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BUITENPLAATS DE HONGERIGE WOLF

In plaats van een feestje vandaag, krijg je van ons een hele volle nieuwsbrief.
Jammer hoor, we hadden zo veel zin in de Lustrumparty vanmiddag. En we
hadden je zoveel te vertellen en te vragen op de ALV. Het is niet anders. We
hopen dat je gezond bent, dat is het belangrijkste. Dat feestje halen we later
wel in. Lees je gauw mee? Oh... trouwens: GEFELICITEERD! Vijftig jaar De
Hongerige Wolf, het is niet niks!

DE NIEUWE WEBSITE IS ONLINE!

Een website met een openbaar deel en een deel alleen toegankelijk voor jou
als lid. Niet dat we zoveel geheimen hebben, maar het is nou ook weer niet
nodig om bijvoorbeeld notulen van vergaderingen met de wereld te delen. Kijk
snel op www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl voor het resultaat.
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snel op www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl voor het resultaat.
Je ziet rechtsboven in het menu een pagina 'leden login'. Die pagina kun je
alleen bekijken met een wachtwoord. Als je klikt op 'leden login' krijg je de
melding zoals je die hieronder op de afbeelding ziet. Voer het wachtwoord in op
de plek waar je dit op het plaatje hieronder al in het rood ingevuld ziet staan.
Het wachtwoord is dus 101wolven. Nu kun je de hele website bekijken! In deze
nieuwsbrief staan al een aantal verwijzingen naar artikelen op de site. Kun je
vast wennen.
 

Nu we het toch over het World Wide Web hebben: wifi is een gevalletje apart
hier op DHW en drijft menigeen tot wanhoop. Zeker nu er tijdens Corona zoveel
huisjes bezet zijn. Tijdens de ALV van juni 2019 werd, in verband met hoge
kosten, besloten niet meer in het bestaande systeem te investeren. Een
upgrade is duur. Op dit moment hebben ongeveer zestig leden eigen Wifi.
Vanuit de collectieve gedachte hebben de leden toen ingestemd met het
behoud van het huidige systeem.

https://wordcare.us14.list-manage.com/track/click?u=ceea62693924b09de642cc447&id=cc8d110cba&e=23e218ed39


WAT HEBBEN VUUR EN EEN BUITEN-WC MET ELKAAR TE MAKEN?

We hebben er eigenlijk geen zin in. Maar we moeten nu toch echt serieus met
je praten. Want we krijgen over deze issues te veel meldingen van ongeruste
leden. Wat is er aan de hand?
Het bos is droog ook als je denkt dat het nat is. Dus geen vuur alsjeblieft!
Straks staat het huis van je buren in lichterlaaie door jouw vuurkorf of BBQ. Het
is overigens jouw verantwoordelijkheid als je huurders wel met vuur spelen, dus
druk ze op het hart dit niet te doen. Als Jan je hierop aanspreekt: hij heeft
mandaat van het bestuur tegen vuur op te treden. Oh en trouwens: vuurkorven
en -schalen zijn altijd verboden, ook als het met bakken uit de hemel komt.
Dan die openlucht wc. Die hebben we niet op de buitenplaats. En toch krijgen
we regelmatig melding van hondenpoep met of zonder hondenpoepzakje
eromheen. Dat is vies. Honden kunnen niet zelf hun wc doortrekken dus: wil jij
je hond een pootje helpen?

DE FUNDERING
Arjan Brussaard heeft een update geschreven voor de website. Klik op de
leesverder button om naar het artikel te gaan.

LAADPALEN EN OPROEP
Laadpalen voor electrische auto's op de Buitenplaats. Dat vraagt om een plan

Naar Arjens injectie-update
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en dus een commissie.

HET MASTERPLAN BOS
Masterbrein Bob van Kampen weet alles over ons bos en hoe we de bio-
diversiteit moeten bevorderen.

DE PROCESSIERUPS
Er staan behoorlijk wat eiken op de Buitenplaats en in de directe omgeving en
dus kruipen daar ongetwijfeld ook processierupsen rond. Bob vertelt ons meer
over de strategie tot nu toe.

HOUTHOKKEN EN ANDERE BOUWSELS
Remco schreef een update over de afspraken rondom de verschillende
bouwsels op de Buitenplaats.

UITPUILENDE VUILCONTAINERS

Mede door Corona zijn er meer huisjes bewoond. De anderhalvemeter is makkelijk te
handhaven en thuiswerken in het bos is een aantrekkelijk idee. Maar hierdoor
worden de gezamenlijke voorzieningen wel extra belast. De vuilcontainers worden
twee keer vaker geleegd dan normaal in deze tijd. Dit is een flinke kostenpost. We
kunnen allemaal een steentje bijdragen om de kosten te beheersen door afval te
scheiden. Papier hier, plastic daar.  Neem groot vuil mee naar huis of breng het naar
de vuilstort.Twee tuinstoelen in de container en hij is al halfvol. Die oude stoelen
kosten dan 200 euro om af te voeren. Daar kopen we toch veel liever een nieuwe
wip voor?

Lees meer over laadpalen op DHW

Naar Bobs masterplan

Naar Bobs processierupsen

Naar Remco's bouwsels
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CREATIEVELING GEZOCHT
Je hebt het vast al gezien: de wolf is weg. Nou ja, alleen de letters dan. De
bielzen waren verrot en het ophangsysteem niet meer te repareren. Het plan is
een nieuw bord te maken van plaatstaal. Zie jij het al voor je? Maak dan een
ontwerp en mail het naar info@buitenplaatsdehongerigewolf.nl.

Deze lijster is geboren op nummer 71, midden in
een voederhuisje. De woningnood was blijkbaar
hoog op de buitenplaats.
Dank je voor het insturen Floor en Benthe!

TIP VAN DE MAAND
De omgeving van onze Buitenplaats is voor veel leden een reden geweest om
voor De Hongerige Wolf te kiezen. Om te zorgen dat dit mooie buitengebied
zijn natuurlijke karakter behoudt is ruim vijftien jaar geleden PB Stegeren-Junne
opgericht. Deze organisatie behartigt de belangen en leefbaarheid van de
buurtschappen Junne, Stegeren en de Driehoek. Meer weten? Kijk dan
op www.pbstegeren.nl.

We horen graag je mening | Klik hier en vertel het ons!
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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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