
1 

 

Coöperatieve Vereniging Buitenplaats “De Hongerige Wolf” B.A. Stegeren 
 

Secretaris: H. van Egmond, Diepenveenseweg 20, 7413 AP  Deventer. 

E-mail:  secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

__________________________________________________________________________ 

 

Najaarsbulletin 2010 
 

1. 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 tegen een geringe borg bij hem lenen. 

Verwacht wordt dat u de sleutel na gebruik weer terugbezorgt. 

Ook wanneer u uw bungalow laat verbouwen door een 

aannemer, dient deze aannemer dezelfde procedure te volgen. 

Het is dit jaar gebeurd dat een aannemer uit Ommen tot 

driemaal toe een paaltje heeft vernield, terwijl dit totaal onnodig was. Er is aangifte gedaan 

tegen aannemer B. te Ommen en de zaak loopt nog. 

Het telefoonnummer van de heer Jan Klein Heerenbrink is: 0529-466 951 b.g.g. 06-105 253 

22. 

Het is overigens mogelijk om een kopie van uw bungalowsleutel bij de heer Klein 

Heerenbrink, tegen een kleine vergoeding, in bewaring te geven. Dit kan handig zijn als er 

een calamiteit is. De sleutel gaat in een kluis. 

 

2. Verbouwen van een 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 naaste buren), wilt u dan rekening 

houden met de nabijgelegen (verhuurde) bungalows, door de verbouwing niet te laten 

plaatsvinden in de schoolvakantieperiodes? 

 

3. Nieuw bestuurslid 

 De heer Henk Wijnands (bung. 60) heeft zijn functie als secretaris van onze vereniging 

neergelegd. Het bestuur heeft in haar vergadering van 15 mei 2010 besloten als nieuwe 

secretaris Harry van Egmond (bung. 32) aan te stellen. Henk Wijnands wordt door schrijver 

van dit bulletin zeer bedankt voor de samenwerking en de overdracht van dossiers betreffende 

onze vereniging. Even voorstellen: mijn naam is Harry van Egmond en ik werk part time als 

hogeschooldocent te Amsterdam Mijn woonplaats Haarlem heb ik deze zomer verruild voor 

Deventer. Graag zet ik mij in voor de goede zaak en ik zal proberen een goed aanspreekpunt 

voor u te zijn. 

 

4. Verkoop bungalows 

Voor zover bekend zijn de volgende bungalows te koop: 13, 23, 33, 40, 56, 79 en 90. 

Wanneer u voornemens hebt uw bungalow te verkopen, wilt u dit dan aan mij doorgeven? 

U kunt de meeste bungalows die te koop zijn ook vinden op de vernieuwde website: 

www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl . Bij niet alle te verkopen huizen staan overigens 

vraagprijzen en mogelijkheden tot contact. Een tip die ik u persoonlijk geef is om, als u wenst 

te verkopen, ook te adverteren in de grote landelijke dagbladen. Een paar honderd euro 
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investeren kan de verkoop flink versnellen. Ik zelf kwam hier ruim twee jaar geleden bij 

toeval langs en heb direct op mijn huidige bungalow geboden. 

 

5. Vernieuwde website 

Onze vereniging heeft een vernieuwde website, zie de url 

hierboven. Bestuursleden Willem Hilders en Jetty de Hoop 

hebben er iets moois van gemaakt! Neemt u eens een kijkje. Er 

zijn foto’s te zien van de ledenwerkdagen op 15 mei en ook van 

november vorig jaar. Er zijn ook veel foto’s te zien van het feest 

dat op 4 september jongstleden werd gehouden in verband met 

het 40-jarig bestaan van onze vereniging. Het feest verliep in 

een ontspannen sfeer, er werd gevolleybald, getafeltennist en 

jeu de boules gespeeld. De maaltijd was goed georganiseerd en 

ook de drankjes waren lekker. Er gingen zelfs stemmen op om 

jaarlijks een feest te vieren. Dit is wellicht wat te veel van het 

goede maar misschien is het aardig om de lustra te vieren? U 

kunt zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief via de 

website of via nieuwsbrief@buitenplaatsdehongerigewolf.nl. 

Wanneer u bulletins en correspondentie in het vervolg via de e-mail wenst te ontvangen, 

stuurt u mij dan even een (digitaal) bericht? Dit spaart postzegels. 

 

6. Nieuwe leden 

Na 15 mei 2010 is het gebruiksrecht van 3 bungalows verkocht, te weten aan: 

- A. van Dijk te Enschede (1 juli, bung 5) 

- H.J. Elsinga te Almere-Hout (16 juni, bung 34) 

- J.J.Wijnen te Geldrop (1 oktober, bung 69) 

- De bungalows 53 en 86 worden overigens op dit moment verkocht. 

 

7. Parkeren van auto’s 

 

Regelmatig komt het voor dat auto’s geparkeerd worden naast de 

bungalow. Dit is volgens het huishoudelijk reglement niet 

toegestaan. In geval van laden en lossen van grote zaken, zie item 

1. Kleine aanhangwagens dienen (uit het zicht) bij de bungalow 

te worden gestald. 

Wij verzoeken u vriendelijk zich hieraan te houden. Dit geldt ook 

voor uw eventuele huurders/gasten. Auto’s moeten worden 

geparkeerd op de parkeerplaats met het juiste huisnummer. 

Regelmatig gebeurt het dat een eigenaar zijn eigen parkeerplaats bezet vindt. Bezoekers 

mogen hun auto alleen op een bezoekersplaats parkeren. 

 

8. Vuilafvoer  

De container is dit jaar verplaatst naar een locatie naast het huis 

van de beheerder de heer Klein Heerenbrink. Grof afval hoort niet 

in de container. Zie foto hiernaast. Hiervoor kunt u naar 

Milieustraat Bovenveld, 2 km ten oosten van onze buitenplaats: 

http://www.rova.nl/huishoudelijk-afval/ . 

Er is bij de vuilcontainer ook een glascontainer geplaatst.  

Oud papier kan worden afgeleverd bij de familie Timmer, op de 
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Hongerige Wolf 101. 

 

9. huisdieren 

Vriendelijk verzoek ik u om uw eventuele huisdier(en) op de buitenplaats aangelijnd te 

houden. Graag ook de uitwerpselen opruimen. 

 

10. Gemeentelijke richtlijnen m.b.t. permanent wonen/verhuren. 

De gemeente Ommen houdt steekproeven op onze buitenplaats om te inventariseren welke 

bungalows permanent worden bewoond. Een medewerkster van de gemeente doet in eigen 

persoon het onderzoek op de buitenplaats. Soms ’s ochtends vroeg (voor 7.00 uur), dan weer 

op een ander tijdstip. Zij heeft niet de bevoegdheid om in brievenbussen te kijken maar mag 

wel om de woningen heen lopen. Zij houdt kentekens bij van auto's die er met grote regelmaat 

staan en het is het bestuur opgevallen dat ze over vrijwel de juiste informatie beschikt. 

 

Een wettelijke regel: 

Een recreatiewoning mag per half jaar maximaal 4 maanden achtereen worden bewoond, 

vervolgens 2 maanden niet en dan weer 4 maanden achtereen. 

 

11. Brandverzekering. 

Er bereikte mij een bericht van een lid dat informeerde naar een kopie van de polis van de 

brandverzekering. Dit ten behoeve van de aangifte forensenbelasting 2010. De gemeente wil 

de verzekerde waarde weten, en daarbij een kopie van de verzekeringspolis ontvangen.  

Op te merken valt dat wij als vereniging een collectieve opstal- en glasverzekering hebben 

waarbij er geen specifieke polis voorhanden is voor elke bungalow. De gemeente Ommen is 

hiervan op de hoogte en neemt hier genoegen mee. 

 

 

Namens het bestuur, 

Met vriendelijke groeten, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

 


