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Heemstede/Haarlem – “Gelukkig 
komt er nu een einde aan de stille 
periode en mogen we weer collec-
teren,” vertelt secretaris Stef van 
Sikkelerus van het Vogelhospitaal. “In 
de week van 4 – 10 juli gaan we 
beginnen in Haarlem. Nieuwe collec-
tanten zijn van harte welkom!”
Door corona kon er vorig jaar niet 
gecollecteerd worden en ontbrak de 
gebruikelijke ‘open dag’. Hierdoor 
haalde de voorziening aan de 
Vergierdeweg !19.000,- minder op 
uit fondsenwerving dan in 2019."
Het Vogelhospitaal vangt al ruim 65 
jaar zieke en gewonde wilde vogels 
op uit de regio Haarlem. Jaarlijks 
worden er zo’n 3.500 tot 4.000 pati-
enten verzorgd. Zij zijn ziek of 
uitgeput, door hun ouders verlaten, 
verkeersslachto#er, zitten onder de 
olie, zijn tegen een raam gevlogen of 
door een kat gepakt. Bij het hospitaal 

kunnen ze revalideren, waarna ze 
vrijgelaten worden in de natuur.
Deze zorg kost geld.  De opvang en 
medische verzorging van één vogel 
komt neer op ongeveer !27,50. Daar-
naast zijn er onderhouds- en bedrijfs-
kosten zoals verzekeringen, afval, 
energie, etc. Ook wil het Vogelhospi-
taal de buitenvijvers verder 
uitbouwen.

Doneren kan op verschillende 
manieren: contant in de collectebus, 
digitaal via de QR-code die de collec-
tant op zijn / haar identiteitskaart 
heeft of via de paslezer, mocht de 
collectant die bij zich hebben.

Collectanten gezocht
Overigens zijn helpende handjes van 
harte welkom bij het collecteren. 
Aanmelden via: stef.vansikkelerus@
vogelhospitaal.nl.

Vogelhospitaal mag weer deur-tot-deur 
collecteren en zoekt ook collectanten 

Het Vogelhospitaal mag weer van deur tot deur gaan. Foto: Julie Blik/Vogelhospitaal.

Heemstede/Regio - Op zaterdag 3 
juli begint de Landelijke Tuinvlinder-
telling. Deze telling wordt dit jaar 
voor de 13e keer door De Vlinder-
stichting georganiseerd. Iedereen 
met een tuin of een balkon kan 
meedoen via www.vlindermee.nl.
Eén keer tellen is al voldoende. Vorig 
jaar werd de atalanta het meest 
gezien. Welke vlinder wordt dat dit 
jaar?

De Vlinderstichting organiseert 
iedere zomer een tuinvlindertelling. 
Dankzij deze jaarlijkse telling on- 
tstaat een beter beeld van de toe- 
stand van de natuur in stad en dorp. 
Die informatie is belangrijk, want 
dagvlinders reageren snel op het 
milieu en op klimaatverandering.

De Vlinderstichting verzamelt al 
jarenlang gegevens over vlinders, 
zodat ze nog beter beschermd 
kunnen worden. Uit onderzoek blijkt 

dat er steeds minder zijn. Daar moe- 
ten we iets aan doen!

Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarne-
mingen van vlinders in de tuin direct 
doorgeven via de app Vlindermee of 
de website www.vlindermee.nl. Hulp 
nodig bij het herkennen van vlin-
ders? Download dan de handige"vlin-
derherkenningskaart op:"https://
www.vlinderstichting.nl/vlinders/
vlinders-herkennen/herkennings-
kaart. Of gebruik de app Vlindermee 
om vlinders te herkennen.

De Tuinvlindertelling wordt gehou-
den van 3 t/m 25 juli. Kijk voor alle 
informatie en meer tuintips op 
www.vlindermee.nl.

Of kijk op www.vlinderstichting.nl/
vlindermee/veel-gestelde-vragen 
voor antwoorden op de meest 
gestelde vragen.

Landelijke Tuinvlindertelling gaat van start

Foto: De dagpauwoog. Foto: Bart Jonker.

KEN UW BOS

Door Marieke 
Reehoorn   

Wie denkt in het bos 
alleen maar verschil-
lende tinten groen en 
bruin tegen te 
komen, vergist zich. 
Al vanaf februari 
kleurt het Groenen-
daalse bos zich lang-
zaam in. Eerst met vele duizenden witte sneeuwklokjes 
en daarna verschijnen de gele narcissen en paarse 
boshyacinten. Ik heb ze gezien, de boswachters en de 
vele vrijwilligers die vol enthousiasme bolletjes 
plantten of plantjes verspeenden. Wat een werk én wat 
een geweldig resultaat!  
Door het kappen van de bomen valt er nu meer licht op 
de bodem en kunnen de vele (stinsen)plantjes goed 
groeien. Wat later in het voorjaar bloeien de rododen-
drons prachtig lila. Vooral bij de rododendronvijver is 
dat een lust voor het oog. 
En nu bloeit de berm langs de Vrijheidsdreef uitbundig 
rood, paars, geel, wit en groen met af en toe een beetje 
oranje. Mijn vingers jeuken om er een mooi boeket van 
te maken, maar wetende dat er dan verder niemand 
van kan genieten én dat de bloemen in de vaas binnen 
een dag doodgaan, weet ik me in te houden, maar het 
is moeilijk. 
Soms kom ik nog een andere kleurexplosie in het bos 
tegen. Meestal in het weekend. Boven op een prul-

lenbak ziet het groen, geel, zwart met een vleugje rood. 
Ook hier geniet ik gek genoeg van, want het betekent 
dat er steeds meer hondenpoep wordt opgeruimd. En 
daar word ik heel erg blij van, want die tint bruin 
kunnen we missen als kiespijn. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Vijftig Tinten Kleur 

Foto’s: Marieke Reehoorn.

Door Mirjam Goossens

Heemstede – Op zaterdag 26 juni was het feest bij kinderboerderij ’t Molentje in wandelbos Groenendaal. Het 70-jarig 
jubileum werd gevierd met een feestelijk bu#et voor de beesten op een speciaal gecreëerde eettafel van strobalen.
Om 14.00 uur gingen de hekken open en stortten de dieren zich op heerlijkheden als groente en fruit. Ook de grote en 
kleine bezoekers werden niet vergeten en kregen ko$e, thee, limonade en cake. Voor ouders en kinderen waren er 
oudhollandse spelletjes en stonden tafels klaar om te knutselen. Drie kinderen gingen naar huis met een prijs voor het 
mooiste vlaggetje, onderdeel van de feestslinger. De kinderboerderij is weer volledig geopend en klaar voor wellicht 
nog eens 70 jaar.

Feest bij 70-jarige kinderboerderij ’t Molentje

Feest op Kinderboerderij ‘t Molentje. Foto: Mirjam Goossens.


