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Ommen 31 januari 1979.

Aan de Leden

Geacht L i d,

Het bestuur is van mening dat het een aantal punten onder Uw aandacht rnoet brengen.

Ve rhuu r rt Na overleg met diverse personen en instel lingen heeft het bestuur
uurprijs al s volgt te nìoeten vaststel len:gemeend

van 1 j
van2j

de verh
ul i tot en rnet eind augustus
uni tot en met 30 juni

f. 500,-- per ureek
f . 375,-- per ureek
f . 375,-- per ureek
f . 275,'- per ureek

ang is gesproken over aanpassing van het verzekerde
uwkosten. Dit bedrag is nu bepaaìrj op f. 60.000,--.
dien U dit wenst - verzekerd voor f . 3.000,--. Bci,jc

De Paas-, herfst- en Kerstvakant¡es
De overige weken
Het bestuur had de pri jzen nog iets rneer willen optrekken, rnaar de kans dat
controlerende diensten dan zouden ingrijpen zou te groot zijn gevrorden.

Gastoestel len. Er komen nogaì eersklachten van huurders dat de accomodatie in de
verhuurde bungalows niet al te best is. Het turee-pits gastoestel urordt b.v.
onvoldoende gevonden.
Aanvulling met een electrische kookplaat of vervanging van het tweepits toestel
door een vier-pits I ijkt wel raadzaam willen vrij een redel ijke huurprijs blijven
maken.

Het betreden van de bossen van de Heidemij. De bosstrook ten v/esten van ons terrein
is - zoals in de laatst gehouden levenvergadering werd medegedeeìd - verkocht aan
iemand uit Zuidwolde. De eiclenaar geeft geen officiële toestemming or,r via zijn
terreín de bossen van de Heidemij te betreden. \,/ilt U toch is deze bossen v;andelen,
dan kunt U gebruik maken van een srnal pad, dat ligt tussen de bungalows l2 en
28. lndîen U d¡t pad houdt en geen overlast veroorzaakt dan zal de eigenaar U niet
wegsturen. liilt U tevens Uw huurders instrueren? Overlast en vernielingen kunnen
voor de eigenaar aanleidi ng zijn de bosstrook af te sl uiten.
Schieten met buksen. 0p de ìaatst gehouden ledenvergadering is dit euvel ter sprake
gekornen. Het bestuur wil U er nogmaals op attent rnaken dat sch ieten met buksen,
luchtdrukpistolen e.d. op ons terrein verboden is. l'Jiet alleen is het levensr:evear-
I ijk, maar U overtreedt ook twee wetten.
Sneeuw, ijzel en vorst. lJzel, sneeuw en vorst hebben veel schade toegebracht aan
ons bos. Overal vindt U afgebroken takken, sons vrij grote.Ook hangt er nog een
aantaì half afgebroken aan de bornen. Trek ze er níet af I De fanil ie Kat zal , zodra
de vorst over is, een en ander verzorgen.
U moet zich níet verbazen als planten of struíken waar nog nooit een dier zich aan
heeft vergrepen, nu kaal gevreten zijn. De reeën hehben honger, vJeet Ull
Schade aan de vraterleiding e.d. ln heel wat bungaìows is onvoldoende zorg besteed
aan het vorstvrij maken van de waterleiding, het closet, de stortbak e.d. Gevolgen:
bevroren ge ijsers, gebarsten closets enz. enz. .

ln sommige bungalows is ook de waterrneter bevroren en clebarsten. Voor reparatie
hiervan moet U zich wenden tot het waterleidingbedrijf 05407-1685. \./oor repararie
van de meter moet U ongeveer f . 60,-- betalen. Ons I íd de heer J. Trornnrel, Pruimen-
laan 18, 1185 RI^/ Amstelveen, bungalow nr. 27, verzoekt l.J de rekening - na betaling
aan hem te doen toekomen. Hij wil dan over deze zaak gaan praten met het \nrater-
leidingbedrijf.
Ac!¡es_v_elanclering. Het bestuur verzoekt U dringend bí j verhuizing Uw adresu¡ijziging
zo snel mogel ijk door te geven aan onze secretaris.

Verzeker i ng opsta I I en. Reeds I
bedrag aan de werkel ij ke herbo
Een bijgebouwde hal wordt - in
bedragen worden jaarl ijks opgetrokken in verband met het zogenaande indexcijfer.
Degenen die een hal hebben laten bijbouwen, vinden op bì2. 3 een invulstrook
afgedrukt.
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Gl asverzeker i ng. Vel en gaan er toe over hun bungalow van dubbeìe beglazing te
¡s te stel len.laten voorzien. Vergeet U niet Uw glasverzekeraar hiervan in kenn

U voorkomt dan teleurstel I ing bij schade.

Penn i nqmees te r . 0nze penn i ngmees te r, de heer van Jooì i ngen , zie
zi jn gezondhe i d geen moge ì i jkhe i d meer nog I ange r deze funct i e

t in verband met
te vervul len. Het

bestuursl id, mevrouw Assman, heeft zijn taak overgenornen.
De juiste adressering voor het overmaken van contributie e.d. wordt:
llevrouw A. Assman, bungalow nr l3
Jan Evertsenstraat 451, l06l XX Amsterdam
gi ronr 3152555 t.n.v. penningmeester Buitenplaats De Hongerige !/ol f,
Jan Evertsenstraat 451 , 1 061 XX Amsterdarn.
ln het beheer van de gasvoorziening komt geen wijziging.
Het bestuur zegt de heer Van Jool ingen, mede namens de Ieden, hartel ijk dank voor
datgene wat hij in de weinige vrije t¡jd, die hen ter beschikking stond, voor de

vereniging heeft geclaan.

Aardgas. Tot nu toe hebben zich 6 leden gemeìd voor aansluiting.op aardgas. Omdat

ãlT[It¡ng alleen plaats kan vinden indien alle leden meedoen (voorwaarde van
de GAZo), bestaat er voor het bestuur geen aanleidinS: hier nog verder op door te
gaa n.

Secretariaat. De secretaris, de heer Kerssies, die in verband met ziekte zijn
unct e enige tijd niet vol ledig kon uitoefenen, is gelukkig ì/veer zover hersteld,

dat hij het secretariaat weer vol ledig waarneemt.

Statutenwijzíging. De goed gekeurde statutenwi jziginqen zijn nog steeds bij de
notaris in behandel ing. Zodra een en ander officieel is vastgeste ìd ontvangt ieder
lid een nieuw bïjgevrerkt exemplaar van de statuten. Degenen, die zich voor een
commissie 'rHuishoudel ijk Reglement¡' opgaven, ontvangen hierover nog nader bericht.
Zodra dit reglement door de commissie is uitger^rerkt, zal ter behancleling een
afzonderl ijke ledenverctadering worden beleçld.

De jaarvergadering. Het bestuur zal zijn best doen de jaarvergaderinct aanmerkel ijk
vroeger te houden dan vorig jaar. Gestreefd wordt naar begin apriì.
Onderhoud bungalour. Verwijder takken die op het dak of over het dak van Uw bungalour
hangen. Zorg er voor dat om Uw woning de begroeiing niet te d îcht v¡ordt. De

bungalow urordt dan te vochtigll! Denkt U er aan: Vervri-i deren van bomen mag alleen
na overleg met de terreíncommissie. Ons is bekend dat de gemeente Ommen meer de

hand gaat houden aan het kapverbod. Voorzichtigheid is dus geboden!
ln de stenen wanden zit langs de grond een aantaì roosters. Die dienen om de grond
onder Uw woning droog te houden. U doet er verstandig aan ze vrij te houden, dus
geen planten er voor, gras niet te hooçt. Het Îs in Uw eigen beìanglll
Verbouwing exterieur. Voor het aanbouwen van een hal moet U een vergunning van B. en

I,/. van 0mmen hebben, toestemming van het bestuur en over leg plegen net Uw directe
buren. Zeìfs voor het aanbrengen van een afdakje voor fietsen is een gem. verEunning
vereistl I Dus ook toesternming van het bestuur en overleg met Uw buren.

Verbouwinq interieur. 0ns huishoudel i jk reglernent zegt: Gaat Uw g ang naêr; als de
het hier niet meevvaarde van de woning maar niet vermindertl De gemeente Ornmen is

eens. Verbouu.¡ingen binnen Uw woning vereisen de goedkeuring van de gerneente Ommen.

U moet er een vergunning voor hebben, anders heeft Ll een grote kans dat U Uw woning
weer in de oorspronkel ijke staat moet terughrengen.
Zij, die reeds zonder vergunnincl verbouuld hebben, rnoeten a'l snog een verqunning
aanvragen, met teken i ngenl
Zii, die willen gaan verbouwen, nrogen hieraan niet heginnen vô6r zij een vergunning
van B. en W. hebben.
Zolang het nieuure huishoudel ijke reqlement niet van kracht is verzoekt het bestuur
U vriendel ijk kennis te geven van het feit dat U vergunnìng heeft ontvangen voor
het verbouwen van het interieur. Gaat de geneente er mee akkoord, dan gaat het
bestuur er eveneens mee akkoord.
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Verbouu,ringerl,__die_jet qilerì ijk aanzien van de v.roning vrÍjzigen. Ook hiervocr is
een vergunning van B. en li" nodig. Tevens speelt hierbij de z.g. schoonheids-
commrsste een
een vergunn i ng

0pen-haa rden.

rol. Heeft U het uiterlijk van de woning reeds gevrijzígd, dan alsnog
aa nv rage n .

Het aanleqgen van een open-haard is toegestaan. Zoncler vergunninql
H¡ts U in de woning voor een brandvri,is sitr..¡e.l-ie zorqt; Ce afvr:er door het dak
laat gaan (dus niet buiten omlll:) eveneens brandvrij en U 'r-en -clotte zorgt voot-
een zeer goede vonkenvanger. \/ooral dït laatste is zeer zeer belangrijkl
Gasrekening. Aan U is verzonden de afrekening van het gasverbruik over 1978. Tevens
ontving U de aanslag over 1979.
De gasprijs \979 is voorlopig gehandhaafd op die van ì978.
Met de f irma VJoertink r¡oet nog worden onderhandeld over de kosten i.v.m. de jaar-
lijkse controle. Voorlopig is het becirag vêstgesteld op f . 37,50. Dît als gevoìg
van de stijg ing van de 8.1'.l,i. tot lB'ó" Het bestuur ko¡rt hierop t.z.t. nog terug.
Verhuu rverç¡unn inq. Zij die ín 1979 verhuren willen (famil ieleden tot en rnet de
le graad zijn vrij) rnoeten hiertoe bij de gemeente Ornmen eÉln vergunníng aarìvragen.
l'.osten f . 25,--.
Brievenbussen. Tot nu toe hebben 4 kandidaten zich gemeìd
bus langs de i^reg De Hongerige lvoìf. Er moeten er minstens 2
ander door kunnen gaan. De kosten zijn ongeveer f.80,- per
spoedig mogel ijk opgeven bij de secretaris.
Ten slotte. Een advies van d e heer Kat speciaal voor degenen, die verhuren. Het
Ís vor¡g jaar weer enige malen voorgekornen, dat huurders, die rnet cle sítuatie in
onze bungalows niet zo bekend zijn, dvrars door de grote ranen aan de voorzijde van
de bungalow I iepen. lleestal kinderen of oudere bewoners. Afgezi en van de verv/on-
dingen, die íemand op kan lopen, is het vooraì tijdens de bouu¡vakvakantîe onmogel ijk
om de ramen snel te doen vervangen.
Advies: plak als er onbekenden in Uv.r bungalov¡ komen één of rneer stickers op de grote
ramen. U kunt er ook, zoals anderen reeds hebben gedaan, ter hoorlte van pncleveer
70 cm een lat aanbrengen.

Het Bes tuu r.

Aer-de-ledcr-,-die-ee!_bel_-Þii-de_rys¡itq_hcÞÞe¡_l-eteLÞelue!:================__ _____:

Geachte Leden,

De verzekeringsmaatschappij, dîe onze bunctalovrs tegen brandschade e.C. heeft verze-
kerd, is bereid de opstai len van de bijgebouvrcle halien mede te verzekeren. l]e
waarde van de opstal 1en îs geschat opf3.000,- per haì.
lndien U van deze mogel ijkheid gebruik wiì t maken, dan graag onderstaancle strook
invul len en per omgaande teruç¡zenden aan de secretaris, de heer Ds. Th.J. Kerssies,

voor eerì eigen brieven-
bijkomen vril een en
brïevenbus. S.v.p. zo

Het H¡'iir.ìur.

,

Haselackers 4!, 7824 LL Emr¡en"




