
COOPERATIEVE VERENIGING BUITENPLAATS 'DE HONGERIGE WOLF' B.A

Secretaris: J. Neerken, Dê Oudenhage 49, 3817 HS Amersfoort

VOORJAARSBULLETIN 1996
maart '96

!. Aleemene Ledenvereaderine 1996
De Algenene Ledenvergadeting zaL dít jaar gehouden worden op
zatetdag 18 mei a.s. in het restaurant 'De Hongerige Wolf',
aanvang 20.OO uur. Deze datum is gekozen omdat het de zaterdag
na Hemelvaartsdag is. Uit ervaring weten we dat er op dit week-
end aLtijd veel leden op de buitenplaats zijn. We hopen dan ook
dat het een goed bezochte vergadering zal worden.
Dit jaar bestaat oîze vereniging 25 jaar. Als bestuur vínden
wè, dat we dit niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan, maar
daar toch enige aandacht aan moeten schenken. Dat willen we
doen op de ledenvergadering. we stellen ons voor om deze avond
een wat feestelijk karakter te geven met een "aangeklede"
consumptie. Na de pauze staat er een dia-klank presentatie van
de heer J.T. Verkade uít Hardenberg op het programma. De titel
is "Langs de Vecht". Deze presentatie toont de schoonheid van
het natuurgebied, waar deze rivier doorheen stroomt. Hierbij
gaat het om het gehele gebied van de Vecht vanaf de oorsprong
tot aan de zee, Voor de pauze hopen we het huishoudelijk
gedeelte af te werken.

2. Bestuurswisselins
In verband met de verkoop van hun bungalow is Mevrouw T. van
Dijk-Ottens genoodzaakt om haar bestuursfunktie neer te leggen.
Met leedwezen heeft het bestuur hiervan kennis genomen. Haar
bijdragen waren altijd zeeî konstruktief. Wij zullen haar
beslist missen. Om de lege plaats weer op te vullen willen we
graag in kontakt komen met ienand die haar taak wil overnemen.
Gezien de samenstelling van het bestuur geven we de voorkeur
aan een dame. U kunt lJzelf (of eventueel een ander) opgeven bij
de voorzitter of de secretaris. Daar kunt U ook nadere
inlichtingen krijgen.
Om dezelfde reden legt ook de heer A. van Dijk zijn funktie
neer als lid van de beroepsraad. Belangstellenden voor deze
funktie kunnen zich eveneens bij de voorzitter of secretaris
aanmelden.

3 . Ov.ereane. sebruiks4echt bi i gvgrl i f den
Artikel 2A van de Statuten bepaalt, dat bij overlijden van een
lid het gebruiksrecht overgaat op de erfgenamen. Wel moet
echter, in het door de notaris bijgehouden register, vastgeleed
zij¡ wie het gebruiksrecht bezit. Daarom schrijven de Statuten
voor dat binnen 2 maanden ria overlijden een notariëLe
verklaring van erfrecht overgelegd noet worden, samen met een
voorstel over de verdere exploitatie van de woning, aan de
directeur (kan eventueel via de secretaris).
Deze verklaring wordt doorgegeven aan onze notaris voor het
biiwerken van het register. Ter voorkouríng van eventuele
probl.emen in de toekomst doet het bestuur een dringend beroep
op U on, a1s U hiermee te maken hebt, deze procedure te volgen.

4. Afrasterineen en beplaptilsen rond de ,bunealows
Graag wil het bestuur met klesr Uw medewerking vragen om het
open boskatakter van onze buitenplaats niet te verstoren door
het plaatsen van gaas of draadwerk of door het opzetten van
terreinafscheidingen in welke vorm dan ook. De buitenplaats is
een gemeenschappelijk bosgebied met een honderdtal recreatie-



bungalows. Natuurlijk mag U vlak bij Uw woning een plekje
creëren waar U ongestoord kunt vertoeven. Dit kunt U ook op een
andere manier bereiken dan door het plaatsen van hekjes of
andere afrasteringenn b.v. door het planten van struiken. Is
het Uw bedoeling om jong groen te beschermen tegen aanvreten,
plaats dan gaas rond de individuele planten. Vermoedelijk is
dat effectiever en behoudt het bos meer het open karakter.
$ranneer U nieuwe aanplant verzorgt in de omgeving van Uw
bungalow, plaatst U dan planten die passen in de bosomgeving,
zodat we geen "stadstuintjes" rond oîze bungalows aanleggen.
Zoutel bij het snoeien als bij het aanbrengen van nieuwe
beplanting is het goed dit eerst te overleggen met de buren.
Voor advies kunt U ook altijd terecht bij de terreincommissie.

5. onderhoudspereedschap
Speciaal voor oîze nieuwe leden willen we nogmaals vermelden,
dat êt, zoweL bij bungalow nr.14 als bij nr.52, een kruiwagen
en een ladder beschikbaar is, ten dienste van de leden. Leen
deze spullen niet langer dan dat U ze werkelijk nodig hebt, êr
breng ze terug, zodte U ze (zelfs tijdelijk) niet meer
gebruikt.

6. Gastank
Tegen het einde van vorig jaar is de gastank buiten werking
gesteld. De firma Primagas, waar we deze tank huren, heeft
toegezegd om de tank weg te halen. In verband met het gasvrij
maken kan dit echter moeilijk tijdens de vorstperiode. Ðe
bedoeline is om
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over wat er met

de
s.
de

tank te verwijderen zodra de temperatuur
Inmiddels bezint de terreincommissie zich
leidingen en de fundatie gedaan moet worden.

7. PTT brievenbussen
Met grote regelmaat komt het voor dat er op de buitenplaats
post kont, met als adres een bungalownummer, terwijl er van
deze bungalow geen brievenbus op het terrein is, of waarvan de
brievenbus tijdelijk is verwijderd. Meestal doet de postbode
deze post in de bestuurs brievenbus, Vooral in een periode
wanneer de bestuursleden niet regelmatig op het terrein zijn,
raakt deze bus overvol. Bovendien mag men niet van het bestuur
verwachten dat deze post op het terrein gedistribueerd wordt of
wordt nagezonden naar de huisadressen. Indien iemand zijn/haat
adres van De Hongerige Wolf doorgeeft, moet men er voor zorgen,
dat men een brievenbus heeft op het centrale punt waar men
eventuele post kan ontvangen. Als men de brievenbus (tijdefijk)
verwijdert, moet men aan de PTT doorgeven, waaî eventuele post
naar toe gezonden moet worden. Inniddels heeft het bestuur een
brief gestuurd naar de PTT Ommen net het verzoek om deze niet
bestelbare post terug te sturen nêar de afzender en in ieder
gevaL niet te deponeren in de bestuurs brievenbus.

8. Rondwee on Qmmen
Onlangs is er een startnotitie verschenen waarin een aantal
alternatieven wordt beschreven voor een toekornstige rondweg om
Ommen. Het bestuur heeft deze notitie bestudeerd en heeft
bezwaar aangetekend tegen één van de alternatieven. Hierbij
Eaat het om een nieuw aan te leggen weg aan de noordzijde van
de buitenplaats, die een verbinding vormt van de N36 bij de
Witte Paal met de N48 in de buurt van TÍitharen. tn de brief
heeft het bestuur gewezen op het belang van de recreatie en de
rust in ons gebied en met klem verzocht om van een ander
alternatief, verder buiten ons gebied liggend, gebruik te
maken. Met spanning wachten we nu de verdere voorstellen af.


