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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  

__________________________________________________________________________ 

 

Najaarsbulletin 2013 
 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

De zware storm van maandag 28 oktober jongstleden is gaan liggen 

en de natuur heeft ervoor gezorgd dat zwakke begroeiing omver is 

gewaaid. De natuur is naar de kapper geweest. Op de buitenplaats 

zijn er (maar) drie bomen omgegaan als gevolg van de storm waarbij 

er 1 huisje door een grote spar is getroffen. De andere twee bomen 

betreffen een eik (!) en een berk. Er is helaas een boom op de auto 

van een van onze leden gevallen. 

Er is wel circa 5 m
3
 aan stammen vrijgekomen die aangeboden 

worden aan de leden die over een e-mailadres beschikken voor de 

symbolische prijs van  

€ 10,- per m
3
. Gezien de hoeveelheid is de maximale hoeveelheid per 

lid 1 m
3
 aan stammen, die zelf opgehaald dienen te worden en verder verwerkt tot 

stookblokjes. De stammen zijn zeer zwaar! Zaterdag 16 november tussen 11 en 12 uur is de 

uitgifte naast woning 1A. Het hout wordt verdeeld door het bestuur en bestaat uit een 

combinatie van spar, berk, conifeer en eik. Wie het eerst per e-mail reageert die het eerst 

maalt. U krijgt een e-mail wanneer de inschrijving is gesloten. 

 

1. Nieuwe schuur 

 

 
 

Onze nieuwe schuur, die wellicht beter loods kan worden genoemd, is voor het grootste 

gedeelte af. Op de afgelopen klussenmiddag heeft uw bestuur al lovende reacties gekregen 
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over het resultaat tot nu toe. Onze tractor, stobbenfrees en hakselaar kunnen binnenkort veilig 

afgeschermd in de loods worden geparkeerd. Er zal in de loods ook een werkbank worden 

geplaatst. Verder komt er een opslagruimte in de voorste ruimte onder de overkapping. Dit 

wordt een soort van zolder voor stoelen etc. die kunnen worden gebruikt door de leden tijdens 

klussendagen. De loods is gebouwd door de toezichthouder geassisteerd door 3 bestuursleden 

alsmede soms enkele leden die kwamen meehelpen. Onze vraag is of u wellicht tijd heeft om 

ons bij te staan bij het klussen / afwerken van de loods. Drie bestuursleden die hebben helpen 

bouwen beschikken over vrije tijd en de vraag is of er leden zijn die ook vrije tijd hebben en 

ons dus buiten de klussendagen om eens willen assisteren, ook bij andere klussen in het park. 

Dit zou zeer door ons op prijs worden gesteld. Er worden 10-duizenden euro’s aan 

bouwkosten bespaard door onze vrijwillige inzet. Belangrijk om te weten is dat de begrote 

kosten van  

€ 15.000,-  ruim voldoende blijken te zijn voor de complete bouw. 

 

2. Onderhoud buitenplaats 

  

 

 

 

 

 

 

 

De laatste parkeerplaats is nu ook aangepakt tijdens de klussenmiddag van afgelopen 5 

oktober. Er is door ruim 30 leden met veel enthousiasme gerenoveerd en gesnoeid.  

 

Er zijn in het jaar drie momenten waarop u takken / snoeiafval kunt storten op 1 van de drie 

daarvoor bestemde plaatsen. Er is een plaats achter bungalow 28, naast de parkeerplaats nabij 

bungalow 75 en idem nabij bungalow 43. U wordt vriendelijk verzocht zich aan de momenten 

te houden waarop de takken op een van de drie plaatsen kunnen worden neergelegd.  

Takken op de stortplaatsen deponeren mag alleen in maart, juni en oktober. Ontdoe de dunne 

stammetjes (tot 10 cm dikte) zoveel mogelijk van de zijtakken, waardoor wij beheersbaar 

kunnen versnipperen. De reden van de drie momenten is dat er kan worden versnipperd 

voordat het rottingsproces intreedt. De versnipperaar ‘eet’ het liefst vers hout zodat de 

verwerking ervan door ons gemakkelijker wordt.  

 

Elk voorjaar vindt er met de heer Ap Obdam van de firma Noest en de terreincommissie, 

bestaande uit de bestuursleden de heren Marc Jan Gordeau en Jurjen Zijlstra, een rondgang 

plaats over onze buitenplaats. Als u denkt dat er bij uw huisje een gevaarlijke boom staat of er 

een gevaarlijke tak hangt, dan dient u dit voor 1 november aan te geven bij het bestuur 

middels een briefje in de bestuursbus met een duidelijke omschrijving en situatieschets en / of 

foto’s. Dan wordt uw verzoek meegenomen in de rondgang, maar uiteindelijk beslist de 

bosbouwer of er daadwerkelijk een gevaarlijke situatie is ontstaan en dat er een boom of tak 

bij uw huisje zal worden verwijderd. 

 

Er is gezorgd voor nieuwe aanplant op de buitenplaats zodat het bos wordt verjongd. Helaas 

hebben reeën zich soms te goed gedaan aan de jonge boompjes maar gehoopt wordt dat een 

flink aantal boompjes het zal gaan redden. 
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Waar nodig zullen boompjes die het niet redden worden vervangen door weer nieuwe 

aanplant. In het voorjaar weten wij meer over het resultaat en wij zullen in het najaar van 

2014 de nieuwe aanplant verzorgen. 

 

 
3. Containerdienst 
 

Er is al eerder bericht dat uw bestuur bezig is met het vinden van een goedkopere en betere 

oplossing voor ons afval. De huidige container is ergonomisch niet verantwoord omdat het 

flink wat spierkracht vereist om de schuiven te openen. Ook de uitstraling van de 10 m
3 

container is niet vriendelijk. Per 1 april 2014 hebben wij een contract afgesloten met Van 

Happen containers. Dit bedrijf levert de goedkoopste dienst en er worden in maart 4 semi-

ondergrondse containers geplaatst op de huidige locatie naast de toezichthouderswoning. 

Er komen drie containers ter grootte van 5 m
3
 voor plastic, papier en restafval. Verder een 3,2 

m
3
 container voor glas. U weet wellicht vanuit uw thuissituatie dat plasticafval het overgrote 

volumedeel van het afval opeist. De verwerkingskosten van het plastic liggen veel lager dan 

van restafval dus ook hiermee zorgen wij ervoor dat onze kosten worden gedrukt. 

Daarom willen wij u ook vragen om vanaf april 2014 op de buitenplaats zoveel mogelijk uw 

afval te scheiden; dit bespaart ons allen geld. 

 

 

4. Verkopen gebruiksrechten 

  

Op 16 April 2013 is het gebruiksrecht van bungalow 40 door de 

familie Sinkeldam gekocht van mevrouw Roseboom. Op 2 juli 

2013 is het gebruiksrecht van bungalow 29 door de familie 

Houweling / Hartman gekocht van de familie Geijp / Huitema.  

Op dit moment staan er, voorzover dit bij het bestuur bekend is, 

10 bungalows te koop, te weten de nummers 4, 11, 13, 16, 23, 35, 

38, 56, 77 en 79. De bungalows 13 en 23 worden ook via onze 

website 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, naar het bestuurslid de heer Willem Hilders, 

penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl. Of stop een papieren bericht in onze 

bestuursbrievenbus. 

 

5. Verhuur van recreatiewoningen 

 

Het bestuur heeft besloten dat strikt de hand zal worden gehouden aan een maximale 

verhuurtermijn door leden van 4 maanden aan dezelfde huurder zoals deze door de gemeente 

Ommen is opgesteld. 

 

Het type huurder dat permanent op onze buitenplaats bivakkeert, geeft relatief gezien veel 

overlast. Geparkeerde auto’s naast de bungalow, parkeren op een verkeerde parkeerplaats. 

Troep in het bos, oneigenlijke afscheidingen opwerpen, geluidoverlast, loslopende honden, 

asociaal, soms zelfs bedreigend gedrag wanneer een huurder door het bestuur wordt 

aangesproken. Middels een eigen sleuteltje een paaltje verwijderen en dan de auto het bos in 

rijden en dat alleen maar om een boodschappentas uit te laden, is ons een doorn in het oog.  
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Het is verboden met een auto buiten de verharde wegen te komen tenzij er b.v. door een 

aannemer gewerkt moet worden aan een huisje of als u iets zwaars zoals een bankstel wilt 

transporteren. Een paaltje mag uitsluitend worden verwijderd met een sleutel die te verkrijgen 

is bij onze toezichthouder.  

 

In de algemene ledenvergadering (ALV) van 2012 heeft onze voorzitter mevrouw Carolien 

Giesen al een oproep aan de leden gedaan om eens te discussiëren over de etiquette op het park. 

Soms zijn het leden, maar meestal (permanente) huurders, die zich niet gepast gedragen. 
Wij gaan de regels niet strenger toepassen om u lastig te vallen maar omdat wij onze 

buitenplaats niet willen laten verloederen, zodat het voor ons allen prettig vertoeven blijft. 

 

Als er verhuurd wordt, dan zou dit uitsluitend moeten zijn aan mensen die hier enkele weken 

komen genieten van de prachtige Vechtdalomgeving. Mensen die hier komen om te recreëren 

dus, daarvoor is onze buitenplaats opgericht en bedoeld.  

In de komende ALV in mei 2014 zal een agendapunt worden opgenomen over hoe er 

verhuurd kan worden en zal er ook een maximale verhuurtermijn in stemming worden 

gebracht.  
 

6. Nieuwe notaris 

 

Met algemene instemming is in de afgelopen ALV besloten om de relatie met onze 

‘huisnotaris’ Bolscher van der Brug Huzink te Amersfoort te verbreken en een nieuwe aan te 

gaan met het notariskantoor Bentum Nijboer, gevestigd te Ommen en in Hardenberg.  

De contacten met dit kantoor verlopen razendsnel en efficiënt. Op dit moment ben ik bezig 

met het verzamelen van de transportakten van alle huisjes zoals u weet. 

 

Van de volgende huisjes heb ik alleen een concept transportakte: 

10, 18, 20, 31, 46, 56, 60, 64, 72, 74, 78, 82, 87, 88 

 

Van de volgende huisjes nog helemaal niets: 

7, 15, 19, 45, 54, 66, 84, 90, 94, 97, 98 

 

Ik heb de leden van bovengenoemde huisjes al geruime tijd geleden aangeschreven met het 

verzoek een kopie van de transportakte naar mij op te sturen. Veel leden hebben dit, met dank 

voor de medewerking, al gedaan. Ongeveer een kwart helaas dus nog niet. 

 

Ik verzoek de leden van bovengenoemde huisjes nogmaals vriendelijk doch dringend mij een 

kopie van de transportakte op te sturen. Het punt is dat als u geen eigendomsbewijs kunt 

tonen er van eventuele verkoop in de toekomst geen sprake kan zijn. Heeft u het bewijs niet, 

vraag dan s.v.p. zo spoedig mogelijk een afschrift aan bij onze vorige notaris  Bolscher van 

der Brug Huzink te Amersfoort. Ik kan niet instaan voor het oneindig lang archiveren door 

deze notaris van de stukken. Hopelijk echter heeft u het eigendomsbewijs gewoon in de kast 

liggen en wilt u mij daarvan een kopie opsturen. Het gaat over de transportakte (akte van 

levering) die voorzien is van officiële stempels. Dank daarvoor alvast. 

 

Tot slot: 

 

U kunt zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief via onze website of via 

nieuwsbrief@buitenplaatsdehongerigewolf.nl. 
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Wanneer u bulletins en correspondentie nog via de ‘postduif’ ontvangt en in het vervolg post 

van het bestuur via de e-mail wenst te ontvangen, stuurt u ons dan even een (digitaal) bericht? 

Dit spaart postzegels uit. Al driekwart van onze leden ontvangt de ‘HW-post’ digitaal. Dit 

scheelt aan portokosten al gauw €75,- per zending. Fijn dat zoveel leden de post al digitaal 

ontvangen, maar hoe meer hoe beter. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

Bijlage: actuele ledenlijst 

 


