In de nieuwsbrief van maart informeerden wij u
over uitstel van de geplande ALV. Helaas kunnen
wij nog geen nieuwe datum noemen. Wij hopen
later dit jaar alsnog een reguliere ALV te kunnen
organiseren, zoals wij u in ons e-mailbericht van
9 mei 2020 al hebben laten weten. Graag willen
wij met u terug blikken en vooruit kijken.

Natuurexcursie stinzen
Op 28 maart jl was een stinzenexcusie
gepland onder leiding van Marco Roos,
medewerker van Naturalis. Helaas hebben
we deze excursie moeten afblazen in
verband met Covid-19. Heel spijtig, want
het was juist dit voorjaar in de Leidse Hout,
Oud Poelgeest en Heempark een feest van
elkaar afwisselende, bloeiende
stinzenplanten die onder een strakblauwe
lucht zorgden voor een weelde aan kleuren
en geuren. En in de Leidse Hout waren
(weer) bosanemonen en speenkruid te zien
daslook
op de plekken waar de Groengroep deze
winter woekerende taxussen en hulsten heeft verwijderd. De daslook groeit en geurt nog
steeds uitbundig.
We hopen natuurlijk dat de stinzenexcursie volgend voorjaar gewoon kan plaatsvinden.
Voor nu zullen we het moeten doen met foto’s van enkele (bekende) stinzenplanten,
waarbij Marco Roos op ons verzoek informatieve stukjes geschreven heeft. Als voorproefje
voor volgend jaar! Klik hier
De foto’s zijn begin april gemaakt in de Leidse Hout. Heeft u foto’s van stinzenplanten die
wij op onze website mogen plaatsen? Neem dan contact op met de webmaster
maartenvrieze@gmail.com

Natuurexcursie bomen 27 juni
We rekenen er niet op dat deze excursie
doorgang kan vinden, maar mocht dat
onverhoopt wel het geval zijn dan laten
we U dat tijdig weten. Zie voor meer
informatie onze website.

daslook
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De Groengroep
gaat weer beginnen in juni. Op de woensdagen, maar dan wel op alle woensdagen van de
maand. Dus op 3, 10, 17 en 24 juni. Van 9:30 tot 12:00. Dit ten nadele van de
“groengroepers” die alleen in het weekend kunnen meewerken. Dan is het in het park zeer
druk en is het geheel onverantwoord om er ook nog te gaan werken.
Vanzelfsprekend is dit onder de voorwaarde dat onderling afstand gehouden wordt. Dit
betekent dat er individueel gewerkt zal worden. Lukt dat niet dan moeten de plannen
afgeblazen worden. En uiteraard geldt dit ook als de voorspelde tweede golf van het virus
zich eerder dan verwacht aandient. Neem bij voorkeur je eigen handschoenen mee.
Er zal niet voor koffie en koek, zoals gebruikelijk, gezorgd worden. Dit om onnodig
onderling contact te vermijden. Dus graag je eigen consumpties meenemen.
Johan Kieft van de gemeente zal van de partij zijn.
Verder moet iedereen, dat ligt voor de hand, zelf beoordelen of meedoen voor zichzelf of
voor anderen verantwoord is.
Klik: hier voor bovenstaande informatie op onze website.
Houd de website in de gaten voor de verdere plannen na juni.

CONCERTEN IN DE WATERLELIE
MET CORONA-VERLOF
Zondag 10 mei was niet alléén Moederdag; het had ook
de start moeten zijn van het seizoen 2020 van de
concerten in de Waterlelie.
Helaas is het programma van 20 concerten met 24
ensembles voortijdig terecht gekomen in het archief van de Vereniging. Zie de website.
Hoe nu verder?
Met alle mogelijke slagen om de arm zetten we in op een beperkt programma in
september.
Naast de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen in de wereld van het corona-virus, is
de voorbereidingstijd van met name de grotere ensembles een knelpunt. Tot nader order
wordt er niet gerepeteerd. Ook de aanstaande zomervakantie zal ongetwijfeld parten gaan
spelen.
Samengevat: onzekerheid alom!
Intussen is het terrein rondom de muziektent fraai opgeknapt, een wens die de Vereniging
al jaren koesterde.
Als “pleister op de wonde” hebben we samen met een aantal ensembles een klein virtueel
concert georganiseerd. Op de volgende bladzijde van deze nieuwsbrief hebben een aantal
muzikanten zich verzameld rond de Waterlelie. Door het aanklikken van de naam laat de
groep van zich horen…
Veel luisterplezier en hopelijk tot gauw in De Leidse Hout!
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Stageband Amigo
Parsley>1
Parsley>2
Jeugd Symfonie
Orkest

Harmonieorkest Werkmans Wilskracht
(website; géén muziek)

K&G3

Prevaricators
Dansorkest Date 7-2-7>1
Dansorkest Date 7-2-7>2
Klarinetensemble Lignum
(naar beneden scrollen)

Viswijvenkoor

Blaaskwintet Divertimento>1
Blaaskwintet Divertimento>2

Blue Friends Jazz Band

Blaaskwintet Divertimento>3
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Koolmezen en pimpelmezen in de nieuwe nestkasten
Uiteindelijk hebben we 55 nestkasten voor kool- en pimpelmezen
opgehangen in de Leidse Hout. Veel mensen dachten dat het er 10 of
hooguit 20 waren. Degene die n.a.v. onze prijsvraag het dichtst in de
buurt kwam, had er 44 geteld.
Belangrijker nog dan het ophangen is uiteraard of de mezen de nieuwe
nestkasten zouden vinden. Dat overtreft onze verwachtingen en die van
de experts. Bij een eerste controle begin mei hebben we in 2/3e van de
kasten eitjes en jongen aangetroffen. Hoe snel het gaat bleek bij het
ringen half mei, waarbij ook het gewicht en de spanwijdte van de
vleugels opgemeten worden om een beeld te krijgen van de
gezondheid. Uiteindelijk zijn 147 jonge mezen geringd en naar schatting
nog meer dan 50 uitgevlogen. Mocht u een ring kunnen aflezen, dan
wordt het erg gewaardeerd als u dat wilt doorgeven op www.griel.nl
met vermelding waar en wanneer u de vogel heeft gezien.
Zoals we eerder schreven zijn de kasten opgehangen omdat de mezen op een natuurlijke
wijze helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Zij voederen hun jongen
daarmee. Vooralsnog lijkt dat te werken, maar het definitieve resultaat zullen we de
komende maanden zien. Bij succes zal dit waarschijnlijk ook in andere delen van de
gemeente worden uitgerold.

Groot onderhoud in de Leidse Hout
Zoals uzelf al heeft kunnen ervaren en op onze website heeft kunnen lezen, is het groot
onderhoud aan de De Kosterweg en de Van Waverenweg afgerond. En met prachtig
resultaat! Hetzelfde geldt voor de omgeving van de Waterlelie, die nu helemaal klaar is
voor de uitgestelde start van de zomerconcerten.
Het fietsgedeelte van de De Kosterweg is nog niet opgeknapt. Dat staat nog steeds voor
het najaar gepland. Op de website van de VVLH vindt u meer informatie en zullen we de
actualiteit bijhouden. Klik: hier
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