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1. Riolerine
Gebleken is, dat het niet voor iedereen duidelijk is welke
akties ondernomen moeten worden in geval van een verstopte
riolering. Mocht Uw riolering verstopt raken, dan moet U het
aansluitputje controleren, dat het scheidingspunt vormt van Uw
verantwoordelijkheid en die van de gemeente. De lokatie van dit
putje staat op een tcl:ening, die de geme-:-'-,- Ommen iedereen
heeft toegezonden. Is dit putje vol, dan kan het water dus niet
wê8, en is de gemeente verantwoordelijk voor de ontstopping
(te1.05291-59100). Is het putje leeg, dan zít het in Uw eigen
systeem en moet U zeLf de verstopping opheffen. Natuurlijk kunt
U dit ook laten doen door Uw loodgietersbedrijf.

2. Beschadieineen van leidineen
Mede door de vele verbouwingen die er tegenwoordig plaats
vinden, komt het van tijd tot tijd voor, dat er een dienst-
leiding (gas, elektra, telefoon, water, drainage) wordt
beschadigd. Als U of Uw aannemer dit overkomt, wilt U dit dan
wel even melden bij de terreincommissie? Ook wanneer U zelf de
zaak reeds hebt gerepareerd. Voor later is het goed te weten
waar, wanneer en door wie er reparaties aan het systeem zijn
ui tgevoerd.

3. Verbouwingen
Vanaf 1 okt. 1992 bestaan er vanuit de overheid nieuwe regels
voor het verkrijgen van een toestemming voor bouwen en
verbouwen. Voor grotere verbouwingen is nog steeds een
bouwvergunning nodig. Kleinere verbouwingen moeten bij de
gemeente worden gemeld. Het verdient aanbeveling om Uw
bouwplannen in een vroeg stadium met de gemeente (bouw en
woningtoezicht) te bespreken. Men adviseert U daar graa9 welke
weg U moet volgen.
Daarnaast hebt U voor elke verbouwing, zowel groot aLs klein,
schriftelijk toestemming van het bestuur nodig (zíe art.14 van
het Huishoudelijk Reglement ) . U moet dit schriftelijk
aanvragen, graag voorzien van een tekening en met een
verklaring van de buren, dat ze geen bezwaren hebben tegen de
uitvoering. Een mondelinge toezegging van een bestuurslid of
iemand van de terreincommissie is niet voldoende!

4. Alsemene Lede versaderine 1995
De datum voor de Algemene Ledenvergadering 1995 is nu
definitief vastgesteld op zaterdag 6 mei in het restaurant 'De
Hongerige Wolf'. Aanvang 20.00 uur. (Dit is de zaterdag na de
bevrijdinesdac). Voor mensen, die erg bezet zijn, is het
misschien goed deze datum vast te noteren. De verwachting is
dat het geen lange vergadering zaL worden. Daarom stelt het
bestuur voor om de agenda zo vlug mogelijk af te werken om
daarna, onder het genot van nog een kopje koffie of een glaasje
fris (of misschien iets sterkers) nog een poosje Eezellig bij
elkaar te zijn. Wanneer er onderwerpen zíjn, die U graag in
bespreking wilt geven op deze vergadering, wilt U deze dan even
doorgeven aan de secretaris.



5. Gasvoorziening
Momenteel is het merendeel van de bungalows oveîEezet op
aardgas. Het kontrakt met Primagas is per eind 1995 opgezegd.
De gastank zaI daarna zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
Degenen, die nu nog niet op aardgas zijn overgegaan, worden
dringend aangeraden om dit in de eerstkomende maanden te doen.
U loopt anders de kans een tijdje verstoken te zíjn van
gastoevoer. De ervaring leert namelijk, dat ombouw meer tijd
vergt dan vaak wordt gepland. Uw oude gasmeter kunt U inleveren
bij de heer Nijhof (bung.82).Deze meters zullen aan de meest-
biedende worden verkocht.

6. Bungalowsleutels
Vol-onr de overecnl-¡a^r die we met de toezichthouder zijn
aangegaan, zouden de reservesleutels van de bungalows in de
nieuwe toezichthouderswoning worden bewaard. Gebleken is echter
dat dit niet praktisch is. Regelmatig kan het voorkomen dat men
daar niet thuis is. Daarom is nu afgesproken, dat de sleutels
op de boerderij van de camping afgehaald kunnen worden. Hier is
nagenoeg altijd wel iemand aanwezig die de afgifte van sleutels
kan verzorgen.

7. Vui lafvoer
Behalve dat de afvoer van ons huisafval steeds duurder wordt,
wordt men ook steeds kritischer wat betreft de samenstelling.
Dit is niets nieuws want dit zult U thuis ook ervaren. Op de
buitenplaats hebben we een contract voor de afvoer van het
normale huisafval en in toenemende mate wordt erop gelet dat
geen ander afval wordt aangeboden. Wij komen hoe langer hoe
meer in de problemen met het aanbieden van grof vuil.
Matrassen, bedden, vloerbedekking, meubilair, aanrechtbladen,
maar ook bouwafval is geen huisafval en mag niet meer in of bij
de container worden gedeponeerd. Wat vroeger kon, kan vandaag
de dag beslist niet meer. Breng het bestuur en met name de
terreincommissie niet in moeilijkheden. Gebruik de container
uitsluitend voor huisafval en verzol.g zelf de afvoer van Uw
overige afval , lretzíj door het zeLf naar de stortplaats te
(laten) brengen of anders door het mee te nemen naar huis.
Ook wordt U dringend verzocht zwerfvuil zoaLs hout, glas,
plastic en papier op te ruimen. Laat ook geen overtollig spul
rond Uw bungalow slingeren. Laten we met elkaar onze
buitenplaats schoon en netjes houden!

8. Aantriedi haardhout
Bij het bosonderhoud is een hoeveelheid haardhout beschikbaar
gekomen. Als U hiervoor interesse hebt, kunt U dit melden bij
dhr. Nijhof (b.82). Zolang de voorraad strekt kunt U tegen een
kleine vergoeding van deze aanbieding gebruik maken. De
opbrengst komt weer ten goede aan de post 'Bosonderhoud'.

9- Vriiw i l l isers
Gedurende de zomermaanden wordt door een aantal vrijwilligers
lichte werkzaamheden op de buitenplaats uitgevoerd. Het gaat om
één middag per week. Dit bespaart de verenieing een aanzienlijk
bedrag en wordt door de teamleden vaak als een gezellige
vrijetijdsbesteding ervaren. Vanaf 1 april gaat het
vrijwilligersteam weer van start. Het team kan best nog wat
versterking gebruiken. Voelt U hier voor, steek Uw licht dan
eens op bij dhr. Nijhof (b.82). Hij kan U alle inlichtingen
geven.


