‘s-Hertogenbosch Zuid

Iedere keer als we aan het werk zijn in
het park zetten we een STANDAARD

blikjes onder zitten. De plank kan er dan niet af-

Het tussen pad naar het bruggetje bij de

waaien en kan in de container worden gezet als

vijver is door Wim wat ruimer gemaakt

we weggaan.

door dood hout te verwijderen en af te

En jawel hoor…er was al een paal verwijderd

voeren. Joop is er daarna aan het maaien

tijdens het weekend. Gelukkig was de paal weg-

geweest zodat dat gedeelte winterklaar is.

gegooid naast het hek dus konden we die weer

Ruud en Rein hebben het maaisel langs

gebruiken.

het bospad opgeruimd, als daar blad gaat

Piet heeft nu een plank aan de palen geschroefd

vallen kan het makkelijk verwijderd wor-

zodat ze niet meer gemakkelijk te verwijderen

den.

zijn. We zijn benieuwd hoelang de constructie
het zal overleven.
IJS VO GE L

buiten met een plank er op OM DE FOL-

FO TO : RIA N VE ST ER S
NA TU UR FO TO GR AF IE

DER BAKJES OP TE ZETTEN. Piet kwam

Cor is bezig geweest BRANDNETELS met wortel

op het idee om naast het publicatie bord

en al te verwijderen, als je dat niet doet komen

een paal in de grond te slaan om daar

ze telkens weer terug en staat het park binnen

een vaste plank op te maken, daar kun-

de kortste keren helemaal vol brandnetels. Dat

nen dan de folders op staan.

geld ook voor de scheuten van de abeel boom.

Tineke weet nu waar onze IJSVOGEL

Helaas is er regelmatig hangjeugd in het

Er groeit horizontaal een wortel onder de grond

huist, ze wilt daar regelmatig op wacht

park die uit verveling van alles vernielen.

en om de halve meter komen de scheuten op.

gaan zitten om er een mooie foto van te

Toen werd het idee geboren om 2 palen

Als je die wortel niet verwijderd staat het binnen

kunnen maken. We zijn benieuwd of het

te gebruiken met een plank er op waar

1.5 jaar 2 meter hoog.

gaat lukken.
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Omdat de winter nadert ging Cor inven-

Nico voelt zich al aardig thuis bij ons, uit

tariseren wat we nog hebben aan VET-

eigen initiatief ging hij DE CONTAINER

BOLLEN, VETBLOKKEN EN VOER.

OPRUIMEN en heeft de spullen die we

Er was alleen nog wat strooivoer dus is

niet zo vaak nodig hebben efficiënt opge-

Joop naar de Dungense molen gereden

borgen, nu hebben we wat meer ruimte.

om het een en ander te halen.
Met een zak voer van 25 kilo en wat vetbollen kunnen we even vooruit. Toevallig
hadden ze daar ook een riek. Die hadden
we maar 2 en met het maaisel afvoeren
in het vooruitzicht is er eentje extra nooit
weg.
SC HO ON BO SP AD

Omdat er al aardig wat blad was gevalCor heeft de VOEDERSILO’S OPGEHANGEN
met voer, maar er zijn nog niet veel vogels in
het park, benieuwd wanneer ze komen.
Joop en Wim hebben vast een stuk vooraan bij

len heeft Cor de PADEN vanaf de ingang
SCHOONGEMAAKT en Joop heeft met de
bladblazer het bospad afgelopen zodat die
nu weer goed zichtbaar is.

de vijver afgemaaid en afgevoerd. Dat spaart
werk voor de maaier die van de gemeente komt
maaien omdat het een grote maaier is met een
Op DE NIEUWE RAMENWAGEN hebben

brede balk.

Piet en Nico gaas bevestigd, nu kunnen

Tineke ontdekte langs het pad achter de heide-

we daarmee het maaisel dat er eerdaags

heuvel ZEGEKRUID, dat daar spontaan opge-

is direct afvoeren. Het wordt dan een

komen is. We hebben het ooit in de kruidentuin

soort hooiwagen.

gehad maar jaren niet meer gezien.

ZE GE KR UID

We wilden net naar huis gaan toen RINI

Omdat we met z’n zessen waren is het pad ach-

Gelukkig waren we met 6 vrijwilligers

MAAS kwam, hij is in de winter altijd

ter de heideheuvel flink onder handen genomen

(Cor, Ruud, Nico, Piet, Wim, Sjef en

in het park op konijnen jacht met een

en de begroeiing voor het bijenhotel afgemaaid

Joop). Met de nieuwe ramenwagen en de

woestijnbuizerd en een fret.

met de bosmaaier.

2 kruiwagens was dezelfde middag al het

Deze HAVIK had de hele zomer binnen

De meidoorn en de gaspeldoorn voor het bijen-

maaisel van de bloemenweide al afge-

gezeten en moest nu weer wennen aan

hotel is nu zover gegroeid dat we het bijenho-

voerd.

het buiten vliegen. We zullen Rini van de

tel moeten gaan verplaatsen omdat daar bijna

winter nog wel eens zien bij ons.

geen zon meer komt. Wellicht dat ie een stukje
verderop beter staat.

IEDER JAAR WORDT in het najaar al het
GRAS AFGEMAAID op de bloemenweide, rond
de vijver en op de heideheuvel. Dat wordt door
een professioneel bedrijf gedaan in opdracht van
de gemeente.
Soms als het flink geregend had was dat lastig
om te maaien en af te voeren. Gelukkig was het
deze keer droog. De maaier was om 1 uur begonnen dus toen we begonnen was de bloemenweide al afgemaaid.

DE KRUIDENTUIN is onder handen
genomen door Marian. Zij is een vrijwilligster die altijd in het najaar mee komt
helpen blad af te voeren. We hebben haar
gevraagd de kruidentuin bij te houden.

DE MEIDOORNHEG was flink uitgelopen,
tot nu toe hebben die telkens gevlochten,
nu is de heg voldoende dichtgegroeid dat
ie gesnoeid kan worden volgens Cor die
er dan ook de snoeischaar inzette.

Daarvoor hoeft ze niet zo vaak te komen.
Heel veel verstand heeft ze er niet van,
maar ze wilde zich er wel in verdiepen.
Daar zijn we blij mee, omdat ze zelf alles
kan bepalen vindt ze het wel leuk.

Zolang het droog was moesten we er van
profiteren om het maaisel af te voeren.
Vooral rond de vijver omdat het daar
laag en drassig is.
Met DE RAMENWAGEN kon er in een
keer veel afgevoerd worden zodat alles
met een keer of 7 rijden in een middag
weg was.
Jan onze voorzitter kwam langs en hij
wilde ook wel eens proberen een vol
geladen ramenwagen af te voeren. Dat
lukte, maar het was vergelijkbaar met
een goede inspanning op de sportschool
zei hij. Zo zie je maar weer, bij ons spaar
je de kosten van een sportschool uit.
Omdat het gelukkig droog bleef konden
we ( Cor, Nico, Sjef en Joop) verder met
maaisel afvoeren, er lag nog wat langs
het pad bij de vijver.
In de pauze kwam Jan onze voorzitter
met een appeltaart. Die was nog een
beetje warm omdat die in de morgen
was gebakken door zijn vrouw Betty. Het
smaakte heerlijk. Jan vond het weer een
beetje fris dus opperde Cor om mee te

Op 2 plaatsen OP DE HEIDEHEUVEL had Cor

helpen het maaisel op de heideheuvel

EEN STUK AFGEZET. Daar lieten we het maai-

bij elkaar te harken en af te voeren. Dat

sel liggen. In de winter moet dat gaan broeien

deed Jan en dat hielp, binnen 5 minuten

en het onderliggende gras laten afsterven. In

deed hij zijn jas uit.

het voorjaar halen we dat weg en krabben de
grond schoon zodat Cor daar kan zaaien met
zaaigoed voor vlinder lokkende bloemen.

KIK KE RS EN
PA DD EN OP

HE T MA AIV EL D

Dankzij Ruud, Ankie, Piet, Joop en Cor
is ook van het laatste deel van de heideheuvel al het maaisel afgevoerd.
In 2 weken is nu al het maaisel uit het
park verwijderd. Een record, nog nooit is
het maaisel zo vlug afgevoerd. Een paar
jaar geleden met minder vrijwilligers en
2 kruiwagens waren we soms tot half

GE WO NE ZW AV EL KO PPE N

november bezig.

NOG MEER MOOIS IN HET PARK

SO MB ER E HO NIN GZ WA MM EN

PA RE LA MA NIE T

Het is echt heerlijk om als fotograaf rond te
wandelen in het park.
Deze maanden ligt de focus op de paddestoel
en dankzij Liesbeth Rosenboom kan ik de
namen er bijzetten.

SC HU BB IGE BU ND EL ZW AM

