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Van de voorzitter
Als u deze inleiding van ons mooie blad leest, is het alweer augustus. We leven in een zomer die typisch Nederlands
genoemd kan worden: wisselvallig weer. Dat mag u en mij er niet van weerhouden om te genieten van de zon
nige dagen die er toch nog zijn. Daar tegenover staan de momenten met soms overvloedige regenval; goed voor
de natuur en minder voor het goede gemoed. Het biedt wel de kans om andere dingen te doen dan in de zon
zitten zoals een mooie wandeling. Ook in de uitgestrekte polder zijn dan weer mooie zaken te zien. Het is goed
dat in ons park de zogenaamde stresstest is uitgevoerd waarin is onderzocht wat de gevolgen zijn van een gro
tere hitte en meer regenval voor ons park. U heeft in het winternummer 2021 van dit blad kunnen lezen wat de
consequenties zijn. Desgewenst vindt u dit nummer terug in het besloten deel van onze site. Ook dit nummer
verhaalt over de consequenties.
 
Dat brengt mij bij een onderwerp dat ook ons allen raakt. Duurzaamheid wordt door velen met kapitalen ge
schreven. Dat is ook te zien op de vele daken waarop zonnepanelen zijn geplaatst. U heeft ook kunnen lezen op
onze site dat het terugleveren van stroom aan het net van de provider op zijn zachtst gezegd problematisch is en
als consequentie heeft dat het net wordt aangepast. Het vrij houden van ons gezamenlijke bezit, de mandelige
stroken, is daarbij voor ons allen van belang; daar liggen immers de leidingen die ons van stroom voorzien.
 
In het midden van mijn bijdrage permiteer ik mij een vermaning en deze betreft de snelheid waarmee uw mede
bewoners en mogelijk ook u zich gemotoriseerd over de residentie verplaatsen. Het is een gespreksonderwerp
dat regelmatig terugkomt, zelfs in de Algemene Leden Vergadering. Je mag rustig stellen dat het leeft. Verderop
in uw blad leest u er nog meer over, zelfs in relatie tot de stresstest. Het is duidelijk; de maximum snelheid is 30
km/u. Dat betekent niet dat uw medebewoners en ook u deze snelheid ook moeten aanhouden; dat mag ook
langzamer. Badinerend gezegd geeft een lagere  snelheid uw medebewoners en ook u meer de gelegenheid om
te genieten van al het moois in de residentie. U wint ook nauwelijks meer tijd. Meer praktisch gezien is het gewoon
veiliger. Mijn vermaning is dan ook duidelijk: houd uw snelheid in toom opdat een ieder veilig is op de wegen op
de Golf Residentie.
 
Deze drie zwaardere onderwerpen moeten ons er niet van weerhouden om toch die wandeling te maken over
ons mooie park en een permanent vakantiegevoel te ontwikkelen dan wel te behouden. Vergeet dan vooral niet
de natuurstrook langs de Palingtocht te bezoeken en te genieten van de bloemenstroken die op verschillende
plaatsen in ons park zijn aangelegd. De strook langs de Palingtocht is een mooie gelegenheid om te onthaasten
voor zo ver dat in de vakantietijd nog nodig is. Het is in ieder geval een plaats om te onthouden voor mogelijk
moeilijker tijden.
 
Tot slot merk ik op dat we schijnbaar het einde van de coronabeperkingen naderen. Op zich een goede ontwik
keling. Toch druk ik u op het hart om de gezondheid en de daarvoor noodzakelijke maatregelen in de gaten te
houden.
 
Veel leesplezier in weer een mooi exemplaar van ons blad.
 
Piet Winckelmolen
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Activiteitenagenda
Op de Golf Residentie wordt van alles georganiseerd. Een van de
clubjes die daarachter zit is Groep Sociaal. Hun doel? Bewoners met
elkaar in contact brengen en de onderlinge betrokkenheid vergroten.
 
De groep bestaat uit Trudy Boersma, Els Gunneweg, Greet Ribbink
en Els van den Wijngaart. Daarbij proberen ze rekening te houden
met jong en oud. Langzamerhand starten alle activiteiten weer op,
ook van andere enthousiastelingen. De opties nog even op een rij:
biljarten, boekenkast, bridge, fietsclub, jeu de boules, klaverjassen,
tuinteam en wandelclub. Doe gezellig mee!
 
Elke week
Aanschuifmaaltijden (donderdag 18.00 uur in D4S)
Biljarten (openingstijden D4S, in groepsverband op maandagavond.)
Boekenkast (openingstijden D4S) 
Bridge (woensdag 19.30 uur in D4S, wintermaanden)
Fietsclub (woensdagmiddag)
Handwerkgroep (dinsdagochtend 10.30 uur in D4S)
Inloopkoffie (dinsdagochtend 10.30 uur in D4S)
Jeu de Boules (naast D4S)
Klaverjassen (openingstijden D4S)
Tuinteam (2e en 4e vrijdag in maart-oktober D4S)
Wandelclub (donderdag 13.30 uur, parkeerplaats D4S)
Yoga (maandag 18.30-19.30 uur en 20.00-21.00 uur, vrijdag
09.30-11.00 uur in D4S)
 
Zaterdag 25 september
Speurtocht voor het hele gezin: “Kijk goed rond in de wijk”
Prijsuitreiking tussen 16.00 en 17.00 uur in D4S
 
Donderdag 7 oktober
De aanschuifmaaltijden starten weer (18.00 uur in D4S)
 
Zaterdag 30 oktober
Excursie Kaasboerderij De Polderzoom
 
Donderdag 25 november
Lezing over Alzheimer (aanvang tussen 20.15 en 20.30 uur in D4S)
 
Zaterdag 28 oktober
Lezing over De paddenstoel (aanvang tussen 20.15 en 20.30 uur in
D4S)
 
Voor een compleet overzicht ga naar: https://golfresidentie.nl/activi
teiten/ of kijk op de Facebookpagina van VvE Golf Residentie Dronten.
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Keep it green met Gerben

Waarschijnlijk is het u wel opgevallen. De greenkeepers
voerden onlangs een snoeironde in de woonwijk uit.
Wat er allemaal wordt gedaan om de bomen op ons
park in goede conditie te houden, vertelt hoofdgreen
keeper Gerben de Kievit.

Om te beginnen is het misschien wel aardig om te weten
dat we in totaal 1143 solitaire- en laanbomen op ons
park hebben staan. SBA Golf &Groen heeft in samen
werking met de VvE en NLadviseurs een plan opgesteld
om al deze bomen individueel te controleren en te on
derhouden. Dit alles doen we om de bomen zo vitaal
mogelijk te houden en om zo veel mogelijk onveilige
situaties te voorkomen.

VTA controle
Eens in de drie jaar laten wij door een daarvoor gecer
tificeerd bedrijf een VTA controle uitvoeren. VTA staat
voor Visual Tree Assessment. Tijdens dit onderzoek
worden alle bomen zorgvuldig onderzocht en beoor
deeld. Per boom wordt een boomveiligheidscategorie
vastgesteld en vastgelegd in het online portaal Green
point. In dit portaal zijn alle bomen op ons park in kaart
gebracht. Door een boom aan te klikken kun je alle
relevante informatie van de boom inzien. Een soort
paspoort voor bomen eigenlijk.

Snoeironde
Na de VTA controle worden de bomen die aangemerkt
zijn als risicoboom meteen verwijderd. Ook kan er een

Bomen weer veilig na
snoeironde

snoeironde plaatsvinden als er zich probleemtakken
voordoen. Het kan zijn dat een boom meer controle
nodig heeft. Dit wordt dan in het online portaal Green
point aangegeven. Eens in de vijf jaar geven we de
bomen een begeleidingssnoeibeurt. Deze stond voor de
woonwijk augustus 2021 op de planning en is inmiddels
uitgevoerd. Afgelopen winter waren de bomen op de
golfbaan aan de beurt. De bomen zijn door experts
wederom bekeken en ter plaatse gesnoeid.

De prioriteiten bij begeleidingssnoei liggen bij takken
of vertakkingspatronen die problemen kunnen geven
voor de ontwikkeling van de blijvende kroon of leiden
tot grote stamwonden. Dit zijn dode en aangetaste
takken, gebroken takken, zuigers en elleboogtakken,
takparen en takkransen en waterlot.

Veilig
Momenteel zijn alle bomen aangemerkt als veilig en is
eenmaal in de drie jaar VTA controle voldoende. Als u
vragen heeft over een boom of een andere vraag over
het onderhoud op de Golf Residentie, kunt u contact
opnemen met onze parkmanager Rick van den Beuken:
06-23368669 of grd@golfengroen.com. Ook kunt u op
de even weken op donderdag even langs gaan op het
spreekuur in De Vier Seizoenen. Rick zit tussen 10 en 11
uur in de bestuurskamer. Een afspraak maken is niet
nodig.

4 - GRD450



Hitte, droogte en mogelijke wateroverlast hebben meer
met verkeersveiligheid gemeen dan je op het eerste
gezicht denkt. Hoe dat zit, legt Arie van der Graaf,
commissaris beheer en onderhoud, uit. 

Nu de stresstest is afgerond kijkt de commissaris beheer
en onderhoud momenteel welke aanvullende maatre
gelen er nodig zijn om de mandelige eigendommen op
het park zo goed mogelijk te beschermen. ‘We antici
peren al op de toenemende droogte doordat wij onze
beregeningsinstallatie grotendeels moderniseerden en
door de maatregel om het hemelwater van de Winter
rechtstreeks af te voeren naar de vijver aldaar’, aldus
Arie van der Graaf. ‘Hitte bestrijden we zoveel mogelijk
door te zorgen voor voldoende groen, met name
bomen. Zo werden er in de afgelopen jaren al meer dan
2000 bomen extra (in singels) aangeplant.’

Per direct maatregelen
Een volgende uitdaging is hoe om te gaan met moge
lijke wateroverlast. Denk aan hevige regenval in korte
tijd. ‘Was vroeger de gedachte maak je niet druk, dat
gebeurt eens in de 100 jaar, nu weten we beter. De
catastrofe zoals die onder meer plaats vond in Limburg
ligt nog vers in ons geheugen. Maar het bestuur heeft
per direct al algemene maatregelen genomen. Zo
worden de kolken vaker gereinigd, vinden er extra in
specties plaats of de greppels vrij zijn en onderling goed
verbonden en worden de overlopen vanuit de vijvers
naar de Palingtocht extra gecontroleerd. Verder kunnen
we nu middels een aftakking van de beregening ook
kunstmatig water vanuit onze waterberging pompen
naar de tocht.’

Aanpassing riool
Een meer specifieke maatregel betreft een aanpassing
aan het schoonwater riool, dat de afvoer van de Lente
en een deel van de aanliggende Golfresidentie bij cala
miteiten moet gaan waarborgen. Hier liggen volgens de
deskundigen de meest kwetsbare kavels met het minste
hoogteverschil tussen vloer, woning en wegdek. Beheer
en Onderhoud heeft hier samen met de aannemer een

plan voor gemaakt. ‘Een overloopsysteem aan het begin
en aan het einde van de wijk, afwaterend op de daar
aanwezige greppels. Dit plan wordt momenteel door de
adviseur beoordeeld. Bij groen licht zullen we naar
verwachting zo snel mogelijk overgaan tot uitvoering.’

Wat u zelf kunt doen
Bewoners kunnen ook zelf wat doen. Echter constateert
het bestuur steeds vaker dat de een na de andere tuin
betegeld wordt en opritten worden verbreed. ‘Ik hoef
u niet uit te leggen dat u het op die manier wel heel
eenvoudig maakt voor het water om tot aan uw voor
deur te komen of erger. En let wel: hiervoor bent u als
bewoner zelf verantwoordelijk en een gewaarschuwd
mens…’
Een ander thema waarin bewoners iets kunnen beteke
nen is de verkeersveiligheid op het park. ‘Door niet
harder te rijden dan 30 km per uur, langzamer mag ook,
door niet te parkeren op inhaalstroken en privéhagen
en afscheidingen laag te houden, zodat ze het overzicht
niet belemmeren, helpen we mee en voorkomen we
hopelijk ongelukken.’

Drempels
Het bestuur laat zich momenteel bijpraten door een
deskundige op het gebied van verkeersveiligheid, maar
ons eigen gedrag in het verkeer is wel de belangrijkste
factor om aan onze veiligheid en die van onze kinderen
bij te dragen. ‘Het bestuur zorgt er op haar beurt voor
dat hagen op de afgesproken hoogte houden gehou
den, onderhoudt verkeersborden, verkeerspaaltjes en
onderhoudt en plaatst verkeersdrempels als dat nodig
is. Dat laatste is momenteel onderwerp van gesprek.
Mogelijk dat een aantal drempels aangepast moet
worden om te zorgen dat ze de automobilist wel manen
tot snelheidsbeperking en aan de andere kant het water
ruim baan geven. Hier ontmoeten verkeersveiligheid en
stresstest elkaar en zijn er mogelijk aanvullende maat
regelen nodig.’
 
Meer info? Ga naar het besloten deel van onze site. Meer
over de stresstest in de wintereditie 2021.

Wat de stresstest en
verkeersveiligheid met elkaar
gemeen hebben
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Meer 'birdies'
op onze golf
baan. Helpt u
mee? 
Bij de putting green hangt al jaren een poster van
in ons park voorkomende vogels. In 2015 gaf de
NGF een mooi boek uit over hoe je meer vogels
op de golfbaan kunt krijgen. Een inspiratie voor
de leden van de werkgroep Natuur en Milieu.

Na het lezen van het boek, wisselden de leden van
gedachten over ons eigen leefgebied voor vogels.
Want welke volgens zijn er nu? Welke soorten
broeden op en rond onze baan… En in de tuinen
aansluitend aan de baan? Mussen, koolmeesjes
spreeuwen en eksters zie je vaak, maar verder? De
werkgroep is verder benieuwd hoe ze meer vogels
naar onze baan kunnen lokken en voor welke
soorten onze baan een broedgebied kan worden.

Broedvogels monitoren
Voordat deze vragen beantwoorden kunnen
worden is een eerste inventarisatie, een nulme
ting, nodig. En dan heeft de werkgroep een
probleem. Er is geen vogelaar in de werkgroep
die in staat is broedvogelmonitoring te doen.
Voorzitter Dirk de Haan is dus naarstig op zoek
naar iemand binnen onze vereniging die hier
kennis van heeft. Wie wil helpen om volgend
voorjaar de broedvogelmonitoring te starten, kan
contact met hem opnemen. Bel, app of mail: dirk.
dehaan@kpnmail.nl en 06-10202750.
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Wandeling
bospad nu ook
informatief
Aan de wandeling over het bospad en vervolgens
helemaal om de openbare golfbaan heen is on
langs een interessant element toegevoegd. Bij de
akkers staan een aantal informatieborden over
de gewassen die op de naastgelegen akker wor
den geteeld.

Naast tot rust komen is de wandeling volgens de
werkgroep nu ook erg leerzaam en zeer de
moeite waard.  Op de borden is te lezen wat bio
logisch telen inhoudt en er staan borden met in
formatie over biologische haver, suikermais,
bieslook, ui, zomerpeen, pompoenen, bloemkool
en witlofwortel. Het is een samenwerking van de
werkgroep Natuur en Milieu van de GRD, buur
man Van den Dries en de openbare golfbaan OGD.
Overigens kun je langs de akker ook schapen te
genkomen die in het bosperceel achter de OGD
hun best doen om de berenklauw in toom te
houden. 
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Dirk Houtveen

www.dirksculinairewereld.com8 - GRD450



Met de vraag wat de reden is waarom Dirk en Tünde
Houtveen voor Dronten/Golf Residentie kozen, begint
ook hun verhaal als echtpaar. In 2017 kwam het stel dat
nog nooit in Dronten was geweest op het park wonen.

Jullie waren beiden nog nooit in Dronten geweest?
‘Klopt, ik kom uit IJsselstein en werk al 28 jaar als ICT
Manager voor een bedrijf dat componenten maakt voor
de automotive industrie. Daarvoor reis ik veel en kom
ik overal op de wereld; alleen niet in Dronten…haha.
Tünde woonde als Roemeense al 12 jaar in de Verenig
de Staten als haarstyliste. Zij was voor onze ontmoeting
zelfs nog nooit in Nederland geweest.’

Hoe ging dat? Die ontmoeting?
‘Op de vlucht naar onze fabriek in Roemenië raakten
we vlak voor de landing met elkaar aan de praat. Tünde
vloog vanuit New York via Amsterdam naar haar familie
in het dorpje Odorheiu. Daar waar onze fabriek stond!
Wel erg toevallig dat we beiden naar hetzelfde gehucht
op weg waren. Voor een beeldvorming van de afstan
den; Odorheiu is een plaats die vanaf Boekarest zeker
nog vijf uur rijden is met de auto. Op het vliegveld
scheidden onze wegen. Echter een aantal dagen later
zagen we elkaar weer op een terras in Odorheiu; we
voelden een klik en kregen al snel vlinders in ons buik.’

Romantisch…
‘Jammer genoeg lukte het niet om elkaar weer te ont
moeten voordat ik terugvloog. Elke dag belden, teksten
en schreven we brieven naar elkaar en werden steeds
verliefder. Al snel ging ik mijn hart achterna en zocht
Tünde drie weken later in New York op. En ja, zij bleek
ook gevoelens voor mij te hebben. Daarna zat ik elke
drie/vier weken in het vliegtuig, want we konden niet
meer zonder elkaar. Tot je zes maanden later op een
punt komt van; hoe verder?’
 
Was dat een lastige beslissing?
‘Best wel. We hadden beide goede banen en woonden
fijn. In de VS zou ik van voren af aan moeten beginnen
en ik wilde wat ik bij mijn werkgever had opgebouwd
niet zomaar opgeven. Toen heb ik Tünde een richtprijs
gegeven zodat ze een woning in Nederland kon uitzoe
ken en kon kijken hoe ze het hier vond. In de VS woon
de ze in een soort van gemeenschap waar ze een kap
salon runde en iedereen haar kende. Zoiets wilde ze
weer. Toen we deze woning op de Herfst bekeken, wist
ik binnen tien seconden dat dit het was. Ook Tünde was
op slag verliefd.’

Hoe was die eerste tijd?
‘Geweldig, we maakten het huis naar onze zin, bouwden

de garage om tot nagelstudio en staken energie in ons
sociale leven. Tünde werd vrijwilliger in het clubhuis om
mensen te leren kennen en haalde haar handicap. Er
kwam een hondje. Ik vul mijn vrije tijd met koken, gol
fen, spreek af met audiofielen en heb me een tijdje
bemoeid met de Drontense Borrelavond. Die laatste is
een groep enthousiaste Drontenaren die samen met de
plaatselijke horeca gezellige mensen bij elkaar brengt,
maar door corona kwam daar helaas een eind aan.’
 
Jullie huwelijk is ondanks corona wel doorgegaan,
toch?
‘Ja, maar behoorlijk aangepast. We zouden hier trou
wen voor het papiertje en in Mexico een ceremonie op
het strand houden met een luxe vakantie in Cancun. Het
werd een dienst in de Meerpaal met alleen onze twee
getuigen en een livestream waar 150 mensen van over
de hele wereld mee konden kijken. De reis en ceremonie
staan nu voor 2022 gepland, inclusief witte jurk, want
het is haar droom om haar trouwjurk op het strand van
Cancun te dragen.’
 
Wat heb je met koken?
‘Ik vind het heerlijk om lekker te koken en er samen met
een sommelier een passende wijn bij te zoeken. Het
geeft me zoveel rust. Maar dat delen met vrienden, is
nog veel beter. Leuk om er de hele dag mee bezig te
zijn en te merken dat vrienden het waarderen. Ik vind
koken zelfs zo leuk dat ik een blog bijhoud; Dirk’s culi
naire wereld. Daar zet ik mijn recepten op en vermeld
ik ook waar ik de ingrediënten haal, bijvoorbeeld bij
Slagerij Klaver en de slijterij in Dronten-Zuid. In de co
ronatijd heb ik een paar keer take-away maaltijden
gemaakt voor mensen in de buurt en binnenkort is de
buitenkeuken in de gerenoveerde tuin klaar. Of ik het
professioneel ga doen? Ik heb erover nagedacht, heb de
kans ook gehad, maar kwam tot de conclusie dat het
toch een hobby is.’
 

‘Op het park zit je zo in een vakantiegevoel’
 
Je had het net over audiofielen. Is muziek een andere
hobby?
‘Samen met een groepje mannen op het park, doen we
luistersessies. Het gaat niet zozeer om de muziek, maar
om het geluid dat uit de speakers komt en het is natuur
lijk erg gezellig. Iedereen heeft iets bijzonders in huis
staan. Mijn hifi is van Townsend Audio en ziet eruit als
een kunstobject. Tünde heeft fotografie als hobby en
stond erop de foto bij dit interview te maken. Vervelen
komt niet in ons woordenboek voor, want op het park
zit je zo in een vakantiegevoel. We pakken er een
wijntje en kaasplankje bij en genieten van het leven.’
 
Dirk geeft het stokje door aan Muus Hulleman. Hij hoort
van Muus graag wat het wonen op de Golf Residentie
voor hem zo leuk maakt en waar de grote liefde voor
Maine Coon katten vandaan komt.

GRD ontmoet...
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De krapte op de woningmarkt is ook voelbaar op de Golf Residentie. Afgezien van een drietal appartementen
stond er medio mei zelfs geen enkele woning meer te koop. Ter vergelijking; eind 2017 bedroeg het aanbod
ongeveer 45 woningen.

Een rijtjeshuis voor 7 ton in Utrecht, 150 tot 170 mensen die voorjaar 2021 een bezichtiging willen van de villa
met zwembad net over de grens bij Langeveen en prijsstijgingen van 25 procent in een jaar tijd in bepaalde delen
van het land. De woningmarkt in Nederland kookt over. Overbieden is de norm. In de prijsklasse 300.000 tot
400.000 euro gaat dat in Flevoland om een gemiddelde van 27.500 euro.

Klantenstop
Inmiddels hanteren zelfs de Drontense makelaars voor sommige objecten een klantenstop en kun je je als koper
alleen nog aanmelden voor de reservelijst. Hoewel dat niet geldt voor de woningen die op de Golf Residentie te
koop komen, valt wel op dat ook deze panden in een mum van tijd zijn verkocht. Van de 17 te koop staande
woningen tussen juli 2020 en mei 2021 werden er volgens Funda 9 binnen twee weken verkocht, nog eens 6
binnen 2 maanden en de andere 2 woningen hadden een looptijd van 3,5 en 5,5 maand. Begin augustus kwamen
er op het park weer een viertal woningen te koop; ook deze objecten kregen na korte tijd al het label ‘verkocht
onder voorbehoud’.

Bovengemiddelde prijsstijging
Voor welke prijzen de woningen van de hand gingen, vertelt Funda niet, maar ook Dronten ontkomt niet aan
stijgende huizenprijzen. Het afgelopen jaar steeg deze met bijna 12 procent; daarmee zit het dorp ruim boven
het landelijk gemiddelde van 9,8 procent. Onder meer een gevolg van overloop vanuit andere marktgebieden.
Vooral gezinshuishoudens zien in Dronten een mooie mix van een aantal belangrijke zaken: de centrale ligging
waardoor je toch overal dichtbij zit, er is hier nog ruimte en groen, hier kunnen je kinderen heerlijk opgroeien,
er zijn goede voorzieningen en niet in de laatste plaats: je krijgt waar voor je geld. En misschien op de Golf Resi
dentie nog wel meer. 

Woningen GRD in mum van tijd
verkocht
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Uitbaters Michael en Mireille hebben een aantal maanden na de start van hun avontuur in De Vier Seizoenen
een nieuwe collega binnengehaald. Roeland Kapitein heeft de nodige ervaring in de horeca en als eventmanager.

Mijn komst bij De Vier Seizoenen is best een leuk verhaal. Mireille en ik zijn buren. Op een dag kwam Mireille
langs om stekjes op te halen voor haar moestuin. Op de vraag hoe het met haar ging, antwoorde Mireille dat ze
het erg druk had met het uitbaten van het restaurant op het golfresort in Dronten. Ik moest maar eens langsko
men. Mijn interesse was meteen gewekt, want zelf zat ik al enige tijd thuis zonder werk. Nadat ik twintig jaar als
eventmanager bij Landgoed de Salentein in Nijkerk had gewerkt, kwam daar door de coronapandemie een einde
aan.

Het bezoek aan het clubhuis verraste mij in aangename zin. Het pand ziet er aantrekkelijk uit met veel ruimte en
voldoende potentieel om allerlei vormen van horeca te kunnen aanbieden. Lang verhaal kort; na het bezoek had
ik een baan. De uitdaging zit voor mij in het uitbouwen van een horecazaak en hierbij creatief bezig te zijn. We
zitten vol plannen. Zo zijn we bezig met het aanpassen van de website en onze facebookpagina. Na de vakantie
komen we met een nieuwe menukaart. Vanaf oktober starten de aanschuifmaaltijden weer en schotelen we de
gasten elke donderdagavond een lekkere maaltijd voor. Verder gaan we thema-avonden organiseren, zoals een
casinoavond, Mexicaans, Italiaans en ook een whiskydiner en bier- en wijnproeverijen. Kortom; een hoop gezel
ligheid.

Inmiddels leer ik onze gasten steeds beter kennen. Vaak zie ik dezelfde gezichten. Erg leuk. Zo heb ik vaak leuke
verhalen te vertellen als ik 's avonds thuiskom. Het idee dat onze gasten met een fijn en voldaan gevoel naar huis
gaan; daarvoor werk ik in de horeca. Het doet me goed dat we al enkele partijen hebben mogen organiseren voor
bewoners in de buurt. Verjaardagen, huwelijken, begrafenissen… Dan sta ik, door mijn ervaring als eventmanager,
helemaal in mijn kracht.

Ondanks de mooie vooruitzichten zijn er nog steeds uitdagingen vanwege corona, waaronder de 1,5 meter afstand.
Vooral in de wintermaanden wordt dat een uitdaging. Onnodig rondlopen in het restaurant mag nog steeds niet
en een bezoek aan ons moet worden gereserveerd. Daarom rekenen we nog steeds op uw begrip. Graag nodig
ik iedereen uit om een bezoek te brengen aan ons restaurant/clubhuis. Op die manier hoop ik dat we er samen
een succes kunnen maken, want de D4S staat of valt met uw gezellige aanwezigheid. Daarom sta ik tot uw dienst
en hoop ik u binnenkort als gast te mogen ontvangen. En dus ook namens mij; welkom bij De Vier Seizoenen!

PS De samenwerking met Mireille en Michael loopt goed. We zijn nog steeds buren.

Blijf op de hoogte van de activiteiten rondom D4S. Meld je aan voor de nieuwsbrief: mireillevdvelden@gmail.com

Michael en Mireille halen
versterking binnen met Roeland
Kapitein
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Van de vlag hijsen tot het bijhouden van de tuinen rondom het clubhuis. De vrijwilligers op de Golf Residentie
maken het leven voor alle bewoners net wat aangenamer. Van de 975 bewoners zijn er ongeveer 70 vrijwilliger
en dit mogen er natuurlijk altijd meer worden. Wie zijn die 7 procent en wat doen ze precies?

Eigenlijk is Dirk de Haan het voorzitterschap een jaar geleden maar gaan doen, omdat niemand anders wilde.
Toch heeft dat z’n voordelen, want de huidige voorzitter van de Werkgroep Natuur & Milieu is niet van onnodig
lang overleggen. De gepensioneerde projectmanager is liever buiten bezig, samen met de zes andere vrijwilligers.
Dat doet hij dan ook al zeker negen jaar in de werkgroep. ‘Wat er in de loop der jaren al is bereikt? Tientallen
vogelnestkasten op beide golfbanen, vleermuizenkasten, insectenhotels, bereklauwbestrijding, maar onze trots
is de natuurstrook onder de hoogspanningsmasten. Van de kale vlakte van ruim 3600 m2 dat het in 2011 was naar
een mooi natuurgebied met vijf poelen, bloeiende planten en meer dan 2000 inheemse bomen. De strook wordt
steeds volwassener en dat laten we bewoners graag zien door in september een wandeling te organiseren.’

Een ander succesproject is het bospad dat achter de Lente begint en doorloopt over de OGD. Eens in de zoveel
tijd vult de werkgroep de houtsnippers aan en houdt ze de 2,7 kilometer lange route netjes. De meest recente
grote klus van de werkgroep is de wilde bloemenstrook op de groendiagonaal. ‘Vorig jaar zaaiden we langs het
schelpenpad de eerste twee bloemrijke banen in. Dit jaar kwamen er nog twee bloemperken bij om zo nog meer
voor de bijen en vlinders te doen. Op bordjes staat welke soorten er groeien.’

Hoewel het onderhoud van alle projecten tijd kost, is er één ding waar Dirk graag in de toekomst nog energie in
wil steken; vogelvriendelijk golfbaanbeheer. ‘Daarvoor gaan we eerst een nulmeting doen naar de broedvogels
die nu in het gebied zitten. Vanuit daar proberen we het leefgebied van de vogels te verbeteren. Eigenlijk heeft
alles wat we als werkgroep doen het doel de natuur helpen en de biodiversiteit bevorderen.’

Ook je steentje bijdragen aan onze groene leefomgeving?
De werkgroep kan altijd vrijwilligers gebruiken. Stuur een mailtje naar: dirk.dehaan@kpnmail.nl
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Natuurvorser Dirk de Haan

IN DE SPOTLIGHTS


