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Beste Vrienden van de Hout, er is veel nieuws. 

Algemene LedenVergadering! in Villa Uyt ten Bosch,   maandag 11 april om 19.30  

 

 
U bent hierbij van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen en de 1e bestuurswisseling 

sinds de oprichting van de VVHh in 2009 mee te maken. 

   

Villa Uyt den Bosch heeft de Publieksprijs van het ABC Architectuurcentrum Haarlem, de 

Lieven de Keypenning 2015 gewonnen! 

  

De directieleden van Villa Uyt den Bosch sponsoren zeer genereus de VVHh door haar 

prachtig gerestaureerde ruimte deze avond beschikbaar te stellen voor onze ALV.                                                                    

Dit is  uw kans om dit Rijksmonument van binnen te zien(als u niet eerder de kans hebt 

waargenomen op Open Monumentendag 2014). 
 
Nestkasten HH: 

Leden van de Vogelwerkgroep hebben donderdag 24 maart ’s ochtends om 8 uur alle 

nieuwe nestkasten in de Hout gecontroleerd op vogelbewegingen. En, wat blijkt, zij 

constateerden in minimaal 4 en waarschijnlijk 5 kasten vogelactiviteit. In 3 van de vijf 

kasten waren daadwerkelijk mezen actief, in 2 van de vijf zelfs met nestmateriaal. 

Voor kasten die net een week hangen geen slecht resultaat. 
 
IJsvogelbroedwand:  

In omgevallen bomen/stronken in Eindenhout/Vogelbos willen wij een IJsvogelbroedwand 

maken. Het is een feest te zien dat de IJsvogeltjes zo’n plek nu al verkennen. Wij zagen 

niet alleen één turkooizen flits, Nee! er zat nog een tweede  turkoois vogeltje op de 

stronk.  

 

De Heemtuin i.o. 

Op vrijdag 1 april gaan we, zonder dat het een grap is, bramen snoeien in de heemtuin.  
 

Een bericht van Nederlands Hout: plaatsing bankjes op 6 april:  

“We zijn superblij je te kunnen bevestigen dat de Rabobank 2 Haarlemmerhoutse 

stadsbanken adopteert! Die banken, nrs. 004 en 005, worden samen met 001 in de 

Kleine Hout onthuld op woensdag 6 april, om 11 uur.” 

En:  

“Er is weer een HHouten snijplank verkocht waarvan 1 euro naar de VVhh gaat”.  

 

De VVHhboom: is nu een Beuk uit de Stadskweektuin. 

23/3/2016 is de jubileum-beuk in de HH geplant! 

 

Stinsenflora in de Hout:                                                                                                         

De Hout kleurt weer lila van alle vogeltje-op-de-kruk of vingerhelmbloem, Corydalis 

solida. Nu beginnen de Bosanemonen, Anemone nemorosa, en de bijzondere blauwe en 

witte Anemonen apennina te bloeien. Ook het eerste wilde hyacintje, Scilla non-scripta, 

reeds door Carl Linnaeus beschreven, is in bloei gezien. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus

