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BUITENPLAATS DE HONGERIGE WOLF

We hebben een nieuw bestuur en we vertellen je er alles over, maar niet voordat we

het oude bestuur hebben bedankt: Bart, Leontien, Frans en Piéta, heel veel dank

voor jullie enorme  inzet en betrokkenheid! Titia, Remco, Bob, Arjen en Ingrid zullen

het stokje overnemen en ze stellen zich in deze nieuwsbrief graag aan je voor. 

(Zie je niet direct de hele nieuwsbrief: klik op de drie puntjes onderaan, om de rest ook te zien.)

Arjen Brussaard, wetenschappelijk
directeur van een academisch instituut
voor hersenonderzoek binnen Amsterdam
UMC. Als medisch bioloog was hij 25 jaar
actief in onderzoek en onderwijs, de
laatste 10 jaar vooral op gebied van
klinisch- en patientgebonden onderzoek.
Als Amsterdammer komt hij graag naar de
buitenplaats om te ontspannen met familie
en hond. Lees meer op zijn LinkedIn.

Bob van Kampen is technisch adviseur en
houdt zich op de buitenplaats bezig met
onderhoud van bos, terrein en bebouwing.
Hij is sowieso vaak buiten te vinden en
toert graag op zijn mountainbike. Hij is
een ware teamspeler en wil zich graag
inzetten voor de toekomst van de
buitenplaats waar bewoners en bestuur
constructief samenwerken d.m.v.
werkgroepen. Lees meer op zijn LinkedIn.
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Ingrid van Gool, geograaf en werkzaam
geweest als manager in de zorg, wilde
nooit meer vergaderen maar heeft stiekem
zin om zich nu in te gaan zetten voor de
buitenplaats. Ze wil graag een
buitenplaats en geen park met verboden
en geboden: ze hecht veel waarde aan
democratische beslissingen. Ingrid heeft
geen LinkedIn, want 'spelen met je
kleinkinderen' is officieel geen beroep.

Remco Reij is directeur van een instelling
voor kinderen met dyslexie en heeft veel
bestuurlijke ervaring. Op de buitenplaats
is hij altijd in de weer met hout (en vuur).
Hij bouwt en repareert zo'n beetje alles:
van gitaar tot motorblok tot geluidsbox.
Remco bouwt ook graag aan goede
relaties en daarom zal hij een solide brug
willen slaan tussen de leden en het
bestuur. Lees meer op zijn LinkedIn.

Als managementassistente is Titia de
Kiewit de aangewezen persoon om
structuur aan te brengen in het bestuur. Zij
is een pro in organiseren en houdt daarbij
het hoofd koel. Titia kwam als kind al op
de buitenplaats en haar hart gaat uit naar
de vogels, planten, insecten en bewoners.
Geen verrassing dus dat zij streeft naar
tolerantie en schone energievoorziening
op DHW. Lees meer op haar LinkedIn.

SAVE THE DATE !
7 maart 2020 | Laatste zaagweekend

20 maart 2020 | nieuwsbrief nr. 2 verschijnt
23 mei 2020 om 10.30 uur | ALV

23 mei 2020 | geboorte nieuwe website
Datum nog onbekend | 50 jaar DHW PARTY!

 

https://wordcare.us14.list-manage.com/track/click?u=ceea62693924b09de642cc447&id=719f453121&e=23e218ed39
https://wordcare.us14.list-manage.com/track/click?u=ceea62693924b09de642cc447&id=48fa86d1a8&e=23e218ed39


 

NIEUWSBRIEF NIEUWE STIJL

Vanaf 20 maart zal de nieuwsbrief tweemaandelijks verschijnen op iedere 20e
van de maand. Bij dringende zaken verschijnt er uiteraard een extra
nieuwsbrief tussendoor. We zullen je niet alleen bijpraten over de
ontwikkelingen op de buitenplaats, maar we vinden het ook leuk om je tips te
geven over bijvoorbeeld mooie wandelingen in de omgeving, natuurweetjes,
activiteiten en handige websites.

TIP VAN DE MAAND

Ach, weet je wat, we staan te trappelen. We geven je gewoon nu vast een tip:
Ken je www.vechtdaloverijssel.nl/ al? Een fantastische website waar je zo'n
beetje alles kunt vinden over de omgeving. Zin om te wandelen of te fietsen
maar moe van je bekende rondje? Maak dan je eigen route met behulp van hun
routeplanner: www.vechtdaloverijssel.nl/routes/routeplanner/. Werkt perfect en
je kunt je persoonlijke route downloaden en printen. Zodat je niet
verdwaalt. Wel zo handig vinden wij.
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PROCESSIERUPS
Binnenkort vind je voor je deur een nestkastje. Wil je

die z.s.m. ophangen volgens de instructie die je
hier vindt? We gaan de strijd tegen de processierups
het liefst op natuurlijke wijze aan met hulp van o.a.

de koolmeesjes. Dit lijstertje lijkt wel een beetje
beteuterd, die koolmees krijgt de laatste tijd wel heel

veel aandacht... vergeet je hem niet? 

Ik ben Marjan de Groot, woon met Remco in
Amersfoort en soms in huisje 72. Ik schrijf, fotografeer,
bouw websites en sta voor de klas. Naast het schrijven
van deze DHW nieuwsbrieven, zal ik eind maart starten
met de bouw van een nieuwe hippe toegankelijke DHW
website. Lees meer over mij op www.wordcare.nl.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van Buitenplaats De Hongerige Wolf

Wil je deze nieuwsbrief voortaan op een ander mailadres ontvangen?
Dan kun je hier je mailgegevens aanpassen.

Tekst & Ontwerp
Marjan de Groot | WordCare
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