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Beste Vrienden van de Hout. Er is deze maand door ons weer hard gewerkt voor de Hout. 

Eindenhout, het Voorbos:                                                                                        

Elke dinsdag van 9-11 uur is er overleg van de leden van de Advies cie. HH. met de civiel 

ingenieurs en de aannemer over de werkzaamheden in het Voorbos. Er is begonnen met 

het maken van de zichtlijn vanaf de Wagenweg naar de Tuinkoepel. De grote hoeveelheid 

esdoornopslag is gerooid. De bomen die gespaard blijven, zijn door ons met rood/wit lint 

gemerkt. Een prachtige heuvel als relict van de originele strandwal waar de Hout op is 

ontstaan, is zichtbaar geworden. 

Er wordt nu een sloot gegraven vanaf de Tuinkoepel richting Sancta Maria zodat ook dat 

stukje land bij het Vogelbos getrokken wordt.                                                             

De grote biotoopboom met klimop bij de van Limburg Stirumstraat is in de harde wind 

van 20 november omgegaan. 

Nog een tweede biotoopboom langs de drukke asfaltweg naar de sportvelden, zal 

omgelegd worden uit veiligheidsoverwegingen. Iedereen had hem graag gespaard maar 

er is teveel risico aan verbonden. 

Naast de tuinkoepel is de beuk gekapt die al 2 jaar dood was. De stronk wordt gefreesd 

en er komt gazon terug nadat de grond is opgehoogd. Het terrein staat bij elke regenbui 

onder water. Milieudefensie dacht aan illegale kap van de boom. 

De tuinkoepel zal op zorgvuldige wijze verlichting krijgen als bij de Hildebrandfontein. 

Demonstratie Hulphond op zaterdag 19 november in de Baan: Mevrouw Erna 

Aarsen met haar maatje, steun en toeverlaat de hulphond lieten zien op welke manier 

Kaiko Erna hulp kan bieden. Van jas aan- en uittrekken, een gevallen 10 centstuk 

oprapen tot en met het aandrukken van de injectiespuit. Ook kan Kaiko Erna ’s nachts 

omdraaien met behulp van een soort sjaal. Maar hoe kan het dat de hond dat zelf doet 

om 1 uur, om 3 uur en om 5 uur? Heeft hij een interne klok? Ook is het gebeurd dat 

Kaiko uit eigen beweging de alarmknop heeft geactiveerd toen hulp noodzakelijk was. 

Iedereen was onder de indruk en ontroerd. Het is onvoorstelbaar knap zoals de hond 24 

uur per dag voor zijn baasje werkt. https://hulphond.nl/over-ons/                                                                                  

Als grote verrassing werd hen een cheque van € 1.000, - aangeboden door Jos van 

Hoogdalem, bestemd voor de Stichting Hulphond Nederland. Dit is het bedrag uit de 

opbrengst van het boekje ‘Hout 500’ van Jos. Natuurlijk kregen Erna en Kaiko zelf ook 

een cadeau van ons. Het hondenbrokje en de hondenkoekjes pakte Kaiko keurig op om 

die aan Erna te overhandigen. 

Voor steun aan de Stichting Hulphond kunt u ook cartridges en (hard-)plastic doppen 

inleveren, naast het metaal en de blikjes die wij voor de HHout inzamelen op de 1e 

woensdag van de maand. http://www.stichtingbultersmekke.nl/nieuws-en-

acties/nationale-doppenactie.html 

Vogelnieuws: 

Op woensdag 22 november, bij het werken in het Voorbos, vloog er opeens een Houtsnip 

op uit de braamstruiken. 
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