NIEUWSBRIEF DE WILDHORST 2014-10
Bestuur.
Per 1 september is Harrie van der Vorst definitief gestopt als penningmeester. De huidige samenstelling van het bestuur is nu:
Cees van Luxemburg, voorzitter
Piet van Thiel, Technische zaken / buitendienst
Bob van den Elshout, algemeen bestuurslid
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Suggesties zijn van harte welkom.

Personeel.
Afgelopen maanden hebben er meerdere veranderingen bij het personeel plaatsgevonden. Te weten;
Maartje de Koning verricht geen advieswerk meer;
Koen Meuwese is gestart met een eigen bedrijf . Hij verricht nog wel regelmatig op ons verzoek werkzaamheden bij De
Wildhorst en dat vindt dan op vrijdag plaats.
Dit hebben we opgevangen door
Ria van Dulmen, Bewonerszaken, receptie, en ondersteuning in de groenvoorziening, (5 dagen in de week).
Dirk Lochthofen, Groenvoorziening. ( 2 dagen in de week).
Uiteraard blijft het overige personeel en adviseur nog steeds met veel plezier hun taak uitoefenen.
Mietsie Geurds, Administratie ( halve dagen)
Casper Boekweit, Groenvoorziening ( 5 dagen per week)
Michael van Gerwen, Technische dienst en infrastructuur.( 3 dagen per week)
Harrie van der Vorst adviseur financiële administratie ( ca 1dag per week)
Helaas is op het moment Mietsie voor 2 maanden afwezig. Zij is van haar paard gevallenen is nu na een operatie met de revalidatie
bezig.

Blad en Groenafval
Omdat de kleine bladbakken in de herfst niet toereikend zijn voor de vele bladeren, hebben wij op een vijftal plaatsen van het park
grote afscheidingshekken gemaakt. Graag iedereen hier gebruik van maken, uiteraard alleen voor groenafval!

Afvoer restafval
Het behoeft uiteraard nog steeds geen uitleg dat een ieder verantwoordelijk is voor het opruimen van zijn of haar afval.
Het restafval en plastic zakken kunt u kwijt in de prullenbakken en de Moloks.
Graag afvoeren in de juiste bak.

Nieuwe eigenaar chalets topparken
De chalets van topparken (200 veld) zijn verkocht aan “Achterhorst”. De nieuwe eigenaar gaat alle chalets moderniseren inclusief
CV.
Ook de “oude bibliotheek” wordt opgeknapt en gaan ze gebruiken.

Politie
Voor melding van diefstal bij heterdaad tel: 112
Voor melding van overlast en minder dringende zaken tel: 0900 8844
Ons nieuwe contact persoon van de politie is Jan de Wijs. Email: jan.de.wijs@politie.nl

Veiligheid en leefbaarheid op het park
Mede dankzij de sociale controle van de bewoners en de Wildhorst whatsapp groep, zijn weer een aantal stappen gezet om de
leefbaarheid te verbeteren. Overdag kunt u uw klachten (en goede ideeën) melden aan bewonerszaken. Zij is tussen 11.00 en 14.00
uur op de velden, en bereikbaar via telefoon en mail info@landgoeddewildhorst.nl. tot 18.00 uur. Maar we zijn er nog niet!
Aangezien het ongewenst gedrag van sommige bewoners zich meestal ‘s avonds en ook in de weekenden voordoet, hebben we ook
jullie hulp nodig.Gedacht wordt aan mensen die ’s avonds een rondje kunnen lopen op het park, en die door hun bevoegdheid
(hesje ,naamplaatje) de mensen kunnen aanspreken op hun gedrag en eventuele misstanden in kaart kunnen brengen.
Wie o wie, biedt zich aan , vele handen maken licht werk. Stuur even een berichtje met je naam en kavelnummer naar de receptie
of email naar info@landgoeddewildhorst.nl
We weten dat een dergelijk initiatief eerder heeft plaatsgevonden en helaas geen goede steun heeft gekregen. Wij zullen alles in het
werk stellen om er nu wel een succes van te maken.
Met vriendelijke groet,
Bestuur beheerscoöperatie de Wildhorst

