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1-. Uits as enquête

VOORJAARSBULLETiN J.991

k i nderbadj e
Totaal 65 leden hebben hun voorkeur uitgesproken voor wat betreft
de toekomstige bestemminq van het kinderbadje. Het bestuur is erg
blii, dat zovelen aan de enquête hebben meegedaan. Verheugend is
bovendien, dat de uitkomst erg duide I i jk i lst. Hieronder volgt
een overzicht van Uw reacties.
3 leden voor nr
9 t"' nr

tL 'r ¡t nr
38 rr rr nr

L

2
3
4

(bad instand houden)
(niets doen)
(bad vul len met zand)
(bad vullen met zand + kinderspeelplaats
aan I eggen)

(bad verwijderen, sportterrein aanleggen)
(bad verwijderen, tennisbaan aanlegggen)
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U ziet, de kinderspeelplaats heeft grewonnen en het bestuur zaI
dan ook, in samenwerking met de terreincommissie en binnen de
budgetaire mogelijkheden, dit plan verder verwezenlijken.

2. Algemene ledenverçradering
Zoals reeds eerder aangekondisd, zdl de Algemene Ledenvergadering
dit jaar gehouden worden op zaterdag l-L mei om 20.OO uur in
Restaurant 'De Hongrerige IrIoIf '. We vieren dan tevens ons 20 jariS
bestaan. Het bestuur hoopt aan deze 4e lustrumvierins een wat
f eesteiijk karakter te greven. Na het huÍshoudeiijke gedeelte van
de vergadering zal de heer van Dijk uit Ommen ons wat vertellen
over de rijke historie van het sebied, waarin de Buitenplaats
iist. Hopelijk kunnen velen van U aanwezig zisn en wordt het een
geze i lise avond. Een uitnodiging met agenda en bijbehorende
stukken zuIlen wij U tijdis toesturen.

3. PTT bri evenbussen
Zoals U ongetwijfeid hebt opgemerkt, heeft de terreincommissie
aIle brievenbussen netjes op een rijtje gezet en het terrein
ervoor bestraat. Het verdient aanbevelins om Uw bus weg te haIen,
r{anneer U een tijdje niet aanwezig bent. Anders worden de bussen
overladen met reclame. Als U Uw brievenbus verwijdert, wilt U dit
dan wel even melden op het postkantoor van Ommen en daar tevens
regelen waar Uw post zolang heengestuurd moet worden. De postbode
weet anders niet wat hij met Uw post moet doen. Regeimatis wordt
díe dan in de 'bestuursbus' gredeponeerd. Ook deze wordt, speciaal
bij winterdag, maar af en toe geleegd en het kan dus tijden duren
voor de post U heeft bereikt.
4- Adre serins van postst ukken
Speciaal voor de nieuwe leden geven wij hierbij nog eens dejuiste adressering van poststukken, die U op de buitenplaats witt
ontvangren. ltlie ze|f een brievenbus heef t, laat zijn post alsvolgt
adresseren:

de Heer en Mevrouw J. Jansen
De Hongerige Vloif nr.
7737 PH Steçreren



Degene,
sebruik

die geen
maken:

2

brievenbus heeft kan van de

de Heer en Mevrouw J.
bungalow nr. . .

p,/a Camping 'De KleÍne
Coevorderweg' 25
7737 PF Steseren

volgende adresserinçr

Jansen

lVolf '

In dit
5. De

greval dient U Uw post zelf op de camping af te haien.

omqevinq rond Uw woninq
Ook na het artikel in het najaarsbulletin L990 over afrasteringen
hebben nogr niet al Ie leden begrepen, dat het terrein rond een
wonins niet uitsluitend. tot de woning behoort, maar deel uitmaakt
van het totale park. Het bestuur heeft dan ook enkele brieven
verzonden met het verzoek, bestaande afrasteringen op te heffen.
Direkt rond Uw woning mag U zeLf de bepianting bepalen, mits deze
niet schadeiijk is voor de omgeving en zolang U de zaak maar open
houdt en ni.et afsluit voor anderen.
Er is nog een ander punt waar wij U graag op willen wijzen. Maak
er ook achter Uw huis geen puinhoop van. Laten we van alle kanten
ons park mooi en netjes houden, zodat het een lust is om er in te
wonen en te wandelen.

6. Bosonderhoud
I n het af ge lopen j aar is er door vrijwi I I Ígrers regre lmatig in het
park gewerkt. Daarbij is veel werk verzet. Men heeft getracht
zoveel mogelijk de grevolgen van de stormschade van vorig jaar te
herstellen. Een aanzienlijke hoeveelheid takken is met behulp van
de sjof eI van onze buurman, de heer Visser, en 6 vrijwilligrers
naar het land van boer Timmer gebracht en daar verbrand. 2 volle
daçren is gesjouwd en gestookt om de grote hoeveeiheid takken op
te ruimen.
Op het open terrein bij de bungaLows 49, 50 en 5i- hebben de
vrijwi I I igers een stukj e terrein ' afgep lagd' . De bedoe I ins
hiervan is, om de overwoekerde heide weer kans te geven opnieuw
door te komen. Lukt de proef, dan overweegt men grotere stukken
te behandelen.
Mocht U tijd, zin en gelegenheid hebben om als vrÍjwiiiiger mee
te helpen, stelt U zich dan Ín verbindÍng met de heer
Resterschot.

7. Gas drijf
Eindelijk gebeurde waar we al vaak voor gevreesd hebben. En dat
nogr wel op 2e Kerstdag. Het gras was opl Gelukkig kwam de Calpam
snel de voorraad aanvullen en kon er weer gestookt worden. Door
de fusie van Calpam is de automatische bevoorradins scheef
gelopen. Hopelijk gebeurt het niet weer.
De gasprijs is door het GoIf-grebeuren sterk gestegen. Voor
augustus lag de prijs op ca f L,65 per m3. Inmiddels is deze
gestegen tot ca f 2,7O! Het is onmoqelijk om te voorspellen, hoe
de prijs zic}l in de naaste toekomst zal ontwikkelen.
Het onderhoud van de gastoestellen zal in de komende maanden weer
ter hand worden genomen. De fa. Backer hoopt in de maanden april
en mei de ronde te doen.
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