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N I E U W S B R I E F  2 januari 2021
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

2021
Het bestuur wenst jullie een heel gezond, ontspannen 2021 met veel activiteiten in
de natuur. Wandelen, tuinieren, de hond uitlaten, hout zagen of gewoon een boek

lezen in het bos. Waar kan dit beter dan op onze mooie buitenplaats? 

Winterse groet van het bestuur,
Remco | Titia | Arjen | Paul | Ingrid | Bob | Bart 

PARKGELD 2021
 

De ALV heeft op 24 oktober 2020 bepaald dat het parkgeld voor 2021 EUR 695
bedraagt. Het parkgeld wordt via automatische incasso in twee delen van je
rekening afgeschreven. 

Het eerste deel van EUR 347,50 zal worden afgeschreven op donderdag
28 januari 2021.
 
Het tweede gedeelte zal begin juli worden afgeschreven, hierover
ontvang je bericht.

 AGENDA SNIPPERDAGEN 2021  
Er is zó hard gewerkt in december, dat de snipperdag van 9 januari 2021 kan
komen te vervallen
 
De snipperdag van 30 januari gaat vooralsnog wél door.

Héél hartelijk dank voor jullie bereidheid ons park mooi (én betaalbaar) te
houden.
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Opslag kaphout bij DHW#28/29. Af te halen tot 1 februari a.s. Lees hieronder.

HAARDHOUT

Dit jaar zijn er minder bomen gekapt dan in voorgaande jaren. We organiseren
dan ook geen houtverkoopdagen.

Het bestuur stelt de leden graag in de gelegenheid om geschikt haardhout zelf
af te halen bij de houtopslag aan de bosrand bij DHW#28/29 (zie foto). Dit kan
tot maandag 1 februari a.s. Daarna gaat het hout naar de opkoper.

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De richtlijn: vorig jaar kostte het
hout EUR 20 per m3. Je kunt je bijdrage o.v.v. 'haardhout 2021' overmaken op
NL04 TRIO 0379 3186 60.

Even voor de zekerheid: je regelt zelf het vervoer en bent zelf aansprakelijk
voor eventuele schade tijdens het weghalen van het hout. 

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

www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl

https://buitenplaatsdehongerigewolf.us10.list-manage.com/track/click?u=b5d2745d1d486fe39da52a68b&id=5d8e04ac6c&e=34a0c08453

