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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  

__________________________________________________________________________ 

 

Voorjaarsbulletin 2014 
 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Na een uitzonderlijk lange ‘herfst’ die de hele winter heeft geduurd, is het voorjaar begonnen 

wat zich onder meer uit in de eindeloze liedjes van de uit Zuid-Spanje/Noord-Afrika 

teruggekeerde tjif tjaffen. Een klein vogeltje dat een onomatopee is dus zijn eigen naam zingt. 

 

Dit voorafje gaat over duurzaamheid, geïnspireerd door twee besluiten die de afgelopen tijd 

zijn genomen door uw bestuur.  

 

Het eerste besluit betreft de op 28 maart geïnstalleerde nieuwe 

afvalcontainers die de oude (niet gebruikersvriendelijke) stalen 

container hebben vervangen. U ziet hiernaast een foto van de nieuwe 

containers. Er zijn 5 m
3
 containers voor plastic, papier en grijs afval 

(alleen vuilniszakken) alsmede een 3000 liter container voor glas 

geplaatst. De containers zijn zeer gemakkelijk te bedienen. 

Wij vinden dit een grote en duurzamere verbetering en u wordt 

vriendelijk verzocht om al vooraf plastic, papier, glas en grijs afval te 

scheiden. De kosten voor verwerking van plastic, papier en glas liggen 

een stuk lager dan die voor de verwerking van grijs afval. Het is dus 

zaak om de grijze afvalstroom te minimaliseren. Ikzelf heb thuis 

gemerkt dat het grootste volumedeel aan afval wordt veroorzaakt door plastic. Als wij allen 

goed ons afval scheiden betekent dit dat de parkkosten laag gehouden kunnen worden, ook 

voor in de toekomst. 

 

Als u grof afval heeft dan is het niet toegestaan om dit naast de 

containers te dumpen. Het gebeurt nog regelmatig dat sommige 

leden grof vuil naast de container plaatsen. Zo van, “ruimen 

jullie dit maar op”! Wij draaien dan allen op voor de gemaakte 

kosten, want die worden in rekening gebracht door de Rova 

waar dit type afval naartoe hoort te worden gebracht. De Rova 

bevindt zich circa twee kilometer ten oosten van onze 

buitenplaats aan de Coevorderweg 48 te Stegeren. Het kan niet 

zo zijn dat een lid op deze wijze bijvoorbeeld een tientje aan kosten wil ontlopen door grof 

afval te dumpen om het door anderen op kosten van de vereniging op te laten ruimen.  
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Het tweede besluit dat genomen is, is dat de grijze elektriciteit geleverd door Essent, welke 

we gebruiken voor met name onze straatverlichting, omgezet is in groene stroom. Het betreft 

hier een kostenneutrale omzetting. 

 

1. Wegzagen van bomen en nieuwe aanplant. 

 

In overleg met de heer Opdam van de firma Noest is een 

zorgvuldige afweging gemaakt over een aantal weg te zagen bomen. 

Dit in het kader van ons bosonderhoud. Afgelopen tijd heeft een 

aantal leden van het bestuur de heer Jan Klein Heerenbrink geholpen 

met het wegzagen van deze bomen. Het betrof bomen die voor ons 

veilig waren om te zagen. Er is een lier aangeschaft om een boom te 

dwingen een bepaalde kant op te vallen. Er is door eigen inzet circa 

10 m
3
 aan houtopbrengst ontstaan. Bosbouwer Noest heeft eind 

maart de bomen weggezaagd waarvan het voor ons niet verantwoord 

was om deze zelf weg te halen of die op lastiger plaatsen stonden. 

Ook hier is circa 10 m
3
 aan houtopbrengst ontstaan. Deze circa 20 

m
3
 is inmiddels aangeboden aan de leden per e-mail. Leden kunnen zich voor maximaal 2 

m
3
 aan houtstammen aanmelden bij de secretaris. Op 26 april wordt het hout voor een 

symbolische prijs van € 10,- /m
3
 verkocht aan leden. 

 

In het kader van ons bosplan voor de lange termijn, zijn wat berken en (douglas)sparren 

gekapt in verband met hun beperkte levensduur en gevaar voor ‘windworp’. Daarnaast zijn 

verschillende nieuwe bomen en struiken aangeplant. Nieuwe aanplant die u kunt aantreffen 

zijn de beuk, linde, tamme kastanje, eik, hazelaar en de krent. Alles in goed overleg met de 

heer Opdam van de firma Noest, de bosbouwer die ons begeleidt bij ons bosonderhoud.  

Wij hebben zoveel mogelijk zelf gedaan, maar een paar grote bomen heeft de firma Noest dus 

voor ons weggezaagd. De nieuwe aanplant is door ons zelf verzorgd. 

 

Dit zijn allemaal goede zaken voor onze buitenplaats maar zoals in elke gemeenschap is er 

ook een minpunt te bespeuren. Er is het bestuur een lid bekend dat zonder toestemming jong-

volwassen eiken ‘verminkt’ door de top eruit te zagen. Er wordt door ons gewezen op het feit 

dat een volwassen eik al gauw € 10.000,- kost en dat wij een dergelijk bedrag, indien wij een 

lid op heterdaad betrappen, ook in rekening zullen brengen en/of dat lid zullen royeren.  

 

2. De nieuwe loods. 

 

De bouw van onze nieuwe loods nadert het eindstadium. In 

de loods is al een deel bestraat en de kozijnen zijn geplaatst. 

Er worden nog ruiten gezet en toegangsdeuren en 

verlichtingsarmaturen aangebracht. 

Net zoals een boot een naam heeft willen wij dat de loods 

ook een naam krijgt. Daarom willen wij hierbij een 

prijsvraag uitschrijven voor een toepasselijke naam voor 

onze loods. De prijs bestaat uit een cadeaubon van 50 euro 

voor de beste ingezonden naam. Wellicht kunt u een 

toelichting geven over hoe een naam tot stand is gekomen als deze niet direct duidelijk is.  

Het bestuur bepaalt in de eerstvolgende bestuursvergadering wie de winnaar wordt.  

Uiterste datum voor een reactie is 9 mei 2014. Wij zijn benieuwd!  
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3. Klussendag 
 

De eerstvolgende klussendag zal worden gepland in september van 

dit jaar. Nadere gegevens over datum en tijd volgen nog. Wij hopen 

dat u zich dan (weer) wilt inzetten voor het onderhoud en de 

verbetering van de inrichting van onze buitenplaats.  

 

 

4. Verkopen gebruiksrechten. 

 

Er zijn tot nu toe in dit jaar de gebruiksrechten van twee bungalows verkocht. 

 

Mevrouw Dekker-Timmerman uit Vlissingen heeft haar gebruiksrecht van bungalow 51 

verkocht aan de familie De Blok / Lakerveld, wonende te Amsterdam op 10 januari 2014. 

 

Mevrouw Mans nu wonende te Moncarapacho (Portugal) heeft haar gebruiksrecht van 

bungalow 38 verkocht aan de familie Hoogenberk uit Wageningen op 3 februari 2014. 

 

Er staan nu, voorzover dit bij het bestuur bekend is, 11 bungalows 

te koop, te weten de nummers: 
4, 11, 13, 16, 20, 23, 31, 56, 77, 79 en 98. 

Wilt u uw bungalow ter verkoop op onze website geplaatst 

hebben, stuur dan een e-mail met verkoopinformatie, inclusief 

foto(‘s), naar het bestuurslid de heer Willem Hilders, 

penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl. Wanneer u van 

plan bent om uw bungalow te verkopen, geef dit dan s.v.p. door 

aan de secretaris. Wilt u er als lid op toezien dat, indien u een makelaar inschakelt, deze 

makelaar geen onwaarheden in de verkooptekst zet, zoals dat permanente bewoning 

toegestaan zou zijn? 

 

5. Algemene ledenvergadering (ALV) 

 

Deze zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 31 mei aanstaande 

vanaf 14.00 uur in een zaal van Restaurant de Bootsman:  

Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren 

www.debootsman.nl  

 

Dit is volgens traditie de zaterdag na hemelvaartsdag. Het 

merendeel van de leden heeft te kennen gegeven dat de middag 

een goed dagdeel is om de jaarvergadering te houden. 

Begin mei krijgt u de agenda met toelichting en bijlagen toegestuurd. 

 

6. Regels op ons park. 

 

Deze paragraaf wordt regelmatig in de bulletins geplaatst om (sommige) leden (nogmaals) te 

wijzen op enige zaken die niet door de beugel kunnen. Toch nog enkele leden houden zich 

niet aan de afspraken die zijn gemaakt bij aanschaf van hun gebruiksrecht. De regels uit 

Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn er niet voor niets en dienen ertoe om onze 

buitenplaats leefbaar te houden voor ons allen. Twee kenmerkende voorbeelden van storend 

gedrag: 
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- Het hierboven al genoemde zonder toestemming omzagen van bomen. Herplanten van 

gelijkwaardige bomen kan flink in de papieren gaan lopen. 

 

- Er zijn leden die snoeiafval storten op de daarvoor bestemde plaatsen 

maar dan wel op het verkeerde tijdstip. Dit maakt het versnipperen ervan 

moeilijker omdat snoeiafval al snel tot ontbinding overgaat. Houdt u zich 

s.v.p. dus aan de maanden maart, juni of oktober waarin snoeiafval gestort 

mag worden. Op de ALV van 2013 is overigens afgesproken dat ook in 

februari snoeiafval op de daarvoor bestemde plaatsen mag worden gestort. 

 

7. Akten van overdracht en installatie. 

 

Het contact met de nieuwe huisnotaris Bentum Nijboer verloopt optimaal. Het contact per e-

mail is zeer snel (binnen een uur), dit in tegenstelling tot de oude notaris waar je wel eens een 

week moest wachten op een antwoord op een vraag. Als er al een antwoord kwam..... 

Zoals u weet ben ik bezig met het inventariseren van de overdrachtsakten van onze huisjes. 

Het is mijns inziens van belang dat ik kopieën heb van de akten van alle huisjes. Als u uw 

gebruiksrecht wilt verkopen dan hoeft er niet gezocht te worden naar uw eigendomsbewijs. Er 

zijn leden die er tot hun schrik achterkwamen dat zij niet (meer) in het bezit waren van een 

eigendomsbewijs. Een kopie van deze akte kan opgevraagd worden bij de vorige notaris 

Bolscher te Amersfoort. Er zijn dan wel administratiekosten verschuldigd. 

Ik verzoek de eigenaren van de gebruiksrechten van de hierna genoemde huisjes nogmaals 

vriendelijk om mij een kopie van de akte van overdracht en installatie te sturen. Voordat ik 

met deze actie begon waren er minder dan 50 kopieën in mijn bezit en dat aantal is nu 84 

kopieën. Het moeten wel kopieën zijn van akten die voorzien zijn van een notarisstempel. Een 

kopie van een overeenkomst getekend door koper, verkoper en makelaar representeert geen 

eigendomsbewijs en is derhalve niet geldig. 

De akten die ontbreken betreffen de huisjes: 

 

10, 18, 20, 31, 46, 56, 64, 72, 74, 78, 87, 88 (hier heb ik alleen een ontwerpakte van) 

7, 45, 54, 98 (hier heb ik niets van)  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

 

 

 

 

Bijlage: ledenlijst 

 


