
 

 

 

BUITENPLAATS DE HONGERIGE WOLF 

 

  

 

 

Sjonge mensen...gelukkig gaat de zon op de buitenplaats nog iedere ochtend 

op. Want het zijn verwarrende tijden en alleen de rituelen van de natuur lijken 

ons nog zekerheid te bieden. We hopen dat jij en je dierbaren veilig en gezond 

zijn, dat je misschien wel thuis kunt werken en je hebt kunnen terugtrekken met 

je laptop in je huisje in het bos. Misschien ook niet. Misschien werk jij wel in die 

veelbesproken 'vitale sector' en ploeter je iedere dag om overeind te blijven. 

In dat geval: dank je wel, heel erg dank je wel! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VACATURE: VICE VOORZITTER/DIRECTEUR M/V GEZOCHT 

 

 

Het bestuur van de buitenplaats is bijna compleet. We zoeken nog naar één 

enthousiast lid voor de functie van vice voorzitter/directeur. Dan zijn we er 

met z'n zevenen helemaal klaar voor. Het is een gecombineerde functie die 

zwaar klinkt en mogelijk kan afschrikken, maar wees gerust. Als jij graag 

samenwerkt; over een positief mensbeeld beschikt; goede communicatieve 

eigenschappen hebt en de buitenplaats een warm hart toedraagt, dan ben jij 

zeker geschikt voor deze functie. 

 

DE WERKZAAMHEDEN 

 

* Samen met de overige bestuursleden maak je plannen voor de toekomst 

van onze buitenplaats; 

* je bent (mede) aanspreekpunt namens het bestuur voor de overige 

bewoners, naburige parken, gemeente en buren zoals de bv. de camping; 

* je voert de jaarlijkse schouw (mede) uit en formuleert verbeterpunten en 

geeft advies aan bewoners; 

* je onderhoudt contact, samen met de portefeuillehouder terreinzaken, met 

de bosbouwer en je ziet toe op de uitvoering van het bosplan; 

* je houdt toezicht in algemene zin op het naleven van de onderlinge 

afspraken en waar nodig help je bewoners herinneren aan afspraken.  

Enneh.... je hoeft dus geen net pak aan! Reageer snel door te bellen met 

Remco op 06 54208710. 



 

 

 

FUNDERINGSPERIKELEN 

 

Er is meer duidelijk over de injectietechniek van Uretek. Inmiddels zijn veertig 

huisjes door het bedrijf geïnspecteerd. Zij hebben toegezegd om voor die 

huisjes met verzakkingsproblematiek individuele offertes op te stellen. Op basis 

van het aantal woningen dat meedoet, zal er een collectiviteitskorting worden 

gegeven. Het bestuur adviseert aan leden die alsnog willen meedoen en in 

aanmerking willen komen voor de collectiviteitskorting, om voor 10 april te 

mailen met ing. Robbert Melis van Uretek. Stuur dan ook even een berichtje aan 

het bestuur zodat we e.e.a. kunnen monitoren. Overigens zijn er nog wel een 

aantal vragen, daar buigt de FD commissie zich nog over. 

 
 

 

HET GEVAAR VAN DE JAPANSE DUIZENDKNOOP 
 

  

Verzakkingen, processierupsen en Japanse Duizendknopen: we hebben het 

maar druk met onze gezamenlijke vijanden. De Japanse Duizendknoop plant 

http://www.uretek.nl/
mailto:robbert.melis@uretek.nl?subject=verzakkingsproblematiek%20De%20Hongerige%20Wolf
mailto:organisatie@buitenplaatsdehongerigewolf.nl?subject=Uretek


 

zich voort via de wortels en bovengronds via zaad. Als de plant jong is, is het 

nog zinvol om de scheuten van de plant stelselmatig uit de grond te trekken. Zo 

voorkom je dat hij gaat bloeien en zaad gaat vormen. Maar... zodra de plant 

zich in de grond genesteld heeft werkt dit niet meer. Dan zit er niets anders op 

dan met gif op de bladeren te spuiten om te voorkomen dat hij de fundering gaat 

aantasten. En laten we eerlijk zijn: die fundering, die hangt er in de meeste 

gevallen ook zonder die Duizendknoop best al een beetje slordig bij. 

 

Stappenplan 

1. Iedereen alert en trekken, met wortel en al, zodat de wortel zal afsterven; 

2. gooi de wortels/planten bij het restafval of eet ze op, zie tip van de maand; 

3. gooi de wortels/planten niet, we herhalen, niet op je composthoop; 

4. ga niet zelf met gif aan de slag; 

5. meld je Japanse Duizendknoop met een briefje in de bestuursbrievenbus; 

6. we nemen dan contact met je op en maken samen een behandelplan. 

 

Hoe herken je hem? 

Als hij net boven de grond komt lijkt-ie op een bordeauxrode asperge. Een paar 

dagen ouder zijn het al echte plantjes, soms groen of, soms nog steeds rood. 

En echt: ieder klein stukje wortel kan een plant worden... 

 
 

 

 

Moeten we nou wel of juist niet de vogeltjes voeren 

in de lente? Als wij ze voeren, eten ze dan die 

processierups nog wel? Ja! Vogels zijn geen 

mensen: ze eten hun buikje nooit te vol, ze kiezen 

wat ze nodig hebben en ook verleren ze niet, zoals 

wij..., zelf op jacht te gaan. 'Wanneer voer je de 

vogels wat', lees je in dit artikel van de 

vogelbescherming. 
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TIP VAN DE MAAND 

Wist je dat er op de buitenplaats veel 

wilde eetbare planten staan? Rucola, 

bosaardbei, de jonge scheuten van de 

JPD... en zo duikt nu de winterpostelein 

op. Het zit vol vitamine C, ijzer, calcium en 

magnesium en is lekker als toevoeging 

aan je groene salade. Je kunt alles eten, 

de steel, het blad en ook die witte 

bloemetjes die uiteindelijk verschijnen! 
 

 
 

 

SAVE THE DATE ! 

 

20 mei 2020 | rond deze datum verschijnt nieuwsbrief nr. 3 

23 mei 2020 om 10.30 uur | ALV onder voorbehoud i.v.m. Corona 

23 mei 2020 | geboorte nieuwe website onder voorbehoud i.v.m. Corona 

23 mei 2020 | 50 jaar DHW PARTY onder voorbehoud i.v.m. Corona 

 

STAY SAFE ALLEMAAL ! 

 

 
 

 
 

 


