
Nieuwsbrief van de VVHh                                                                                                
~ september 2016 ~                                                                       

Beste Vrienden van de Hout, 

Door omstandigheden verscheen er geen nieuwsbrief in de maand augustus. 

Maar hier is het nieuws van september.  

Beschermheer: 

Op donderdag 1 september nam onze beschermheer Bernt Schneiders afscheid als 

burgemeester. De VVHh heeft hem die avond succes gewenst in zijn verdere loopbaan.  

Gelukkig blijft hij nog(heel lang)beschermheer van(Ver.Vrienden van)de Hout. 

Eindenhout en heemtuin: 

De plannen voor de werkzaamheden in het Voorbos van Eindenhout nemen steeds 

vastere vormen aan. Er is een uitgebreid bestek uitgewerkt, een aannemer wordt 

gezocht en het werk zal in november starten. Eind december moet alles klaar zijn. 

Ongetwijfeld zal het Voorbos een tijdlang helemaal ondersteboven liggen. Er wordt een 

sloot uitgegraven, een weg wordt verlegd en de oude weg wordt opgebroken, 

insteekhavens voor elkaar passerende auto’s worden gerealiseerd, enkele bomen worden 

gekapt, het grasveld rondom de tuinkoepel wordt opgehoogd met grond, omdat het daar 

altijd onder water staat, zaailingen van de Esdoorns worden gerooid. Over de juiste soort 

verlichting wordt nagedacht. En zo voort. 

Maar ook zal er een nieuw gazon worden aangelegd rondom de tuinkoepel. En 

daaromheen komt bloemrijk gras. Een nieuw wandelpad zal aantrekkelijk worden om een 

rondje te lopen en een struinpad door het bosdeel maakt het spannend. Bankjes, MET 

afvalbakken worden geplaatst en veel bloeiende planten en struiken worden geplant. Het 

moet een parkdeel worden waar het prettig wandelen is. 

Het zal wel even duren voor alles zich heeft ontwikkeld.  

Aanleg heemtuin tussen de sloot en de parkeerstrook van Sancta. 

De heemtuin wordt afgegraven omdat er vroeger veel grond gestort is op wat vroeger al 

een heemtuin was. Het stenen muurtje wordt hersteld waar het kapot is gereden. De tuin 

krijgt aan beide zijden, west en oost, een ingang met een betegelde aanzet tot een pad. 

De rest moet ontstaan door olifantenpaden, de loop die wandelaars er inbrengen. Die 

paden worden dan later ‘aangelegd’. Ook komt er een zij-ingang naar de tuin: tegenover 

de Hoofdingang van Sancta, die hoge trap. Voor de heemtuin zijn veel soorten zaden 

besteld zodat het een bloemrijk geheel kan worden. Dit is belangrijk voor de insecten die 

niet veel nectar in het Vogelbos kunnen vinden, en voor de vogels die hier kunnen 

fourageren op bessen en insecten.  

Agenda ZATERDAG 19 november: 

Noteert u vast in de agenda? ZATERDAG 19 november. In de Baan, van 10- 12 uur. 

Dan komt mevrouw Erna Aarsen met haar hulphond Kaiko demonstreren waartoe een 

hulphond in staat is. Van het boek HOUT 500 is voor de Stichting Hulphond Nederland 

een respectabel bedrag ter beschikking gesteld en dat wordt hen aangeboden. Voor het 

goede doel zijn er ‘Flipjes’ te koop, pluchen hulphondjes. Het wordt zeker een 

demonstratie die ook voor kinderen een belevenis is. 

De Jubileumbeuk van de VVHh(in het hekje) kwijnt deerniswekkend. Er is misschien 

sprake van een schimmel in de grond. “Als de boom het niet redt, komt er zeker een 

nieuwe boom.” Dat zou de vierde worden. Wij wensen de boom spoedige beterschap.  

Nieuwe leden: er hebben zich weer nieuwe Vrienden van de Hout aangemeld: Welkom! 


