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l- . Af s lu i ten voor de wi nter
De zomerperiode is weer voorbij, de winter staat voor de deur.
Al.s we de voorspellinsen mogen greloven zal het vermoedelijk een
strenge winter worden. Daarom, slurt op ti:d de watertoevoer af,
blaas de leidingen urt en dek de watermeter af. Door wat zouL in
de afvoer van de gootsteen, wastafel err WC pot te strooien,
voorkomt U dat deze stukvriezen. Bevriezingsschade wordt helaas
niet gedekt door de verzekerrng of door het onderhoudskontrakt.

2. Opname watermeter
Rond de j aarwisse I ing worderr de standen vârì de watermeters
opgenomen door de W.M.O. Aangrezien veLe watermeters dan afgedekt
zi jn om bevriezing te voorkonre¡1, rs dit een he le klus. De heer
Kat steLt voor, dat U vóór U de watermeter "inpakt", zelf de
starrd opneemt en deze sarnen nlet Uw naanl en bungalownurnnrer op een
ve I Ìetje papier rroteert en dit bi-l hem inlevert of in de bestuurs
brievenbus op het terrein deporreert.

3. Alcremene Ledenver sader i ns 1-994
De datum voor de jaarlijkse
i nnridde ls vastçreste 1d. Deze
zaterdaçr )"4 mei L994 om 20.00
' De Hongrer i ge Wo I f '

Algemene- Lederrvergadering I994 is
vergadering zal gehouden worden op
uLlr in een zaal van het restaurant

4. Nieuwe voorzitter
Op de ledenverçraderingr van L4 mei 1994 is de heer H. de Kiewit
aftrederrtf als voorzitter. Wat erçrer is; hij sl-eLt zich niet
herkiesbaar. Ztjn er onder ons, die deze f u¡-ll<tÍe ambieiren of
andere leden kennen, dre ze er geschikt voor achten? Denkt U er
eens over en Laat de uitkomst even weten aan de secretaris.

5. Bosonderhoud
Op dit moment is het noçr moei t ijk voorspe lbaar wat er ðan
i:osonderhoud nodig zal zijn, wanneer al Le werkzaamheden ten
ôdnzien van de aanleg van riolering en aardgas klaar zijn.
Toch kurrnen wij or-rs indenken, dat U de af gelopen periode tot de
ontdekking bent grekomen, dat U graag een boorn of struik in de
omqevinçi van Uw bungalow gekapt of gresnoerd wi It hebben. U kunt
Uw verzoek voor half december indienen, met bijvoeging van een
eenvoudige tekenrng, bij dhr.Nijhof (82) of deponeren in de
brievenbus van het bestuur op de buj.tenplaats. Graag ook even een
plastic bandje om de stam. Uw aanvraag za1 zorgvuldis bekeken
worden in overleg met Fa. Heymans BV.
Let wel; een plastÍc bandje alleen j.s niet voldoende!
Mocht U voor gekapt (haard) hout be I angste I I i ns hebbe¡r, wi 1t U di t
dan Lrp korte termijn eveneens aan dhr.Nj.jhof kenbaar maken. Door
de werkzaamheden in het park is er momentee I een grote
hoevee Ihe id Jreschikbaar.

6 . Onderhoudskontrakt gastoeste 1 1en
Varr de f irrra Backers hebben wij de rekening ontvangen voor het
onderhr:ud van de grastoeste I lerr over het af ge lopen kontraktj aar.
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Àbonnementhouders worden uitgenodigd eventue Ie
schrifteIijk en binnen L4 dagen na het verschijnen
najaarsbulletin kenbaar te maken bij het sasbedrijf.(Hr. L.P. v.d. Woude, Eizenlaan 2I, 7721, DK Hardenberg.)

k I achten
van dit

7. Toekomsti g onderhoudskontrakt cr toeste 1 Ien
Bij de overgrang op aardgras vervalt de plicht, gesteld in dehinderwetvergunninçr, om de gastoestellen eIk jaar een deskundige
onderhoudsbeurt te geven. Het kojlektieve ond.erhoud.skontrakt met
de firma Backers zal L.z.L. hierom niet word.en verlengd. De firnla
Backers heeft zic]n bereid verkiaar-d om op individ.uele basis het
onderhoudskontrakt voort te zetten. De prijs iriervoor bedraagt
f 1-00, - per j aar. I ndien men hiervoor be Iangste I l ing heef t, dient
men zich rechtstreeks bij de firma Backers, Veldkampweg Lc, 773I
HL Ommen op te geven.

B. Verliezen propaangas
Beçtin dit j aar konstateerd.en wi j boven normale verl iezen in onsgassysteem. De baLans van wat er grel.everd wordt en wat er volgrens
de meters in de huisj es word.t verbruikt k topt niet meer. Zowe I d"e
tank als het leidingsysteem zij n daarop zorgvuld.is. getest.
Daarbi j zí)t-t green af wi jkingen gekonstateerd., die d.it verl ies
kun¡ren ver-k lar-en. Ook onze leverancier heef t al les naqeqaan om
een oorzaak hiervc¡or te vinden, echter tot nu toe zonder
resultaat. Bij een onLanqs opgemaakte tussenbalans bleek, d.at d.e
verliezen nog steeds voortduren. Het bestuur neemt d,eze zaak hooçr
op en steLt alles rn het werk om duidelijkheid. hierÍn te krijgen.
Aangezien we geen idee hebben waar we de verliezen moeten zoeken,
kutrtteir we ouk tiiet zeggeir of deze orraf hanke I i jk va¡i, of evenr-ecl ig
met het verbruik zi)n. Wel weten we ciat reed.s een grroot aantal
leden dit jaar over gaat op aardgras, waard.oor het totaleproPaanverbruik drastisch zal verminderen. Mochten d-e verliezen
min of meer konstant zijn, dan gadn deze zwaar drukken op hettota le greregistreerde verbruik.
Mocht dit voor U een reden zijn om alsnog te besluiten eerd.er eenaansluitingr op het aardgasnet te wi1len, dan kunt U zic]ri het
Jreste dir-ekt in verbindins stel len met de Gazo, d.istrikt Raalte,
Postbus 47, 8100 AA Raalte, teI. osz20-si.294. Ats u beIt, kunt uvragen naar de heer v.d. Beit of de heer Lievers.
9. Contributie
Er zi)n noqeen aantal ieden, d.ie d.e Iaatste termi.jn (f 1BO,-)van de contributie over 1-993 niet hebben betaald.. Med.e in verband.met de voorgenomen uitgaven, sarnenhangend. met de aanleg van d.eriolering, verzoekt de pennirrgmeester d.it restant met bekwame
spoed over te maken op girc¡ rek. 31 .52 . s55 t. n. v. penningrmeester
Hongerise WoIf, de Stees.

Bou toez i ch n1
Onlangs ontvingTen we uiteindelijk de definitieve vergunning voor
het bouwen van d"e Loezichthouderswoningr. De f amilie Kat kan nu
dus aan de slag. lve hopen, d.at d.e bouw voorspoedig mag verlopen
en dat de heer en mevrouw Kat nogr veLe jaren in eetl goede
gezondheid en met veel plezÍer van dit huis kunnen genieten.

1,I . Aanpa s i nq i nterne cras i tallatie
Bi¡ de overgang llaar aardgras moet d.e instat latie in d.e huisjes
worden aangepast. Bijgaand een tweetal offertes van firma's, die
dit werl< voor U kunnen uitvoeren.


