
 

 

NAZOMER NIEUWSFLITS DHW  – september 2018                                                                                      

Na een heerlijk lange en vooral droge zomer waarbij  extra gelet moest worden op bosbrandgevaar 

zijn er bij enkele huisjes op onze buitenplaats problemen geconstateerd als gevolg van onder andere 

de droogte. In deze Nieuwsflits meer info!      

Bestuur (lopende zaken) 

Zoals in vorige nieuwsflits werd vermeld, is er een wijziging in het bestuur geweest. Het bestuur heeft na 

de oproep aan de leden zich kandidaat te stellen voor de ontstane vacature twee reacties gekregen. 

Binnenkort vinden met deze leden gesprekken plaats zodat we in de volgende Nieuwsflits melding 

kunnen maken van degene die door het bestuur aan de ALV zal worden voorgedragen.    

 

AED-cursus (herhaling) 

In de vorige nieuwsflits is gevraagd naar belangstelling voor de AED cursus. Er zijn nog geen leden die 

zich hiervoor hebben aangemeld. Mocht u toch belangstelling hebben, wilt u zich dan opgeven? Bij 

voldoende animo zal er in het najaar een dag worden georganiseerd waarbij het handelen met het AED-

apparaat centraal zal staan.  

 

Klussendag  (terugkerend) 
Op zaterdagmiddag 22 september hebben ongeveer 25 enthousiaste leden ons jaarlijks terugkerende 
onderhoud op de Buitenplaats weer uitgevoerd. Vooral het terugdringen van de grote struiken 
laurierkers is verder onder handen genomen en er is weer flink versnipperd. De oprukkende Japanse 
Duizendknoop is een serieuze zorg aan het worden. De “vrouwen-groep” heeft zich gestort op het 
verwijderen van de jonge Duizendknoop takjes. Dat dit een terugkerende bezigheid moet zijn, blijkt wel 
uit de wekelijkse inzet van meerdere leden van onze vereniging én uit de berichtgeving hierover in de 
media. Het bestuur roept daarom leden op zich aan te melden om deel te nemen aan de werkgroep 
“Japanse Duizendknoop” om deze plaag in de kiem te smoren.  
 
Afvalscheiding  (aandacht) 
We hebben afvalbakken op de afvalruimte staan voor het scheiden van het afval. Het afval blijft door 
sommige leden nog niet gescheiden aangeboden. Om het voor u makkelijker te maken, hangt er bij de 
afvalbakken een overzicht wat wel en wat zeker niet in de PMD (plastic, metaal en drinkpakken) bak 
gegooid mag worden.      
                                           

 
 
Terreinafscheiding en bouwsels (open bos) 
Ook het aangekondigde onderwerp  “terreinafscheidingen en bouwsels” krijgt dit najaar een vervolg. Het 
bestuur heeft geconstateerd dat in toenemende mate heggetjes en andersoortige terrein-afscheidingen 
zijn aangelegd en dat dit niet conform het HHR (art 13) is. De bedoeling is het open bos karakter te 
herstellen. In het najaar zal het bestuur vaststellen bij welke huisjes de bouwsels en afscheidingen niet 
voldoen aan de gemaakte afspraken; dit gaan bespreken met het betreffende lid met als doel het een en 
ander aan te passen.             
 

Extra Klus (snoei en snipper) 

In de vorige nieuwsflits is melding gemaakt van de extra klussendag in de herfst. Hieronder vindt u 

nogmaals het bericht en de oproep te komen helpen.  



 

 

Aan de noordoost en oostzijde van ons park ligt een landbouwperceel van onze buurvrouw mevrouw R. 

Timmer. Zij heeft gemeld erg last te hebben van takken en struiken die vanaf ons park overhangen naar 

haar land. Landbouwmachines kunnen niet goed langs de rand rijden. Het bestuur is van mening dat 

onze vereniging als goede buur gehouden is om deze hinderlijke overhang  te verwijderen. Daarom zal in 

de komende herfst, als de oogst op het veld is gedaan, een extra klus-dag worden georganiseerd waarop 

de overhangende takken en struiken zal worden gesnoeid. Het idee is om op één dag alle overhang weg 

te snoei/zagen en naar ons eigen terrein af te voeren waarna het zal worden versnipperd. Nu de oogst is 

gedaan, hebben we toegang tot het veld. De exacte datum voor deze extra klus zal binnenkort aan u 

allen worden gemaild.  

 

Fundering en scheuren bij de huisjes  (onderzoek) 

En als laatste onderwerp informatie over de recentelijk geconstateerde problemen met de fundering.  

Uit de gehouden inventarisatie is gekomen dat op dit moment van schrijven 16 leden hebben 

aangegeven kleinere of grotere scheuren aan de binnenzijde en/of aan de buitenzijde van hun huisje 

hebben geconstateerd. Er is contact opgenomen met de verzekering waarna duidelijk werd dat dit niet 

onder de opstalverzekering is verzekerd. Het bestuur zal als eerste stap offertes laten maken voor een 

bodemonderzoek zodat we weten wat de grondslag is waarop de huisjes staan. Daarnaast is een 

werkgroep gevormd onder leiding van Arjen Brussaard (DHW #9) die de gedupeerden bij elkaar zal 

roepen voor verdere gezamenlijke acties.  

 

Aanmelden bij secretariaat@buitenplaatsdehongerigewolf.nl voor: 

1. werkgroep Japanse Duizendknoop                           

2. AED – cursus             

 3. Snoeien van overhangende takken                            (o.v.v. naam en huisje) 
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