NIEUWSBRIEF DE WILDHORST 2015-10
Ter herinnering; Bereikbaarheid.
Van 07.00 tot 23.00 uur iedere dag, is de wildhorst te bereiken op telnr. 0413 - 29 14 66.
De computer schakelt u automatisch door naar de persoon die op dat moment bereikbaarheidsdienst heeft.
Voor calamiteiten na 23.00 uur belt u 112, die kunnen te allen tijden door de slagboom.
Graag de meldingen voor gewenste opening van de slagboom (leveranciers/bezoekers die slecht ter
been zijn) vooraf aan de receptie doorgeven. Dit ter voorkoming van misbruik. Geen melding is geen
toegang !
Bezoekers kunnen op de parkeerplaats parkeren, en opgehaald worden door de chalet bewoner.

Hondenpoep.
Aangezien het park (nog) niet helemaal hondenpoep vrij is, willen wij u er op attenderen om medebewoners
hierop nog steeds aan te spreken, of een (anonieme) melding door te geven aan de receptie.
De desbetreffende hondeneigenaar zal hierop worden aangesproken, en € 50,- boete moeten betalen.

Plastic afval.
We zijn op de goede weg wat betreft de afvoer van plastic, blikjes en drankkartonnetjes.
En de gratis Hero zakken zijn nog steeds op de receptie en supermarkt te verkrijgen.
Let wel: Hang de zak pas één dag van te voren aan de stenen poort bij de ingang.
Bij de receptie hangt een afvalkalender met de exacte data.

Riool.
Maandverband, vochtige doekjes, incontinentieluiers etc. horen niet in het riool thuis. Dit zorgt voor
verstoppingen. Uiteraard dus deze alleen in de afvalbak deponeren, en niet in het toilet.

Frituurvet
Om verstoppingen te voorkomen zijn we bezig om een mogelijkheid te creëren, het frituurvet op het park in
te zamelen en af te voeren.
We hopen hiermee op de (onnodige) kosten van het riool te kunnen besparen.
Nadere info volgt nog. Ideeën hierin zijn van harte welkom.

Hard rijden op het park
Helaas wordt er op het park en de parkeerplaats nog steeds te hard gereden. Bij het signaleren hiervan door
bestuur en personeel, wordt er de vaste procedure ingezet van; slagboom dicht, boete, en slagboom voor
langere tijd dicht.
Op sommige tijden, en vooral in de avonduren is het voor ons niet altijd zichtbaar, dus graag een melding
met kenteken of chaletnummer doorgeven aan de receptie.
Uiteraard blijft dit anoniem.

Dierenpark
Er is redelijk gereageerd op de enquête over de toekomst van het dierenpark.
Er blijkt enige meerderheid voor opheffen van het dierenpark.
Anderen komen met voorstellen hoe het aantrekkelijker te maken.
Het bestuur beraadt zich hoe verder en zal met een concreet voorstel komen.

Leverancier Propaangas
Met ingang van 28-09-2015 wordt de leverantie voortaan verzorgt door Hoes Errogas.
Met vriendelijke groet,
Bestuur beheerscoöperatie De Wildhorst

