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Belangriik! Gelieve hier soede nota van te nemen.

1. Kabeltelevisie
Aan de aanleg van een kabeltelevisiesysteem op de buitenplaats wordt hard gewerkt. Alle leden hebben

hun aanvraag ingediend, dus alle woningen zullen worden aangesloten. Castel heeft de plannen uitgewerkt
en aan de firma Hulsink opdracht gegeven om de installatie aan te leggen. De bedoelrrg is, dat

26 oktober a.s. met de aanleg wordt begonnen. De uitvoerder is de heer K. Stulen, telefonisch te bereiken
onder tel.nr.0572 - 35 82 2l of mobiel onder nr. 06 - 53 91 25 57.

Het prolect bestaat uit 2 fasen:

- De installatie van de verdeelboxen en de aanleg van de bekabeling
- Het invoeren van de kabel in de bungalow en het plaatsen van de aansluitdoos.

De standaard urtvoering is, dat de aansluitdoos wordt aangebracht op een buitenmuur rn de woonkamer, op

het punt w'aar de kabel door de muur wordt ingevoerd. Afhankelijk van de situatie van de bungalow kan

via de kruiprurmte gewerkt worden. Afwrjkende verlangens van bewoners kunnen tegen betaling van de

meerkosten worden gehonoreerd.

Brjgaand treft U een formulier aan, w¿larop U Uw wensen betreffende de plaats van het aansluipunt kunt
¿urngeven. Hierop kunt U ook eventuele andere wensen ten aanzien van de installatie kenbaar maken.

De aannemer steit er prijs op om met alle leden mondeling contact te hebben over hun specrfieke \¡/ensen.

Daarom zal de aannemer gedurende de komende herfstvakantie op twee zaTerdagen - n.l. op 17 en24
q@ber a.s - in de directiekeet op het speelterrein aanwezig zijn om met U te praten over:

- Uw voorkeur t.a.v de kabelloop in Uw tuin,
- dr: piaats ',:in de a¡rnsliitdoos ln IÌw bungalow' er,

- hoe de toegang tot Uw brurgalow kan worden verkregen voor het plaatsen van de aansluitdoos.

Mocht U beslist op één van deze dagen niet kururen komen, wilt U dit dan op het formulier vermelden en

tevens zoveei mogel¡k informatie verstrekken, die van belang kanzijn voor een goede voortgang van het

project?
Namens de aannemer verzoeken wrj U met klem om de rngevulde formulieren zo spoedig mogelijk terug te

sturen naar: Coop. Ver. Buitenplaats "De Hongerige Wolf', De Hongerige Wolf 100 (best.bus),7737 PH

Stegeren (Ommen).
Op 2 momenten is Uw aanwezigheid dus erg belangr4k. In de eerste plaats om met de ¿umnemer afspraken

te maken over Uw wensen en ln de tweede plaats om toegang te verlenen tot Uw bungalow wanneer de

aansluitdoos geplaatst wordt. Indien U geen kans ziet aarrwezig te zljn, wilt U dan regelen dat iemand

anders in de buurt Uw zaken kan behartigen en een sleutel heeft om de monteur de toegang tot Uw woning

te verschaffen? De terrerncie. is gaarne bereid medewerking te verlenen. Daarom zullen trjdens de

installatie steeds 2 leden op het terrein aanwezig z4n n.l.

- Mevr. Donath (bung. 53) tel. 0529 - 45 73 04 en

- Heer Rodink (b.r.rg 86) tel. 0529 - 45 72 54

Het bestuur rekent op Uw medewerkingl
Tot slot nog enkele mededelingen:
- Momenteel kan de aannemer nog niet zeggen op welke datum hij welke bungalow aansluit. Is het voor U

belangrqk om te weten wanneer Uw bungalow aan de beurt is, belt U dan over enkele weken Hr. Stulen

voor nadere informatie hierover. (Telefoonnummers, zie boven).

- Zodra de aansluitdoos geplaatst is zal Castel zo spoedig mogehjk hierop het signaal zetten. Dit kan echter

niet eerder, dan dat een heel blok is afgewerkt.Dus gr¿ulg even een paar dagen geduld.

- De verbrnding van de aansluitdoos naar het t.v./radio toestel moet U zelf verzorgen. U kunt hiervoor

desgewenst snoeren kopen bij de aannemer.

- Het opnieuw afstemmen en instellen van Uw toestellen valt evenmin onder de verantwoordehjkheid van

de aannemer.

2. Wiizisrne Huishoudeliik Reelement

Op de laatste Algemene Vergadenng zijn een aantal wrjzigrngen vastgesteld van het huishoudehlk
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reglement. Deze wrjzigrngen z¡n nu verwerkt en b¡gaand krqgt U een nieuw reglement aangeboden. Het
verdient aanbeveling dit boekje nog eens goed door te lezen, Zodat we weten wat we met elkaar hebben

afgesproken en wat we van elkaar mogen verwachten. Niet dat er zoveel is veranderd, maar toch om alle

misverstand te voorkomen.
Met name voor die artrkelen, die betrekking hebben op het verbl¡f op de buitenplaats, wordt Uw aandacht

gevraagd. Deze artrkelen zijn ook erg belangrrlk voor eventuele huurders of anderen aan wie U Uw wonrng

in brukleen af'staat. Volgens Art. 17-2 dient U er voor te zorgen dat die artftelen dan goed zichtbaar in
Uw wonrng aanwezíg zljn. ÍJ kunt deze artrkelen vinden in bijlage II achter in het huishoudelijk reglement.

Om het U gemakkehjk te maken treft U eveneens b¡gaand een afzonderhjk papier aan, waarop deze

artikelen staan a1þednrkt.

3. Opname w'atermeters

Van de W.M.O. vemamen w¡, dat zlj dit najaar de watermeters niet zullen opnemen maar U een kaartje

zullen toesturen. om de stand zelf rn te vullen om die daarna aan hen te retourneren. U doet er dus goed

aan om de stand op te nemen wanneer U het water afsluit en de meter rnpakt.

Let wel: het gaat hier uitsluitend om de watermeter en dus niet om de gas- en elektriciteitsmeters.

4. Bosonderhoud
Het bestuur heeit besloten om bij het bosonderhoud dit jaar extra aandacht te schenken aan de bomen in

het algemene gedeelte van de buitenplaats. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de bomen

rond de hursjes met als gevolg, dat daar de afgelopen tijd nogal veel gekapt is. Niettemin kunt U, wanneer

U echt last van een boom brj Uw bungalow hebt, bij de terreincommissie een verzoek rndienen om hier
iets aan te doen. Zoals alle jaren dient dit verzoek, voorzien van een eenvoudige schets die de lokatie

duidelijk aangeetì, schrifteh3k te worden ingediend vóór I december a.s. brj mew. Donatt¡ bung.53.

Tegelijkertrld dient U de betreffende boom van een plastic band te voorzien. Indien U Uw aanwaag niet

schriftelùk hebt gedaan, doch slechts een bandje om de boom hebt gebonder¡ zd, dit niet worden

gehonoreerd.

Uw aanvraag zai zorgvuldig worden bekeken in overieg met de firma Noest, het bosbouwbedrr:i dat voor

ons het kap en snoeiwerk uitvoert.
Als U beiangstelling hebt voor gekapt brandhout, moet U dit eveneens opgeven bij mevr. Donath.

5. Opstaiverzekering
Wanneer U IJw bungalow dit jaar hebt verbouwd, dan dient U de verhoogde herbouwwaarde schriftehjk

vóór 15 november door te geven ¿urn de penningmeester, de heer F. Terwee, Urs.v.Raesfeltlaan15,6994
BA De Steeg. Hrj zorgter voor dat de aangepaste waarde op tijd wordt doorgegeven aan de verzekerings-

maatschappij, zodat rn geval van calamiteit, aanspraak gemaakt kan worden op de verhoogde waarde.

6. Secretariaat
Op de Algemene Vergaderrng in mei is een nieuwe secretaris benoemd. Door ziekte was hrj helaas niet rn

staat om drect z¡n funktie te vervullen. Daarom heeft de oude secretaris hem zolang waargenomen.

Gelukkig is hg nu zodanig hersteld, dat hrj aan zijn nieuwe taak kan beginnen. Om er langzamerhand in te
komen is afgesproken, dat hrj vanaf nu de overdracht van gebrurksrechten zal behandelen.

Wameer U Uw huisje hebt verkocht, stuurt U hiervan dan bericht naar de nieuwe secretaris,

de heer H. Wijnands'
Leusderweg 261,
3818 AG Amersfoort.

Hlj zal er voor zotgen dat het asprant lid de nodige rrformatie knjgt zoals de statuten en het huishoudelijk

reglement van de vereniging alsmede een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap en een aanw¡zrng

voor de te volgen procedure.

7. Alqemene Vereaderinsen
Bijgaand treft U de notulen aan van de Algemene Vergaderrrg, gehouden 23 mei 1998. De Algemene

Vergadering 1999 is voorlopig gepland op zaterdag 15 mei in restaurant "De Hongerige Wolf'. Dit is,

traditie getrouw, de zaterdag na Hemelvaartsdag.

J. Neerken


