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

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

E-mail:  secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

Website: www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

__________________________________________________________________________ 

 

Najaarsbulletin 2011 
1. Vooraf 

 

De herfst is in aantocht en ook vandaag weer valt 

de regen met bakken uit de hemel op de 

buitenplaats. De vogels die zomergast op onze 

buitenplaats waren zijn weer vertrokken. Het duurt 

weer even voordat fitis, bonte vliegenvanger en 

tjiftjaf, de laatste met zijn onomatopoëtische zang, 

hetgeen wil zeggen dat ie constant z’n eigen naam 

roept, het voorjaar zullen aankondigen. Vogeltjes 

met een massa van minder dan 10 gram zoals de tjiftjaf (donkere pootjes) vliegen naar het 

zuiden, de fitis (oranje pootjes) zelfs ver Afrika in. Behalve de pootjes en zangverschillen 

kunnen de meesten van ons het verschil tussen beide vogeltjes niet zien. 

 

Het bestuur is het afgelopen half jaar weer actief voor u bezig 

geweest. De bewegwijzering is aangepakt en de rechtszaak 

over de onzes inziens te hoog vastgestelde WOZ-waarden 

door de gemeente Ommen, vindt op 12 oktober aanstaande te 

Zwolle plaats. Onze mening is dat de gemeente Ommen geen 

‘appels met peren’ moet vergelijken, inzake de vaststelling 

van WOZ-waarden, door onze bungalows te vergelijken met 

die op andere (vaak VVE) parken.  

Wij doen dit vrijwilligerswerk met z’n zevenen met enthousiasme en dan is het toch ook onze 

taak om sommige leden eraan te herinneren dat zij bij de koop van hun gebruiksrecht zich 

hebben geconformeerd aan onze statuten en huishoudelijk reglement. Dit om onze 

buitenplaats leefbaar te houden voor ons allen. 

 

2. Klussendag 

De klussendag van dit najaar wordt gehouden op 22 oktober vanaf 13 uur. Wilt u ons dan 

weer komen helpen met het onderhoud van onze buitenplaats? Graag verwelkomen wij u dan 

bij de pingpongtafel. Als u mee wilt doen stuurt u mij dan even een berichtje? Graag per e-

mail, maar een briefje in de bestuurbus blijft uiteraard ook mogelijk. 

 

3. Bereikbaarheid voor hulpdiensten 

Nadat er op de klussendag van 4 juni door een aantal leden paaltjes met daarop reflecterende 

nummers zijn geplaatst, is het bestuur nu bezig om een tweede slag te maken. Sommige 

paaltjes moesten worden verplaatst, bijvoorbeeld omdat ze omver werden gereden door 

tractoren die bij ons recht van overpad hebben. Het doel van de paaltjes is dat hulpdiensten 

dag en nacht snel een bungalow kunnen vinden. Het is u wellicht opgevallen dat ’s avonds de 

huisnummers uitstekend te zien zijn door belichting van (auto)lampen. 
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Het bestuur is bezig om de toegangspaden voor de 

hulpdiensten geschikt te maken. Een brandweerauto moet 

circa 25 meter vanaf een bungalow kunnen komen om snel 

te kunnen aanvangen met blussen met het bufferwater dat 

wordt meegenomen. Een brandweerauto heeft een ‘laan’ 

nodig van 3 meter breed en 4 meter hoog. Daarom zullen 

helaas enkele bomen moeten worden omgezaagd en is nu 

dus al een aantal geblest. Er zal voor herbeplanting worden 

zorggedragen in de toekomst. De hulpdiensten zullen te 

allen tijde het terrein op kunnen rijden omdat er paaltjes zullen worden geplaatst waar zij 

overheen kunnen rijden.Een personenauto kan er zonder schade niet overheen en daarvoor 

dient een sleutel bij de beheerder te worden gehaald. Zie item 4 hierna.  

 

Het volgende wordt u gevraagd om te doen: rondom uw bungalow dient minimaal 1,5 meter 

ruimte in de breedte en 2 meter in de hoogte te worden gerealiseerd. Ook de breedte van het 

pad naar de woning moet minimaal 1,5 meter breed en 2 meter hoog worden gehouden,. Een 

brancard moet niet gehinderd door obstakels snel naar een bungalow kunnen worden gebracht. 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend een en ander rond uw bungalow te realiseren. 

 

4. Sleutels  

Sleutels van uitneembare paaltjes kunt u lenen bij de heer Jan Klein Heerenbrink. Zijn 

telefoonnummer is: 0529-466 951 b.g.g. 06-105 253 22. Dit kan nodig zijn wanneer u iets 

zwaars naar uw bungalow wilt transporteren of dat een aannemer uw bungalow moet kunnen 

bereiken. Zorg er s.v.p. voor dat de aannemer van deze procedure op de hoogte wordt gebracht 

zodat niet wederom paaltjes door types als aannemer B. te Ommen worden vernield.  

Het is verder mogelijk om een kopie van uw bungalowsleutel bij de heer Klein Heerenbrink, 

tegen een kleine vergoeding, in bewaring te geven. Ik wil u dit adviseren. Het is namelijk 

handig bij een calamiteit. Niet alleen bij een calamiteit overigens want als u het gevoel hebt 

dat uw bungalow na uw vertrek niet correct is achtergelaten, (verwarming/verlichting/sloten), 

dan kan de heer Klein Heerenbrink even een contrôle uitvoeren en hoeft u niet een (lange) reis 

te ondernemen. De sleutel gaat in een kluis. 

 

5. Woekerende planten 

 

Balsemien en zevenblad tieren welig op onze buitenplaats. 

De reuzenbalsemien ziet er aardig uit maar heet niet voor 

niets ook wel springbalsemien omdat de zaadjes in het 

voorjaar wegspringen en de plant zich dus zeer snel kan 

verspreiden.  

Op Youtube staat een aardig kort filmpje hierover:  

http://www.youtube.com/watch?v=sHbDGbHoqcM  

Verder heeft bestuurslid Henk van Duuren een mooi stukje 

over deze woekerplant geschreven. Zie onze website. 

De bedoeling is om de plant aan te gaan pakken in het voorjaar. Nu heeft het weinig zin meer. 

 

6. Aanschaf AED apparaat en cursussen. 

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en zorgt er (hopelijk) voor dat een hart dat 

niet meer goed functioneert omdat de hartcellen niet meer eendrachtig samenwerken, een reset  
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krijgt middels een elektrisch veld. U ziet op stations en winkelcentra 

steeds meer van deze mobiele defibrillatoren. Wel moet er kundig met 

zo’n apparaat worden omgesprongen en daarom zal een aantal leden, die 

regelmatig op de buitenplaats verkeren, gevraagd worden of zij een 

AED-cursus zouden willen doen.  

 

7. Verbouwingen 

- In het voorjaarsbulletin van 2006 staat het volgende geschreven: 

‘Gebleken is dat de gemeente Ommen handhavend optreedt tegen (illegale) verbouwingen. 

Daarom heeft het bestuur besloten, behoudens goedkeuring door de algemene 

ledenvergadering (ALV) van 27 mei 2006, het beeldkwaliteitsplan in te trekken.’ 

- In het najaarsbulletin van 2006 staat geschreven: 

‘In de ALV is besloten het zogenaamde beeldkwaliteitsplan in te trekken. Dit betekent niet dat 

u uw gang maar kunt gaan met ver- of aanbouwen van uw bungalow. U dient een 

bouwaanvraag in te dienen bij de gemeente Ommen en tevens een bouwtekening in te dienen 

bij het bestuur. Het bestuur toetst of wordt voldaan aan het gestelde in artikelen 13 en 14 van 

het huishoudelijk reglement. U ontvangt bericht of het bestuur al dan niet accoord kan gaan 

met uw bouwplan.’ 

 

Het bestuur wil u wederom op het bovenstaande attenderen. 

 

8. Koop en verkoop bungalows 

Volgens mijn informatie staan er op dit moment 9 bungalows te koop, te weten de nummers 

11, 13, 23, 28, 40, 47 en 56, 77 en79. Bungalows 13, 23 en 40 worden op onze website 

www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl aangeboden. Wilt u uw bungalow ook op onze website 

geplaatst hebben, stuur dan een e-mail met verkoopinformatie, inclusief foto, naar het 

bestuurslid de heer Willem Hilders, willem@familiehilders.nl .Wanneer u voornemens hebt 

uw bungalow te gaan verkopen, of dat ik deze hierboven niet heb genoemd, wilt u dit dan aan 

mij doorgeven? Een tip die ik u wederom geef is om, als u wenst te verkopen, ook te 

adverteren in de landelijke dagbladen NRC, Volkskrant en Trouw. Wellicht is de Stentor ook 

een optie.Veel van deze lezers zijn niet op de hoogte van het bestaan van onze mooie 

buitenplaats. 

 

9. Overige zaken 

- U kunt zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief via onze website of via 

nieuwsbrief@buitenplaatsdehongerigewolf.nl. 

Wanneer u bulletins en correspondentie nog via de ‘postduif’ ontvangt en in het 

vervolg post van het bestuur via de e-mail wenst te ontvangen, stuurt u mij dan even 

een (digitaal) bericht? Dit spaart postzegels uit. Reeds 60 leden ontvangen hun ‘HW-

post’ al digitaal. Dit scheelt aan portokosten al gauw €55,- per postzending. 

- In 2011 zijn tot nu toe de gebruiksrechten van twee bungalows verkocht. Namelijk van 

bungalows 21 en 26. 

- Auto’s mogen niet naast een bungalow worden geparkeerd. Iedereen heeft een eigen 

parkeerplaats en deze dient dan ook te worden gebruikt. 

- De plaatsing van de vuilcontainer naast de beheerderswoning is een goede zet geweest. 

Allerlei zaken, zoals bankstellen en kapotte televisies, die zelf weggebracht dienen te 

worden naar de milieustraat, worden niet meer gesignaleerd. De camera weerhoudt 

wellicht mensen ervan om spullen, die niet voor de container zijn bestemd, ernaast te 

dumpen. 
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- Vriendelijk maar dringend verzoek ik u om een huisdier (als u dat heeft) aangelijnd te 

houden. Niet iedereen houdt van katten en/of honden en is er zelfs bang voor. ‘Hij doet 

niks’ zegt weinig want dat is achteraf. De schrik heeft men dan al te pakken gehad. 

Tegenwoordig zie ik regelmatig een rode kat lopen met een dode koolmees in zijn bek. 

Ook regelmatig een hondje. Het bos is voor de vogels, konijnen en herten (en voor 

ons) maar niet voor loslopende huisdieren. Graag de uitwerpselen opruimen. Zie 

artikel 15 lid 3e van het Huishoudelijk Reglement. 

 

10. Nieuw bestuurslid 

 

De heer Wim Huitema heeft dit jaar te kennen gegeven zijn 

functie als voorzitter/directeur neer te leggen. Tijdens de 

afgelopen algemene ledenvergadering is hij ‘in de 

bloemetjes gezet’ en hartelijk bedankt voor zijn goede inzet 

de afgelopen jaren. Bestuurslid zijn is niet ‘niks’ omdat het 

betrokkenheid vergt en flink wat tijd kost. Wij doen dit 

nogmaals allemaal met plezier. Een oproep bij de 

uitnodiging voor de afgelopen jaarvergadering heeft geen 

mogelijke kandidaten voor de voorzittersfunctie opgeleverd. Het bestuur heeft overlegd en 

mevrouw Carolien Giesen gevraagd of zij zich zou willen inzetten in het bestuur als 

voorzitter. Zij heeft daarin gelukkig toegestemd onder voorwaarde dat de directeursfunctie 

niet door haar vervuld zal worden. Dit zou met haar drukke baan moeilijk te combineren zijn 

geweest. Wij zijn erg blij dat mevrouw Giesen als nieuwe voorzitter tijd wil investeren in deze 

functie. De directeursfunctie is overgenomen door bestuurslid de heer Jurjen Zijlstra, 

waarvoor hij ook zeer wordt bedankt. 

 

Rest mij u veel plezier te wensen, ook als u op onze buitenplaats vertoeft. 

De zomer is voorbij maar elk seizoen heeft z’n eigen charme’s. 

 

 

Namens het bestuur, 

Met vriendelijke groeten, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 


