secretaresse
Woont hier sinds: 2019 met veel plezier
 
Je woont hier relatief kort en nu al actief in de VVE!
‘Klopt. In november 2019 werd ik benaderd door de VVE of ik de functie
van mijn voorgangster wilde overnemen. Gezien mijn secretariële achter
grond en ook omdat ik graag op een positieve manier mijn steentje wil
bijdragen, heb ik deze functie aanvaard. Inmiddels heb ik het certificaat 
"Vergaderen en Besturen" behaald en alweer twee vergaderingen geno
tuleerd.’
 
En? Zit je er al een beetje in?
‘Ik zit er al middenin! Omdat ik al jaren lid ben van de golfclub en daardoor
heel veel mensen zowel van het park, als buitenleden ken, ben ik al aardig
"ingeburgerd" en voelt het heel vertrouwd.’

Vertel eens wat over jezelf.
‘Sinds juni 2019 wonen mijn man Herman van Someren
en ik met heel veel plezier aan de Zomer. Wij hebben
een dochter en een zoon en drie kleinkinderen. Zij
wonen in Soest en Hilversum. In het verleden heb ik
meerdere functies gehad, maar de functies secretaresse
en tandartsassistente heb ik tientallen jaren uitgeoe
fend. In januari 2019 ben ik op mijn 59e vrijwillig gestopt
met werken. Wel "werk" ik nog als oppasoma.’
 
Wat hoop je te kunnen betekenen voor de VVE?
‘Mijn wens is om, zover het in mijn mogelijkheden ligt,
juist het positieve te benadrukken en het negatieve te
veranderen in het positieve. Ik hoop dat wij als team
kunnen bijdragen aan een plezierige woonomgeving
waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. We heb
ben toch allemaal het beste met elkaar voor!’

Zijn er zaken uit je werkzame leven die nu goed van pas komen?
‘Zeker. Dan denk ik met name aan het helpen stimuleren van positieve betrokkenheid en individuele verantwoor
delijkheid durven nemen door alle bewoners. Het principe ‘count on me’. En een no nonsense benadering van
zaken en dingen.’
 
Je vrouw Els zit in Groep Sociaal. Waren jullie altijd al actief in verenigingen en vrijwilligerswerk?
‘Els bepaald meer dan ik, maar beroepsmatig was ik op bestuurlijk niveau betrokken bij internationale verenigin
gen, overkoepelende associaties en lobbyclubs. Verder heb ik mij ingezet als bestuurslid van de tennisvereniging
en heb ik geparticipeerd in de revitalisatie van een gemeente sportpark.’

Wie versterkt
het bestuur?
 
Wie het boeiend vindt om altijd op de hoogte te
zijn van zaken die spelen op de Golf Residentie en
daarover mee te praten, krijgt nu de kans. Eind
2020 komt er ruimte vrij in het bestuur van de
Vereniging van Eigenaren.
 
Met het aanstaande vertrek van Fred van Bree die
sinds november 2011 de taak van secretaris uitoe
fent, is het bestuur op zoek naar een opvolger. De
secretaris houdt zich onder meer bezig met com
municatie, correspondentie, organisatie vergade
ringen en draagt bij aan de visie van het park. De
komende maanden worden benut om de opvol
ger rustig in te werken. Ook na de benoeming
neemt Fred enige tijd de nazorg op zich.
 
Interesse? Mail een kort CV naar: secretaris@vve
golfresidentie.nl
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Naast het mooie bedrag van bijna 3.500 euro zijn er inmiddels al 29 kratten voedsel bij de Voedselbank afgeleverd.
Daardoor is er weer enige voorraad bij de Voedselbank ontstaan. 
 
Door een tekort in de aanlevering van voedsel, startte de Voedselbank de actie Voortuinen voor de Voedselbank.
Op vijf adressen in Dronten staat een krat in de voortuin waar voedsel kan worden gebracht. In onze wijk is dat
bij Aldert Riepma op Golfresidentie 2. ‘Het gaat om houdbare producten als pasta, rijst, blikgroenten, koffie en
wasmiddel voor ongeveer 150 gezinnen in Dronten. Ik heb inmiddels 29 goedgevulde kratten bij de Voedselbank
afgeleverd. Daardoor is er weer enige voorraad bij de Voedselbank ontstaan. Om dat op peil te houden gaat de
inzamelingsactie voorlopig gewoon door; dus blijf die kratten vooral vullen.’
 
‘DOOR DE CORONACRISIS WORDT EEN GROTERE TOELOOP NAAR DE VOEDSELBANK VERWACHT’   

Ondertussen is de financiële actie van de VVE geëindigd op het mooie bedrag van 3.500 euro. De Voedselbank
toonde zich erg dankbaar en stort het bedrag in het calamiteitenfonds. Hoewel de actie beëindigd is, blijft de 
behoefte aan levensmiddelen volgens Albert vooralsnog groot. ‘Door de coronacrisis wordt een grotere toeloop
naar de Voedselbank verwacht.’ 

Al heel wat kratten naar de
Voedselbank

Veel bewoners hebben inmiddels het schelpenpad langs de eerste negen holes ontdekt. Nu de golfbaan vanwege
Corona tijdelijk gesloten is, mag daar gewandeld worden en dat levert mooie foto's op! 

Wandelen over de golfbaan


