
Van: Secretaris DHW info@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
Onderwerp: DHW NIEUWSFLITS | 30 september 2020

Datum: 30 september 2020 om 20:45
Aan: secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl

N I E U W S F L I T S  30 september 2020
B U I T E N P L A A T S    D E   H O N G E R I G E   W O L F

NIEUWSFLITS
De (na)zomer is nu definitief voorbij. De handen gaan weer uit de mouwen.

Allereerst is daar de jaarlijkse woningschouw.
Bovendien is het de hoogste tijd voor snipperen en kappen. Help je mee?

Graag deelt het bestuur een aantal data met jullie. Lees deze nieuwsflits en kijk
ook op de de kalender.

Wij wensen jullie een mooie herfst!
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WONINGSCHOUW

Ronde 1
9 oktober 10 -14 uur

Ronde 2 
12 oktober 10 - 14 uur 

Schrik niet, maar op één van deze dagen zal een aantal bestuursleden rond jullie
huisje lopen. Vanzelfsprekend met alle respect voor jullie privacy. 

 

EERST SNIPPEREN.... 
Voordat we starten met het kappen van nieuwe bomen, is het nodig dat we
éérst met zijn allen onze Buitenplaats netjes opruimen, oude boomstammen en
losse takken wegwerken en versnipperen.  
 

OP ZATERDAG 10 OKTOBER IS DE GROTE
GEZAMENLIJKE SNIPPERDAG

We beginnen om 10 uur en werken tot 14 uur door. Voor koffie en broodjes
wordt gezorgd. 

Help je mee?  Heel graag, want vele handen maken het werk lichter. 

... EN EEN VERZOEK INDIENEN TOT KAPPEN

Tot uiterlijk 31 oktober kan je bij het bestuur een verzoek indienen voor een
nieuwe ronde kappen van bomen. Het bestuur en de bosbouwer zullen
vervolgens iedere aanvraag serieus bekijken en overwegen.

JA! Ik help graag mee op 10 oktober

JA! Ik heb een kapverzoek
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.... EN DAN KAPPEN MAAR
 
Op 21 november en 12 december zullen de zagen weer ronken op onze
Buitenplaats. Oordoppen op!

21 november bomen: kappen en zagen

12 december bomen: kappen en versnipperen
 

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) 

JA! Ik help graag met kappen

www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl
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