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Op de eerste dag van deze maand was er 
al direct goed nieuws. 
HET ORANJE FONDS heeft de aanvraag 
van Joop goedgekeurd. We gaan een 
maximale subsidie ontvangen van €150. 
Daarmee kunnen we de harde werkers 
trakteren en plantgoed kopen voor op de 
heideheuvel. Wat het precies gaat 
worden weten we nog niet, maar het zou 
leuk zijn als de leerlingen van hun dag wer-
ken een blijvende herinnering overhouden.

Zoals afgesproken hebben Tineke en Joop 
samen de WEBSITE DOORGENOMEN en 
hier en daar wat aangepast of weggelaten. 
Het werd tijd dat die eens werd geactuali-
seerd. Ook werd de film die Platform 073 
in het voorjaar voor ons maakte toege-
voegd. De homepagina zal aangepast 
worden met een van de foto’s die Tineke 

regelmatig maakt afhanke-
lijk van het seizoen.

Omdat het weer meewerkt 
(geen regen of sneeuw) is 
DE HEIDEHEUVEL nu 
helemaal schoon van
gevallen blad. Het mees-
te blad van de eik op de 
bloemenweide is er ook 
af zodat er een goed be-
gin gemaakt kon worden 
met het blad ruimen op de 
bloemenweide. De ramen-
wagen voor het afvoeren 
van blad bevalt prima, het was een hele investe-
ring maar omdat er meer op kan hoeven we niet 
zo vaak te lopen. Er worden zo 3 kruiwagens 
tegelijk afgevoerd wat een behoorlijke tijdwinst 
oplevert, met minder energie.

PRACHTIGE WINTERSFEER IN HET PARK

Woensdag 13 december was de eerste 
dag dat we niet konden werken. Op het 
gras lag nog TEVEEL SNEEUW. Cor wil-
de de vogels komen voeren omdat hij dat 
altijd doet, maar Joop bood aan om het te 
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doen vanwege de gladheid. Het was no-
dig, alle voerkorven waren leeg. Met veel 
sneeuw in het park kunnen de vogels niets 
vinden.

De dag daarna kon er wel gewerkt worden. 
Langs de vijver was vanwege de hoge 
waterstand een jonge Els met de wortels 
in het water komen te staan. Die was 
helaas omgewaaid. Omdat Piet laarzen 
aan had kon hij er bij komen een heeft 
met een handzaag de boom kortgemaakt 
en verwijderd.
Op het bospad lag nog veel blad, dat 
moest snel opgeruimd worden anders 
wordt het vertrapt tot pad en gevaarlijk 
glad. Ankie, Rein en Joop gingen daar 
mee aan de slag. Ze werden geobser-
veerd door een Roodborstje omdat er 
van onder dat blad veel beestjes tevoor-
schijn komen. Zo werd het bospad een 
soort Mc Donalds voor dat Roodborstje.

Joop heeft zoals ieder jaar aan de 
gemeente een JAARVERSLAG gestuurd 
waarin verantwoording wordt afgelegd 
over de besteding van de subsidie. 
Tevens staat daar in wat we hebben 

gedaan om het park in stand te houden en te 
verfraaien.     
Vanwege de vele sneeuw en de regen was de 
ingang nogal modderig, niet erg uitnodigend om 
het park te bezoeken. Met het voorraadje gazol 
heeft Ruud de ingang een beetje opgehoogd 
zodat je weer met droge schoenen het park in 
kunt.

Recht tegenover de ingang aan de rand van de 
bloemenweide onder de hazelaar struiken is het 
gevallen blad ook opgeruimd. DE EERSTE     

TEKENEN VAN HET VOORJAAR kwamen 
daar tevoorschijn in de vorm van opkomen-
de sneeuwklokjes. 
Over een kleine maand zal het daar wit 
worden en zullen er weer bloemetjes in het 
park te zien zijn.   

Na een paar weken afwezigheid was WIM 
er weer, we dachten dat hij al aan het 
overwinteren was in een warm oord. 
Wim was een van de eersten die Cor zo’n 
15 jaar geleden kwam helpen het park te 
onderhouden. Als boerenzoon weet hij van 
aanpakken en heeft ook de nodige kennis 
van de natuur. Nu hij wat ouder is doet hij 
het kalmer aan, maar kan het toch niet la-
ten. Werken in ons park is ook een sociale 
bezigheid, af en toe op de hark leunen voor 
een praatje hoort er ook bij.

De HARDE WIND BEGIN DECEMBER had 
ook een paar flinke takken van een hazelaar 
gebroken, die zijn nu afgezaagd en verwij-
derd. We kunnen merken dat ons park bijna 
60 jaar oud is, de begroeiing begint kwets-
baar te worden. Eigenlijk net als bij ons 
mensen de gezondheid wordt ook kwets-
baar als we ouder worden.

ROODBORSTJE



Derde kerstdag viel op een woensdag, 
daarom werd er besloten een keertje niet 
te werken. Wel was het even mooi zonnig 
weer en kon Tineke een paar vogeltjes 
fotograferen.

BOOMKLEVER VINK KOOLMEES

Doe mee met de 
VOGELTELLING 

IN HET HEEMPARK 
op 28 januari 2018 

om 14.00 uur. 
Zie de nieuwsbrief 

van Vogelbescherming Nederland 
op onze site
Geef je op: 

heempark.nieuwsbrief@gmail.com

DE LAATSTE WERKDAG VAN HET JAAR 
was het helder maar fris weer. Bijna alle 
vrijwilligers waren aanwezig maar er werd 
niet gewerkt. Met zijn allen hebben we een 
rondje park gelopen en daarbij gekeken 
hoe het nieuwe pad langs het water moet 
lopen. Zo kunnen de bezoekers straks zien 
hoe het park er aan de waterkant uitziet. 
Op de heideheuvel gaan we in het voorjaar 
ook nog wat extra heide aanplanten. Met 
een heerlijke Gluhwein sloten we 2017 af 
in een goede sfeer met het voornemen het 
park volgend jaar nog mooier te maken.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE JAARWISSELING EN IN 2018 VEEL WANDELPLEZIER IN ONS PARK
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