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1. Afsluiten voor de winter
Nu de winter nadert willen wij U erop wijzen, dat het belangrijk is
om tijdie Uw waterleiding af te sluiten en de leidingen uit te
blazen. Met wat zout in de afvoer van gootsteen, wastafel en toilet
voorkomt U stukvriezen. De watermeter kunt U goed beschermen met een
stuk oude deken. Bevriezingsschade wordt helaas niet door de
verzekering gedekt.

2. Opname watermeters
A1s regel worden de watermeters begin november opgenomen. Vooral
omdat er dan al een groot aantal meters ingepakt zijn tegen de
vorst, is dit een hele klus. Daarom wordt U dringend verzocht om
vóór eind oktober zelf Uw meter op te nemen en de stand even
schriftelijk door te geven aan de heer Kat. U kunt Uw briefje met de
stand en Uw bungalownummer zonder meer deponeren in zijn brievenbus.

3. Bosonderhoud
wilt U graag een boom of struik verwijderd of gesnoeid hebben, dan
kunt U dit voor half december opgeven. Besloten is, dat er niet
zondermeer gekapt zaI worden. Onder het motto: Het bos van de
Buitenplaats moet bos blijven, zal er critisch gekeken worden of U
inderdaad last hebt van een bepaalde boom. Laat Uw verzoek vergezeld
gaan van Uw argumentatie en van een eenvoudige schets, zodat het
voor de terreincie. duidelijk is wat U bedoelt. Doet U ook even een
plastic bandje om de betreffende boom of struik. Uw verzoek kunt U
inleveren in de brievenbus van het bestuur of van de heer Nijhof
(b.82).
Wilt U in aanmerking komen voor gekapt (haard)hout, dan kunt U dit
ook opgeven bij de heer Nijhof. De prijs is nog steeds f 30,- per
m3. De opbrengst komt ten goede aan het "Onderhoudsfonds".

4, Gasvoorzienine
Bijna alle bungalows zijn nu over op aardgas. Inmiddels is de
gastank ook zo goed als leeg. Aan Primagas is gevraagd de tank
binnenkort te verwijderen. Mocht U nog een oude meter hebben, dan
wordt U verzocht die in te leveren bij de heer Nijhof (b.82).

5. Opstalverzekerins
Zoals in het najaarsbulletin L994 reeds uitgebreid is vermeld, moet
de penningmeester jaarlijks uiterlijk op 1 december aan de
verzekeringsmaatschappij (Aegon) opgeven welke verbouwingen in het
lopende jaar hebben plaatsgevonden. De verzekerde waarde voor de
betreffende bungalows wordt aangepast en in geval van calamiteit kan
aanspraak gemaakt worden op de verhoogde waarde.
Om het niet te gecompliceerd te maken zijn de uitbreidingen in 4
groepen ondergebracht n.1. :

- halve woonbreedte, houten constructie,
hg 1g rr ?r rr

uitbreiding, stenen constructie
ilItil

Voor deze uitbreidingen Seldt een toeslag
resp. f 5,-, f 9,-, f 13,- en f 2L,-.

t 10 m3 f 4.500, -
t 20 m3 f 9.000, -
t 30 m3 f 13.500,-
+ 50 m3 f 22.500,-
op de contributie van



In een brief van de penníngmeester van 10 februari 1995 is
aangegeven hoe de bungalows voor dit jaar zíjn geclassificeerd.
Indien U van mening bent dat Uw bungalow op grond van verbouwingen
anders geclassificeerd moet worden, dient U dit vóór 26 november
a.s. schriftelijk door te geven aan de penningmeester, de heer
F. Terwee, Urs.v.Raesfeltlaan 15, 6994 BA De Steeg.

6, Aleemene Ledenvereaderine 1996
Voorlopig is de datum voor de Algemene Ledenvergadering 1996
vastgesteld op zaterdag 18 nei in Restaurant "De Hongerige Wolf".
Dit is de zaterðag na Hemelvaartsdag. Voor mensen met een erg
gevulde agenda is het misschien goed deze datum nu reeds te noteren.

7 . T4¡i.i zieins Notariskantoor
Met ingang van 6 juni j.1. heeft notarispraktijk Deinum zich
gefuseerd met notarispraktijk Bolscher. De gemeenschappelijke
praktijk wordt uitgeoefend onder de naam Bolscher & Deinum,
notarissen. Het bestaande bezoekadres: Huize "Meerwegen",
Utrechtseweg 125 te Amersfoort blijft ongewijzied. Ook is
Mr.S.Bolken or,ze contactpersoon gebleven. Het postadres i
Postbus 77L, 3800 AT Amersfoort.
Telefoon: (033) 460 64 64 Telefax: (033) 460 64 01.

mevrouw
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8. Nieuwe telefoonnummers
Om in geval van nood U snel te kunnen bereiken, heeft de secretaris
een lijst met telefoonnummers van de leden. Mede doordat
telefoonnummers in de loop der jaren wel eens worden gewi jzigd is
deze lijst niet geheel volledie. ook hebben sommige leden geheíme
nunrmers, die niet bij de secretaris bekend zijn. U kunt er echter
van veÍzekerd zíjn, dat deze lijst vertrou$/elijk wordt behandeld.
Een kopie wordt alleen verstrekt aan de toezichthouder en de
voorzitter van de terreincommissie. Inmíddels heeft de secretaris de
lijst omgewerkt in het nieuwe 10 cijfer systeem. Hebt U in de
afgelopen jaren een ander nummer gekregen, afgezien van de omwerking
naar het lO-getallen stelsel per 10 oktober, Iaat U dat dan, in Uw
eigen belang, even aan de secretaris weten.

9. Gebruik aanhanswagen Maatschap Kat
Op een voorstel tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering om als
vereniging een aanhangwagentje aan te schaffen voor het wegbrengen
van grofvuil naar de stortplaats, kwam heer Kat met het aanbod om
zijn aanhangwagentje voor dit doeL beschikbaar te stellen. Dit
aanbod werd met applaus aanvaard. litil men íets naar de stortplaats
brengen, dan kan men een aanhangwagentje lenen bij de maatschap Kat.

10. Stortplaats Ommen voor srofvuil
De gemeente Ommen heeft ons bericht, dat bewoners van onze
buitenplaats geen toestemming krijgen voor het storten van afval op
de stortplaats van de gemeente Ommen, aangezien wij geen
afvalstoffenheffing in deze gemeente betalen. Wij worden verwezen
naar de stortplaats "Bovenveld".

I 1 . Zonda8sruFt
Zowel een aantal omwonenden als bewoners van ons park hechten veel
waarde aan de zondagsrust. Graag doen wij een beroep op U allen om
hier rekeníng mee te houden als U klusjes buitenshuis te doen hebt.

De secretaris.


