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N I E U W S B R I E F  7 november  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

WAT STAAT ER IN DEZE NIEUWSBRIEF?

* In het kader van het 50-jarig bestaan van de Hongerige Wolf blikken we
terug. We lezen het interview met mevrouw Te Winkel - Groeneveld, één
van de eerste bewoners in 1971. Zij zegt: 

“Mijn kinderen zijn hier groot geworden. Ze waren heel vaak op de boerderij
van Boer Timmer. Ik kan me herinneren dat mijn oudste zoon me opbelde dat
hij nu écht niet kon komen eten, omdat er een kalfje geboren werd."

* Maar eerst nieuws over het meer stoere werk: bosbeheer, bomen kappen
en de cursus motorzagen. 

OPROEP ZAAGDAGEN 2020 - VOOR IN DE AGENDA 
De zagen zullen weer ronken op onze Buitenplaats. Oordoppen op! 

21 november kappen en zagen
12 december kappen en versnipperen 

BOSBEHEER - BERICHT VAN DE BOSBOUWCOMMISSIE

De Buitenplaats is een park met boskarakter. Omdat het een aangelegd bos is
spreekt men van een productiebos. Het huidige bosbeheer is gericht op de
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omvorming van productiebos tot een meer natuurlijk gemengd bos. Dat is iets
wat zich over een langere tijd ontwikkelt en niet zomaar van jaar tot jaar kan
worden bijgesteld. Het resultaat van alle ingrepen is pas jaren later zichtbaar.
We streven naar een gezond en duurzaam bos. 
 

Natuurljk zagen we er niet zomaar op los. Dit gebeurt met beleid. 
Wat zijn de argumenten om wel / niet te kappen? 

De bosbouwcommissie legt het graag uit.

ZAGEN VOOR DE KONING  --  EEN VERSLAG VAN ERIK BERGER

Peter, Noel en Erik hebben op 22 september 2020 met succes de basis cursus
“omgaan met de motorzaag” gevolgd.  Het was een leuke en leerzame cursus. In de

ochtend werd de nodige theorie over de motorzaag behandeld. 

Na het nuttigen van een stevige houthakkers lunch, werd de theorie 's middags
omgezet in praktijk. Gewapend met motorzaag, zaagbroek, helm en
houthakkerslaarzen vertrokken we naar  “Kroondomein Het Loo”. 

Hier gingen we pas echt los. Met onze zelfgeslepen motorzaag kettingen, zaagden
we in mum van tijd een wintervoorraad stookhout voor onze koning. 

Vermoeid maar voldaan vertrokken we na deze leerzame dag weer huiswaarts. Alle
drie hebben we de cursus succesvol afgesloten met een officieel certificaat, wat we

inmiddels hebben ontvangen. 

Ik hoop dat we de opgedane kennis, komende jaren kunnen inzetten op onze
buitenplaats.

Lees meer over het bosbeheer

 

https://buitenplaatsdehongerigewolf.nl/bosbeheer/


RUST, RUIMTE EN JUTEN
BEHANG - EEN INTERVIEW 

Dit is mevrouw Lidy te Winkel -
Groeneveld. In 1970 is zij 21 jaar en
studeert ‘huishoudkunde en koken’
op de Huishoudschool in Groningen.
Ieder weekeinde gaat ze naar haar
ouderlijk huis in Leeuwarden. Op
een zeker moment hebben haar
ouders wat extra geld te besteden;
ze gaan op zoek naar een
buitenhuisje voor het gezin. Lidy en
haar zus worden actief betrokken bij
de keuze.

“Mijn vader werkte bij de provincie Friesland. Mijn moeder was lerares
logopedie op de Kweekschool. Ik weet nog goed dat we voor het eerst op De
Hongerige Wolf gingen kijken. Het huidige huisje nummer 16 was de
modelwoning. We waren meteen enthousiast en kozen voor huisje nummer 12,
een mooie plek op de hoek van de buitenplaats waar je zo het bos in loopt.
Destijds was het niet meer dan een hoopje zand met bomen."

(...)

 

Lees verder

 

https://buitenplaatsdehongerigewolf.nl/rust-ruimte-en-juten-behang/


Het wordt donker,
de maan komt op,

oud bos,
slingerende paden, nauwelijks lanen,

de moed om te verdwalen
bijna gemist.

 

Toon Tellegen
uit Gedichten 1977-1999

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) 

 

www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl
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