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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 2013 
 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Het is weer voorjaar, ook al voelt dat nog niet zo, en onze 

buitenplaats heeft zich (al voor de tweede keer) van sneeuw en 

ijs ontdaan.  

Uw bestuur is het afgelopen half jaar zeer actief geweest op de 

buitenplaats, zoals met het verwijderen van bomen met als doel 

ons bos te verjongen en de begroeiing diverser te krijgen. Alle 

kap heeft plaatsgevonden in samenspraak en met goedkeuring 

van de gecertificeerde bosbouwer de firma Noest. 

Wij hoefden de firma Noest alleen nog maar voor 15 

noodzakelijk te verwijderen grote bomen te betalen. De in 

stukken gezaagde stammen zijn aan de leden verkocht voor € 

10,- per m
3
. Verder zijn wij onder meer bezig met een 

goedkopere afvalverwerker en een andere huisnotaris. Zie 

hierna voor meer informatie.  

Hierboven ziet u overigens een foto van onze nieuwe bewegwijzering. Zowel vanaf Ommen 

als vanaf Hardenberg rijdend, kunnen bezoekers onze buitenplaats nu gemakkelijker vinden.  

Veel leesplezier gewenst! 

 

1. Klussendag 
 

De eerstvolgende klussendag is gepland op 6 april 2013 van 

13 tot 17 uur. Wij hopen dat u zich dan (weer) wilt inzetten 

voor het onderhoud en de verbetering van de inrichting van 

onze buitenplaats. Kunt en wilt u deze datum vrijmaken en 

noteren in uw agenda? Wij zouden daar heel blij mee zijn! 

Als u mee komt klussen graag even een berichtje sturen naar 

de secretaris. 

 

2. Toegangsweg de Hongerige Wolf 
 

Nog steeds is het zo dat, ondanks de twee door ons geplaatste, ‘stevige’ drempels, er door 

sommigen met een auto veel harder wordt gereden dan de toegestane 20 km/h. Sommige 
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leden zijn nog niet onthaast wanneer zij de buitenplaats binnenrijden en zelfs nog niet als zij 

na het prettig recreëren de buitenplaats weer verlaten. 

Er is een recht van overpad over ons gedeelte van de weg de Hongerige Wolf, voor voertuigen 

die bij de boerderij van de familie Timmer moeten zijn. Dit zijn vaak zware landbouwwerk-

tuigen of vrachtwagens. Vaak wordt door deze recht van overpad gebruikers, veel te hard 

gereden. Met zoveel massa te hard rijden heeft ook nog tot gevolg dat ons wegdek aan grote 

slijtage wordt blootgesteld. Het bestuur is bezig om met extra snelheidsbeperkende 

maatregelen te komen om voertuigen te dwingen maximaal 20 km/h te rijden. 

 

3. Verkopen gebruiksrechten 
 

In 2012 zijn de gebruiksrechten verkocht van bungalow 47 aan de familie van Werven en van 

bungalow 28 aan de familie Slings. Op dit moment wordt het gebruiksrecht van bungalow 40 

verkocht. 

Er staan nu, voorzover dit bij het bestuur bekend is, 7 bungalows 

te koop, te weten de nummers 11, 13, 23, 29, 56, 77 en 79. De 

bungalows 13en 23 worden ook via onze website aangeboden. 

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 door aan de secretaris. Het komt soms 

voor dat ik door rondwandelen in het park toevallig te weten kom dat een huisje te koop staat. 

 

4. Algemene ledenvergadering (ALV) 

 

Deze zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 25 mei 

aanstaande vanaf 14.00 uur in een zaal van Restaurant 

de Hongerige Wolf:  

 

Coevorderweg 27B, 7737 PE  Stegeren, gemeente 

Ommen. http://www.hongerige-wolf.nl  

 

Dit is niet de traditionele zaterdag na hemelvaartsdag, maar twee weken later in verband met 

de beschikbaarheid van de bestuursleden. Wij hebben gemeend nu eens de zaterdagmiddag in 

te plannen voor de ledenvergadering. In de ochtend is er eventuele gelegenheid om inkopen te 

doen voor het weekeinde en de avond is dan vrij voor andere privé-zaken. 

Wij zullen u de komende vergadering vragen of vergaderen in de middag een goed moment 

op de dag is, ook voor in de toekomst. Begin mei krijgt u de agenda met toelichting en 

bijlagen toegestuurd. 

 

5. Onderhoud bos en houtverkoop 

 

Afgelopen 29 december is er hout verkocht aan de leden 

dat, in samenspraak met bosbouwer de firma Noest, door 

onszelf is gekapt. Er zijn flink wat kleine en middelgrote 

bomen weggehaald die ofwel aan het einde van hun 

levensduur zijn gekomen (veelal spar) of plaats moesten 

maken voor nieuwe aanplant, voornamelijk bij de 

opgeknapte parkeerplaatsen. Er is 19 m
3
 gemengd hout 
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verkocht en dit heeft de verenigingskas € 190,- opgeleverd. Er zijn hierna nog 15 grote bomen 

gekapt door de bosbouwer. Afgelopen 9 maart is een flink deel van de stammen weggezaagd 

door en verkocht aan enkele leden. Dit heeft tot nu toe € 110,- opgebracht voor in de 

verenigingskas. De rest wordt binnenkort gezaagd en gekocht door nog enkele leden. Dit zal 

naar schatting nog zo’n € 80,- opleveren.  

Door de al genoemde nieuwe aanplant wordt gestreefd naar een grotere diversiteit aan 

begroeiing in ons bos. 

De leden die dit bulletin digitaal ontvangen krijgen ook een (amateur)filmpje toegestuurd dat 

een impressie geeft van onze eigen kapwerkzaamheden. 

 

6. Nieuwe schuur 
 

Op de afgelopen ALV heeft het bestuur de plannen voor nieuwbouw met een tekening van de 

loods, gelegen op het speelterrein met een ingetekende keuken, toegelicht. Er lijkt nu onder 

sommige leden enige verwarring te zijn ontstaan omdat een bouwvergunning voor een loods 

‘zonder bestemming’ is aangevraagd.  

De reden om een aanvraag voor een bouwvergunning voor een loods zonder bestemming in te 

dienen zit hem in het feit dat wij anders met veel aanvullende eisen c.q. voorwaarden zouden 

zijn geconfronteerd. De gemeente heeft ons kortgeleden van rechtswege een vergunning 

verleend en wij zijn daarom van zins om nog voor de zomer te starten met de nieuwbouw van 

de schuur. 

Het is de bedoeling dat wij een groot deel van de loods indelen voor de eigen machines, die de 

komende jaren steeds geavanceerder zullen worden. De machines besparen ons nu al vele 

duizenden euro’s en dat zal alleen maar toenemen. Daarnaast wordt een deel ingericht voor 

het hout en de palen voor de terreinafscheidingen en een deel voor de gereedschappen. 

Aan de kant met het uitzicht op het tafeltennis- en voetbalspel komt een kleine ruimte die 

wordt ingericht voor opslag van tafels en stoelen.  

Wij gebruiken deze ruimte, die aan de voorkant wordt voorzien van een luifel, voor 

klussendagen en bijzondere gebeurtenissen zoals ons 50 jarig jubileum. 

Ook kunnen wij als bestuur eventueel daar onze vergaderingen en ballotagegesprekken laten 

plaatsvinden. 

 

Het wordt de hoogste tijd dat de oude afzichtelijke loods eindelijk vervangen gaat worden. 

Het wordt een blikvanger, die enerzijds de aantrekkelijkheid van onze buitenplaats vergroot 

en anderzijds, naar verwachting, ook de waarde van de individuele bungalows. 

 

7. Procedure bij gebruik AED 
 

Wij hopen dat het u nooit zal 

overkomen maar de AED 

(Automatische Externe Defibrillator) 

die in een kastje aan de 

toezichthouderswoning is bevestigd, 

is er voor het geval dat u, of een van 

uw naasten, last van hartfalen krijgt 

en daardoor bewusteloos is geraakt. 

Een aantal leden heeft al enkele 

malen een AED-cursus gevolgd maar 

die zijn natuurlijk niet altijd aanwezig 

op de buitenplaats. 
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De foto hierboven geeft de procedure weer. Het AED-kastje dat wij bezitten lijkt hier sterk 

op. Loop eens langs het kastje om te zien wat waar precies zit.  

Wat te doen bij hartfalen? Bel 112 en vraag om een ambulance. Het is noodzaak dat er snel 

met reanimatie wordt begonnen en dat u tegelijkertijd, indien u met meerdere personen bent, 

snel hulp probeert te krijgen via de heer Klein Heerenbrink zodat de AED snel ter plaatse kan 

komen. Bel dus snel de heer Klein Heerenbrink op: 06 1052 5322. De code voor ons AED-

apparaat is 7737, dit zijn de cijfers van de postcode van de buitenplaats. Na intoetsen rechts 

onderaan aanvinken en het kastje is open.  

De leden die dit bulletin digitaal ontvangen krijgen bij dit bulletin een filmpje toegestuurd dat 

de werking van ons AED-kastje illustreert. 

 

8. Nieuwe dienstverlener voor containers 

 

Het contract met Van Gansewinkel container service is 

opgezegd. Dit na inventarisatie van alternatieve 

afvalverwerkers. Onze keus is gevallen op het bedrijf Sita dat 

een onderdeel is van moederbedrijf Cofely/Suez. 

http://www.cofely-gdfsuez.nl Dit is een grote afvalverwerker 

met eigen verbrandingsovens zodat er geen verwerkings-

kosten meer hoeven te worden betaald. De verwerkingkosten 

bedroegen tot nu toe € 195,- per ton ( = 1000 kg) grijs afval. 

Dit scheelt ons circa € 2000,- per jaar. De huidige afzetcontainer evenals de glasbak worden 

vervangen door twee afvalcontainers die elk voor 2/3 zullen worden ingegraven. De container 

voor het grijze afval kan 5 m
3
 bevatten en de glascontainer 1,3 m

3
. De raming is dat wij circa 

€ 3000,-/jaar minder aan kosten kwijt zullen zijn voor het afvoeren van grijs afval en glas. De 

nieuwe container voor het grijze afval is zo ontworpen dat er door de klep alleen 

huisvuilzakken passen. Ander afval dient u af te geven bij de Afvalverwerkingslokatie 

Bovenveld Rova, Ommerweg 69, te Rheezerveen. De Ommerweg ligt in het verlengde van de 

Coevorderweg. Als u het park uitrijdt en linksaf slaat richting Hardenberg, dan ziet u deze 

milieustraat na een ruime kilometer aan de linkerkant van de weg. 

 

9. Regels op ons park 

 

Helaas is er ook nog deze paragraaf om u te wijzen op enige zaken die niet door de beugel 

kunnen. 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: 

 

 Er zijn leden die te pas en te onpas met een eigen sleuteltje een paaltje verwijderen om 

zaken uit te laden en/of bezoekers te ontvangen. De spullen kunnen gemakkelijk op 

een kruiwagen of bolderkar worden getransporteerd. Voor bezoekers zijn er speciale 

bezoekersplaatsen op de parkeerplaatsen beschikbaar. Om het natuurlijke karakter van 

het park te behouden en anderen niet lastig te vallen met uitzicht op ‘blik’ waar het 

niet hoort te staan, is het de regel dat een auto niet buiten de bestrate weg op het park 

komt. Natuurlijk kan dat incidenteel wel nodig zijn als u bijvoorbeeld een zwaar 

meubelstuk moet plaatsen in de woning. Overleg dan met de toezichthouder die een 

paaltje tijdelijk voor u kan verwijderen. 

http://www.cofely-gdfsuez.nl/
http://www.google.nl/imgres?start=88&hl=nl&biw=1280&bih=687&tbm=isch&tbnid=YayQ3lKqMsyQFM:&imgrefurl=http://afvalonline.nl/bericht?id=14254&docid=2bnEZZk8K8KuIM&imgurl=http://afvalonline.nl/image/5018/Tierso_aan_kust_Katwijk2.jpg&w=800&h=600&ei=Fr8sUe_mJu-Y1AWC7IDwCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:100,i:34&iact=rc&dur=661&sig=113599726403780975787&page=5&tbnh=179&tbnw=220&ndsp=24&tx=140&ty=117
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 Er is een lid dat zonder toestemming een grote grove den met een diameter van wel 60 

cm heeft verwijderd. Dit doorkruist de verzorging en opbouw van het bos dat we zo 

zorgvuldig mogelijk willen doen in samenspraak met de bosbouwer. Bovendien willen 

wij het hout van gekapte bomen graag georganiseerd aan de leden verkopen. Als een 

boom u echt in de weg zit, meld het dan aan het bestuur; dan zal altijd overleg 

plaatsvinden met de bosbouwer. 

 

Het gaat hier gelukkig om maar enkele leden die zich niet willen conformeren aan onze 

doelstellingen. De leden hierboven zijn aangesproken op hun gedrag.  

Wanneer een lid volhardt in zijn/haar gedrag, bestaat de mogelijkheid om te sanctioneren. 

 

10. Andere huisnotaris 

 

Wij zijn bezig met het vinden van een alternatief voor onze ‘huisnotaris’ Bolscher van der 

Brug Huzink te Amersfoort. Hierover zijn al wat mededelingen gedaan tijdens de afgelopen 

ALV. Ons huidige standpunt is dat er, naast de kosten, ook gekeken gaat worden naar een 

notaris in de regio Ommen/Hardenberg. Het notariskantoor dat wij op het oog hebben willen 

wij u graag voorleggen in de komende ALV. Het is het notariskantoor Bentum Nijboer 

Notarissen, met vestigingen in Ommen en Hardenberg. http://www.bentumnijboer.nl  

Een van de notarissen komt zichzelf voorstellen en u kunt dan ook vragen aan hem stellen. 

 

Tot slot: 

 

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

nieuwsbrief@buitenplaatsdehongerigewolf.nl. 

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 mij dan even een (digitaal) bericht? 

 

Wanneer u een ander e-mailadres krijgt, al e-mailpost ontvangt en dit niet doorgeeft aan de 

secretaris, dan kunt u geen verenigingspost meer ontvangen. Zorg er dus voor dat de secretaris 

op de hoogte blijft van uw correcte, zowel fysieke als digitale, adressen. 

 

Alvast een goede tijd gewenst, ook op de buitenplaats, en wellicht tot ziens op de ALV. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

 

 

 

 

Bijlage: ledenlijst 

Per e-mail ook de filmpjes: AED HW en zagen 
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