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BUITENPLAATS DE HONGERIGE WOLF

Daar zijn we weer. Je had het al begrepen: we hebben er zin in en uit alle

enthousiaste reacties die we op de mail ontvingen, begrijpen we dat we niet de

enige zijn. Dank voor al die lieve berichten. We krijgen er energie van!

Wel moeten we eerst even iets rechtzetten. In de vorige nieuwsbrief zijn we twee

oud-bestuursleden vergeten te bedanken: Marnix van Werven en Ron Sinkeldam.

Heel dom want zij hebben bergen werk verzet. Marnix en Ron: heel veel dank en

bovendien onze welgemeende excuses.

Zoals we in Nieuwsbrief nr. 1 schreven: soms moeten er wat zaken tussendoor

gemeld worden die niet op de volgende geplande nieuwsbrief kunnen wachten. Zo

ook nu. Vandaag hebben we iets leuks en iets minder leuks. Lees je mee?

De Funderingscommissie 2.0

Eerst het minder leuke onderwerp: de
funderingsproblematiek. Er is al veel over gezegd en

gesproken, maar... wat is nou de beste manier om dit aan te
pakken? We willen graag vaart maken en daarom hebben
we de Funderingscommissie 2.0 in het leven geroepen,

bestaande uit Herman Kieft, civiel ingenieur (74) en Hans
Lucas, architect (4) en hen gevraagd zich te verdiepen in de
verschillende methoden en aspecten van funderingsherstel.



Is jouw huisje ook aan het zakken? Daar zal je best wat slapeloze nachten van
hebben gehad. Heb jij, tijdens dat piekeren, inmiddels een eigen methode
bedacht? Of heb je een bedrijf gevonden die het voor je wil aanpakken?
Overleg dit voorstel dan alsjeblieft eerst met de deskundigen in de FC 2.0.
Dit vragen we je, omdat we alles bouwkundig verantwoord willen herstellen,
maar zeker ook vanwege mogelijke milieubelasting, die bijvoorbeeld het gevolg
kan zijn van injecteren van de grond.

Wil je snel beginnen? Tot de ALV van 23 mei is er een tussenoplossing. De FC
2.0 kan jouw bouwvoorstel vast beoordelen. Het bestuur kan op basis van het
advies van de FC 2.0 dan snel positief of negatief beslissen over jouw
bouwvoorstel.

Huisje nummer 9 is testcase. Hier wordt in de maand februari de fundering met
vijzelpalen aangepakt, zie foto. Hoe dit gaat aflopen vertellen we je 23 mei. Op
de ALV presenteren we dan ook de voorkeursaanpak. 

Voor funderingsvragen/voorstellen: klik op onderstaande button.

SAVE THE DATE !
7 maart 2020 | Laatste zaagweekend

20 maart 2020 | Nieuwsbrief nr. 2
20 mei 2020 | Nieuwsbrief nr. 3
23 mei 2020 om 10.30 uur | ALV

23 mei 2020 | geboorte nieuwe website
23 mei 2020 | vanaf 13.00 uur | 50 jaar DHW PARTY!

 

50 JAAR BUITENPLAATS DE HONGERIGE WOLF:
SAMEN GROEN DUURZAAM

Op zaterdag 23 mei vieren we het 50-jarig bestaan van onze prachtige

Meld hier je funderingsvoorstel!



Op zaterdag 23 mei vieren we het 50-jarig bestaan van onze prachtige
Buitenplaats. Feest! In de volgende nieuwsbrief kunnen we concreter zijn over
het programma, maar dit zijn de plannen:
 
Om 13 uur genieten we van een mooie picknick met lekker eten, goede
gesprekken en muziek. Daarna laat een ecoloog/boswachter ons met nieuwe
ogen kijken naar het natuurbeheer van onze vertrouwde buitenplaats. Natuurlijk
is er ook een spelletjestoernooi voor kinderen en hun (groot-)ouders en ronden
we de dag af met een gezellige borrel en hapjes.
 
Kom je ook? We hopen je 23 mei te begroeten. Die dag is er ook ALV dus:
zet je de datum vast in je agenda?

We zoeken natuurlijk helpers! Dus mocht je je handen uit de mouwen willen
steken tijdens die dag, klik dan op onderstaande button om je aan te melden.

Vriendelijke groeten van de lustrumcommissie,
Ellie Kuiper, Dotty Brandt, Truuske Wenker en Jeanet van Omme

PROCESSIERUPS

Nestkastje gevonden? We kregen leuke foto's op de
mail van kastjes die al in de boom hangen en

grondig geïnspecteerd werden door wat
enthousiaste vogeltjes. Leuk! 

Meld je hier aan om mee te helpen op 23 mei

Wil je de nieuwsbrief op meerdere adressen ontvangen? Klik hier!


