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

"Door de buitenplaats zijn mijn dochters gaan studeren." 
(Lees het verhaal van Johanna Timmer)

DE HONGERIGE WOLF
1971 - 2021

OPROEP VAN HET BESTUUR AAN ALLE LEDEN

1) Volg het goede voorbeeld van deze bewoners en stuur ons ook zo'n vrolijke
selfie met je huisje op de achtergrond. Dat wordt een mooie collage van 100
bewoners.
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bewoners.

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

In mei 2021 verschijnt er een Hongerige Wolf jubileumkrant met verhalen,
interviews en foto's, véél foto's! Vandaar deze oproep. 

Mogen we rekenen op jullie bijdrage? Heel graag!

DOOR DE BUITENPLAATS
ZIJN MIJN DOCHTERS GAAN STUDEREN 
interview met Johanna Timmer

Johanna Timmer woont al sinds 1966 in Stegeren. Ze heeft meegemaakt dat
de honderd bungalows werden gebouwd en dat het zandpad naar de
Coevorderweg werd verhard. Nu runt Henrieke, haar vierde dochter, de
boerderij. Johanna is er iedere ochtend om te melken.

Mijn kinderen hebben veel op de buitenplaats gespeeld. En omgekeerd was het
hier de zoete inval. Mijn dochters speelden eigenlijk nooit met de kinderen van
school, maar altijd hier. Door het contact met de kinderen van de buitenplaats,
kwamen mijn dochters op het idee om te gaan studeren. Ik denk wel dat ik dat
zo kan zeggen, ja.
(...)

Dit is mijn bijdrage voor de jubileumkrant
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Foto links: Albert en Johanna Timmer voor het kookhuisje. (Uit privé-archief van Johanna Timmer.)

Foto rechts :de boerderij in februari 2021.

VAN HEIDE ...

Zoals we kunnen lezen in het interview met Johanna Timmer was het gebied van De
Hongerige Wolf een zanderig heidegebied. Vanaf 1970 verandert de heide in een

Lees het hele interview op de website
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Hongerige Wolf een zanderig heidegebied. Vanaf 1970 verandert de heide in een
bosterrein door de aanplant van berken, dennen en eiken; voor de lagere begroeiing
komen er rododendron en laurierkers maar ook hulst, gele dovenetel en roze
koekoeksbloem. 

Op www.topotijdreis.nl is de ontwikkeling van het gebied mooi te zien.  

... NAAR BLOEMENWEIDE 

De bewoners van De Hongerige Wolf planten, zaaien, stekken en poten bollen. Dat
doen ze al vijftig jaar!  
In het voorjaar verschijnen nu ook paarse boshyacinten, gele narcissen en geurende
lelietjes-van-dalen. 

En daar zijn nu enkele nieuwkomers bij, want inmiddels komen in onze testvakken
vogelmelk, daslook en bosanemoon op. Het kan! Rond de lantarenpalen en langs de
weg: een bloemenweide met insecten, vlinders en vogels!

Met dank aan de werkgroep De Blommerige Wolf voor deze blommerige bijdrage. Er
zijn twee zogenaamde testvakken, eentje tegenover huisje #33 en de bollen staan
langs het pad bij #15. 
Neem gerust eens een kijkje en heb je vragen, stuur deze dan naar  

ALV 2021
Corona is op zijn retour, maar nog niet genoeg om onze Algemene Leden

Vergadering in persoon te kunnen houden. De vergadering op zaterdag 15 mei 2021

Laat je inspireren door de DHW plantenlijst

blommerigewolf@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
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zal daarom weer thuis via de computer plaatsvinden.

Dit is de link naar de website. 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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