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N I E U W S B R I E F  5 december  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

‘Ik ben ervan overtuigd dat onze buitenplaats zijn mooie open karakter heeft
behouden doordat we een coöperatieve vereniging zijn. Ik hoop dat dat zo blijft.’ 

Wim Lourens, secretaris De Hongerige Wolf 1971-1974

VAN HET BESTUUR

Wij sluiten ons graag aan bij deze uitspraak van Wim Lourens. In de nieuwsbrief lees je
een mooi interview met hem.

Zoals jullie misschien al hebben opgemerkt, heeft het bestuur inmiddels een aantal zaken
in gang gezet op de Buitenplaats. De landbouwschuur is in aanbouw, de eerste laadpaal
wordt aangelegd en er is intussen een order geplaatst voor enkele nieuwe speeltoestellen.

Ook zijn we begonnen met kappen en versnipperen. Helpen jullie mee? 

We hadden een primeur dit jaar! De eerste online Algemene Leden Vergadering van 24
oktober verliep soepel en kende een hoge opkomst. Toch hopen we van harte dat we
elkaar in 2021 weer live kunnen ontmoeten.

Voor nu wensen wij jullie intieme feestdagen toe en een heel mooi gezond 2021 - thuis of
op onze winterse buitenplaats. ( En, eh, geen vuurwerk, hè... )

Goedgoan!  Feestelijke groet van het bestuur,
Remco | Titia | Arjen | Paul | Ingrid | Bob | Bart 

AGENDA SNIPPERDAGEN 2020 /2021  
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AGENDA SNIPPERDAGEN 2020 /2021  
De bosbouwers zijn al flink bezig geweest. Dat is duidelijk te zien op de Buitenplaats. 

Kom je helpen met kappen, zagen en versnipperen? Heel graag! We kunnen je hulp goed
gebruiken.

Dit is de snipperagenda (kijk ook regelmatig op de kalender op de website)

12 december 2020 kappen en versnipperen 
9 januari en 30 januari 2021 snipperdagen

INTERVIEW 
OMMEN ZIT IN MIJN GENEN -  in gesprek met Wim Lourens
(foto's uit privé-collectie van Wim Lourens)

1970. De aankondiging in de Kampioen
had de aandacht van Wim Lourens
gewekt. Met zijn toenmalige vrouw
bezocht hij het terrein van Buitenplaats de
Hongerige Wolf en besloot er een huisje
te kopen.

"Het was de bedoeling om die eerste 41 huisjes in een halve cirkel te plaatsen, met een
open veld in het midden. Maar dat lukte niet, want het was een heel onregelmatig terrein,
daar moesten we rekening mee houden. Iedere nieuwe eigenaar koos min of meer zijn
eigen plek. Wij wilden graag een huisje aan de rand, zo ver mogelijk van alles weg en op
redelijk stabiel terrein: het werd huisje #7. De opzet van de volgende groep 59 huisjes is
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veel beter georganiseerd, dat zie je ook terug op de plattegrond."
 

OPROEP  -- DE HONGERIGE WOLF EN IK

We kunnen natuurlijk niet alle bewoners interviewen.
Maar we horen wèl heel graag hoe je onze Buitenplaats ervaart.

Hoe voel jij je als je naar de Hongerige Wolf rijdt?
Wat gebeurt er met je als je de sleutel van je huisje omdraait?
En, wat doe je het liefst als je er een week (of langer) verblijft? 

Willen jullie je ervaringsverhalen mailen aan de hand van bovenstaande vragen?
Vergeet  alsjeblieft niet om je naam en huisnummer te vermelden. We zullen jullie

verhalen delen in de nieuwsbrief en op de website.

Alvast bedankt!

Lees het hele interview op de website

 

De Hongerige Wolf en ik - dit is mijn verhaal
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Met dank aan Anne-Marie Mulder voor deze leuke (en leerzame) bijdrage. 

(...)

Zie de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen

't avondje van Sinterklaas.

(tekst Jan Pieter Heije)  

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