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Beste leden van de bewonersvereniging, 
 
We tellen de laatste dagen van 2019 af om dan het jaar 2020 te verwelkomen. 
 
Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws van de commissies. 
 
Ik wens u, mede namens alle bestuursleden, fijne feestdagen en een mooi nieuwjaar en hoop u te mogen 
verwelkomen op onze nieuwjaarsborrel op zondag 12 januari. 
 
Met warme groet, 
 
Mandy Högl 
Voorzitter 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op maandag 9 december jl. vond onze algemene ledenvergadering plaats. De notulen zullen half januari door de 
leden worden ontvangen. 

 
GLASVEZELAANLEG 

KPN hervat de glasvezelaanleg in januari 2020. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich 
aanmelden voor de KPN-nieuwsbrief via de link: https://www.kpnnetwerk.nl/nieuwsbrief/  
 
 

GEZOCHT 
Voor de diverse commissies zijn wij nog op zoek naar bemensing. 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie hebben, dan kunt u een bericht sturen naar secretaris@bfgr.nl.  
De commissies waar we hulp voor zoeken: 
- Evenementencommissie 
- Volgen ontwikkeling Flevokust/ Kustvisie 
- Mobiele netwerk  
- Commissie bouwzaken: onderzoek collectieve onderhoudscontracten (vb. verwarming/ energie/ zonnecollectoren) 
 
 

ZICHTBAARHEID VOETGANGERS EN HONDEN 
Met de donkere dagen herhalen we het advies wat de veiligheidscommissie eerder heeft gegeven; 
Draag reflecterende kleding en loop aan de linkerkant van de weg zodat u het tegemoetkomend verkeer ziet 
aankomen en geen last heeft van achteropkomend verkeer. Er zijn diverse “lampjes” te koop om aan uw jas te 
bevestigen en/of uw hond er zichtbaarder mee te maken.  
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TOEKOMST FGR: 

Onlangs heeft het College van Burgemeester en Wethouders kenbaar gemaakt, dat zij met de huidige stand van 
zaken geen aanleiding zien om hun standpunt te wijzigen. Dit betekent dat het College op dit moment vasthoudt aan 
haar eerdere standpunt, dat niet zal worden meegewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan en dat 
nieuwbouw op de golfbaan dus niet wordt toegestaan. 
Het Bestuur BFGR beraadt zich momenteel in overleg met Golfclub Flevoland en Unigolf op de ontstane situatie. 
Nadrukkelijk is door Unigolf bevestigd dat één en ander geen impact heeft op de reeds gemaakte afspraken omtrent 
het jaar 2020; inhoudende dat zowel de Golfbaan als het Golf Event Center-Gebouw, inclusief de horeca, geheel 
2020 open zullen blijven. Wanneer er nieuws is, zal het Bestuur BFGR u nader informeren. 
 
 

UPDATE EVENEMENTENCOMMISSIE 
 
Kerststukjes maken: 
4 december jl. was het weer bijzonder gezellig, met 17 dames werden er kerststukjes gemaakt in het Golf Event 
Center. Hiervoor hadden we 2 uur ingepland. Na een uurtje was iedereen klaar dankzij de goede voorbereiding en 
begeleiding van Leontine en Jolanda. Het tweede uur werd een koffiekransje dat zijn weerga niet kende. Wat kunnen 
17 dames een hoop gezellig lawaai produceren onder het genot van een gebakje en koffie.  
Ik wens jullie allemaal een fijne Kerst en een goed nieuwjaar toe. 
Namens de organisatie, Hartelijke groet, Marcel Huijbregts 
 
Iedere woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur is er de mogelijkheid om met uw buurtbewoners te bridgen, te 
schilderen of gezellig een praatje te maken in het Golf Event Center aan de Parlaan 2A. 
U bent van harte welkom om langs te komen bij deze woensdagochtend burenbijeenkomst! 
Heeft u zich al aangemeld bij ‘Vraag Elkaar’? Een website waarbij bewoners hulp kunnen aanbieden of hulp kunnen 
vragen. Wilt u zich aanmelden of wenst u informatie over VraagElkaar, kijk dan op www.vraagelkaar.nl of stuur een 
bericht naar secretaris@bfgr.nl . 
 
Nieuwjaarsborrel: 
De jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op zondag 12 januari 2020 staat als eerste evenement voor het nieuwe jaar op de 
kalender.  
Wij ontvangen u graag vanaf 15.00 uur, waarbij de voorzitter haar Nieuwjaarsspeech zal houden rond 16.00 uur  
 
Het Golf Event Center biedt u de mogelijkheid om na de Nieuwjaarsborrel gebruik te maken van het 
RESORT NIEUWJAARSMENU 
 Dungesneden kalfsentrecote met rucola sla, gamba’s en kreeftenolie 
 *** 
 Hertenrugfilet, bosbessensaus en garnituur 
 *** 
 Chocolade dessert 
 *** 
 Koffie/thee met bonbon 
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Couvertprijs: 
Compleet menu  € 33,50 
2 gangen + koffie/thee € 28,50 
Enkel hoofdgerecht € 18,50 
 
Wanneer u van het menu-aanbod gebruik wenst te maken kunt u tot 8 januari 2020 rechtstreeks reserveren bij het 
Golf Event Center, onder eventuele melding van dieetwensen, via  
- tel. nr. 0320 - 23 00 77 
- bij de medewerkers in het Golf Event Center 
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