
VERENIGING VAN 
EIGENAARS     BUNGALOWPARK 

  “DE EGELSHOEK 1” 

    
Graaf Floris V weg 32 3739 NB HOLLANDSCHE RADING 

Oproep vrijwilligers 
 

De postcommissie is op zoek naar vrijwilligers die 

mee willen helpen bij  het verdelen van de post in de 

postkast bij de receptie. De werkzaamheden worden 

volgens rooster uitgevoerd en houden een aantal 

dagen in het weekend per jaar in.  

Opgave bij Fred Janssen bung. 24/115 
 

Brief van de fam. v. Vulpen 
 

Op 30 mei zal er een voorjaarsfair plaats vinden op 

onze locatie. Van 10.00 uur tot 16.00 uur bent u en 

andere bewoners van harte welkom. 

Er zullen rondleidingen gegeven worden. 
 

De fair wordt gehouden ten bate van een goed doel. 

Zoals ieder jaar gaat de opbrengst naar de Stichting 

HCR. De Stichting HCR verleent onder andere mate-

riële en geestelijke hulp aan hulpbehoeftige gezinnen 

in Roemenië.  

12 april 205 

 

Op dit moment worden 120 gezinnen op deze ma-

nier gesteund. Het zou geweldig zijn als er, mede 

dankzij De Voorjaarsfair, nog meer dankbare ge-

zinnen gesteund zouden kunnen worden!  

  

Op de website kunt u meer informatie vinden: 

www.devoorjaarsfair.nl 

  

Vrijdag 29 mei zullen er werkzaamheden plaats 

vinden voor de opbouw van de fair. 

Zaterdag aan het eind van de dag wordt alles weer 

afgebroken en opgeruimd. 
  

Met vriendelijke groet, 
  

Klaas en Anja 

 

Grof vuil 
  

Voor de inzameling van het grof vuil (géén che-

misch afval!) wordt tweemaal per jaar een contai-

ner geplaatst. De reguliere restafvalcontainers zijn 

niet bestemd voor grof vuil.  

Dit jaar staat de container in de periodes: 

  

Vrijdag 8 mei  tot vrijdag 15 mei 2015 

Vrijdag 23 okt. tot vrijdag 30 okt.2015 

  

Op locatie Chaletpark Floris V wordt ook een con-

tainer geplaatst. In overleg met de receptie is het 

mogelijk uw grof vuil daar in te leveren.  

De container staat er van:  
 

Vrijdag 4 sept. tot vrijdag 11 sept. 2015 

 

 

Wijziging datum Algemene ledenvergade-

ring 2015. 
 

Door omstandigheden is de Algemene leden-

vergadering 2015 niet op 9 mei 2015 maar op  
 

2 mei 2015 om 10.30 u (ipv.11.00 u)  
 

in Eethuis de Egel, voorheen de bistro van ons 

park. 
 

De voorjaarsborrel blijft op dezelfde datum:  

9 mei 2015 tussen 16.00 u. en 18.00 u.  

http://www.devoorjaarsfair.nl

