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Van de voorzitter

Een speciaal bedankje
 
Tijdens de laatste ALV zijn een aantal bestuursleden uit de VvE te
ruggetreden. Namens alle bewoners spreken we onze speciale dank
uit aan Peter van den Wijngaart, Ron Gunneweg en Fred van Bree.
Helaas is Fred ons onlangs ontvallen. Op de volgende pagina een in
memoriam. Ook bedanken we Els van den Wijngaart voor haar jaren
lange enthousiaste inzet in Groep Sociaal.

U heeft de winteruitgave van de GRD450 in handen; typisch een exemplaar dat u bij de open haard kunt lezen.
Immers deze tijd van het jaar noodt nu niet gelijk om naar buiten te gaan. Het knusse en gezellige huis is voor
velen meer dan voldoende. Hier is ook de opmerking op zijn plaats dat een stevige wandeling of een ronde golf
ook een goede bijdrage kan zijn in uw algehele welbevinden.
 
We leven ook in deze tijd van het jaar niet in afzondering, maar we hebben ook anderen nodig om ons goed te
voelen en ook om goed te doen. Welnu, uw en mijn park, onze Golf Residentie biedt voldoende mogelijkheden
om uw energie kwijt te raken, actief en meer achter de schermen.
 
De Nederlander kent een lange charitatieve traditie. De bereidheid van de burger om zich vrijwillig in te zetten
voor de samenleving is groot. Wie goed kijkt, ziet hoeveel er gebeurt in de samenleving die Golf Residentie heet:
klussen, golfen, besturen; ze zijn talrijk. Deze activiteiten maken van een park een levende gemeenschap. U heeft
de mogelijkheid om daaraan deel te nemen of zelf een activiteit te beginnen. Het heeft zin en geeft zin.
 
Deze mooie uitgave van de GRD450 staat in het teken van de vrijwilliger. Een bonte verzameling van artikelen
met daarin die vrijwilliger passeert de revue. Ik nodig u uit om uw tijd en capaciteiten in te zetten opdat we samen
een mooi levend park hebben waarop het aangenaam wonen is.

Piet Winckelmolen
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In memoriam Fred van Bree, hij mocht maar 72 jaar worden

Er is een vriend overleden, een man die medemenselijkheid vooraan
in zijn woordenboek had staan. Of het ging om ouderen, de mede
bewoners op de Golf Residentie of zijn muziekvrienden; ze waren
hem allen even lief en hadden zijn belangstelling.

Fred was voorzitter van de lokale afdeling van algemene ouderen
bond ANBO en na het opheffen van de ANBO werd hij voorzitter van
de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Midden-Flevoland en Fle
voland. Daarnaast was hij betrokken bij de bestrijding van armoede
en eenzaamheid in de oprichting van de coalitie Zamen Een. In 2020
ontstond er een bundeling van seniorennetwerk De Bijenkorf en
Zamen Een; zij gingen samen verder als de stichting MeerSamen. Fred
had contacten met politieke partijen over het manifest mantelzorg
beleid met het oog op de komende verkiezingen. Lange tijd is hij
actief geweest als verdienstelijk backpiper. Zijn band heeft op zijn
verjaardag nog een keer een aubade gegeven bij hem voor de deur
wat flinke opschudding in de buurt veroorzaakte, niet zo gek met
dat geluid van een flink stel doedelzakspelers.

Wij, als bewoners van de Golf Residentie, kennen Fred als secretaris
van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren. Daar is hij tien jaar
lang, volgens hemzelf te lang, actief geweest. Maar ondanks diverse
oproepen werd er geen opvolger gevonden en dus liet hij het bestuur
niet in de steek. In het bestuur kenmerkte zijn aanwezigheid zich als
humoristisch, gedreven en oprecht. In lange saaie vergaderingen zag
je ineens een glimlach verschijnen op zijn gezicht en dan kwam er
een grappige anekdote of ervaring uit het verleden en was er een
moment van ontspanning. Hij had een hekel aan achterbaks gedrag
en eindeloze discussies van bewoners die ergens iets van vinden
zonder een bijdrage te leveren aan een oplossing. Fred bleef altijd
Fred en dus zag je hem op vergaderingen, ook op de Algemene Le
denvergadering, nooit strak in pak, maar ontspannen met een vest
aan. Wanneer er tendentieuze vragen werden gesteld, liet hij zich
niet verleiden om daar in mee te gaan, hetgeen de vragensteller met
de mond vol tanden deed staan. Geef duidelijkheid en houd het
simpel, dat was Fred.

Fred golfde wel, maar deed niet mee aan wedstrijden. Dan moet je
precies volgens de regeltjes spelen en het ging hem om het plezier
om samen in de baan te zijn, beetje kletsen en lekker buiten zijn,
ontspanning.

Het is in de eerste plaats voor zijn echtgenote Marian, kinderen,
kleinkinderen en verdere familie een moeilijke opgave zonder Fred
verder te moeten. Voor iedereen geldt, wij gaan een vriend missen.
Onze opdracht moet zijn om te helpen de fijne herinneringen aan
hem zo levend mogelijk te houden. Fred is het waard.
 
Paul van Rijn
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‘Het buitenaf
wonen komt
hier dichtbij’
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René en Caroline Meijering woonden in bijna alle wijken
van Dronten, maar vonden nergens echt hun plek. De
Golf Residentie werd pas een serieuze optie toen ze op
bezoek waren bij de broer van René aan de Herfst. ‘Hier
was het stil. Het enige wat je hoorde waren de vogel
tjes.‘
 
René, loop jij niet regelmatig voorbij?
‘Dat klopt inderdaad. Hardlopen is mijn passie. Vier jaar
geleden kreeg ik het idee om een marathon te lopen.
Ik gaf me meteen op en het ging hartstikke goed. Ik vind
het zo leuk dat ik drie tot vier per week een rondje loop,
lekker mijn hoofd leegmaken. Inmiddels heb ik twee
keer de marathon van Rotterdam gelopen en één keer
die van New York; een fantastische belevenis. Laatst
liepen mijn dochter Laura en ik samen de adventurerun
op Ameland. We deden 2 uur en 4 minuten over de halve
marathon die deels door de duinen en over het strand
ging. In een woord prachtig.’  

Met wie woon je hier?
‘Met mijn vrouw Caroline en onze tweelingdochters van
18 jaar; Laura en Susan. Caroline heeft haar eigen kap
salon in Zwolle (Headline Hair and Beauty) aan de Van
Karnebeekstraat. Laura studeert hotelmanagement in
Amsterdam en Susan doet de opleiding Verpleegkunde
aan het Deltion College in Zwolle. Zelf werk ik al 18 jaar
bij de Rabobank, voornamelijk in het segment food &
agri. Hier liggen toch mijn roots; het blijft erg leuk om
met deze sector bezig te zijn.’

Jullie wonen hier nu een jaar. Tevreden?
‘Het is geweldig! Lekker stil. En het huis is fijn, groot en
erg praktisch. Zeker met het thuiswerken is het een
uitkomst dat de garage is omgebouwd tot kantoor. Ik
kan er heerlijk werken. Het buitenaf wonen dat we altijd
hebben gewild, komt hier dichtbij. De ruimte, het groen
en hoe de wijk is opgezet… Je ziet hier ook allerlei
dieren, daar kan ik intens van genieten.’

Maar het heeft even geduurd voordat jullie je plekje
vonden, toch?
'Ik ben geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf
(bekend van BioErf17) aan de Rietweg, hier vlakbij dus.
Caroline groeide op in Dronten-Zuid. We leerden elkaar
kennen op de Meerpaaldagen. Samen woonden we in
wijk de Manege en daarna op meerdere plekken in West

met een uitstapje van vier jaar naar Bolsward waar we
ons eigen huis bouwden. Een prachtige plek, maar we
konden er niet echt aarden waardoor we weer terug
zijn gegaan naar Dronten. De laatste jaren merkten
we steeds meer dat we rust en ruimte zochten. Door
mijn broer Martin kwamen we voor het eerst in aanra
king met de Golf Residentie. Hij was verhuisd naar de
Herfst. Toen we bij hem in de tuin zaten, viel het me
ineens op hoe lekker stil en rustig het hier was. Ik werd
gewoon blij van de fluitende vogeltjes.’

Opvallend dat jullie beiden op een steenworp afstand
van het park zijn opgegroeid, maar het niet eerder in
jullie opkwam om er te gaan wonen.
‘Tja… in de tijd dat wij nog jong waren zeiden de
Drontenaren: “Daar ga je toch niet wonen.” Dat is nu
helemaal veranderd. Volgens mij is er echt een verschui
ving gaande naar jongere stellen en jonge gezinnen.’
 
Voorlopig geen verhuizingen meer dus?
‘Even niet nee haha. We zijn erg gelukkig met dit
plekje. Caroline kwam de eerste zomer in de tuin hele
maal tot rust. Ook hond Jack, een Franse bulldog, en de
kat zag je ontstressen.’
 
Hebben jullie een druk leven?
'Best wel ja. Caroline is een jaar geleden haar eigen
kapsalon in Zwolle begonnen. Er moesten twee teams
bij elkaar worden gevoegd, de administratie en inkoop
opgetuigd... Dat kost veel tijd. Ik doe de boekhouding
en voer gesprekken met het personeel.’
 
Kennen jullie hier al wat mensen?
‘We zijn hier in coronatijd gekomen; dat maakt het wel
wat lastig, maar we hebben inmiddels beide buren op
de koffie gehad. Verder hebben we een hechte band
met het gezin van mijn broer. We zijn ook met z’n allen
op golfles geweest. Nooit gedacht dat het zo leuk was!
We zijn er nog niet aan toegekomen om de baan op te
gaan, maar we gaan hier zeker tijd voor maken zodra
de kapsalon goed draait en de tuin klaar is. Golfen is
toch een stukje ontspanning.’
 
René Meijering geeft het stokje door aan John van der
Wel. Hij wil graag van hem weten waarom ze naar de
Golf Residentie zijn verhuisd. 

GRD ontmoet... René Meijering
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Het is inmiddels 2022 en de winter is in volle gang. Een
goede reden voor hoofdgreenkeeper Gerben de Kievit
om eens uit te leggen waarom de greenkeepers soms
de greens afsluiten en de vlaggen verplaatsen naar de
wintergreens, of zelfs de baan helemaal sluiten. ‘Dit
doen we uiteraard niet om de golfers te pesten.’
 
Op de greens en tees na bestaat de baan uit klei. Klei
heeft veel voordelen, maar ook een nadeel. Dit nadeel
zorgt er helaas voor dat we in de winter soms genood
zaakt zijn om de baan gedeeltelijk of in zijn geheel te
sluiten. Ook kunnen we in die perioden spelonderdelen
niet bereiken met machines zonder schade aan de baan
te veroorzaken. Dit zorgt ervoor dat het onderhoud in
de winter vaker uitgesteld moet worden tot we de baan
weer in kunnen. Als voorbeeld de bunkers; deze harken
we machinaal. De banden van de bunkerrake hebben
een grof profiel nodig om goed door het zand heen te
komen. U kunt zich wel voorstellen wat voor schade
ontstaat wanneer we hiermee van bunker naar bunker
door de natte klei moeten rijden.
 
Voordelen van klei
Klei bestaat uit heel kleine deeltjes die goed in staat zijn
om voedingsstoffen te binden. Dat betekent dat we
minder meststoffen nodig hebben dan fairways die uit
zand zijn opgebouwd. 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 golfsei
zoen 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.
 
Nadeel
Die zuigkracht zorgt er in het najaar en winter voor dat
water minder snel wegzakt en door kortere dagen en
minder zonkracht verdampt water nauwelijks. Ook
neemt de grasplant nauwelijks water op. Bij een hoger
vochtgehalte zet de klei uit en glijden de kleiplaatjes
gemakkelijk over elkaar heen. Daardoor is de klei ge
makkelijk te vervormen en neemt de draagkracht af.

Verslemping
Bij natte perioden en hevige regenbuien 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 in de bodem kan
infiltreren. Door betreding in natte perioden wordt dit
probleem verergerd met als gevolg dat de problemen
eerder terugkomen.
 
Verbeteringen
We zijn bezig met verbeteringen. Zo zijn we vorig jaar
begonnen met structureel prikken en bezanden van alle
fairways. Voorheen bezanden we 9 holes en ook dit jaar
zullen we 300 m3 aan zand over de fairways strooien.
 
Wintergreens
Waarom staan de vlaggen op de wintergreens? Een
vraag die we regelmatig horen. De redenen hiervoor
zijn eigenlijk heel simpel. Door rijp (bevroren dauw) is
de grasspriet keihard geworden en kan deze afbreken
bij betreding. De plant gaat dood of is behoorlijk be
schadigd. Hierdoor krijgen onkruiden en schimmels de
kans om zich makkelijker te vestigen. Daarnaast schuilt
er na de vorst nog een ander gevaar. Namelijk dooi. De
vorst kan na een aantal dagen behoorlijk diep in de
bodem zitten. De bodem ontdooit vanaf het greenop
pervlak langzaam naar beneden en het water kan nog
niet weg omdat er in de bodem nog een ijslaag zit. De
bovenste laag is hierdoor zeer onstabiel. Wanneer we
hier op zouden lopen, schuiven de twee lagen over el
kaar heen waardoor wortels afbreken en structuurbe
derf plaatsvindt. Belangrijk dus om zeker te weten dat
de vorst uit de green is. Door in de green te prikken
kunnen we voelen waar de ijslaag zit. Zodra de ijslaag
weg is kunnen de vlaggen weer terug naar de zomer
greens. Als greenkeepers zijn we ons bewust van de
nadelen voor golfers in de winter. We bekijken dan ook
iedere dag wat de mogelijkheden zijn. Ook wij zien de
baan liever open dan dicht.
 
Vragen over het onderhoud? Neem contact op met onze
parkmanager Rick van den Beuken: 06-23368669/
grd@golfengroen.com. Of kom naar het spreekuur eens
in de twee weken op donderdag in het clubhuis.

Keep it green met Gerben
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Dat de Golf Residentie geen doorsnee woonwijk is, bewijzen ook deze twee bijzondere bewoners. Alpaca’s
Rupert  en Humphrey scharrelen al tien jaar in een deel van de achtertuin en het achtergelegen bos van Kerstin
van Tiggelen en Els Zeestraten rond.

Eigenlijk kwamen Kerstin en Els per toeval met alpaca’s in aanraking. ‘Onderweg naar een afspraak reden we
langs een zorgboerderij; daar stonden zulke aparte beesten’, vertelt Kerstin die meteen stopte om te kijken. ‘De
dieren kwamen al snel naar me toe en snuffelden aan me. Ik had geen idee wat voor dieren het waren, maar ik
was gelijk verkocht.’

Geen broertjes
Niet veel later besluiten ze er zelf twee aan te schaffen. Rupert en Humphrey zijn ongeveer even oud, maar geen
broertjes. Het stel ziet het als een goede reden om buiten te komen en af en toe een ommetje te maken. ‘Wij
hebben ons eigen communicatiebureau en werken vanuit huis. Soms kwamen we een hele week niet buiten! We
zijn geen honden- of kattenfans en met een alpaca moet je wel naar buiten om ze te verzorgen.’

Rondje met Rupert
Inmiddels zijn Rupert en Humphrey, die nog geen jaar waren toen ze op de GRD kwamen, tien en elf jaar. ‘Het is
zo leuk! Het zijn rustige dieren en ze maken weinig geluid. Ze hebben weinig zorg nodig; eten, een jaarlijkse
scheerbeurt en een check van de dierenarts.’ Kerstin loopt soms een rondje met Rupert, de kleinste van de twee.
Daarmee zijn ze een opvallende en waarschijnlijk ook de meest gefotografeerde en gefilmde attractie. ‘Rupert is
heel nieuwgierig, hij blijft stilstaan als hij wat ziet bewegen. Humphrey is wat schichtiger en bekijkt het liever van
een afstandje, maar hem kan je echt dingen leren.’

Karig rantsoen
‘En ze zijn ook nog eens nuttig’, vult Els aan. ‘Zo zijn er altijd wel mensen die de wol willlen hebben, is de poep
te gebruiken als mest in de border en zorgen de dieren ervoor dat er in het stukje bos dat in bruikleen van de
OGD is geen bereklauwen en brandnetels groeien.’ Verder eten de alpaca's strogras en mogen ze af en toe wat
biks. Het is dan ook niet de bedoeling dat voorbijgangers wat eten voor ze meenemen. ‘Dat is slecht voor ze.
Alpaca’s hebben een karig rantsoen nodig. Wil je ze toch graag iets geven, dan zijn blaadjes van mahonie en hulst
een goede optie.’

Rupert en Humphrey veel
gefotografeerde ’attractie’ van
de Golf Residentie
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Blije koppies
dankzij giften
 
Zeker 75 kinderen hebben dankzij de sinterklaas
actie van De Vier Seizoenen een mooie sinterklaas
gehad. Mireille van der Velden bedankt daarom
iedereen die een chocoladeletter heeft gekocht
om de actie voor de minima te steunen.
 
In totaal zijn er 193 letters verkocht. Daarnaast
gaf een aantal mensen een geld bijdrage. ‘We
hebben buiten de 25 kinderen waarvoor Sinter
klaas zou komen, nog 53 kinderen kunnen verblij
den met een sinterklaascadeau. Helaas gooide
corona roet in het eten en kon Sinterklaas niet in
D4S komen. Daarom gingen de Sint en zijn pieten
bij de kinderen thuis langs. Echt super! Hiervoor
willen we iedereen heel erg bedanken!! Hoe leuk
dat ook was, dit jaar hopen we het gewoon bij
ons te vieren!’
 
Ook nog een fijne kerst
Aangezien er nog wat geld over was, bedacht
Mireille dat ze de minimagezinnen ook een fijne
kerst wilde bezorgen. Niet met cadeaus, maar met
een heerlijke kerstmaaltijd en ontbijt. ‘Daarvoor
hebben we onze geweldige leveranciers en con
tacten gevraagd en na een oproep op facebook
melden zich zelfs nog een hele fijne sponsor! Zo
hebben we 15 gezinnen, die ook Sinterklaas met
ons hebben gevierd, ook een hele fijne kerst
kunnen bezorgen. Er was genoeg drinken, aard
appeltjes, kerstbrood met roomboter, fruit,
groente, brood, croissantjes, kaas, chocolade,
snoepjes en vlees om te gourmetten. En dan nog
alles wat ik vergeten heb te noemen. Het kon niet
completer. Aan al die lieve mensen, heel erg
bedankt!!!
De reacties van de gezinnen waren echt geweldig
verwarmend, zo dankbaar. Dit jaar willen we deze
gezinnen graag weer mooie feestdagen bezor
gen; we hopen van harte dat u ons dan weer wilt
helpen.’
 
Bekijk de foto’s op golfresidentie.nl
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De speeltuin, de jeu de boules baan, de luxe vergaderruimte in De Vier Seizoenen en nog veel meer… Het is al
lemaal met liefde bij elkaar geklust door het klusteam. Tijd voor een kennismaking.
 
Een constante factor in de ‘vrijwilligerspool’ op de GRD is het klusteam. Sinds de start in 2015 hebben zij al heel
wat projecten uitgevoerd en doen zij ook het reguliere onderhoud in en rondom gebouw De Vier Seizoenen. Hun
doel? Zorgen dat het pand, de bijbehorende voorzieningen en overige onroerend goed bezittingen van de VvE
worden onderhouden zodat deze in goede staat zijn en blijven. Hans Kramps is coördinator van het klusteam dat
verder bestaat uit: Bert Appel, Johan van der Kamp, Herman Kok, Diederik Kruythoff, Harry Peeters, Walter Snep
en Jelle van der Veen. Allen zijn gepensioneerd, houden van gezelligheid en van klussen.
 
Hans, wat is jullie staat van dienst? 
‘Het klusteam is vooral druk met regulier onderhoud en verfraaiing van zaken in en rondom gebouw De Vier
Seizoenen. Denk aan aanleg speeltuin, verfraaiing terras, onderhoud spuitplaats en aanleg buitenkraan, aanleg
jeu de boules baan, beitsen van schuilhutjes op de baan, aanleg stabiel wifi door het gehele gebouw De Vier
Seizoenen, verhelpen lekkage van de lichtkoepel en verbeteren van de ventilatie in het restaurant.’
 
Het klusteam is toch ook betrokken bij nog grotere projecten?
‘Een grote klus en vrijwel volledig gepland, georganiseerd en uitgevoerd door ons is de verbouwing van de
voormalige Golf Shop tot multifunctionele recreatieve ruimte in 2019. Daarnaast toverden we ook de voormalige
werkruimte van Mike Woltering op de eerste verdieping om tot luxe vergaderruimte. En tijdens de lockdown
hebben we het gehele restaurant en de hal opnieuw gesausd.’
 
Waarom doe je het?
‘Voor mij persoonlijk staat het sociaal aspect bovenaan. Het klusteam is een zeer gezellige groep vrijwilligers die
het goed met elkaar kan vinden. Daarnaast klussen de deelnemers graag en heeft ieder zo zijn specialiteit (me
taalbewerking, houtbewerking, behangen/schilderen, verstand van techniek en/of elektriciteit etc.). Het geeft een
goed gevoel wanneer onze inzet een zichtbaar mooi resultaat oplevert en bijdraagt aan het woongenot op ons
park.’
 
Wat denk je te kunnen betekenen voor het park? 
‘Op de eerste plaats draait het park voor het belangrijkste deel op vrijwilligers. Door op de GRD te wonen voel ik
een morele verplichting mijn steentje bij te dragen aan het in stand houden van onze mooie woonomgeving. Het
percentage bewoners dat zich op de één of andere manier hiervoor inzet zou best wat hoger mogen zijn.’
 
Kunnen jullie nog versterking gebruiken?
‘Het klusteam bestaat al langere tijd uit een vaste groep van acht vrijwilligers en elke gewenste expertise is aan
wezig. Qua hoeveelheid werk redden we het zo prima, maar bij de wat grotere klussen kunnen we nog hulp
gebruiken. Zo helpen vrijwilligers uit de werkgroep Natuur & Milieu en de tuinclub ons bijvoorbeeld met het
beitsen van de schuilhutjes op de baan.’
 
Interesse? de4seizoenen@vvegolfresidentie.nl

Klusteam klust er op los
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Van de meer dan 180 nestkastjes die verspreid over de GRD en OGD hangen,
wordt een deel vervangen door een duurzame variant. Hoe dat in zijn werk
gaat, zet Dirk de Haan van de Werkgroep Natuur & Milieu uiteen.
 
De nestkastjes hangen op strategische plaatsen waar veel vogels zich op
houden. De 50 mezen- en 130 spreeuwenkasten hebben ieder een uniek
nummer (hole+nr). De spreeuwenkasten hangen vooral rondom de greens
ter bestrijding van onder het gras verblijvende emelten waar spreeuwen
verzot op zijn. De Natuur- en Milieuwerkgroep maakt deze kastjes met
enige regelmaat schoon en noteert of er gebruik van is gemaakt en zo ja,
welk soort vogel dat is geweest. De werkgroep beschikt over een overzicht
waar, welke kast is opgehangen.
 
Tijdens de laatste schouw kwamen we diverse nestkasten tegen die, na
zeven jaar, aan het einde van hun levensduur zitten. Meestal is het hout
aangetast of werkt het sluitmechanisme niet meer.
In samenspraak met Gerben (SBA) is er gekeken naar een duurzame opvol
ger en die hebben we gevonden in een houtbetonnen uitvoering (zie foto
1). Van hetzelfde materiaal hangen ook al vleermuiskasten en een aantal
mezenkasten verspreid over de baan (zie foto 2). Begin voorjaar begint de
werkgroep met het vervangen van de eerste gesneuvelde exemplaren. Later
volgt de rest zodat de werkzaamheden voor het broedseizoen zijn afge
rond.
 
Eendenkorven in waterpartij
Jan Veenstra van de werkgroep heeft de hand weten te leggen op een paar
eendenkorven (foto 3). Deze korven zijn medio januari in de waterpartij bij
hole 11/12 geplaatst, meldt Dirk de Haan (foto 4). ‘Een rustige stek, ongeveer
80 cm boven het wateroppervlak op kruiselings in de bodem gezette
stokken. De invliegopening is afgestemd op de windrichting. Nu maar
hopen, dat er gebruik van wordt gemaakt.’
 
Disclaimer informatieborden
Wellicht is het opgevallen tijdens een wandeling over het bospad; de infor
matieborden over de gewassen, die langs de akkers stonden, staan er niet
meer. Dirk de Haan laat weten dat de borden zijn weggehaald, omdat er
in de winter geen gewassen op de akkers staan. Zodra er weer gewassen
worden ingezaaid komen de borden weer terug.

Duurzame nestkastjes voor
broedseizoen in de lucht

Foto 1 Spreeuwenkast

Foto 2 Mezenkast

Foto 3 Eendenkorven

Foto 4 Plaatsing van eendenkorven
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Natasja Hoegee
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Nieuw gezicht in het bestuur
Na de laatste ALV van 9 november is er een nieuw be
stuurslid het VvE-bestuur komen versterken. Ook werd
er afscheid genomen van Peter van den Wijngaart, Fred
van Bree en Ron Gunneweg. Dat betekent een voorstel
ronde en een oproep voor nieuwe bestuursleden.
 
Naam: Natasja Hoegee
Functie in bestuur: Commissaris Communicatie
Woont hier sinds: Augustus 2020
 
Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Ik geef les op een basisschool, momenteel werk ik in
Almere en geef les in geschiedenis, aardrijkskunde en
biologie. Ik zit al meer dan 20 jaar in het onderwijs,
daarvoor werkte ik een tijdje als verslaggeefster.’
 
Waarom voelde je je geroepen in het bestuur plaats te
nemen?
‘Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan waaronder de
communicatie voor het IVN Nieuwegein en voor de
Golfvereniging de Batouwe. Daarnaast deed ik ook heel
andere dingen; van het organiseren van jeugdactivitei
ten, het inzamelen van geld tot bestuurswerk. Ik vind
dat als je gebruik maakt van voorzieningen en deel
neemt aan activiteiten je er ook wat voor terug moet
doen. In dit geval ben je actief betrokken bij je omgeving
en werk je er daadwerkelijk aan mee. Dat is mooi.’
 
Wat denk je bij te kunnen dragen aan de VvE?
‘Ik hoop dat ik voor heldere communicatie kan zorgen.
Door mensen goed op de hoogte te houden voorkom
je conflicten. Ik vind het zelf nu soms ook moeilijk om
de benodigde informatie te vinden. Mijn eerste klus is
om het zo in te richten dat iedereen sneller kan vinden
wat hij zoekt. Ik ben het als verslaggeefster gewend om
te schrijven en verder hoop ik een goed luisterend oor
te zijn.’
 
Wat staat er verder op je to-do list?
‘De communicatie actiever maken. Mensen moeten nu
steeds op de website kijken of er nieuws is, dat doen
lang niet alle bewoners. Inmiddels zijn er al een paar
nieuwsbrieven met actueel nieuws verzonden. Maar de
communicatie moet niet alleen zenden zijn, mensen
moeten kunnen reageren of zelf activiteiten of dingen
over de wijk door kunnen geven. De werkgroep Wold
hekterrein is een voorbeeld waarbij niet het bestuur,
maar bewoners het onderzoek doen en straks aan de

ALV kunnen uitleggen hoe de situatie is en wat de beste
oplossing is.’
 
Klinkt alsof je er al een beetje in zit.
‘Het is nog wel een beetje zoeken; de functie is nieuw
en de taken werden door meerdere mensen gedaan. Er
was dus geen duidelijke overdracht. Ik heb kennis ge
maakt met iedereen die bezig is met de communicatie
en dat zijn veel mensen. Van de website tot het beheren
van e-mailadressen, de 450, de Facebookgroep… Het
valt allemaal onder communicatie en dat wordt geluk
kig door een hele groep mensen gedaan.’
 
Wanneer ben je in je missie geslaagd?
‘Ik vind het belangrijk dat alles wat er in de wijk te doen
is, ook duidelijk gecommuniceerd wordt naar de bewo
ners. Nu kom ik soms mensen tegen die hier al heel lang
wonen en niet weten welke leuke activiteiten er zijn.
Natuurlijk is dat nu met corona lastiger. Ook vind ik het
belangrijk dat bewoners weten waar het bestuur mee
bezig is en zo actief mee kunnen denken en mee kunnen
werken. Er moet geen wij - zij zijn. Alle bewoners zijn
onderdeel van de VvE en we moeten het ook allemaal
samen doen; het bestuur is daar gewoon een onderdeel
van.’
 
Bevalt het?
‘Zeker! Je leert zelf ook veel nieuwe dingen over de wijk.
Er zijn meer activiteiten en vrijwilligers dan ik dacht. Ook
spelen er veel bestuurszaken waar ik mij voor moet in
lezen.’
 
Wat heb je er zelf aan?
‘Je leert veel actieve mensen in je omgeving kennen. Je
leert je omgeving beter kennen en begrijpt waarom
dingen soms zo gedaan worden. Zo vind ik het leuk om
te weten wat de functie is van de vele vogelhuisjes en
de bloemenstroken en ook de momenten waarop ge
maaid wordt hebben vaak een reden.’
 
Wat wil je nog tegen de bewoners zeggen?
‘Geef je op! Kom ook vrijwilligerswerk doen, in het
bestuur of in een commissie. Het is onze wijk en samen
doen we het.’
 
Zin om mee te praten over de toekomst van onze wijk?
Of vind je het leuk om de handen uit de mouwen te
steken? Laat het weten! Meld je aan via: communica
tie@vvegolfresidentie.nl
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Er staan zo’n 20 vrijwilligers klaar om de VvE van de vijf appartementengebouwen (VvE90) in goede banen te
leiden. Wat deze bewoners allemaal doen, heeft voorzitter Marianne van Maarschalkerweerd in kaart gebracht.
 
Voor de 90 huishoudens aan de Winter speelt een deel van het leven zich af in en rond de vijf gebouwen. Het
goed op orde houden van de gebouwen en de omgeving is dus essentieel voor het woongenot van iedereen. Om
dat te bereiken zijn er op verschillende fronten vrijwilligers nodig.
 
Technische commissie
Elk gebouw heeft minimaal één vertegenwoordiger voor de technische commissie.  Zij zijn het eerste aanspreek
punt voor de bewoners bij problemen, met name in de algemene ruimtes als de gangen, de trappen, de liften, de
hellingbaanverwarmingen en de garage. De problemen kunnen variëren van het vervangen van een kapotte lamp,
tot het voorkomen van schade tijdens een hevige regenbui of bij sneeuw. Zij zijn geen klusjesmannen voor de
bewoners, maar zij zijn wel bereid advies te geven en de weg te wijzen om een probleem op te lossen.
 
Contactpersoon schoonmaak
Elk gebouw heeft een contactpersonen voor de schoonmaak. Zij houden het werk van het schoonmaakbedrijf dat
verantwoordelijk is voor het wekelijks schoonmaken van de algemene ruimtes in de gaten. Bij onvolkomenheden
gaan zij in gesprek om verbeteringen te realiseren. Daarnaast coördineren zij onder meer glasbewassing van de
hele buitenkant van de gebouwen en de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de garage. Zo heeft het schoonmaak
bedrijf vaste aanspreekpunten en hoeven zij niet in discussie met 90 huishoudens.
 
Tuingroep
De tuingroep overlegt regelmatig met de tuinman over het onderhoud van al het groen rond de gebouwen, komt
met voorstellen naar het bestuur waar nodig en steekt regelmatig zelf de handen uit de mouwen om ervoor te
zorgen dat met behulp van diverse bewoners tuinklussen worden opgepakt, die niet onder de verantwoordelijk
heid van de tuinman vallen.
 
Kascommissie
De vrijwilligers van de kascommissie controleren de financiële stukken voor de ALV en dienen het bestuur regel
matig van advies.
 
Bestuur VvE90
Het bestuur bestaat uit drie vrijwilligers die het geheel overzien en de contacten onderhouden met interne en
externe partijen. Zij zorgen ook voor de langetermijnplanning en voor een gezonde financiële situatie, voor goed
voorbereide ALV’s en voor het informeren van de eigenaars/ bewoners.
 
Ongeveer 20 actieve vrijwilligers op 90 huishoudens is een mooie score. Momenteel zijn de meeste groepen ge
lukkig goed bezet. Het bestuur zou wel wat nieuw bloed kunnen gebruiken, met name omdat de termijn van de
voorzitter komend jaar afloopt en de secretaris een stapje terug wil doen.
 
Zin om het bestuur te versterken?
Laat het weten! Mail naar: mwvanmaarschalkerweerd1946@kpnmail.nl

20 actieve vrijwilligers op 90
huishoudens is een mooie score
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Oproep: Duurzaam wonen-leven op de GRD 

Met 59.505 kW aan zonnestroom doet Dronten
het lang niet slecht op de ranking. Een deel
daarvan ligt op onze daken. Ook doen we goed
mee met onze klimaatvriendelijke tuinen. Sommi
ge bewoners willen nog een stap verder gaan.
 
Zo gaat de interesse van Han van Dijk en Lidy
Thijsen uit naar een duurzaam leven en een
duurzame toekomst. ‘Wij hoorden van Arie van
der Graaf dat de golfbaan duurzaam beheerd
wordt en dat daar veel aandacht voor is. Ook in
ons huis zijn we daar in stapjes mee bezig. Wij
vragen ons af of er binnen de eigenaren gelijkge
stemden zijn. Zijn bredere toekomstgerichte
duurzame gezamenlijke initiatieven mogelijk? Of
zijn er misschien ideeën over duurzaam wonen-
leven en beheer aan elkaar gekoppeld (smart
grid).’ Contact? han.mcpm3@gmail.com

Excursies, garage sales, kinderactiviteiten… De afgelopen jaren bracht Groep Sociaal jong en oud bij elkaar. Door
corona kwam veel stil te liggen. Nu blaast een aantal enthousiastelingen nieuw leven in de club.
 
Met een nieuwe naam en nieuwe gezichten wil DE ACTIVITEITEN GROEP, kortweg DAG, bewoners uitnodigen
mee te doen. Samen iets organiseren voor medebewoners is gezellig, je komt met veel buurtgenoten in contact
en daarbij geeft het ook voldoening. Heb je ideeën? Wil je meedenken? Els Gunneweg, Trudy Boersma, Greet
Ribbink en Els Brouwer horen graag van je. Stuur een mailtje naar: dagvvegolfresidentie@gmail.com

Oproep: Internationale buren
 
Wie al even op de Golf Residentie woont, weet
dat de bewoners uit alle windstreken komen. Van
om de hoek tot van de andere kant van de wereld.
De redactie is benieuwd naar het verhaal van deze
internationale buren. Waarom zijn ze juist hier
terecht gekomen? Wat doen ze in het dagelijks
leven en hoe vinden ze het eigenlijk om hier te
wonen en te leven? Wie wil hierover vertellen
voor een artikel in de zomereditie waarin we
aandacht besteden aan Burendag? Doe een bak
kie met de redactie! Mail: redactie.grd450@vve
golfresidentie.nl

Groep Sociaal zegt DAG
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Er is nog zoveel te doen en jij
kunt meedoen
In welke buurt kun je nu golfen, een terrasje pakken, jeu de boulen en een natuurwandeling maken? Dat kan
alleen op de Golf Residentie. Wat er nog meer kan en waar nog versterking nodig is, zetten we hier op een rij.
 
Tuinliefhebbers hebben elkaar gevonden in de tuinclub, er worden yogalessen gegeven, er zijn clubjes die klaver
jassen, handwerken en biljarten en er blijven initiatieven bijkomen. Zo startte er onlangs een nog loopgroep voor
beginners en is er een bewoner die een koor wil oprichten. Wat is er nu fijner om zo dichtbij huis plezier en
ontspanning te beleven? Doe daarom gezellig mee!
 
#1. Geef een lezing
Weet je alles van vliegtuigwrakken uit WO2 in Flevoland? Of ben je helemaal thuis in sedumdaken? Misschien
heb je de wereld rond gezeild en wil je anderen inspireren. DAG roept bewoners die een lezing willen geven op
dit te laten weten. Vermeld meteen het onderwerp van je verhaal. 
 
#2. Zing mee
Voor het vormen van een koortje worden zangers en zangeressen gezocht. Meld je aan en wie weet hebben we
volgend jaar bij de glühwein ons eigen koortje.
 
#3. Wandeling over de baan
Houd je van wandelen en organiseren? We zoeken een opvolger voor Rob Dorrestein. Iemand die vier keer per
jaar de wandeling over de baan wil organiseren. Rob vertelt je graag meer.
 
Interesse om met één van deze activiteiten mee te doen? Stuur een mailtje naar: dagvvegolfresidentie@gmail.com

Lena Vernon winnares
woordzoeker 
Wonen in de mooiste wijk van Dronten. Dat was de
oplossing van de woordzoeker in de Herfst editie.
 
Bewoonster Lena Vernon wint daarmee een fles witte
wijn en een tegoedbon ter waarde van 15 euro, te be
steden in De Vier Seizoenen. ‘Ik had de puzzel opgelost
en mijn kinderen pushten mij de oplossing in te sturen.
En nu win ik ook nog. Hartstikke leuk!’
 
Ze krijgt de prijs uit handen van GRD450 redacteur
Clarisse van der Woude.


