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Beste Vrienden van de Hout, 
Noteer a.u.b. in uw agenda: 
- de Alg. Leden Vergadering is op dinsdag 8 april in Theater/Kapel Nieuw Vredenhof.  
                         
- Jubileum! woensdag 4 juni: Ver. Vrienden van de Haarlemmerhout bestaat 5 jaar! 
- Onthulling Hildebrand Monument: zaterdag  13 september, de 200e geboortedag 
                  van Nicolaas Beets. 
 
de Algemene Leden Vergadering is op dinsdag 8 april. De agenda volgt binnenkort. 
Na de pauze houdt de bekende Neerlandicus Wim Vogel een lezing over Hildebrand's Camera Obscura. Dat dat 
een boeiend verhaal wordt, staat vast. Mis het niet. 
Het bestuur van de VVHh vertoont foto's van het verloop van het herstel van de Bronnerfontein en heeft voor de 
aanwezige leden een verrassing in petto. 
Allemaal hartelijk welkom. 
                    
Tweemaal rondgang door de Hout: 
Het bestuur maakte op 12 februari een rondgang door de Hout met de ecoloog Dik Vonk. Doel was, om met het 
werkplan in de hand, een aantal bosvakken in kaart te brengen. Welke boom moet wijken om een ander soort 
boom te kunnen (her-)planten? Waar zijn gaten in het bos gevallen door de omgewaaide bomen van de stormen 
van eind 2013, en welke bomen gaan we volgens het Beheerplan in dat vak planten? Waar leggen we 
takkenrillen met het zaaghout? Waar is plaats voor struikaanplant? Ook de (modder-) paden zijn bekeken. 
Op dinsdag 18 februari was er nogmaals een rondgang samen met de fa. Copijn, die ideeën aanreikt voor het 
herstel van het bos. 
 
Advies Cie. 
Ook met de Advies Cie werd vergaderd waarbij een lange lijst met onderwerpen aan bod kwam. 
Frederikspark: De leden van de Advies Cie HH hebben het  Concept Beheerplan van het Frederikspark 2013-2023 
in hard copy ontvangen.  Rijksmonument het Frederikspark zal ook door de Advies Cie. HH geadviseerd gaan 
worden. 
 
Herstel  Hildebrandfontein. 
Dit project vordert gestaag. De fontein is doorgespoten. Er zat een blauwe aansteker in die de boel verstopte. 
Triomf bij de mannen toen zij die eruit visten. 
Het begint er nu al monumentaal uit te zien met de geglasstraalde fonteinbak. 
Volgende week worden we bijgepraat over de stand van zaken. 
 
Groen bankieren. 
Het radioprogramma 'Vroege Vogels' onderzocht  welke van de twintig grootste natuur- en milieuorganisaties 
groen bankieren. Niet één  club heeft zijn bankzaken ondergebracht bij de ASN bank of bij de Triodos Bank. 
Volgens de Eerlijke Bankwijzer zijn dit de enige banken die echt duurzaam zijn. De Ver. Vrienden van de 
Haarlemmerhout prijst zich gelukkig. 
 
Inzameling op elke 1e woensdag van de maand: 
Woensdag   5 februari  is er 1 kg aluminium en 5 kg ijzer ingezameld  op het hondenveldje. De actie wordt 
vanwege succes geprolongeerd. En wel op woensdag  5  maart tussen 11 en 12 uur. 
 
Het eerste 'Vogeltje op een krukje' , Vingerhelmbloem, Corydalis solida, bloeit al in het bos! 
 
	


