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Najaarsbulletin 2016 
 

Woorden vooraf 

 

Het is nu duidelijk herfst en op de buitenplaats is het rustig. 

 

Binnen het bestuur heerst een goede sfeer maar ik heb de inmiddels 90 leden die 

verenigingspost uitsluitend per e-mail ontvangen al eerder bericht over vacatures binnen het 

bestuur. 

Onze penningmeester de heer Willem Hilders stelt zijn 

functie beschikbaar nadat hij vanaf 2005 (!) het 

penningmeesterschap vakkundig heeft vervuld. Daarvoor 

wordt Willem zeer bedankt! Hij gaat verhuizen en heeft de 

komende tijd zijn handen vol aan zijn nieuwe huis en zal 

daardoor minder tijd hebben om op de buitenplaats te 

verblijven. Zijn huisje 81 staat daarom te koop. De heer 

Henk van Duuren heeft ook zijn functie ter beschikking 

gesteld wegens persoonlijke omstandigheden maar voor hem heeft ons lid Frans Veenstra van 

bungalow 80 zich aangemeld ter vervanging. Henk is vanaf 2008 met hart en ziel bestuurslid 

geweest waarvoor hij zeer wordt bedankt! Wij zijn heel blij dat Frans heeft aangeboden Henk 

te willen vervangen. Ikzelf ga in plaats van in een bos voorlopig recreëren op het water en heb 

mijn huisje 32 te koop staan. Sinds 2010 heb ik de functie van secretaris met veel plezier 

vervuld. Het is niet uitgesloten dat ik ooit weer eens een gebruiksrecht koop op onze 

buitenplaats maar twee recreatiewoningen is mij voorlopig te veel. 

 

Hiermee kom ik automatisch op het feit dat er dringend gezocht wordt naar leden die een 

bestuursfunctie zouden willen vervullen. Met name dus de functies van penningmeester en 

secretaris. Kunt/wilt u hier 1 a 2 uur per week voor vrijmaken? Dat zou heel fijn zijn. 

 

Beide functies zijn zeer interessant en geven een goed beeld van wat er zich op onze  

buitenplaats afspeelt. En belangrijk: u kunt direct invloed uitoefenen op het 

operationele/tactische beleid. Ikzelf was maximaal zo’n 2 uur per week kwijt als secretaris. 

De functieomschrijvingen die ik al per e-mail had verstuurd voeg ik nog eens toe aan dit 

bulletin. De functie van secretaris zal wellicht zeer spoedig moeten worden ingevuld omdat ik 

in serieuze onderhandeling ben met een koper van mijn gebruiksrecht. 
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Wilt u zich beschikbaar stellen? Dat zou heel fijn zijn en geeft Willem Hilders en mijzelf de 

mogelijkheid om u ‘in te werken’.  

 

Graag een e-mail naar secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

en/of penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl . 

 

Zeer bedankt alvast voor uw reactie! 

 

 

1. Rioolbelasting 

Een bijdrage van ons bestuurslid Jurjen Zijlstra: 

 

Er is in april van dit jaar een collectief bezwaar als coöperatie ingediend aangaande de 

opgelegde rioolbelasting. De reden hiervoor was dat de kaveleigenaren van recreatiepark 

Schatzenburg te Menaam 50% over de afgelopen 5 jaren hebben mogen ontvangen. De 

gemeente heeft erkend dat wij als recreanten veel minder ge-/verbruiken dan gewone 

huishoudens. 

Op 8 september heeft de gemeente Ommen ons bezwaar afgewezen omdat wij als coöperatie 

geen gebruiker van de objecten zijn. 

Als bestuur stellen wij het volgende voor: 

 Als u van de gemeente een rioolaanslag over 2017 krijgt, maakt u als 

bungalowgebruiker bezwaar. 

 Aangezien we 6 weken de tijd voor een bezwaarschrift hebben, zullen wij een 

voorbeeldbrief binnen 2 weken aan u voorleggen. 

 Na de vakantie in 2017 zullen de eerste reacties van de gemeente loskomen. 

 Naar aanleiding van deze reacties zullen wij als bestuur ons nader beraden en 

eventuele vervolgstappen nemen. 

 

Wij hopen dat alle leden massaal aan dit bezwaar gaan deelnemen. 

 

2. Klussenmiddag.  

 

Wederom een bijdrage van ons bestuurslid Jurjen Zijlstra: 

 

De klussenmiddag op 24 september jongsleden was zo druk bezet dat ik Jan op het laatste 

moment nog heb gevraagd enkele klussen op het park aan te wijzen, zodat we voor iedereen 

nuttig werk hadden. De opkomst bestond uit bijna 50 deelnemers van jong tot oud. Ook leden 

die net hun bungalow hadden aangeschaft deden volop mee. We 

hadden naast de hoge opkomst ook nog eens fantastisch mooi weer 

en dat maakte het enthousiasme en de inzet alleen maar groter. Naast 

het opsnoeien van de bomen en struiken, het versnipperen en laurier 

bijknippen, hebben we ook de wegbewijzeringen en de  lantaarnpalen 

schoongemaakt. Op de hoek naar bungalow 6 toe hebben we palen 

gezet, waardoor het gemakkelijker door Jan kan worden 

onderhouden en men ook niet de berm kapot rijdt. De ingang van de 

stortcontainers is gemaakt en 2 groepen hebben balsemien verwijderd. Het verzoek tijdens de 

ALV om naast de drempels wat meer ruimte te maken voor fietsers is ook (bijna)  

gerealiseerd.  
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Dus was het net als andere jaren weer een zeer intensieve dag, die afgesloten werd met 

lekkere hapjes en drankjes. Ons aftredend lid, Henk heeft nog een bord gemaakt voor het 

OERR kinderproject. 

 

Tot volgend jaar, 

Jurjen Zijlstra 

 

3. Project OERR 

Een bijdrage van ons bestuurslid Tineke krikke: 

 

 

Op verzoek van leden van onze CV is in 2015 het 

project OERR gestart. Een natuurspeelplaats voor 

kinderen, geheel in lijn met de huidige projecten 

van ‘Natuurmonumenten’. ‘OERRR is gewoon 

buiten bezig zijn. Lekker buiten spelen en de natuur 

ontdekken’. Meerdere leden en meerdere leden met 

kinderen hebben zich tijdens de ALV van 2016 

spontaan opgegeven voor de uitvoering van het 

plan. De uitvoering van het project is op een extra 

klussendag op 17 september door een aantal 

enthousiaste leden, betrokken kinderen en 

bestuursleden verricht. 

Verdere afwerking vindt in 2e termijn plaats. 

 

4. Verkopen gebruiksrechten 

 

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

van huisjes verkocht. Er staan veel huisjes te koop maar er wordt dus ook veel verkocht.  

 Bungalow 60 verkocht door fam. Wijnands wonende te Amersfoort aan mevrouw J. 

A. Timmer -Smoes, wonende te Stegeren, op 25 juni 2016. 

 Bungalow 69 verkocht door de familie Wijnen wonende te Geldrop aan J.H.M E. 

Lardinois en P.J.W. Schijff, wonende te Deventer op 29 juni 2016. 

 Bungalow 23 verkocht door de familie Brakert wonende te Den Ham aan P. Reinink 

en Y. Reinink de Vries wonende te Meppel op 2 september 2016. 

 Bungalow 77 verkocht door de familie Roesink wonende te Enschede aan G.W. 

Schuttert en A.R. Aufderhaar wonende te Ommen op 4 oktober 2016. 

 

Op dit moment wordt het gebruiksrecht van Bungalow 68 verkocht. 

 
 

5. Scheiden van afval 

 

Onze toezichthouder de heer Jan Klein Heerenbrink meldde mij 

kortgeleden dat het soms nog gebeurt dat glas, plastic en papier 

gewoon bij het restafval worden gedumpt. Dit kan ons op extra 

kosten jagen. Bijna alle leden scheiden volgens mij netjes het afval, 

net zoals thuis. Het verwerken van het (grijze) restafval is veel 

duurder dan van glas, papier of plastic.  
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6.  Informatie huisartsenpost Hardenberg 

 

Het telefoonummer voor direct noodzakelijke medische hulp in de avond, nacht, feestdagen 

en weekenden is 0900 333 6 333. U wordt dan te woord gestaan door een assistent die een 

aantal vragen stelt. U krijgt dan advies van deze assistent. Of een huisarts belt u terug of u 

wordt uitgenodigd voor een bezoek aan de huisartsenpost. Neem dan altijd uw 

identiteitsbewijs mee. Het kan ook zijn dat de huisarts bij u langskomt. Indien hulp nog 

dringender/spoedeisender is kunt u uiteraard ook 112 bellen. 

 

7. Post in bestuursbrievenbus 

 

Het komt soms voor dat er uit de bestuursbrievenbus geadresseerde post wordt gehaald van 

leden die zelf geen brievenbus op de buitenplaats hebben. Wilt u ervoor zorgen dat, als u post 

naar de Hongerige Wokf laat sturen, dat u dan een eigen brievenbus plaatst?  

(Groen conform de andere brievenbussen, zie de vorige bulletins).  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

8. Ten slotte  

Wij hopen op een goede continuering van de  

bestuurlijke bezetting van de buitenplaats. 

Het spijt mij dat dit bulletin dit keer voor een 

groot deel in het teken staat van bestuurs-

wisselingen maar het is van groot belang datgene 

wat inmiddels door het huidige bestuur is 

opgebouwd goed te onderhouden en nog te 

verbeteren. 

 

Wij wachten (met veel dank alvast) uw reactie dus af.  

 

Een heel goed najaar toegewenst, ook op onze buitenplaats! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens alle bestuursleden, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

Bijlagen: 

 

- actuele ledenlijst 

- notulen ALV 2016 

- 2 functieomschrijvingen 


