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Najaarsbulletin 2015 
 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten circa 17 graden celsius, een temperatuur die 

begin november zelden wordt bereikt. Of dit nu komt door de opwarming van de aarde ten 

gevolge van CO2 uitstoot en wellicht het (veel actievere) methaangas dat uit de zeeën opstijgt, 

is onderwerp van discussie. Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de 

eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats (COP21). 

In de afgelopen 20 conferenties is helaas maar bar weinig resultaat geboekt. Elk nadeel heeft 

zijn voordeel: de opwarming resulteert in minder gebruik van fossiele brandstoffen voor 

verwarming.  

 

Nog even doormijmerend het volgende: 

 

Vorig jaar zag ik de goudvink rond mijn huisje op de HW. 

De goudvink is een stevige vink, met een 'stierennek', die ondanks 

zijn opvallende uiterlijk vaak over het hoofd wordt gezien, omdat 

hij zo schuw is en zo'n verborgen leven leidt. De goudvink wordt 

ook wel als kooivogel gehouden. Dit laatste lijkt mij een slechte 

zaak. 

 

De afgelopen zomer zag ik opeens een appelvink. Deze vogel 

kende ik natuurlijk wel van een plaatje uit Petersons vogelgids, 

maar dit was de eerste keer dat ik de vogel in het echt zag. Hebt u 

wel eens een punt kersenvlaai gegeten, waarin nog een pit bleek te 

zitten? Menigeen heeft hierop al kiezen, kronen en bruggen 

stukgebeten. Zo niet de appelvink. Deze vink heeft zo'n krachtige 

snavel dat een kersenpit schijnbaar moeiteloos gekraakt wordt. 
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1. Klussenmiddag.  

 

Afgelopen 12 september was het weer klussenmiddag. 

De aanmeldingen verliepen dit jaar wat stroef, maar er waren toch weer 

ruim 30 leden inclusief aanhang vertegenwoordigd. 

Het opsnoeien van de struiken en bomen over de gehele Buitenplaats is 

elk jaar een terugkomende grote klus. Er wordt hiermee voorkomen dat 

de paden dichtgroeien en hulpdiensten de bungalows niet meer kunnen 

bereiken. Een groep stoere werkers was bezig met het wegwerken van 

een grote bult snoeiafval op de stortplaats bij huisje 50 en de op die dag 

gesnoeide takken.  

 

De wegbewijzering is weer 

schoongemaakt en rechtgezet 

en daarnaast is De Schuur 

gebeitst. Ondanks de 

weervoorspellingen was het 

de gehele middag gelukkig 

fantastisch mooi weer. 

 

 

Na afloop was er een welverdiende borrel, waarbij we met zijn allen 

nog heerlijk in de zon hebben kunnen zitten en van de verzorgde hapjes 

konden genieten. 

Tonnie Klein Heerenbrink en alle mensen die haar hebben geholpen bij 

het samenstellen van de hapjes en drankjes worden hartelijk bedankt. 

 

   

2. Verkopen gebruiksrechten 

 

Na het verschijnen van het voorjaarsbulletin dit jaar zijn er tot nu toe drie gebruiksrechten van 

huisjes verkocht. 

 

- Bungalow 70 verkocht door mevrouw Hoogenberk den Tex, wonende te Leiden, aan 

de familie Dekkers, wonende te Amsterdam op 15 juni 2015. 

- Bungalow 56 verkocht door mevrouw Dragt, wonende te Balkbrug, aan B. van 

Kampen en R. Korthout, wonende te Purmerend op 20 juli 2015. 

- Bungalow 49 verkocht door de heer Neerken, wonende te Amersfoort, aan de familie 

Neerken/Hein, wonende te Vleuten op 29 oktober 2015. 

 

Als bijlage vindt u de actuele ledenlijst. 

 

Als u het gebruiksrecht van uw recreatiewoning wilt verkopen kan dit ook via onze website 

worden aangeboden. Geef s.v.p. aan mij door wanneer u uw huisje te koop zet. Wilt u uw 

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

verkoopinformatie, inclusief foto’s, naar bestuurslid de heer Willem Hilders, 

penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl.  
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3. Afscheid van onze voorzitter 
 

Helaas moet ik u mededelen dat onze voorzitter mevrouw 

Carolien Giesen ons voorlopig gaat verlaten. Zij gaat voor 

enkele jaren verhuizen naar en werken op Sint Maarten. 

Hiermee wordt niet het dorpje in Noord Holland bedoeld maar 

het eiland in het caribisch gebied dat deel uitmaakt van de 

voormalige Nederlandse Antillen. Tja, dan wordt het 

voorzitten van vergaderingen in Stegeren toch wel erg 

ingewikkeld. Carolien Giesen wordt hartelijk bedankt voor haar goede, zakelijke maar zeker 

ook vriendelijke voorzitterschap in de afgelopen jaren! 

Er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe voorzitter. Kandidaten kunnen zich bij mij melden. 

 
 

4. Scheiden van afval 

 

De meesten van ons scheiden natuurlijk op de Hongerige Wolf het 

afval net zo keurig als op het vaste woonadres. Toch vindt onze 

toezichthouder de heer Jan Klein Heerenbrink nog regelmatig glas 

tussen het plasticafval en zelfs karton in de glasbak en ook glas, 

papier en plastic in de restafvalcontainer. Wij hopen dat het afval 

nog netter gescheiden gaat worden zodat wij geen problemen 

krijgen met de afvalverwerker. Er is gekozen voor het gescheiden inzamelen van ons afval op 

de buitenplaats vanuit milieuoverwegingen maar zeker ook vanwege de lagere kosten die dit 

met zich meebrengt. Het verwerken van het (grijze) restafval is veel duurder dan glas, papier 

of plastic. Ikzelf vind het haast een sport om thuis zodanig te scheiden dat er haast geen 

restafval meer overblijft. Mijn restafval bestaat voor het grootste deel uit (grijze) as van de 

houtkachel. 

 

5. Takkenzooi. 

 

Er wordt aan u gevraagd om snoeiafval op de 

daarvoor bestemde plaatsen op de buitenplaats te 

deponeren. Het is de bedoeling dat bladafval in een 

kuil ter plaatse wordt gedumpt en dat takken 

daarnaast apart op een hoop worden gelegd, het 

liefst met de afzaagkant in één richting, dit laatste 

om het versnipperen te vergemakkelijken. 

Kortgeleden heeft een aantal van uw bestuursleden 

weer afval versnipperd en de foto hiernaast illustreert wat er gebeurt als er veel te veel 

bladafval tussen de takken zit. Wij vragen u vriendelijk om uw medewerking. 

 

6. AED cursus 

 

Komende 16 (of 23 januari) volgt een aantal bestuursleden weer 

een AED-cursus, samen met enkele buurtgenoten. Deze cursus 

vindt al enkele jaren plaats bij de gastvrije familie Stoevelaar die 

woont tegenover onze buitenplaats. U weet dat wij een AED 

(Automatische Externe Defibrillator) hebben hangen aan de 

woning van onze toezichthouder. Wij hopen natuurlijk dat dit 
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apparaat nooit gebruikt zal gaan worden in geval van een lid, gast of omwonende met een 

hartprobleem. Het is wel zaak dat enkelen van ons de cursus jaarlijks volgen om de 

vaardigheid up to date te houden. Als u interesse heeft in de cursus dan kunt u zich bij mij 

opgeven. 

 

7. Boomwortels 

 

In de afgelopen maanden is een aantal vrijwilligers bezig geweest met het 

verwijderen van boomwortels uit enkele paden. Een bospad is gelukkig geen 

asfaltweg maar deze paden dienen wel ontdaan te worden van de meest 

gevaarlijke grote boomwortels. Dit was een enorme klus waarbij wederom 

goed gebruik is gemaakt van onze stobbenfrees. Dit apparaat heeft zichzelf al 

vele malen terugverdiend. Komend jaar zullen ook de boomwortels op de 

parkeerplaatsen worden aangepakt. Het bestuur is bezig met het aanvragen van 

enkele offertes omdat de tegels op de parkeerplaatsen haast niet te tillen zijn en 

al snel stukgaan wanneer wij zouden pogen deze zelf te verwijderen. Veel 

kunnen wij zelf maar sommige zaken dienen te worden uitbesteed. 

 

 

8. Verlichting op de buitenplaats 

 

De armaturen in de lantaarnpalen op onze buitenplaats zijn aan 

vervanging toe. De technische levensduur van deze armaturen is 

bereikt en onderdelen worden steeds moeilijker verkrijgbaar. Om 

op energiekosten te kunnen besparen wordt nagedacht over LED-

verlichting in plaats van conventionele TL- of spaarlamp-

verlichting. Komend jaar zal het een en ander worden aangepakt. 

 

 

9. Vuurkorven 

 

Het gebruik van vuurkorven is levensgevaarlijk in ons bos. De brandweer 

geeft aan geen vuurkorven meer toe te staan. Het gebruik ervan op onze 

buitenplaats is dus vanaf nu verboden. Het is de bedoeling dat op de 

komende algemene ledenvergadering in mei door de brandweer een lezing 

zal worden verzorgd over brandgevaar in ons bos. Wij hebben al geruime 

tijd, tot tevredenheid van de brandweer, bordjes met verwijzingen naar de 

huisjes op ons park en de bomen rond de paden zijn op advies van de brandweer zodanig 

gesnoeid dat er een brandweerauto van 3 meter hoog langs kan.  

 

10. forensenbelastingperikelen 

 

Samen met collega-parkbesturen heeft uw bestuur bereikt dat de verhogingen van de 

forensenbelasting voor de jaren 2016 en 2017 zijn teruggedraaid. Een voorbeeldbrief voor het 

aantekenen van bezwaar wordt in begin 2016 aan u toegestuurd. De verhogingen terugdraaien 

voor in de toekomst zal hoogstwaarschijnlijk niet lukken, maar er is wel vanuit het collectief 

van recreatieparken het signaal afgegeven dat dit niet weer moet gebeuren. Daarnaast zijn de 

gezamenlijke parken van mening dat een rechtszaak de gemeente Ommen nog meer onder 

druk zal zetten om ons de komende jaren buiten schot te houden. 
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Een groep van drie experts zal een aantal door onze voorzitter geselecteerde advocaten 

benaderen voor de juiste partner en keuzes hierin. Eén van de keuzes zou een proefproces 

kunnen zijn, alleen blijft bezwaar aantekenen tegen de gemeente door alle betrokken leden 

onverlet nodig. 

 

11. Ten slotte  
 

Ik vermeld nogmaals dat wanneer u een brievenbus wilt plaatsen dit dient te gebeuren op de 

centrale plek in het park bij alle andere brievenbussen. Het de bedoeling dat u dan een 

zogeheten PTT bus plaatst maar deze wordt niet meer geproduceerd. Een alternatief hiervoor 

is verkrijgbaar bij http://www.brievenbuswebshop.nl/tnt-brievenbus-cofa (Zie voor deze link 

ook onder FAQ’s op onze website.)  

Alleen de kleur groen is toegestaan. 

 

Een heel goed najaar toegewenst, ook op onze buitenplaats! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

Bijlagen: 

 

- actuele ledenlijst 

- notulen ALV 2015 

 

http://www.brievenbuswebshop.nl/tnt-brievenbus-cofa

