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Voor in je agenda:

Algemene
Ledenvergadering

24 oktober 2020

ALV CORONAPROOF
Op 24 oktober om 10.00 uur is er weer een echte Algemene Ledenvergadering.
We verheugen ons erop om jullie live te spreken over de speelplaats, de
landbouwschuur, elektrische laadpalen, het nieuwe logo en nog meer ... 

Alle leden ontvangen uiterlijk dinsdag 13 oktober 2020 de officiële uitnodiging,
de agenda en het aanmeldformulier (vanwege corona). De vergaderstukken
zullen dan op de website te staan. 

Waar? De Wolventuin op Camping de Kleine Wolf, Coevorderweg 25, Stegeren
Wanneer?  Zaterdag 24 oktober om 10.00 uur.

WONINGSCHOUW
Er wordt binnenkort weer gestart met de jaarlijkse woningschouw. Zodra de data

bekend zijn, staan ze in de kalender op de website. 

BEPLANTINGSCHOUW
Op 26 september inventariseert de werkgroep 'De Blommerige Wolf'  de beplanting
van de buitenplaats, vanzelfsprekend met respect voor de privacy van de leden. 

BOSSCHOUW
Jullie kunnen eventuele kap- en snoeiverzoeken tot uiterlijk woensdag 30 oktober

2020 indienen bij het bestuur. Gebruik de knop hieronder.

Ik dien een kapverzoek in
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Folder uit 1970 of 'Hoe het allemaal begon'

SPEELVIJVER EN EIGEN KOE (deel 1)
 
In het kader van het 50-jarig bestaan van de Hongerige Wolf, zal op de
website steeds een nieuw stukje staan over onze huisjes, het bos en de
bewoners. Aflevering 1: hoe het allemaal begon.
 
PIONIERS
Tijdens de pinksterdagen in 1971 vestigen zich de eerste leden als ware
pioniers op de buitenplaats. Het is dus helemaal niet zo’n gek idee om het
lustrum te vieren in 2021!?

BLIJF OP DE HOOGTE
We raden jullie aan om de kalender op de website goed in de gaten te houden. 

Alle data staan erop, zoals van bestuursvergaderingen, woning- en bosschouw,
en dagen dat de nieuwsbrief verschijnt.

Check ook de klus-en snipperdagen, waarbij jullie hulp meer dan welkom is.  

Ik lees verder
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Dit is de link naar de website. (En o ja, het wachtwoord is 101wolven.)

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent
van Coöperatieve Vereniging de Hongerige Wolf

Je kunt je emailadres aanpassen via
info@buitenplaatsdehongerigewolf.nl

Tekst en ontwerp:
Jeanet van Omme (redacteur nieuwsbrief)

en Titia de Kiewit (secretaris bestuur) 

Ik check de kalender

www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl
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