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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 2016 
 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Het is weer voorjaar ook al is deze al afgelopen winter aangebroken.  

De mezen zijn wederom druk in de weer om de drie door mij schoongemaakte nestkastjes te 

gaan vullen met nestmateriaal en daaropvolgend de eitjes. Ik heb gelezen dat de mezen het 

wellicht moeilijk krijgen omdat deze afhankelijk zijn van rupsen welke laatste zich veel 

sneller aan klimaatverandering kunnen aanpassen dan hun verorberaars. De 

rupsen komen dus eerder dan de mezen aan hun nesten beginnen. Wellicht 

moet ik naast de pinda’s en vetbollen ook rupsen gaan voeren 

binnenkort…… 

 

De springbalsemien en duizendknoop lijken redelijk in toom gehouden te 

zijn mede dankzij uw hulp. Zie het plaatje van de duizendknoop hiernaast. 

Alertheid blijft echter gewenst. 

 

Uw bestuur heeft weer een aantal keren overleg gehad deze winter en daarbij opperde ons 

bestuurslid mevrouw Tineke Krikke om eens uitgebloeide bolletjes van hyacinten, tulpen, 

narcissen, blauwe druifjes sneeuwklokjes, krokussen en wellicht nog van meer soorten mee te 

nemen en her en der op aardige plekken op onze buitenplaats te poten. Dat levert in het 

voorjaar van 2017 en daarna wellicht een nog mooiere bloemenpracht op. 

 

Er heeft afgelopen winter weer veel bosonderhoud plaatsgehad en er zijn 

wederom flink wat stammen vrijgekomen (ruim dertig kuub) die weer voor 

de (symbolische) prijs van 10 euro per m3 aan belangstellende leden zijn 

verkocht. Uw bestuursleden Willem Hilders en ikzelf verzorgen deze 

houtverkoop en uitsluitend via e-mail wordt hierover met gegadigden 

gecorrespondeerd. Ons vriendelijke doch dringende verzoek is om onze 

toezichthouder de heer Jan Klein Heerenbrink niet met deze houtverkoop te 

belasten. Dit verstoort de communicatie en de logistiek inzake deze 

houtverkoop. De houtuitgifte was dit jaar weer een prettig gemeenschappelijk 

moment. Het is fijn om veel bomen zelf te kunnen rooien zodat flink op kosten kan worden 

bespaard en om ook zelf de ‘eigen kweek’ na droging op te kunnen stoken.  
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Bomen bestemd voor haardhout kunnen het beste voordat het voorjaar start worden gekapt. 

Zo doen de Noren het al eeuwen. Op dat moment bevatten de stammen nog weinig sappen en 

is het hout al na een half jaar droging te stoken, mits dit in de vrije lucht wordt gestapeld. Ik 

kan u het boekje ‘De man en het Hout’ geschreven door de Noor Lars Mytting van harte 

aanbevelen als u van stookhout houdt.  

 

1. Kinderspeelplaats. 

 

Een bijdrage van ons bestuurslid Tineke Krikke, na attendering door ons lid Mirte Hartman: 

 

Een stap buiten de deur, is een stap in OERRR. OERRR is buiten. Buiten waar je altijd iets 

beleeft en waar het avontuur naar je glimlacht. OERRR wil alle kinderen van 0 tot 12 jaar zelf 

de natuur laten ontdekken. 

Wij willen OERR introduceren op onze buitenplaats `de 

Hongerige Wolf`. 

Zijn er leden van onze Coöperatieve Vereniging: ouders of 

grootouders die samen met een aantal bevlogen (bestuurs)leden 

een OERR natuurspeelplaats willen helpen aanleggen in eigen 

beheer? 

Er komt water aan te pas, modder, boomstammen, bosgrond, 

paaltjes, boomstronken. Wie wil zich ook inspannen, is niet bang om vies te worden en gunt 

de kinderen om het bos echt te beleven? Wellicht willen er kinderen ook meewerken aan dit 

‘smerige werk’? 

Meldt u zich bij ons bestuurslid Tineke Krikke, t.krikke@quicknet.nl , 06-37662710. 

 

 

2. Forensenbelasting, WOZ en Rioolheffing. 

 

Een bijdrage van ons bestuurslid Jurjen Zijlstra: 

 

Forensenbelasting: 

Er is in de afgelopen tijd veel werk verricht, in het bijzonder door ons bestuurslid de heer 

Jurjen Zijlstra, omtrent de schandelijke verhoging door de gemeente Ommen van de 

forensenbelastingtarieven. Er zijn circa 50 bezwaarschriften door u bij ons ingediend en deze 

zijn vorige maand collectief overhandigd aan de gemeente Ommen. Dit alles is in 

samenspraak gegaan met omliggende parken zoals Belmonde. Het eerstvolgende overleg met 

gezamenlijke parken inzake de forensenbelasting zal op 9 april aanstaande plaatsvinden. 

Eerlijkheidshalve denken we als gezamenlijke parken dat de verhoging van 2015 niet zal 

worden teruggedraaid, wel zijn de verhogingen van 2016 én 2017 teruggedraaid 

Ommen staat onder grote financiële begrotingsdruk en zal mogelijk andere trucs uithalen die 

ons kunnen treffen, daarom ziet het ernaar uit dat we gaan procederen als onze bezwaren niet 

worden gehonoreerd. 

 

WOZ waarde: 

Het moge duidelijk zijn dat de waarde van onze bungalows door deze extravagante verhoging 

ook onder druk is komen te staan. 
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Wij hopen van harte dat onze voorbeeldbrief inzake de WOZ-waarde 1 januari 2015, velen 

van U ook hebben aangezet om bezwaar te gaan maken. 

 

Rioolheffing: 

De heer Takoma van huisje 36 tipte ons met het feit dat bepaalde gemeenten bungalow-

eigenaren een deel van hun rioolheffing hebben teruggegeven over de afgelopen jaren. 

Aangezien wij voor het overgrote deel als recreanten participeren op de Buitenplaats is een 

aanslag als burger van Ommen irreëel. 

Ook daarvoor is een bezwaarschrift als Coöperatie, in principe eigenaar van alle huisjes, op 

29 maart de deur uitgegaan. 

  

De gemeente Ommen zal van al deze bezwaarprocedures niet vrolijk worden, maar wel 

gewaarschuwd zijn dat we niet met ons laten sollen. 

Wordt vervolgd! 

 

3. Vacatures bestuursleden. 
 

Onze voorzitter mevrouw Carolien Giesen heeft per 1 januari 2016 voor een aantal jaren een 

baan geaccepteerd op het eiland St Maarten in de Caraïben. Zij is daar dus ook gaan wonen 

samen met haar echtgenoot de heer Peter Niessen. Carolien Giesen wordt namens alle 

bestuursleden zeer bedankt voor haar voorzitterschap in de afgelopen jaren. Dientengevolge 

zitten wij zonder een voorzitter. Er is echter een lid opgestaan dat deze taak zou willen 

vervullen. De heer Marnix van Werven is bereid de taak van voorzitter op zich te nemen 

waarvoor door ons hartelijk dank wordt gezegd. Dat neemt niet weg dat u zichzelf bij mij kunt 

opgeven als u de functie van voorzitter ambieert. Op de komende ledenvergadering zal de 

nieuwe voorzitter worden gekozen en benoemd.  

Ons bestuurslid de heer Marc-Jan Gordeau die Terreinzaken onder zijn hoede heeft, heeft 

besloten om na 8 jaren, aan het einde van zijn bestuurstermijn, zijn functie neer te leggen. 

Marc-Jan wordt zeer bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Voor deze laatste functie 

wordt ook een kandidaat gezocht en u kunt zich hiervoor ook bij mij opgeven.  

 

Wellicht is het goed om de taken van Voorzitter en Bestuurslid Terreinzaken even neer te 

zetten: 

 

Voorzitter:  

 voorzitten en deelnemen aan de reguliere bestuursvergaderingen van de Hongerige 

wolf; 

 voorzitten van de ALV; 

 controleren en tekenen verslagen bestuursvergaderingen en ALV’s; 

 toezien op de voortgang van ‘al hetgeen verricht moet worden in het belang van de 

vereniging’; 

 contactpersoon voor de beroepsraad; 

 contactpersoon voor de verbouwcommissie; 

 toezien op de juiste naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

Bestuurslid Terreinzaken: 

  

 Aandachtspunten zoals gaten in de weg, hekwerken rond de parkeerplaatsen, 

Balsemien en Japanse Duizendknoop, lantaarns, e.d; 
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 Jaarlijks onze 100 huisjes schouwen samen met een tweede bestuurslid en hiervan 

verslag doen richting secretaris inzake de staat van onderhoud van deze huisjes; 

Samen met een tweede bestuurslid een ballotagegesprek voeren met mensen die lid 

willen worden van onze vereniging en het geven van een advies hierover richting 

secretaris; 

 Kapverzoeken van de leden verzamelen, ordenen en behandelen; 

 Bosonderhoud plannen, organiseren en mede uitvoeren; 

 Meerdere malen per jaar op diverse plekken takkenhopen versnipperen; 

 Bij calamiteiten t.g.v. storm of anderszins organiseren van het opruimen; 

 Nieuwe aanplant plannen en opruimen in het bos; 

 Ronde over de buitenplaats met de bosbouwer om alle kapverzoeken te beoordelen en 

de staat van onderhoud van het bos vast te stellen; 

 Overleg in bijzondere gevallen zoals bij gevaarlijke situaties en nieuwe aanplant. 

 

Er wordt verder elk jaar gezocht naar een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. Er dienen 

steeds twee kascontrolecommissieleden en een reservelid te zijn. Elk jaar treedt een lid 

reglementair af en deze commissie dient dan ook weer te worden aangevuld. Eerste lid van de 

kascommissie wordt dit komende jaar de heer Schelte Takoma, tweede lid zou mevrouw 

Tineke Krikke geworden zijn, ware het niet dat zij is toegetreden als bestuurslid. Er worden 

dus een tweede lid en een reservelid gezocht. 

 

Graag naar mij toe per e-mail reageren voor 20 april, indien u voor een van de twee 

bestuursfuncties of als lid van de kascontrolecommissie in aanmerking wilt komen. 

 

4. Afvalscheiding 
 

Wij hebben zoals u weet vier containers staan, geleverd door Van 

Happen containers. Deze containers zijn geplaatst na uitgebreid 

overleg binnen het bestuur over de goedkoopste oplossing voor 

verwijdering van ons afval. 

Er zijn zoals u weet vier afvalstromen te onderscheiden: papier, glas, 

plastic en restafval. Het is zaak om de portie restafval zo klein als 

mogelijk te houden omdat hier hoge kosten aan kleven. Het afvoeren 

van de drie andere afvalsoorten is veel goedkoper dan van het 

restafval. Het komt helaas nog regelmatig voor dat er papier in de 

plasticbak, glas bij het plastic zit of zelfs plastic, papier en glas bij het 

restafval. Zoudt u hier extra aandacht aan willen besteden?  

 

Als u verhuurt, vragen wij u om duidelijk (gelamineerd A4-tje op het keukenkastje) kenbaar 

te maken aan huurders/gebruikers van uw bungalow, dat er een 4-voudige 

splitsingsmogelijkheid is voor afval, waardoor de vereniging tot €1000,- per jaar kan 

besparen. 

 

Het is natuurlijk van het grootste belang om onze kosten zo laag mogelijk te houden en dus 

aan een goede afvalscheiding mee te werken. Het parkgeld willen wij zolang als mogelijk op 

die €530 houden. U toch ook? 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Tot slot: 

 

Bekijk onze website eens:  

 leuke impressies van de klussendagen, ook voor (klein)kinderen passende acties in de 

natuur, tegelijk kennismaking met andere leden. 

 klik het item verhuur eens aan, wellicht verhelderend! 

 aanbevolen: AED cursus. 

 

Namens al uw bestuursleden een heel goed voorjaar en goede zomer gewenst, ook op de 

Hongerige Wolf en wellicht tot ziens op de ALV die gepland staat op 7 mei aanstaande in 

Restaurant de Bootsman van 13.30 tot 16.00 uur. De uitnodiging hiervoor, met de 

bijbehorende stukken, kunt u medio april verwachten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

 

Bijlage: ledenlijst. 


