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N I E U W S B R I E F  4 juni 2021
BUITENPLAATS   DE   HONGERIGE  WOLF

"Ik wil jullie een welgemeend compliment maken
voor het ontwerp van het logo

en voor de prachtige uitvoering van het Wolf Magazine.
Wat is er veel werk verzet."

JAARMARKT 18 september 2021
(zet de datum alvast in je agenda) 

Op 18 september is er een klussenochtend. Na afloop houden we een gezellige
'jaarmarkt' waar iedere commissie zich presenteert met een eigen stand.  

We kunnen wel wat hulp gebruiken bij de organisatie. 
Wie?

 

Ik help graag mee!

 

mailto:DHWinfo@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
mailto:DHWinfo@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
mailto:DHWinfo@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
mailto:DHWinfo@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
mailto:info@buitenplaatsdehongerigewolf.nl?subject=Ik%20help%20graag%20mee%20op%2018%20september


Kon je niet bij de feestelijke lancering van De Wolf Magazine zijn? 
De unieke koffiemok met lustrumlogo 

én de papieren versie van DE WOLF MAGAZINE 
zijn af te halen bij Jan Kleinheerenbrink.  

Ieder huisje heeft recht op twee mokken en twee magazines.

Een paar selfies en bewonersverhalen hebben De Wolf Magazine
helaas niet gehaald. Maar gelukkig hebben deze foto's en verhalen

nu een ereplaatsje op de website.

Wil je ook je foto of verhaal delen? Mail ons en je bericht komt in de
nieuwsbrief en/of op de website. 

KNAGEN EN KRUIPEN 
De Hongerige Wolf kent vele soorten inwoners .... 

Steenmarter richt schade aan 
plaats een marterverjager in je auto

Enkele bewoners waarschuwen dat er steenmarters aanwezig zijn op de
buitenplaats. Zij kunnen aanzienlijke schade aanrichten onder de motorkap. Het
advies is om een zogenaamde marterverjager te (laten) installeren. Het gaat hierbij
om een apparaatje dat hoogfrequente tonen uitzendt. 

Let op! Koop een duurdere variant. 

 

De Wolf Magazine Lustrum Editie 1971 - 2021

Lees hier extra bewonersverhalen

Ik wil mijn verhaal / foto graag delen
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Let op! Koop een duurdere variant. 
De goedkopere versies vragen meer stroom, met het risico dat de accu leegloopt. 

Met dank aan Hans Weber (#35)

Van bladpootwants tot pissebed 
geen paniek, dit zijn dus geen boktorren

 
Hebben jullie dat nou ook? Iedere keer als we bij ons huisje komen, worden we
verwelkomd door een ander kruipdiertje. In mei en juni zijn het mieren, daarvoor
waren het kleine zwarte kevertjes (elzenhaantjes, zo blijkt!), in juli en augustus
komen de wespen, dan de oorwurmen, dan de pissebedden, vervolgens de spinnen
en dan zitten we al in december: overwinterende bladpootwantsen. Geen paniek, dit
zijn dus GEEN boktorren. 

Met dank aan De Blommerige Wolf 
blommerigewolf@buitenplaatsdehongerigewolf.nl

MELKWEG

Je kunt in de wei uit een melkweg van wit
één takje fluitekruid plukken om thuis

in een vaasje te zetten en van dat takje
één twijgje afbreken en daarvan één
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één twijgje afbreken en daarvan één
steeltje en daarvan één bloempje
en van dat bloempje één pointe
van het godganse pointillisme.

Nee, dat kun je niet.

----------------------------------------
Herman de Coninck  

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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