Beste Vrienden van de Goudse Hout,
Het derde kwartaal van 2019 ligt weer achter ons.
In dit kwartaalbericht een paar hoogtepunten van de achterliggende periode.
*
Begin september is de nieuwe folder over de Vrienden van de Goudse Hout
verschenen.
Ook langs deze weg een welkom aan alle nieuwe Vrienden die deze folder al heeft
opgeleverd!
Heb je de folder nog niet gekregen of gezien? Stuur dan een mailtje aan ons terug
(vrienden@goudsehout.nl) en wij fietsen een keer langs om de folder(s) bij je door de
brievenbus te doen.
*
De natuurspeelplaats Eldorado in de Goudse Hout is
oﬃcieel geopend! Onze voorzitter en secretaris hebben
hun handen vol gehad aan de voorbereiding van de feestelijkheden op 4
september. Dat uiteraard in samenwerking met basisschool Vindingrijk en
Staatsbosbeheer/Groenalliantie. De kinderburgemeester heeft ’s middags de
naam bekend gemaakt. Niet alle Vrienden hadden de regen getrotseerd,
voor diegenen zijn hier een verslag, foto’s en filmpjes van de opening te
vinden: https://goudsehout.nl/natuurlijke-speelplaats/
*
De oversteken over de Goudse Houtsingel zijn
intussen nog niet veiliger gemaakt. Gisteravond, 2
oktober, heeft de gemeenteraad een motie verworpen met 15 stemmen voor en 19
tegen het leggen van tijdelijke, hulpdienst vriendelijke verkeersdrempels bij de vijf
oversteken. Positief is wel dat alle fracties in de raad vinden dat er maatregelen
genomen moeten worden via de mobiliteitsnota die dit
najaar in de gemeenteraad wordt vastgesteld. We blijven
dus hoop houden op veiliger oversteken Goudse
Gedeeld pad
Houtsingel.
*
Over het hondenbeleid is nog geen verder nieuws te
melden. Wel is er op onverklaarbare wijze een ‘verdraagzaamheidsbord’
verschenen bij de ingangen van de Goudse Hout. Wij onderschrijven de
oproep die van dit bord uitgaat om met elkaar rekening te houden zolang er
niet overal goed begaanbare aparte ruiter-, fiets- en voetpaden liggen.
*

Houd rekening met
elkaar

In september zijn de Idylles ingezaaid
waar we in het vorige kwartaalbericht
over
berichtten. Voorafgaand had Staatsbosbeheer de Idylles goed
voorbewerkt: geschoond in Idylle 1 en kort gemaaid in Idylle 2.
Idylle 2 is door onze vrijwilligers ingezaaid met zaden geoogst in
onze schatkamer, de Heemtuin Goudse Hout. Wethouder Niezen
zaaide met Staatsbosbeheer en onze vrijwilligers, Idylle 1 in met
zaden door de Vlinderstichting meegebracht.
Omdat ook hier niet alle Vrienden bij aanwezig waren, hebben we
een verslag gemaakt met foto’s en filmpjes om nog eens na te lezen:
https://goudsehout.nl/2019/09/13/inzaaien-idylle-op-14-en-17september-2019/
*
De Smultuin ligt er dankzij de vrijwilligers nog steeds schitterend bij
en is een groene parel in het kwadrant dat deze Smultuin intussen
vormt met het Ontmoetingsplein, het Eldorado en de gegraven Verlandingsplas.

*
Vrijwilligers zijn de handen van de Vrienden van de Goudse Hout. Deze
zijn nog steeds welkom om te helpen bij:
- de Smultuin op maandagmiddagen (in overleg hoe vaak);
- het beheer van de Idylles in 2020 en later: diverse data en
werkzaamheden al naar gelang je kunt;
- de voorbereiding van ons 20-jarig jubileum op14 juni 2020.
Denk er gerust even over wat je wilt en meld je dan aan bij ons emailadres: vrienden@goudsehout.nl

Tussendoor kunnen we allemaal blijven genieten van al het moois in de Goudse Hout. Nu ook van wat er ’s
nachts allemaal vliegt, kijk maar eens hier: https://goudsehout.nl/2019/09/06/nachtvlindernacht-2019/
De waarnemingen die natuurliefhebbers intussen voor je doen van diverse dieren en planten vind je hier:
https://waarneming.nl/locations/15480/
Wil je zien wat er in het komende kwartaal staat te gebeuren in de Goudse Hout, kijk dan in onze agenda
op www.goudsehout.nl, zoals bijvoorbeeld op 26 oktober de spannende NachtvandeNacht!
Met een Vriendelijke groet,
Vrienden van de Goudse Hout
https://goudsehout.nl
@GoudseH

