
Coöperatieve Vereniging Buitenplaats “De Hongerige Wolf” B.A. Stegeren 
            Secretaris: H. Wijnands, Van Musschenbroekstraat 16, 3817 SW Amersfoort 

                          Email: secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

 ================================================================== 

                                         

                                    NAJAARSBULLETIN  2008 
 

1. Klussendag is op 15 november 2008  

We verwachten de leden, die dat willen, om 10.00 uur in bungalow nr. 60 en starten met 

koffie en koek. Vervolgens verdelen we de werkzaamheden. Van 12.30 tot 13.30 uur 

gebruiken we de lunch, eveneens in bung. 60 (voor koffie en brood wordt gezorgd). Na 

afloop, zo tussen 16.00 en 17.00 uur wordt een drankje aangeboden.  

De werkzaamheden omvatten onder meer: de banken met carboleum behandelen, de 

achterkant van de bielzen zwart maken, de boomplanken langs de parkeerplaatsen nazien en 

zonodig vervangen, de parkeerplaatsen bladvrij maken e.d. Voor deze klussen hebben we 

nodig: een zaag, kwasten, een accuboormachine (om de boomplanken vast te schroeven), 

grasharken en bezems. Heeft u één of meerdere van deze zaken brengt u ze dan mee ? 

We hopen op goed/droog weer ! 

N.B. Een aantal leden is per email  en een aantal is per brief op de hoogte gebracht van de 

gewijzigde datum. Mocht u op de laatste wijze in kennis zijn gesteld en u heeft email dan 

vragen wij u dit emailadres aan de secretaris door te geven. 

Een verzoek: wilt u zich voor 13 november bij de secretaris opgeven. 

 

2. Sleutels van de uitneembare paaltjes  

 De sleutels van de uitneembare paaltjes zijn in bewaring gegeven bij de heer 

Jan Kleinheerenbrink (nr. 1A).   

Wanneer u er met grote spullen door zou moeten kunt u de sleutel van het paaltje bij hem 

halen. Verwacht wordt dat u de sleutel na gebruik weer terugbezorgt.   

Het telefoonnummer van Jan Kleinheerenbrink is: 0529-46 69 51 b.g.g. 06-2061 7509. 

 

3. Verbouwen van uw bungalow 

 Er zijn klachten ontvangen met betrekking tot het verbouwen van een bungalow tijdens de       

grote vakantie. 

Vriendelijk verzoek: wanneer u uw bungalow gaat verbouwen (na toestemming van het 

bestuur, de gemeente en eventueel uw buren) wilt u dan rekening houden met de 

nabijgelegen (verhuurde) bungalows door de verbouwing, indien mogelijk, niet te laten 

plaatsvinden in de vakantieperiode (juli en augustus) ? 

 

4. Nieuw bestuurslid 

De heer A. Rodink (bung. 86) heeft zijn functie van directeur van onze vereniging met ingang 

van 1 april 2008  neergelegd. Ingevolge art. 36 van de Statuten is de functie van voorzitter en 

directeur verenigbaar. Het bestuur heeft in haar vergadering van 29 april 2008 besloten deze 

functies te combineren ( zie art. 37 van de Statuten). 

   

5. Verkoop bungalows 

Voor zover bekend zijn de volgende bungalows te koop: 3, 21, 22, 23, 28, 33, 35, 40 en 90. 

Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan aan de secretaris  

melden ? U kunt de bungalows die te koop zijn ook vinden 

op de website:  www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl . 

 

6. Nieuwe leden 

Na het voorjaarsbulletin 2008 is  het gebruiksrecht van 1 bungalow verkocht, t.w. aan 

de fam. J.J.W. Geijp   (bung. 29) per 1-7-2008 
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7. Opname watermeters 

Evenals voorgaande jaren heeft/zult u ook dit jaar een kaartje ontvangen van Vitens Overijssel 

N.V., waarop u zelf de meterstand kunt invullen. U doet er goed aan, wanneer u het water 

afsluit en de meter inpakt, de stand op te nemen. 

 

8. Parkeren van auto’s 

Regelmatig komt het voor dat auto’s geparkeerd worden bij de bungalow. In art. 16 van het 

Huishoudelijk Reglement is opgenomen, dat gemotoriseerd verkeer niet buiten de bestrate 

wegen mogen komen en voorts, dat behalve voor laden en lossen, geen auto’s buiten de 

vastgestelde parkeerplaatsen mogen worden geparkeerd en tenslotte dat kleine 

aanhangwagens bij de woning moeten worden gestald. 

Wilt u (dit geldt ook voor uw gasten) zich hieraan houden ?  

 

9. Onderhoud bos en parkeerplaatsen 

De fa. Noest (de heer Opdam) verzorgt, zoals gebruikelijk, het onderhoud van 

het bos. Hij zal dit jaar bezien of en zo ja, welke bomen gerooid moeten worden. 

Twee parkeerplaatsen zullen iets uitgebreid worden: die van de nrs. 22,81,85,82 

en die van de nrs. 73, 74,75,76,77,84,90,79,78,80.  

 

10. Vuilafvoer  

Gebleken is dat er een grote hoeveelheid Heugavelt tegels en een rieten stoel in de container 

is gegooid. Dan is de container wel erg gauw vol ! Het laten legen kost de vereniging € 90,-- 

exclusief het storten. Deze zaken horen niet in de container thuis ! Ook papier en glas wordt 

regelmatig aangetroffen. Papier kunt u brengen bij de boerderij van Fam. Timmer.  Glas kunt 

u bij elke supermarkt in de omgeving kwijt in de daarvoor bestemde glasbakken. 

Van u wordt verwacht dat vloerbedekking, bouwafval e.d. zelf wegbrengt naar de stortplaats 

“Bovenveld”.    

 

11. Vakantie van uw secretaris van 24 februari  t/m 9 april 2009 

Gedurende deze periode hopen wij een bezoek te brengen aan familie in Australië.Wanneer u 

uw bungalow in deze periode wilt verkopen dan kunt u zich wenden tot de 2e secretaris, de 

heer H. van Duuren, Ondermaat 57, 7772 JB Hardenberg, telefoon 0523-26 24 46. Denkt u er 

ook aan deze tijdelijke adresverandering aan uw makelaar door te geven ? Ook voor andere 

belangrijke zaken kunt u zich tot hem wenden. De secretaris zal vorenstaande ook aan de 

notaris meedelen. 

 

12. Algemene Ledenvergadering. 

De Algemene Ledenvergadering 2009 zal worden gehouden op 23 mei 2009 in 

Restaurant “De Bootsman”, Coevorderweg 19 te Hoogengraven (Ommen).  

Aanvang 20.00 uur. Dit is traditiegetrouw weer de zaterdag na Hemelvaartsdag. 

 

Namens het bestuur, 

de secretaris. 

 

 

 

 

 

Bijgevoegd: 

- de notulen van de ALV van 8 maart 2008 

- de ledenlijst 

 

 

 

 

  


