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De Waterleiding 

 

De waterleiding loopt vanaf het dierenverblijf via 

het westerpad, het speelterrein en het oosterpad 

weer naar het dierenverblijf. 

Ook is er een verbinding gemaakt via het mid-

denpad vanaf het speelterrein naar het dieren-

verblijf.  

Om niet het hele park zonder water te moeten 

zetten bij een reparatie of vervanging van een 

watermeter zijn er diverse afsluiters geplaatst.  

 

Op 10 juni is geprobeerd om de watermeter van 

het zwembadje te vervangen. (zie nieuwsbrief 

28). Dit is niet gelukt omdat  het water niet  kon 

worden afgesloten. Daarom is besloten om te 

onderzoeken of alle afsluiters nog wel goed 

werkten 

Dat heeft maandag j.l. plaatsgevonden. 
 
Er is geconstateerd dat voor de vervanging van 

de watermeter van het zwembadje een grotere 

streng dan de vorige keer moet worden afgeslo-

ten. De oorzaak is niet duidelijk.  

 

Op dinsdag 7 oktober om 13.30 uur gaan we 

nogmaals proberen de watermeter van het 

zwembadje te vervangen. De bewoners die dan 

een tijdje zonder water komen te zitten worden 

hiervan via een brief / e-mail  op de hoogte ge-

steld. 

24 september 2014 

De Bistro. 
 

Zondag a.s. is het laatste dag dat  Rob van Gil-

pen de scepter zwaait over de bistro. 

De ledenraad dankt hem voor de gastvrijheid en 

wenst hem een goede toekomst elders. Egels-

hoek park  BV is bezig met de opvolging zodat de 

bistro open kan blijven.  

 
Grof vuil container 
 
De grofvuil container wordt geplaatst op: 
 
Vrijdag 24 oktober tot vrijdag 31 oktober 2014 
 
Controle speeltoestellen. 
 
Vrijdag 26 september worden de speeltoestellen 

weer gecontroleerd door een gecertificeerd be-

drijf. 

 

Het  onderhoud vaan de hagen 

 

De ledenraad heeft een aantal leden aangeschre-

ven om de hagen aan de wegzijde op de juiste  

hoogte en breedte  te brengen. Met tevredenheid 

heeft zij geconstateerd dat velen aan het verzoek 

hebben voldaan.  

 

Voor degenen die nog geen actie op het verzoek  

hebben ondernomen, hierbij nogmaals de oproep 

om de haag te (laten) snoeien.   


