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De aanstaande Algemene Leden Vergadering zal wederom thuis via de computer
plaatsvinden. En wel op zaterdag 15 mei. 

Een aparte uitnodiging volgt snel.

DE WOLF MAGAZINE

Hoera! Het is zover!
Op 15 mei verschijnt De Wolf Magazine, lustrumeditie 1971-2021.

Na de online ALV zijn jullie van harte welkom bij de schuur voor een kop verse koffie
én de kersverse lustrumkrant. We houden natuurlijk veilige afstand.

interview met JAN KLEINHEERENBRINK 
"Het contact met de mensen, dat is het leukst!"
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Jan Kleinheerenbrink en zijn vrouw Tonnie wonen sinds 2008 op De Hongerige
Wolf 1A, in de zogenaamde toezichthouderswoning. Jan houdt op verzoek van
het bestuur toezicht op het park, is het aanspreekpunt voor bezoekers en regelt
ook de vuilafvoer. Dagelijks maakt hij twee rondjes op de fiets door het park en
houdt een oogje in het zeil. In deze tijd mist hij onze klusdagen - de ontmoeting,
lekker bezig zijn met elkaar.

Daarom een interview met onze sterkste man van het park.

Lelietjes der Dalen 

Op de buitenplaats zien we de groene stengels van deze heerlijk geurende witte
kelkjes boven de grond uitkomen.  

Maar opgepast: Het blad lijkt op dat van de daslook. De bladeren van de lelietjes zijn
echter giftig, die van de daslook niet, deze smaken naar knoflook.

links: daslook.                                                     rechts: lelietje der dalen

Lees verder op de website

 

https://buitenplaatsdehongerigewolf.us10.list-manage.com/track/click?u=b5d2745d1d486fe39da52a68b&id=ce9420a5ff&e=34a0c08453


 
Kleine groene speerpunten
steken boven de grond uit
doorboren de lentelucht

lange smalle bladen
omringen vredig en zorgzaam

die witte wiegende elfenmutsjes. 

(dichter: Han Messie)

HERINRICHTING BOSRANDEN

Goed ingerichte bosranden met een geleidelijke, bloemrijke overgang van bos
naar weiland, zorgen voor aantrekkelijke leefgebieden voor insecten en
daarmee allerlei andere diersoorten.

Landschap Overijssel werkt deze maand aan de verbetering van bosranden in
Twente.

Dit is de link naar de website. Het wachtwoord is 101wolven.

blommerigewolf@buitenplaatsdehongerigewolf.nl

 

Lees over de herinrichting van bosranden in Twente
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