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BUITENPLAATS DE HONGERIGE WOLF

Uitslag stemming jaarrekening 2019 en begroting
2020

Vorige maand heeft het bestuur je uitgenodigd om jouw
reactie te geven op de jaarrekening 2019 en de begroting
2020. Het bestuur is blij met de vele reactie die we hebben
ontvangen. In totaal hebben 74 leden gereageerd.
Wat betekent dat....
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Weg met die kriebels

Waren er vorig voorjaar nog meer
dan 200 processierups nesten, door
de grondige aanpak in de zomer van
2019 was het aantal dit voorjaar 'nog
maar' 95. De afgelopen weken heeft
Jan Kleinheerenbrink, geholpen door
ons lid van huisje nr. 26, weer een
groot aantal nesten geruimd en is
ons bos voor 99% processierups vrij.
Wat een geweldige prestatie!

Snuffelstage bij het bestuur

Lees meer
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Lijkt het je leuk om in het bestuur te zitten, maar wil je eerst
rustig onderzoeken wat jouw bijdrage kan zijn? Loop een
tijdje met ons mee, je bent van harte welkom.

House for sale ?

De vraag naar huisjes op de buitenplaats is groot. Wekelijks
ontvangt het bestuur van belangstellenden de vraag of er een
huisje in de verkoop komt.
Mocht je nadenken over het verkopen van jouw
gebruiksrecht, denk dan eens aan een melding op onze
website www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl

Wie is z'n ladder kwijt?
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We kunnen ons niet voorstellen dat
iemand zo'n mooie ladder bij het
groenvafval heeft gedumpt. Iedereen
weet toch dat dit niet bij het
groenafval hoort, dus moet iemand
de ladder verloren zijn. Als je de
ladder mist, kom 'm dan even halen.

Oproep aan leden die recent verhuisd zijn

Ben je onlangs verhuisd, geef dit even door. Zo blijft onze
ledenadministratie up to date.
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www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl

wachtwoord: 101wolven

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

Wil je de nieuwsbrief op een ander adres ontvangen of je uitschrijven?
Je kunt je voorkeuren hier updaten of uitschrijven.

Nextdoor burenplatform

Tekst & Ontwerp
Jeanet van Omme / Titia de Kiewit
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