Onze vereniging beleefde een goed jaar. Het bestuur van de VVLH
bestaat inmiddels uit zeven enthousiastelingen. De groengroep en
het waterlelieteam zijn heel actief geweest en in september hebben
wij gevierd dat ons mooie park 10 jaar een gemeentelijk monument
is. Ook werd een prachtig bomenboekje uitgebracht.
Het bestuur wenst u fijne feestdagen.

Wij hopen dat wij ook in 2020 weer op uw steun mogen rekenen!

Voor onze leden een gratis bomenboekje
Onze vereniging heeft dit najaar een prachtig boekje uitgegeven,
‘Bomen in de Leidse Hout, een wandelroute’. Dit is het eerste deeltje
van de serie Leise Hout Boekjes. Het is een leuk en handzaam boekje,
ook heel aardig als presentje.
Het boekje is gratis voor alle leden. Hebt u het boekje nog niet in
bezit? U kunt het afhalen bij Eveline Kamstra, Lijsterstraat 13 (0715152414 of 06-48354258).

In 2021 bestaat de VVLH 90 jaar. Dan brengen we het tweede deeltje van de serie uit, over de
dieren in de Leidse Hout.

Trimtoestellen in de Leidse Hout
De vereniging is benieuwd naar de mening van de leden over het plaatsen van trimtoestellen
voor ouderen in de Leidse Hout. Wat vindt u van een dergelijk voornemen? Bent u voor- of
tegenstander?
Laat uw stem horen, stuur een e-mail (het adres staat onderaan deze pagina).
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De vereniging zoekt vrijwilligers
*Nieuwe nestkastjes
In 2019 had de processierups zich ook in de Leidse Hout op diverse plekken genesteld.
Sommige gemeenten probeerden natuurlijke bestrijding van de processierups door de inzet
van vleermuizen, koolmezen en pimpelmezen die hun jongen graag grote aantallen rupsen
voeren. Aangezien de ervaringen met deze natuurlijke vorm van bestrijding positief zijn, wil
de gemeente Leiden in 2020 in de Leidse Hout 40 nestkasten plaatsen. Daarbij doet de
gemeente beroep op onze vereniging om te helpen met het ophangen en het jaarlijks
onderhoud van de nestkasten. Wij zoeken vrijwilligers die willen meehelpen om de nestkasten
op orde houden. Er is geen speciale kennis vereist. Lijkt het u leuk hieraan mee te helpen?
Stuur dan een e-mail (het adres staat onderaan deze pagina).

*Meedenken over een nieuwe website
Wij zoeken vrijwilligers die willen meedenken over de opzet en de invulling van een nieuwe
website. Lijkt het u leuk hieraan mee te helpen? Laat het ons weten middels een e-mail (het
adres staat onderaan deze pagina).

*De Waterlelieconcerten
Op deze donkere dagen staat muziektent De
Waterlelie er wat verloren bij. Geniet het 23 jaar
jonge gebouwtje nog na van alle vrolijke klanken
van 2019? Achter de schermen is ons “Waterlelieteam” druk bezig de muziektent een waardig
2020 te bezorgen; een flink aantal muziekensembles heeft zich alweer ingeschreven voor
opnieuw 20 gezellige zondagmiddagconcerten.
Graag hangen wij De Waterlelie tussen de ballen
in uw boom.
Misschien vindt u het leuk om in 2020 toe te
treden tot de enthousiaste groep mensen die de
concerten begeleiden. In wisselende groepjes
maken zij het podium gereed, zorgen zij voor een
muzikanten-drankje en verspreiden zij de
programmabrochures.
Opgeven kan bij coördinator Werner Hendriks:
06-50526176 of via e-mail (het adres staat onderaan deze pagina).
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*Natuurpad Herfst: wandelen met 50 kinderen
Begin november hebben vijf vrijwilligers
van de Groengroep, ondersteund door
studenten biologie, een herfstwandeling
gemaakt met leerlingen uit groep 6 van
basisschool
Woutertje
Pieterse.
Begeleiders en (de meeste) kinderen
waren enthousiast! Het doel van de
excursies is dat kinderen leren kijken en
genieten van de natuur. De excursie werd
samengesteld door Marian Kathmann van
de gemeente Leiden.

*Natuurexcursies
Afgelopen najaar hebben wij in samenwerking met Naturalis twee excursies georganiseerd.
De insectenexcursie zat voor het eerst in ons aanbod. Een flinke groep kinderen en
volwassenen hebben zich verwonderd over de enorme diversiteit aan insecten in bomen,
planten en struiken. Ook in en langs het water was veel te ontdekken.
De paddenstoelenexcursie liet een grote verscheidenheid aan soorten in de Leidse Hout zien.
De samenwerking met Naturalis wordt voortgezet in 2020 met de stinzenexcursie en de
bomenexcursie. Om zo veel mogelijk daslook, boshyacinthen, sneeuwklok, speenkruid,
groene ossentong, holwortel en sneeuwroem te zien, breiden we de wandeling uit naar Oud
Poelgeest en Heempark. Marco Roos, bomen- en plantendeskundige, vertelt van alles over de
verschillende planten. Ook kijken we omhoog, naar winterknoppen aan de bomen.
Tijdens de bomenexcursie vertelt Marco Roos ons van alles over verschillen tussen inheemse
en exotische soorten, naalden, functie, grondsoorten, de interactie tussen bomen en hun
omgeving, over groeivormen, breuk-snoeien, veteranenbomen en nog veel meer.
De stinzenexcursie is op zondag 19 april van 14.30 tot 16.30 uur.
De bomenexcursie is op zaterdag 27 juni van 14.30 tot 16.30 uur.
Deze wandelingen zijn geschikt vanaf 12 jaar.
Wilt u zich al aanmelden? Stuur een e-mail (het adres staat onderaan deze pagina).
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