Algemene ledenvergadering uitgesteld
De ALV die gepland stond op donderdag
26 maart wordt vanwege de corona-adviezen
uitgesteld.
Hou uw mailbox in de gaten voor de
vervangende datum!

Winter in de Leidse Hout
De (bijna) afgelopen winter leek het, gezien het weerbeeld, meer herfst. Niet of nauwelijks
vorst en sneeuw. Wel veel regen en vooral wind. Door de storm zijn enkele bomen geveld
in de Leidse Hout. Door de zachte winter loopt de natuur bijna een maand voor op
schema. Daarom is de stinzenexcursie vervroegd. Zie verderop in deze Nieuwsbrief.
Eén van onze leden heeft een buizerd gespot in de Leidse Hout en deze roofvogel weten
vast te leggen op de gevoelige plaat. Hij heeft ons 2 foto’s gestuurd, die zijn te vinden op
onze website. Zie: hier. Navraag bij Frits van der Sluis leert dat een roofvogel in de Leidse
Hout geen unicum is. Vooral in de winter zijn er regelmatig roofvogels in de Leidse Hout.
Toch mooi dat zo’n stukje natuur in de stad roofvogels trekt. Deze winter is zelfs een
tweede roofvogel gespot, waarschijnlijk een boomvalk.

Nestkasten zijn opgehangen & een prijsvraag
De oproep in onze nieuwsbrief van december voor hulp bij het ophangen van nestkasten
voor kool- en pimpelmezen, had succes. Met een aantal vrijwilligers hebben we heel wat
nestkasten kunnen ophangen. Nu hopen we natuurlijk dat de mezen als wederdienst
zorgen dat we geen last meer hebben van de eikenprocessierups.
Daarnaast zijn vleermuiskasten opgehangen. Dit is gedaan door de Leidse stadsecoloog
Wouter Moerland. Op onze ALV zal hij een presentatie geven over de nestkasten en zijn
visie op de Leidse Hout.
Naar aanleiding van vragen van
wandelaars hebben we nog een kleine
prijsvraag bedacht. Weet u hoeveel
nestkasten zijn opgehangen? Het gaat om
de groene kasten met een wit deurtje. Om
u op weg te helpen:
ze hangen rond de Hertenkamp, de grote
vijver en de plasvijver, de grote
speelweide, de Van Waverenweg en wat
paden daartussen. Stuur uw antwoord vóór 10 april naar het
e-mailadres onderaan deze pagina. Bij meer goede antwoorden
wordt geloot. Insiders zijn natuurlijk uitgesloten.
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Nog even geduld……..
en er kan weer worden genoten van de
zondagmiddagconcerten in De Waterlelie.
Vanaf zondag 10 mei tot en met zondag 20 september treden
daar 24 ensembles voor u op.
Voor het volledige programma klik hier

Natuurexcursies
In onze vorige Nieuwsbrief (december 2019) hebben wij 2 Natuurexcursies aangekondigd.
Door de warme winter loopt de natuur voor op schema. Daarom is de datum van de
stinzenexcursie vervroegd van 19 april naar 28 maart.
De wandelingen zijn geschikt vanaf 12 jaar.
Wilt u zich aanmelden? Stuur een e-mail (het adres staat onderaan deze pagina).
Nadere informatie kunt u hier vinden.

Groot onderhoud in de Leidse Hout
Zoals u op onze website al heeft kunnen lezen is er groot onderhoud in de Leidse Hout.
Herstel van (een deel van) de De Kosterweg en de Van Waverenweg is in volle gang.
Aansluitend wordt de omgeving van de Waterlelie opgeknapt. Planning is dat dit allemaal
gereed is ruim voor de start van de zomerconcerten op 10 mei. Hier vindt u meer
informatie en zullen we de actualiteit bijhouden.

Groengroep gaat het broedseizoen in
In de “winter” heeft de groengroep zich gestort op het terugdringen van woekerende
hulsten. Op de vrijgekomen plekken bloeien nu
bosanemonen.
De Groengroep zal ook in het broedseizoen te vinden zijn in
de Leidse Hout. We zullen ons bezighouden met “rustige”
werkzaamheden om het broeden van de vogels niet te
verstoren.
Kom een keer kijken of meedoen!
Veel meer lezen over de groengroep? Klik dan hier

Meedenken over de Website
De website van onze vereniging is aan vernieuwing toe. De financiën zijn nog niet rond,
maar we willen ons alvast voorbereiden op een nieuwe website. Daarom zoeken wij leden
die bereid zijn om met ons kritisch te kijken naar de huidige website: wat is er goed aan en
willen we behouden, wat is duidelijk aan vernieuwing toe? We denken nog na hoe we dat
vorm gaan geven.
Een eerdere oproep in dit bulletin leverde één reactie op.
Wilt u meedenken? Laat het ons weten via het e-mail-adres hieronder.
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Trimtoestellen in de Leidse Hout
In onze vorige Nieuwsbrief (december 2019) hebben wij u gevraagd naar uw mening
over het al dan niet plaatsen van trimtoestellen in de Leidse Hout.
De nieuwsbrief van december nog even inzien? Klik dan hier
Er kwamen vijf reacties binnen.
Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest juicht trimtoestellen toe vanwege de positieve
gezondheidseffecten en de gezellige interactie tussen de gebruikers.
In een andere reactie wordt ervoor gepleit om bij eventuele plaatsing te letten op een
passende locatie in het park.
Het park lijkt in een derde reactie soms meer op een sportpark dan op een
natuurpark: niet doen dus.
Een vierde reactie spreekt over de aantasting van het karakter van het park, het risico
van verwaarlozing en het uitlokken tot vandalisme.
In een vijfde reactie wordt de vrees uitgesproken dat plaatsing leidt tot rommelige en
armzalige situaties in het park.
Op basis van de binnengekomen reacties heeft het bestuur gemeend dit onderwerp te
moeten laten rusten.

Brand bij het Theehuis
Op zondagavond 8 maart was er brand bij het
Theehuis. Gelukkig is deze snel geblust. Door de brand
is een schutting grotendeels afgebrand en is er schade
ontstaan in de voorraadschuur achter het Theehuis.
Waarschijnlijk is de brand aangestoken. Dat zou erg
spijtig zijn. Zeker na een eerdere brand bij het Open
Lucht Theater. Hopelijk valt de schade mee en hopelijk
blijven dit soort voorvallen ons verder bespaard.

Uw bijdrage in onze Nieuwsbrief?
Dat kan! Stuur uw tekst en/of foto’s naar info@vriendenvandeleidsehout.nl
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