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N I E U W S B R I E F  6 februari 2021
BUITENPLAATS   DE   HONGERIGE  WOLF

"Onze eerste kus gaven we elkaar bij de lantaarnpaal tegenover huisje 88." 
(Lees het verhaal van Peter en Brechthild)

DE HONGERIGE WOLF
1971 - 2021

OPROEP VAN HET BESTUUR AAN ALLE LEDEN

In mei 2021 zal er een Hongerige Wolf jubileumkrant verschijnen met verhalen,
interviews en foto's, véél foto's! Vandaar deze oproep. Mogen we rekenen op jullie
bijdrage?

1) Stuur ons een selfie met jullie huisje op de achtergrond. Dat wordt een mooie
collage van onze 100 huisjes en hun bewoners.

2) Stuur ons (oude) bijzondere foto's van De Hongerige Wolf. Van het park, de
speeltuin, een klusdag of een vorig lustrumfeest. Alles is welkom. Vermeld graag het
wie, wat, wanneer van je foto's.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om zelf foto's te scannen, dan doen wij dat graag
voor je. Je kunt de originele foto's afleveren in brievenbus #66 van Titia de Kiewit,
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onze secretaris. Na het scannen krijg je de foto's natuurlijk zo snel mogelijk retour. 

3) Schrijf een korte liefdesverklaring. Waarom kom je zo graag op De Hongerige
Wolf? Wat doe je als je hier bent? 

KOEIEN EN HONDENPOEP

Wist je dat koeien ziek worden van hondenpoep? Het gaat om de neospora
infectie. De weilanden rond de Hongerige Wolf zijn dan ook niet de geschikte
plek om je hond uit te laten. Het bos is dat wèl.

TUINVOGELTELLING  

Dit is mijn bijdrage voor de jubileumkrant
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Ben je benieuwd welke vogels zijn gespot op de Hongerige Wolf tijdens de Nationale
Vogeltelling in januari 2021?

Op https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/resultaten kun je de stand van
de vogeltelling bekijken. Ter hoogte van de Coevorderweg in Stegeren staat de
huismus op nummer 1, net als landelijk. Maar een ijverige inzender op het park heeft
de vink als kampioen bovenaan staan!

In dat lijstje zien we ook de boomkruiper en de boomklever. Maar wie is nu wie? De
kleurige is de klever en de bruine is de kruiper. De klever loopt verticaal langs de
stam van de boom omhoog of omlaag (met de kop naar beneden als het moet) en de
kruiper draait een prachtig spiraaltje om de stam.

Volgend jaar wordt de telling gehouden van 28 - 30 januari 2022.
Iets om alvast in je agenda te zetten?

Bijdrage van Corinne Keuning van de Commissie de Blommerige Wolf

DE EERSTE KUS OP DE BUITENPLAATS 
interview met Peter en Brechthild

Peter de Kiewit en Brechthild Terwee komen al sinds hun kindertijd op Buitenplaats De
Hongerige Wolf. Ze hielpen vaak op de boerderij, gaven elkaar de eerste kus onder de
lantaarnpaal bij huisje 88 en zijn inmiddels bijna 30 jaar getrouwd. “Het was heerlijk en
zorgeloos. Vooral de boerderij, waar we altijd welkom waren.”
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(...)
Peter: Als gezin hebben we een half jaar op De Hongerige Wolf gewoond. Na school kreeg
ik Nederlandse bijles van mijn moeder en ‘s middags hielp ik op de boerderij. Dat vond ik
geweldig! Door de boerderij ben ik later de Hogere Landbouwschool gaan doen.
 
Brechthild: Het was heerlijk en zorgeloos. Vooral de boerderij, waar we altijd welkom
waren. Alles liep los en door elkaar. Een schaap, parelhoenders, ganzen, pauwen. We
sjouwden met mais in de kruiwagen, we hielpen met vegen of melken. We bouwden hutten
in het hooi. Alle kinderen van de Hongerige Wolf vonden het leuk en de familie Timmer
ook. 
(...)

Foto:  privé-archief van Johanna Timmer. Links de jonge Peter de Kiewit bij het paard van boer Timmer. Rechts het gezin

Terwee met hun pony. Brechthild staat rechts op de foto.

ADVIES van de VOGELBESCHERMING 

"Hoe groener de tuin, hoe beter vogels de winter doorkomen. Door niet iedere
vierkante centimeter aan te harken, niet alle bladafval op te ruimen en vogels bij te
voeren kunt u hen daar bij helpen. Zorg voor besdragende bomen en struiken en laat
uitgebloeide bloemen staan, want deze leveren zaden voor vogels."

Lees het hele interview op de website
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