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Graaf Floris V weg 32, 3739 NB Hollandsche Rading

Nieuwsflits 21
6 augustus 2021

Zomerborrel en Barbecue op 21 augustus 2021
Zomerborrel
VvE Bungalowpark De Egelshoek I en Egelshoek Park BV nodigen
alle vaste recreanten op Bungalowpark De Egelshoek uit voor een
feestelijke borrel, die op 21 augustus verzorgd zal worden door
Restaurant de Egelshoek.
Aanvang borrel: 16.30 uur.
De heer Jan Cirkel heeft op de online ALV van 29 mei zijn functie
als voorzitter van de VvE na zes jaar overgedragen. De VvE zal van
deze gelegenheid gebruik maken om Jan op gepaste manier te
bedanken voor zijn grote en belangrijke bijdragen aan het reilen
en zeilen van de vereniging, niet alleen in de zes jaar dat hij
voorzitter van de Vergadering was, maar ook in de jaren daarvoor, als lid en voorzitter van de
Ledenraad en nog steeds als lid en aanspreekpunt van de Groencommissie.

Barbecue
Vanaf ca. 18.00 uur zal bij voldoende belangstelling (minimaal 20 personen) een BBQ
worden gehouden.
Voorinschrijving BBQ via info@restaurantegelshoek.nl uiterlijk zondag 15 augustus.
Kosten 25 euro per persoon.
BBQ bestaat uit kip drumsticks, saté van varkenshaas, speklapjes, runderhamburgers,
runderworstjes, gamba skewers en enkele vegetarische alternatieven. Geserveerd met
diverse sauzen, salades, stokbrood en frites. Dranken hierbij niet inbegrepen.
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Inspectie hagen op 11 augustus 2021
Van de Groencommissie
Wij hopen dat ook u geniet van de mooie zomer op de Egelshoek.
Na eerst een koel, nat voorjaar en momenteel zomerse condities ligt ons park er goed bij. De
natuur heeft zich goed hersteld van de afgelopen droge zomers. Wij zien dat terug in
uitbundige bloei en groei. Ook van de hagen, en daar willen wij uw aandacht voor vragen.
Wij hebben met elkaar afgesproken dat de hagen aan de padzijde niet hoger zijn dan 1.80 m.
De achtergrond hiervan is dat 1.80 m voldoende privacy biedt, èn deze maat het zo
gewaardeerde open karakter van ons park ten goede komt (zie hiervoor Reglement
ver(nieuw)bouw art. 4. lid g > afscheidingen).
Wij verzoeken u de hoogte van uw haag indien nodig terug te brengen naar genoemde 1,80
m. Graag ook uw aandacht voor de breedte van de hagen aan de padzijde: soms is de berm
(gezamenlijk VVE-eigendom met daarin belangrijke infrastructuur zoals water, gas, kabel,
elektra!) geheel overgroeid.
Op woensdag 11 augustus zullen wij een “groenrondje” maken over het VVE-gedeelte van
het park om de hoogte en breedte van de hagen te inspecteren. Wij letten daarbij
tegelijkertijd op de staat van onderhoud van de tuin. Graag ook uw aandacht daarvoor.
Met vriendelijke groet,
De groencommissie: Jan Cirkel, Annelies Cremer, Han van Dobben

ALV 29 mei 2021
De ALV 2021 is op zaterdag 29 mei online gehouden. De concept notulen en de gebundelde
forumdiscussie die aan de vergadering vooraf ging, zijn u per email toegestuurd en zijn ook
te vinden op de VvE-site app. Op deze ALV heeft Jan Cirkel zijn voorzitterschap overgedragen
aan Patrick van Harderwijk. Aangekondigd werd dat er in de zomer een feestelijke borrel
georganiseerd wordt om de scheidende voorzitter op een passende manier te bedanken
voor zijn vele verdiensten.
Snelkoppelingen:
● Vergadering: https://app.vve-egelshoek.org/vergaderingen/1339
● Notulen: ALV2021 Notulen (concept 15-06-2021).pdf
● Gebundelde forumdiscussie: ALV2021 Bijlage Forum.pdf

VvE Bungalowpark De Egelshoek I
Graaf Floris V weg 32, 3739 NB Hollandsche Rading

2

Organen en commissies - contact
Administrateur: administrateur@vve-egelshoek.org
● Maria Schilstra
Voorzitter: voorzitter@vve-egelshoek.org
● Patrick van Harderwijk
Penningmeester: penningmeester@vve-egelshoek.org
● Bob Pengel en Jacqueline Bredius
Bouwcommissie: bouwcommissie@vve-egelshoek.org
● Leden: Ria Smit (voorzitter); Tobian Breuker (voor Egelshoek Park BV); David Lander;
Ad Wennekes
Groencommissie: groencommissie@vve-egelshoek.org
● Leden: Jan Cirkel (aanspreekpunt); Han van Dobben; Annelies Cremer
Beheercommissie: beheer@vve-egelshoek.org
● Leden: Pety de Graaf (voor Egelshoek Park BV); Dick van den Wijngaard; Django
Akkerman
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