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Beste Vrienden van de Hout, 
De Algemene Ledenvergadering op dinsdag 8 april in Theater/Kapel Nieuw Vredenhof  was een groot succes. 
Bij aanvang van de avond werden de foto's vertoond van het wordingsproces van de Bronnerfontein. 
Boeken à € 10,- waren te koop voor de twee goede doelen en dat liep heel goed. In september bij de lezing door 
Nop Maas, is er een herkansing voor u. 
Na de pauze hield Wim Vogel een zeer boeiende lezing over de Camera Obscura. Hij las voor uit boeken die 
iedereen graag had willen bezitten, zo te horen. Het was verrassend om zoveel over het leven van Nicolaas Beets 
in Haarlem te horen. 
Alle aanwezigen kregen een jubileumverrassing uitgedeeld die gewaardeerd werd. 
                         
Jubileum! woensdag 4 juni: Ver. Vrienden van de Haarlemmerhout bestaat 5 jaar! 
Naar aanleiding van een vraag: Bericht over de werking van de fontein: De fontein wordt gevuld met 
drink-/leidingwater. Het wordt zelfs zo dat het water automatisch wordt gevuld via de waterleiding. Daarnaast 
wordt het water gefilterd(ionisator). Waternevel wordt tegengegaan door de fontein niet hoger te laten spuiten 
dan bovenkant beelden. 
Bollen: De grasmat rondom de Bronnerfontein  werd volgeplant met  paarse boerencrocussen. Toen die 
uitgebloeid waren, werden zij opgevolgd door Chionodoxa, Sneeuwroem, in zachtblauw, tussen de madeliefjes en 
de lila pinksterbloemen. 
En… nu beginnen de nieuw geplante rododendrons te bloeien. http://www.hildebrandmonument.nl/ En lees over 
het maken van de Beelden! 
 
Herstel  van de bosvakken in de Hout: Wij werken met de Adviescommissie hard aan de ontwerpplannen 
voor het herstel van de Hout. Vooral de randvakken hebben eerst onze aandacht. Een Padenherstelplan is 
gemaakt en metingen zijn gedaan om de schelpen te kunnen bestellen. Een inventarisatie van de Stinsenflora 
waar de Hout zo beroemd om is, is bijna klaar. 
Een fotografe vroeg informatie waar zij grote vlakken Anemonen in de Hout zou kunnen 
fotograferen.  Naderhand kregen wij een enthousiaste reactie van haar:  zij had het prachtig gevonden. 
 
Het kunstwerk Ziggurat in het gras van de Koningin Wilhelminalaan is 'hersteld'. De binnenpiramide die 
vergaan was, kan niet hersteld worden. Voor het benodigde RVS is geen geld. En er zou een kraan aan te pas 
moeten komen om het werk op te tillen om  de binnenvorm te plaatsen. De kunstenares, Gusta Kullberg, betreurt 
de gang van zaken maar begrijpt dat het herstel in de originele staat tegenwoordig onbetaalbaar 
is. http://www.haarlemsbeeld.nl/kunstwerken/?ID=3907 
 
Egeltje Hummer die in december in de Hout werd gevonden(toen 300 gram), is in de Egelopvang aan het 
wakker worden uit zijn winterslaap( sinds 28 december 2013) en weegt nu  945 gram. 
Inzameling van blik enz. op elke 1e woensdag van de maand op het hondenveldje: De actie wordt wegens succes 
geprolongeerd. En wel op elke 1e woensdag  tussen 11 en 12 uur. 
Met een gids rondwandelen door de Hout: Hebt u iets te vieren? Een kinderpartijtje, een jubileum? Organiseert u 
een bedrijfsuitje? Dan is dit misschien een idee: Op aanvraag kunnen rondwandelingen gemaakt worden met 
groepen. Voor een groep van 15 personen is de prijs € 50,- per gids.   Contact: jfkerkhoff@tele2.nl 
 
Vogelnieuws: op zondag 4 mei, 's ochtends om 9.45 uur, riep de Koekoek in de Hout. 
	


