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Het oude Nieuwland 

 
 

Beste eigenaren en 
gebruikers van het park, 
 
Het einde van de zomer is in 
zicht, hoewel deze week de 
temperatuur anders doet 
vermoeden. Het bestuur 
hoopt dat jullie allen hebben 
kunnen genieten van het 
mooie weer en het mooie 
plekje aan de kust. 
 
Han Biesheuvel 
 
 
Let op met vuur! 
Helaas is Ouddorp onlangs 
opgeschrikt door een grote 
natuurbrand. De materiële 
schade is hierbij gelukkig 
beperkt gebleven. Helaas 
geldt dit niet voor de 
natuur. Wij kunnen niet 
genoeg benadrukken heel 
voorzichtig te zijn met vuur. 
Met name overslaande 
vonken van een barbecue 
op de kurkdroge 
ondergrond kunnen heel 
gemakkelijk een brand 
veroorzaken. Laten we dit 
met elkaar proberen te 
voorkomen.  
 

 

 Toegang hulpdiensten buiten kantoortijden 
 
Misschien is het jullie opgevallen, dat er sinds kort bij de ingang een melding 
staat dat het park aangesloten is op de SOS Module. Deze is bedoeld voor 
ambulances. Als er buiten kantooruren een noodgeval is, kunnen 
ambulances hiermee het park op. Alle ambulances in Nederland zijn 
aangesloten op de SOS module.  
Zij kunnen bij alle slagbomen die een SOS module hebben deze zelf openen 
doormiddel van een knop van een kastje dat in de ambulance is ingebouwd. 
Ieder jaar komt een ambulance langs om het systeem te testen. Mocht er 
een storing zijn dan geeft de ambulance dit door aan het bedrijf dat de SOS 
module geïnstalleerd heeft. Dat bedrijf komt dan langs om het probleem op 
te lossen. 
De SOS module is geïnstalleerd aan de ingangszijde van de slagboom. Deze 
kant wordt gebruikt door de ambulance om in en uit te rijden. In geval van 
nood moet een eigenaar gebruiker zelf contact leggen met de hulpdiensten 
via 112. Binnenkort wordt de calamiteitenkaart  geactualiseerd.  
De brandweer van Ouddorp heeft een pasje van de slagboom. Hiermee 
heeft de brandweer altijd direct toegang tot het park.  
Deze verandering houdt in dat de beheerders niet meer 24 uur per dag 
bereikbaarheidsdienst hebben.  
 
Beplanting schurveling voorzijde van het park 
Door de goede verzorging van de beheerders en andere vrijwilligers is de nieuwe 
beplanting op de schurveling gelukkig goed aangeslagen. Het bestuur bedankt een 
ieder die bijgedragen heeft aan het onderhoud en het bewateren van de nieuwe 
planten. Zoals het er nu uit ziet, heeft jullie inzet een mooi resultaat opgeleverd.  
 
 
 

Grof vuil 
Hè moet dit nu weer? zie ik 
jullie denken. Helaas wel. De 
beheerders blijven er 
regelmatig tegenaan lopen dat 
er grof vuil wordt achter 
gelaten rond de containers. 
Ook komt het voor dat grof vuil 
in de oud ijzer container 
gegooid wordt. Doe de 
beheerders en andere 
gebruikers een plezier. Voer het 
grof vuil zelf af. Het kost de 
beheerders veel tijd en 
inspanning en het park blijft er 
verzorgd uit zien als we alles 
zelf opruimen.  

 Overhangend groen 
Willen jullie ervoor zorgen dat overhangend groen langs rij- of looppaden zo snel 
mogelijk gesnoeid wordt, zodat het geen overlast overlevert voor andere 
gebruikers? Alvast dank.  
 

Herhalingscursus AED 
De herhalingscursus voor het bedienen van de AED staat gepland op vrijdag 2 
september 2022 om 19.00 uur. Aanmelden kan via Monique. Het is nog niet 
helemaal zeker of de training door kan gaan, want de trainer is uitgevallen op dit 
moment. Er wordt naarstig gezocht een vervanger. Monique heeft nog niet veel 
aanmeldingen voor de training. Zij nodigt een ieder van jullie van harte uit om deel 
te nemen aan de training. Alle informatie rond deze training verloopt via Monique. 
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Bestuurlijk contact met 
stichting ’t Blaeuwe Huus  
De onderhandelingen over 
de huurovereenkomst voor 
de gebouwen op het park 
zijn bijna afgerond.  
Ook is aan t’ Blaeuwe Huus 
gevraagd met een voorstel 
te komen voor de verlenging 
van de erfpacht. 
 

 Aanmelding nieuw bestuurslid 
Op de oproep voor een nieuw bestuurslid heeft één eigenaar zich 
aangemeld. Dit is de heer Braber. We hebben afgesproken, dat hij 2 keer 
een vergadering bijwoont. Hierna kunnen zowel het nieuwe bestuurslid als 
de overige bestuursleden aangeven of zij met elkaar verder willen. We 
hopen natuurlijk van harte dat we met elkaar verder zullen blijven gaan.  
 
 
 
 

 

 

Afleveren pakjes 
Ook op het park heeft het bestellen 
van spullen via een internet een 
vlucht genomen. Dit houdt in dat er 
soms veel pakjes bij de receptie 
worden afgeleverd. Daar zitten soms 
hele grote bij. Het is in principe niet 
de bedoeling dat er pakjes worden 
afgeleverd bij de receptie. Als dat wel 
zo is, zorg dan dat ze in de grijze kist 
bij het kantoor passen. Of dat er 
iemand aanwezig is het pakje in 
ontvangst te nemen.  Als eigenaar 
ben en blijf je zelf verantwoordelijk 
voor het pakje.  
 

 Het snoeiseizoen komt er bij aan 
Net als vorig jaar zal onze beheerder Reinier het snoeihout zelf 
gaan verwerken. Hierbij gelden wel een paar spelregels. Wat 
kan er  wel en wat niet door de hakselaar?  
Wel: 
takken tot 10 cm dik 
Kerstboom zonder kluit 
Coniferen tot 10 cm dik 
Niet:  
Grond / grint / plant met kluit 
Riet of gras 
Hardhouten palen (ook niet < 10 cm en zeker niet met 
ijzerdraad er nog omheen en krammetjes erin) 
Bossige (doorn)struiken 
De houtsnippers kunnen gratis worden afgehaald. Wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt. Namens Reinier alvast 
hartelijk dank voor jullie medewerking  
 

Contactavond 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is 
aangekondigd zal er in oktober een 
contactavond zijn. De exacte datum is 
nog niet bekend. We wachten nog op 
een reactie voor de zaalhuur. Het 
bestuur zal zich altijd houden aan de 
maatregelen van de overheid rondom 
corona.   We hebben  besloten dat het 
niet verantwoord is dat de 
contactavond plaatsvindt in de kantine. 
Er zijn dan te veel mensen bij elkaar in 
een kleine ruimte  Dit is niet wenselijk, 
want helaas is er nog steeds sprake van 
corona. Hoe dit zich zal gaan 
ontwikkelen is niet duidelijk. Als bestuur  
willen wij de risico’s zo veel mogelijk 
beperken. Anders dan vorige jaren 
vragen we jullie je vooraf aan te melden 
voor de contactavond. Als er punten 
zijn, die je tijdens de contactavond wilt 
bespreken ontvangen wij die graag via 
het emailadres van het secretariaat. 
honsecretariaat@gmail.com 

  

November is asfalteermaand  
In de maand november zijn er asfalteerwerkzaamheden 
gepland op het park. De asfaltpaden worden bedekt met een 
nieuw laagje van 3,5 tot 4 centimeter. De paden met 
grastegels worden in deze ronde niet aangepakt. De 
werkzaamheden zullen 1 a 2 dagen duren. De definitieve 
datum van de werkzaamheden staat nog niet vast. Zodra deze 
bekend is worden jullie hierover geïnformeerd via Monique en 
Reinier. We proberen om de overlast tot een minimum te 
beperken. Op voorhand, sorry voor de overlast. We rekenen 
op jullie medewerking. 
 
Uitbreiding laadpalen 
Gezien de ontwikkelingen rondom het gebruik van elektrische auto’s 
is besloten 2 extra oplaadpunten te plaatsen op de parkeerplaats. 
Willen jullie er wel op letten de auto na 6 uur weer weg te halen? 
Dan kunnen andere auto’s ook gebruik maken van de oplaadpalen.  
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