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COÖPERATIEVE VERENIGING BUITENPLAATS ‘DE HONGERIGE WOLF’ B.A. 
 

Namens het bestuur, door: 

 

Harry van Egmond, 

Diepenveenseweg 20 

7413 AP  Deventer 

E-mail: secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

 

12 maart 2012  

 

 

Voorjaarsbulletin 2012 
 

1. Introductie. 
Dit voorjaarsbulletin zal bestaan uit een aantal mededelingen maar vooral uit een neerslag van 

een archiefonderzoek dat is verricht door ons bestuurslid mevrouw Jet de Hoop. Wij willen 

haar daarvoor hartelijk dank zeggen. Het archief van onze buitenplaats de Hongerige Wolf 

staat bij mij thuis in een aantal kasten en bevat, naast verschillende mappen waarin het 

ledenbestand zit vanaf begin 70-er jaren tot nu, veel fysieke prints van correspondentie over 

het wel en wee op de Hongerige Wolf. Veel gaat over verbouwingen en contacten met de 

gemeente Ommen. Heden ten dage wordt er weinig papier toegevoegd aan het archief omdat 

er steeds meer digitaal wordt opgeslagen. Er wordt regelmatig (en angstvallig) een back up 

door mij gemaakt van deze digitale bestanden; weest u daarvan verzekerd. Je wilt toch niet 

dat er actuele zaken verbranden, zoekraken of gestolen worden! Ik heb zelfs gedacht aan de 

aanschaf van een kluis toen ik twee jaar geleden mocht aantreden als secretaris. Dit werd door 

medebestuursleden echter als wat te veel van het goede gezien. De kans op totale verwoesting 

van mijn meer dan honderd jaar oude huis werd gering geacht. 

Hierna zal het stuk geschreven door Jet de hoop worden weergegeven onder het kopje 

nummer 11, ‘Onze vereniging, de historie.’. Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

2. Hulpdiensten en onze buitenpaats. 
 

U hebt wellicht gemerkt dat er paden zijn verbreed op de 

buitenplaats. Dit alles om de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten zoals brandweer en ambulance zo optimaal 

mogelijk te maken. Daarbij heeft letterlijk een aantal 

bomen het veld moeten ruimen. Er is door uw bestuur 

zorgvuldig toegezien op het sparen van mooie 

monumentale bomen en vooral gekeken of padverbreding 

door het weghalen van kleinere snelgroeiende bomen 

(vooral berk) zou kunnen worden gerealiseerd. Er is 

contact geweest met de brandweer en er wordt door deze gemeld dat het park al voor 95% 

goed bereikbaar is voor deze hulpdienst, mede ook dankzij de nieuwe (in het donker fel 

oplichtende) bewegwijzering. Dit zal voor een ambulance niet anders zijn. Een mooi resultaat 

in een korte tijd vindt uw bestuur.  
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3. Parkeerplaatsen. 

Een aantal bestuursleden heeft in vrije tijd en samenwerking 

met onze beheerder de heer Jan Kleinheerenbrink een aantal 

parkeerplaatsen aangepakt. Er zijn nieuwe planken en paaltjes 

aangeschaft en er is flink vordering gemaakt zoals op een 

voorbeeldfoto hiernaast te zien valt. De oude situatie heb ik 

niet gefotografeerd maar u hebt wellicht ervaren dat veel 

planken er maar zo’n beetje bij hingen en sommige paaltjes 

verrot waren. 

 

 

4. Aanschaf machines. 

Als u de buitenplaats oprijdt 

ziet u naast de beheerders-

woning 1A meestal een tractor 

van het merk Deutz, evenals 

een laadbak die aan de tractor 

kan worden bevestigd, staan. 

Deze twee zaken zijn ons 

eigendom geworden. 

De oude tractor die in bezit 

was van de beheerder is verkocht omdat deze te licht was voor de aangeschafte hakselaar en 

stronkenfrees die hierna zullen worden besproken. De aangeschafte machines hebben als 

reden dat de investeringen in deze goede, redelijk goedkope occasions zichzelf al snel 

terugverdienen. 

 

De stronkenfrees, waarvan hiernaast een voorbeeldplaatje is 

afgebeeld, heeft als doel om na het kappen van een boom de 

stronk te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld nodig om 

hulpdiensten ongehinderde toegang over de paden te geven. 

De stronk wordt weggefreesd. Het verspanend element is de 

frees en dit is een ronddraaiend wiel voorzien van daarop 

gestoken tanden. Deze aanschaf heeft ons nu al duizenden 

euro’s aan kosten bespaard terwijl de machine veel 

goedkoper was. Een bosbouwer die met een stronkenfrees 

langskomt, rekent al snel € 50,- per boomstronk. Overigens, indien u in de omgeving van uw 

bungalow last heeft van een boomstronk, kan deze in overleg met de beheerder tegen relatief 

lage kosten worden verwijderd.  

Nog een dergelijke op korte termijn kostenbesparende aanschaf is de 

hakselaar, die achter onze tractor kan worden gehangen en daardoor 

ook worden aangedreven. Op verschillende plaatsen in ons park ligt 

afval van takken (te) hoog opgestapeld. Dit afval wordt niet snel 

opgenomen door de bodem zoals wel bij bladeren het geval is. De 

bosbouwer ruimt het afval dat er nu nog ligt op en wij betalen daar 

nog even (flink) wat voor. Onze hakselaar snijdt takken van maximaal 

polsdikte (niet een pols zelf is te hopen) in kleine stukjes en deze zijn dan weer te gebruiken 

als padbedekking. De hakselaar is ook een nuttige investering volgens uw bestuur. 
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5. Nieuwe schuur. 

Ons plan is om een nieuwe schuur (bij de speelplaats) te gaan bouwen en dus de oude af te 

breken, alles in eigen beheer. Het dak van de oude schuur bestaat uit asbest en zal te zijner tijd 

op een veilige manier worden verwijderd en afgevoerd naar de Milieustraat even verderop. 

De huidige schuur is te klein voor opslag van planken, paaltjes en machines. U kunt nu bij de 

oude schuur zien hoe planken, die bestemd zijn voor afscherming van de parkeerplaatsen, uit 

de schuur steken omdat de schuur te klein is. Diefstalgevoelig en onderhevig aan 

weersinvloeden zoals vocht, waardoor schimmels kunnen ontstaan. De nieuwe schuur wordt 

wat groter zodat deze zaken alsook de hakselaar en stronkenfrees daarin geplaatst kunnen 

worden. Ook is het de bedoeling om bij klussendagen de nieuwe schuur als sociaal centrum te 

laten fungeren inzake het bereiden van koffie, thee en hapjes voor de deelnemers. 

 

6. Klussendag. 

 

Er wordt een klussendag gehouden op zaterdag 7 april aanstaande. Dit is 

in het weekeinde van pasen. Wilt u zich dit jaar (weer) fysiek inzetten 

ten behoeve van het onderhoud van onze buitenplaats? Dit zouden wij 

zeer op prijs stellen! De start is om 11.00 h en wij verzamelen ons op de 

speelplaats. Wilt u zich van tevoren bij de secretaris opgeven? Graag 

uiterlijk 31 maart. 

 

 

7. Algemene ledenvergadering. 

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 19 mei 2012 in restaurant 

De Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE te Stegeren, telefoon 0529 457 272. Aanvang 

20.00 uur. Dit is traditiegetrouw de zaterdag na hemelvaartsdag. De agenda en andere 

relevante stukken worden u bijtijds toegestuurd, zoals het rapport van de in dit voorjaar 

gehouden woningschouw en een compact jaarverslag. Wij hebben verder de heer Opdam van 

de firma Noest (bosbouwer) uitgenodigd voor de vergadering. Hij geeft graag antwoord op 

vragen die u heeft over ons bos. Als u vragen wilt stellen aan de bosbouwer, zou u deze dan 

zoveel als mogelijk vooraf bij de secretaris willen indienen? 

 

8. Verhuur bungalow. 
 

Wilt u, indien u uw bungalow wel eens verhuurt, er voor zorgen 

dat een kopie van artikel 15 uit het huishoudelijk reglement 

duidelijk zichtbaar wordt opgehangen? Dan weet de huurder waar 

deze aan toe is en krijgen wij geen klachten. Wilt u er op toezien 

dat een huurder geen glas in het grijze afval bestemd voor de 

container gooit, want dit veroorzaakt gevaarlijke situaties bij het  

 

aanstampen van het vuil in onze container. De container wordt namelijk 

regelmatig voetmatig aangestampt om zoveel mogelijk afval in 1 keer 

te kunnen laten afvoeren en op deze wijze ook weer kosten te kunnen 

besparen. Een stuk glas in de voet willen wij toch niet op ons geweten 

hebben? En waarom zou een huurder glas in een grijze afvalzak doen 

als er een glascontainer beschikbaar is? Wel even een sleutel van de 

deur in het hek rondom de container aan uw huurder lenen en deze op 

het bovengenoemde wijzen alstublieft. 
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9. Verkoop en koop gebruiksrechten. 
Volgens mijn informatie staan er op dit moment 8 bungalows te koop, te weten de nummers 

11, 13, 23, 28, 40, 56, 77 en79. In 2011 zijn de gebruiksrechten van bungalows 21, 26 en 33 

verkocht. Begin dit jaar is het gebruiksrecht van bungalow 47 verkocht. Wilt u uw bungalow 

ter verkoop op onze website geplaatst hebben, stuur dan een e-mail met verkoopinformatie, 

inclusief foto, naar het bestuurslid de heer Willem Hilders, 

penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.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?  

 

10. Elektronische post. 

Om postzegels te sparen zou ik u (wederom) willen vragen of u post van onze vereniging via 

de e-mail zou willen ontvangen. Op dit moment zijn er 62 leden die elektronisch berichten 

van het bestuur ontvangen. Graag ontvang ik van u een bericht of u dit ook wilt. Ik heb veel e-

mailadressen geregistreerd maar doe uw actuele adres er dan voor de zekerheid nog even bij. 

Als u zich al eerder bij mij heeft aangemeld, hoeft u uiteraard niet te reageren. Als u 

elektronische post ontvangt is het van belang, net zoals bij fysieke postadressen, mij op de 

hoogte te houden van e-mailadres wijzigingen. 

 

11. Onze vereniging, de historie. 

Wist u dat onze secretaris verschillende meters aan archief heeft staan? Een prachtige 

verzameling aan oude ordners en vergeelde papieren, die in de loop der jaren van secretaris 

tot secretaris is overgedragen en een schat aan informatie in zich herbergt. Prachtig! Maar ook 

zeer ontoegankelijk.  

In de oprichtingsjaren werden notulen nog uitgewerkt op een typemachine, doorslagen 

werden gemaakt met behulp van carbonpapier, vandaar de nu nog gebezigde term ‘carbon 

copy’ (cc). Er zijn schitterende handgeschreven documenten bewaard. Prachtig om te zien, 

onmogelijk als je informatie zoekt. Bovendien lijkt elke secretaris er zo z’n eigen logistiek op 

na te hebben gehouden, de ordening gaat soms op jaartal, vaak op onderwerp en regelmatig 

ook op criteria die vermoedelijk alleen de betreffende archivaris nog weet. 

 

Met de gemeenschappelijke financiën werd zorgvuldig omgegaan: 

1981: “de schrijfmachine van de secretaris gaat het begeven. Weet één van de leden een zeer 

redelijke schrijfmachine tegen een zeer redelijke prijs te koop ten behoeve van de 

coöperatie?”  tel. nr....... 

 

Een middagje rechercheren levert leuke wetenswaardigheden op. 

Dat maakt vooral nieuwsgierig. Onder u zijn velen die al jaren 

recreëren op ons buitenverblijf en in uw eigen ‘archief’ zit 

ongetwijfeld het nodige opgeslagen dat onderdeel uitmaakt van de 

geschiedenis van ons bos.  

Nu we over gemakkelijker en veel toegankelijker middelen 

beschikken om zaken op te slaan en, niet onbelangrijk, weer terug 

te kunnen vinden, lijkt het ons van waarde uw verhalen op te 

schrijven en digitaal te bewaren op onze eigen website. 

 

Wij nodigen u uit om uw verhaal te schrijven. Of als u dat liever doet: ons uw verhaal te 

vertellen. Ik kom graag op een zaterdag of zondag bij u langs als u weer eens op de 

buitenplaats bent. Reageren kan middels bovenstaand (e-mail)adres. 

mailto:penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
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Om uw geheugen alvast wat op te frissen: 

 

Het allereerste begin: 

De Coöperatieve Vereeniging Buitenplaats de Hongerige Wolf G.A. werd op 27 oktober 1970 

opgericht ten overstaan van notaris Keetell te Amersfoort. Het NV Bouwfonds Nederlandse 

Gemeenten opende op 18 maart 1971 t.b.v. de Coöperatieve Vereeniging een krediet van Fl 

500.000,-- en op 6 maart 1972 kwam daar nog eens Fl. 600.000,-- bij. Potentiële kopers 

konden een lening bij het bouwfonds afsluiten. Voor de eerste ‘buitenhuisjes’, 41 in totaal, 

werd op 6 november 1970 een bouwvergunning verstrekt, de tweede bouwvergunning werd 

afgegeven op 6 juli 1971 voor nog eens 59 huizen. 

 

Het park werd aangelegd door Buiten-Stee NV te Hoevelaken, waarvan Jhr. Mr. L.J.H. van 

Spengler de directeur was. Al snel ontstond onvrede onder de leden over de gang van zaken 

door Buiten-Stee, zo valt uit ons archief op te maken. Wat er precies aan de hand geweest is, 

wordt uit de stukken niet duidelijk, wel belooft Buiten-Stee beterschap en is er daarna in het 

archief (op het eerste gezicht) niets meer over de kwestie te vinden. 

Weet iemand van de huidige leden nog wat er aan de hand was?  

 

Tijdens de Pinksterdagen in 1971 vestigden zich de eerste leden op de buitenplaats. 

In 1975 zijn alle 100 huizen overgedragen aan de leden van de Coöperatieve vereniging. 

 

Al in 1980 is te lezen dat het bestuur probeert de leden te leren het bos het bos te laten: “Het 

verwijderen van bomen is niet toegestaan, tenzij er toestemming is van het bestuur. Wij 

schreven het al eens eerder. Statuten en huishoudelijk reglement gelden niet alleen voor uw 

buurman maar ook voor uzelf”, schreef een bestuurslid toen al enigszins korzelig. 

 

Het bestuur maant de leden toch vooral niet te parkeren op onverharde wegen en rekening te 

houden met brandgevaar. Over verhuur, verblijf in het winterseizoen en onderhoud van de 

bungalows, worden aanwijzingen gegeven. 

(Ter illustratie zal een keurig uitgewerkte, deels met de hand geschreven en prachtig 

geïllustreerde mededeling gescand worden en op de website geplaatst. Er lijkt in 30 jaar tijd 

heel weinig veranderd......) 

 

In de eerste jaren werden de huizen in de periode eind augustus/begin september door een 

deel van de leden een week ter beschikking gesteld aan ‘Moveo’, wat stond voor ‘meer 

ontspanning voor ernstige oorlogsslachtoffers’.  

Ook in het archief de warme contacten die onze coöperatie 

onderhield met haar ‘naobers’ aan beide zijden:  

De geschiedenis van de camping wordt uit de doeken 

gedaan, die loopt van 1926, toen de familie Kat een 

boerderij pachtte, waarvan zij in 1962 eigenaar werd. Het 

boerenbedrijf veranderde in 1972 in een camping. 

Geschreven werd: ‘De bewoners van de coöperatie en de 

familie Kat onderhouden contact en de heer Kat leeft mee 

met het wel en wee op de buitenplaats.’ 

Aan de andere kant van de buitenplaats de familie Timmer: melding wordt gemaakt van de 

opening van een nieuwe koeienstal door dochter Riekje, vergezeld van haar geitje Mies. De 

(stads-)kinderen zijn welkom op de boerderij van Timmer. 
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Ook al in 1982 overleg met de gemeente Ommen. Met name wordt genoemd dat de gemeente 

forensenbelasting heft over het hele jaar, terwijl verblijf over het hele jaar (toen nog) niet was 

toegestaan. In een ledenvergadering van enkele jaren geleden werd door één van de leden 

genoemd dat de gemeente in ruil voor die forensenbelasting toestond dat de leden permanent 

op de buitenplaats mochten verblijven. In het archief is dat tot nu toe niet teruggevonden, 

maar dat wil niet zeggen dat er niets over te vinden zal zijn, in die meters ordners. Wel te 

vinden was dat de gemeente verblijf zonder vergunning buiten het seizoen toestond in de 

periode 12 t/m 30 oktober, 21 dec t/m 8 januari en 11 t/m 29 februari. Kennelijk was dus 

winterverblijf niet toegestaan? 

 

Tot zover een indruk uit ons gezamenlijke archief, zorgvuldig bewaard en opgeslagen door de 

opeenvolgende secretarissen. Mochten er nu bij u in uw geheugenpaleis deuren zijn open 

gegaan naar verhalen die u met ons wilt delen, dan horen wij dat graag. U kunt uw verhaal 

sturen naar het bestuur of ondergetekende uitnodigen om uw verhaal te vertellen. Wij zijn erg 

benieuwd.... 

 

Jet de Hoop 

 

 

 

Tot slot: 

 

Geniet van het voorjaar, hopelijk tot ziens op 7 april en wellicht tot ziens op de Algemene 

Ledenvergadering! 

 

 

Namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

Bijlage: ledenlijst 

 

 

 

 


