‘s-Hertogenbosch Zuid
Nog steeds was er blad gevallen dus hebben

meteen eentje opgemeten en thuis een

het blad bij de Hazelaars weggehaald waar

we bij de ingang van het park weer een keer

nieuwe gemaakt. Met Nico hebben onze nest-

nu al de Lenteklokjes de kop opsteken. Nico

het BLAD AANGEHARKT EN OPGERUIMD,

kasten en natuurlijk ook de vogels een goede

had weer een thuis gemaakt nestkastje mee-

hopelijk blijft het de rest van de winter

toekomst.

gebracht en samen met Piet heeft hij nog bij

schoon. We hebben ook een begin gemaakt

2 nestkasten de bodem vernieuwd zodat die

met het blad opruimen op de bloemenweide

er weer een paar jaar tegen kunnen. Verder

rond de eik. Omdat we het 2 dagen hebben

hebben we een begin gemaakt met blad ver-

gedaan waarbij we op de 2de dag zelfs met

wijderen op de heideheuvel, dat is ook altijd

6 vrijwilligers aan het harken waren schoot

een hele klus vanwege de bomen die daar op

het lekker op. Ook Jan Aantjes de voorzitter

staan.

van de Stichting kwam een handje helpen.
Sinds enige tijd heeft Staatbosbeheer het
Nico en Sjef zijn

beheer over de Bossche Broek waar ons park

begonnen met de

ook deel van uitmaakt. Alleen is het park

NESTKASTEN

nog steeds van de Gemeente ’s-Hertogen-

schoon te maken en

HO SS EIN EN YIN G

bosch. Staatsbosbeheer is druk bezig met

na te kijken. Som-

YING DE CHINESE STUDENTE had toe-

werkzaamheden in de Bossche Broek en een

migen zijn in slech-

gezegd een middag te komen helpen met

onderdeel daarvan is het waterpeil verhogen

te staat zodat die

bladruimen. Ze zou ook een klasmaatje mee-

om de begroeiing te beïnvloeden in de hoop

vervangen moeten

brengen. En dat deed ze, ze bracht een jonge

dat er in de toekomst weer Grutto’s en Leeu-

worden. Nico onze

man mee uit Iran, hij heet Hossein en komt

weriken te zien zullen zijn. Het is de bedoe-

handige duizend-

uit Teheran. Een heel aardige gast, erg leer-

ling ook in de Zuiderplas het waterpeil te

poot had er al

gierig en niet lui. Ying en Hossein hebben al

verhogen. Hoeveel zal afhangen van de
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metingen die

dig op te schieten. Ze troffen de restanten

den en de anderen blad verwijderen op de

gedaan gaan

aan van een FAMILIEDRAMA.

heideheuvel. Dat werkte prima omdat we

worden. Om dit

Om de een af andere reden hebben een me-

na de pauze de werkzaamheden omdraai-

te kunnen moni-

zenechtpaar ruzie gekregen en hun nest in de

de zodat ze niet de hele middag hetzelfde

toren is er EEN

steek gelaten. Daar lagen 8 eitjes in die he-

moesten doen. Het resultaat mag er zijn,

PEILBUIS in het

laas niet uitgebroed waren.

zij hebben ons minstens 2 middagen werk

park worden ge-

uit handen genomen. Tijdens het uitsteken

slagen die radio-

van de braamstruiken kon je trouwens goed

grafisch afgelezen

Op de heideheuvel is het blad bijna helemaal

merken hoe droog het is geweest. Als je 15

kan worden. Jan

verwijderd. Dat is te danken aan een groep

centimeter diep stak

en Joop hebben

van 11 LEERLINGEN VAN HET PIERSON

was de grond kurk-

met Eddy Bou-

COLLEGE die een middag bij ons hebben

droog. Het is de be-

dewijns die het

gewerkt. Een groot deel van die groep had

doeling op dat stuk

project begeleid de plaats bepaald voor de

in het voorjaar tijdens NL doet ook al bij ons

waar de braamstruiken

peilbuis. Die zal komen in de open ruimte

gewerkt. Dat vonden ze blijkbaar zo leuk dat

zijn weg gehaald ook

naast de kruidentuin zodat die voor bezoe-

ze weer een keer bij ons wilden werken met

blad wordt verwijderd

kers bijna niet te zien zal zijn.

nog wat andere leerlingen. We hadden ze

en daarna ingezaaid

De buis is 20 centimeter in doorsnee en

verdeeld in 2 groepen waarbij de ene groep

met kruiden en bloe-

steekt ongeveer 1 meter boven de grond uit.

braamstruiken moest uitsteken en verwijder-

men die weinig licht

Misschien gaan we er wel wat omheen plan-

nodig hebben.

ten om dat lelijk ding te camoufleren.
Omdat Nico er
niet was zijn Sjef
en Piet verder gegaan met de nestkasten schoonmaken en nakijken,
het begint al aar-
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HET BESTUUR van de Stichting Jan, Rein en

Op naar volgend jaar waarin we ons best

Joop hebben weer VERGADERD, de beslui-

gaan doen het park mooi te houden en het

ten vindt u ergens in dit maandverslag.

liefst nog een beetje mooier te maken.
Hopelijk krijgen we er dan ook spontaan een

We hebben onder het genot van een glas

paar NIEUWE VRIJWILLIGERS bij. Dus als

Gluhwein AFSCHEID GENOMEN VAN EEN

er onder de lezers van deze nieuwsbrief

BIJZONDER JAAR. Jan onze voorzitter me-

mensen zijn die graag met aardige mensen

moreerde dat in een kort woordje waarbij hij

in de natuur willen werken, ze zijn meer dan

de vrijwilligers bedankte voor hun inzet. Als

welkom !!!

dank kregen zij een attentie van het bestuur.
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DE VRIJWILLIGERS VAN HET HEEMPARK WENSEN U

EEN VOORSPOEDIG 2019
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