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Precies zoals te zien is op de foto op de eerste 
pagina van onze website.

Het was inderdaad warmer geworden en 
je ziet het park groeien. De knoppen in de 
bomen gaan uitlopen en in de vijver zijn de 
eerste bladen van de waterlelie te zien. 
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Omdat de weersvoorruitzichten aangaven 
dat het eindelijk WAT WARMER wordt zijn 
we met man en macht verder het blad onder 
de bomen weg gaan halen. De bosanemonen 
kwamen er al een beetje doorheen. Nu er 
grote stukken zijn vrijgemaakt kunnen ze 
gaan bloeien en zie je hele velden anemonen. 

Verder staan de boshyacinten op uitlopen en 
bij de vijver staan de sleutelbloemen en de 
watergentiaan in bloei. 
Jan had wat kruidenplanten uit zijn volks-
tuin bij zich die hij in de kruidentuin heeft 
geplant. Die tuin wordt ook een beetje bij-
gehouden door Marian die ons zo af en toe 
komt helpen. Het ziet er dus naar uit dat er 
tijdens de Lente excursie genoeg te zien is.
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platen op de ramenwagen gemonteerd 
en het resultaat is prachtig geworden, nu 
hebben we een degelijke wagen met een 
stevige bak die jaren mee kan. 

Tineke krijgt er steeds meer lol in om 
foto’s te maken in ons park, ze heeft er 
zelfs een karretje voor aangeschaft waar-
mee ze al haar spullen kan vervoeren. 
Omdat er nu veel opkomt en gaat bloeien 
is er ook veel om te fotograferen. 
Het resultaat is te zien op deze website.

Omdat DE KRUIDENTUIN te klein is voor 
de kruiden die er groeien was besloten 
om die te wijzigen. Cor heeft in het najaar 
al wat kruiden er uit gehaald en naast de 
tuin geplant. Die kruiden groeien immers 
ook in het wild. Nu heeft Joop 24 plantjes 
keukenkruiden gekocht. Cor en Joop heb-
ben ze daarna geplant. Er staat nu Thijm. 
Salie, Rosemarijn, Oregano, Bieslook, 
Dille, Basilicum, Peterselie, Maggiplant, 
Dragon en Marokkaanse munt . Die laat-
ste staat in een pot anders staat straks de 
hele tuin vol munt. Bezoekers mogen er 
gerust iets van gebruiken, maar er maar 

Op zondag 15 april was er dus de Lente 
excursie en het was een groot succes. Mede 
door het feit dat er eindelijk iets over werd 
vermeld in de zondag editie van de Bossche 
Omroep was er veel belangstelling. Om 14.00 
hadden zich 22 belangstellenden verzameld 
bij de ingang. Jan verzorgde de excursie en 
Rein, Cor, Nico en Tineke waren ook aanwezig 
om tussendoor vragen te beantwoorden. Tij-
dens de 1 uur durende excursie vertelde Jan 
wat over het park en vooral wat er te zien 
was. Hij kreeg na afloop zowaar een applaus. 
Joop kwam tegen het eind ook nog met 

3 bezoekers die hij zelf rondleidde. Zo kwam 
het totaal bezoekers op 25 en dat is een mooi 
aantal. Voor ons geeft dit ook veel voldoening, 
zo krijgen we waardering voor al het werk 
wat we doen. Zie ook de foto’s hiervan op 
onze website. 

 
Op DE RAMENWAGEN is er een paar maan-
den geleden langs de buitenkant gaas opge-
zet om daarmee blad te kunnen vervoeren. 
Helaas is dat gaas nu aan alle kanten verbo-
gen en het ziet er niet uit, net alsof de wagen 
een ernstig ongeluk heeft gehad. Dit was dus 
geen blijvende oplossing. Nico heeft er over 
nagedacht en besloten er stevige houten 
platen op te maken. Hij had hout gekocht en 
het thuis voorbereid. Omdat Joop toch moest 
rijden voor de kruidentuin heeft hij het hout 
opgehaald. Samen met Sjef heeft Nico de 
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niet teveel en netjes wordt afgeknipt, dan 
blijft de plant leven en kunnen anderen er 
ook van genieten. 

In het Heempark hebben we veel te maken 
met WEERSINVLOEDEN, zowel voor het 
park als ook voor ons. Daardoor zie je in het 
park in het ene jaar veel bepaalde planten 
en het andere jaar juist die weinig en dan 
weer andere planten veel. Voor ons is het 
weer ook bepalend of we kunnen werken of 
niet. Bij extreme kou of regen komen niet, 
maar als het erg warm is maken we ons 
ook niet al te druk. Dat was dus het geval in 
de derde week. Maar door die warmte liep 
de jonge aanplant of de ingezaaide en op-
komende plantjes het risico uit te drogen. 
Nu hebben we een bak van 90 liter inhoud 
aangeschaft en met de gieters en emmers 
erbij kan er dan 130 liter tegelijk vervoert 
worden. Maar dat viel niet mee want door 
de ongelijke ondergrond werd het een heel 
geklots. Maar het lukte om alles water te 
geven, dus de plantjes zullen het wel over-
leven. Als het in de zomer weer warm wordt 
zijn ze al wat dieper geworteld.    
  

In HET VOORJAAR gaat alles groeien en bloeien, voor ons 
een klein hoogtepunt. Zie de foto’s op onze site. Maar ook 
alles wat we niet willen natuurlijk ook. Planten zoals braam, 
brandnetel balsemien en esdoorns worden streng in de gaten 
gehouden en als iets gaat woekeren grijpen we in. 
Het mag niet zo zijn dat andere planten en bloemen geen 
kans krijgen. We zijn een soort jagers maar dan met planten 
die hun best doen een evenwicht in stand te houden. Daarom 
werd er de laatste week in april flink jonge esdoorns getrokken 
in het hakhout. De esdoorn is een boom die zich makkelijk 
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verspreid, de zaadjes zitten in de neusjes die 
als helikopter wieken neerdalen. Als we er 
dus niet alert op zijn staat het park over een 
aantal jaren vol met esdoorn bomen. Als er 
iemand het leuk vindt een esdoorn in de tuin 
te planten, kom gerust langs en steek een 
boompje met wortel en al uit, wij zijn er blij 
mee.    
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