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N I E U W S B R I E F  3 april 2021
BUITENPLAATS   DE   HONGERIGE  WOLF

"De huisjes liggen zó mooi uitgestrooid in het bos." 
(Lees hieronder het interview met enthousiaste nieuwkomer Riemke de Vries)

DE HONGERIGE WOLF
1971 - 2021

We hebben al heel veel foto's en verhalen van jullie ontvangen. 
Tot 7 april is er nog de mogelijkheid om een selfie (of iets anders) op te sturen. 

Alvast hartelijk bedankt, namens de redactie Jubileumkrant

BLADKORVEN 

 

Dit is mijn bijdrage voor de jubileumkrant
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Tijdens de snipperdagen merken we dat het lastig is om snoeihout en tuinafval te
scheiden. Het is een hoop extra werk om het hout uit de grote hoop te moeten
trekken. 

Om de klus van onze snipperaars te vergemakkelijken, zijn er op de buitenplaats drie
bladkorven geplaatst. Willen jullie je tuinafval alsjeblieft in de korven gooien? DANK
JE WEL!

DE HONGERIGE WOLF ALS STERK NETWERK 

Riemke de Vries ziet de Hongerige Wolf als een behulpzaam netwerk van
bewoners. Alles wordt gedaan omdat het goed is voor het geheel. De regels
van de coöperatie horen daar gewoon bij.

De Hongerige Wolf door de ogen van een nieuwkomer.

"Op het moment dat we de eerste keer de buitenplaats opreden, zeiden we, dit
is het! Ik vind de inrichting van de Buitenplaats geweldig. Je ervaart nergens
dat hier honderd huisjes staan. De huisjes liggen zó mooi uitgestrooid in het
bos. (...) Iedere vorm van massaliteit ontbreekt. Eigenlijk woont ieder hier in zijn
eigen buurtje. (...)

 

Lees het gehele interview op de website

https://buitenplaatsdehongerigewolf.us10.list-manage.com/track/click?u=b5d2745d1d486fe39da52a68b&id=4cfb4ddfba&e=34a0c08453


HONDENPOEP 
Op de Hongerige Wolf ondervinden de leden en vooral Jan, onze beheerder,
steeds vaker overlast van de hondenpoep. We roepen alle hondenbezitters op
om de uitwerpselen van hun honden zelf op te ruimen. DANK! 

BOUW EEN INSECTENHOTEL

Insecten zijn nodig in de natuur, met name om onze bloemen te bestuiven maar ook
als voedsel voor andere dieren zoals vogels en kikkers.

Insecten als vlinders, lieveheersbeestjes, bijen, sluipwespen  houden van warme,
droge holletjes waar ze hun eitjes kunnen leggen of waar ze kunnen schuilen en
overwinteren. Ieder soort insect heeft z'n eigen soort plekje nodig. 

Natuurlijk kun je een insectenhotel kopen maar leuker is het om er zelf een te

 

 



maken. Met de (klein-)kinderen? In het bos vind je allerlei materialen zoals een oude
boomstronk, mos, takjes, houtsnippers, dennenappels. Maar ook een dakpan en wat
bakstenen kun je gebruiken.  

De insecten op De Hongerige Wolf zullen je dankbaar zijn!

ALV 2021
Het lijkt ons nog niet veilig om onze Algemene Leden Vergadering in persoon te

kunnen houden. De vergadering op zaterdag 15 mei 2021 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) 

blommerigewolf@buitenplaatsdehongerigewolf.nl

 

 

www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl
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