‘s-Hertogenbosch Zuid
De NIEUWE FILM OVER HET HEEMPARK
is klaar en tijdens een zeer geslaagde gezellige Herfstborrel bij Joop thuis is die in
première gegaan. In deze film spelen onze
vrijwilligers ook een rol, verder krijgt de kijker
te zien waar het park precies te vinden is en
wat er zoal groeit en bloeit. De film is met
applaus ontvangen en hopelijk zal de film
meer bezoekers trekken om te genieten van
ons unieke stukje natuur. Op deze link krijgt
u de film te zien. Aan Cor Versteeg die een
klein rolletje in de film speelt heeft Joop als
Tijdens de eerste werkdagen van november

houden en hopelijk hebben we een nieuwe

zijn we verder gegaan met MAAISEL

bewoner in het park.

dank een DVD bij hem afgegeven.

OPRUIMEN. Er lag nog wat op de heideheuvel en langs het gras pad naar de vijver lag

De TWEEDE WEEK van november was het

ook nog wat. Jammer genoeg ging het op

stralend mooi rustig herfstweer, ideaal om

beide dagen na de pauze regenen, maar we

lekker te werken. En dat was nodig, er was

hebben het toch af kunnen maken.

inmiddels zoveel blad gevallen dat de

Tijdens het bijeenharken langs het gras pad

paden niet meer zichtbaar waren. Aan de

ontdekte Piet een flink PAS UITGEGRAVEN

slag dus met bladhark en ramenwagen om

HOL. Het was te groot voor konijnen dus

het af te voeren. Waar er niet zoveel blad lag

gingen we al snel aan een das of een vos
denken. We gaan het in de gaten

VO SS EN - OF DA SS EN HO L?
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is er met de bladblazer rondgelopen om het

We denken trouwens ook alweer aan het

pad zichtbaar te maken. Op het bospad lag

voorjaar als de VRIJWILLIGERS ACTIE NL

echter zoveel blad dat er niet tegenaan te

DOET er is.

blazen viel, dus maar harken. Dat was nodig

Joop heeft Wouter Vrouwenvelder de docent

want als het gaat regenen wordt het blad tot

biologie van het Pierson college benaderd of

pulp gelopen en dan is het flink krabben om

hij straks weer met een klas een dagje wilt

het blad los te krijgen. Gelukkig zijn we te-

komen werken. Dat heeft hij toegezegd en

genwoordig met zoveel werkers dat het een

de klus is nu aangemeld bij het Oranje fonds

stuk vlotter gaat dan een paar jaar geleden

tevens is er een aanvraag gedaan voor een

toen we soms met 2 of 3 vrijwilligers werk-

subsidie voor plant en zaaigoed. Hopelijk

ten. Dan duurde het tot het vroege voorjaar

gaan we die krijgen net als vorig jaar. Het is

eer we al het blad van de paden en van het

volgens Wouter een leuke klas dus kunnen

gras af hadden. En dan moesten we er vlug
bij zijn om het blad onder de bomen weg te
hebben voor de voorjaarsbloeiers opgroeiden.

Over seizoen gesproken, we moeten ook
weer de VOGELS gaan VOEREN . Er is voor

we er een feestdag van maken voor hen en
voor ons.

hen steeds minder te vinden en een mals insect is er straks ook niet meer voorhanden.

Voor de zoveelste keer stond een band van
de ramenwagen lek toen we de container
openmaakten. Dus die band er af gehaald de

Er staat inmiddels voldoende strooivoer in
de container dus kunnen we de hele winter
vooruit.

binnenband er uit gehaald en onder water

De derde week van november was het

gehouden. Geen bubbeltje te zien !!! Joop

BITTER KOUD dus werkten we flink door

was het helemaal zat en heeft 2 massieve

om warm te blijven. De paden lagen weer

banden laten komen nu kan ons niets meer

vol met blad en het bospad moest ook hele-

gebeuren.

maal schoon gemaakt worden voor het vast

Dat is ook nodig nu HET SEIZOEN VAN

gelopen werd. Het voerseizoen is nu echt be-

HET BLAD AFVOEREN er aan komt.

gonnen daarom hebben we de voersilo’s opgehangen en de vaste voerplaatsen gevuld.
Eens kijken hoe vlug ze leeg zijn.
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Op maandag in de laatste week van no-

gaan om koffie te drinken met het warme wa-

erg zacht is maar door de rupsbanden zakte

vember is een lang gekoesterde wens van

ter die hij had meegenomen. Daar waren Piet

hij niet al te ver door. Wel moesten er een

ons in vervulling gaan; DE VIJVER WERD

en Jan natuurlijk ook blij mee. Afijn,

paar takken en een kleine boom weggezaagd

SCHOONGEMAAKT. Rond 10 uur zou de

tegen 12 uur kwam de machine. Het was een

worden anders kon de machine er niet goed

machine komen maar het werd toch tegen

reusachtige graafmachine op rupsbanden met

bij. Toen ging het rap, de vijver zag je groei-

12 uur voor die kwam. Ondertussen waren

een arm van 11 meter reikwijdte. Gelukkig

en. Maar ja, in die zestig jaar dat het park

Jan en Piet ook gekomen en Joop die bij de

paste hij door de poort en kon zonder al te

bestaat is daar nooit iets gebeurt dus was er

Pyramide had staan wachten om die omlaag

veel schade tussen de taxusbomen door. Hij

over een lengte van 20m een 4m brede

te laten besloot rond 11 uur naar het park te

moest achter de vijver zijn waar de grond

70 cm dikke koek aangegroeid. Als je zag
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wat er uit kwam is het wel te begrijpen. Dat

Nadat we een dag vanwege de regen niets

zal afgevoerd worden door Ploegmakers,

konden doen, zijn we aan de slag gegaan om

voor ons is dat handmatig niet te doen. Nu

de RESTANTEN VAN DE VIJVEROPERATIE

hebben we weer een flinke vijver waar van

op te ruimen. Als je dat opschept met een

alles in kan gaan groeien en bloeien en de

riek voel je pas echt hoe zwaar het is. In de

kikkers krijgen nu meer de ruimte . We zijn

diepe voren hebben we ook wat gegooid ter

er blij mee en zijn benieuwd hoe het er

opvulling. Kijken of en zo ja wat daar vol-

volgend jaar uit gaat zien.

gend jaar gaat groeien. In de vijver drijft
ook nog wat en langs de kant moet er hier

De volgende dag werd Joop in alle vroegte

en daar ook nog een stukje aangroei

gebeld door Ploegmakers, ze stonden voor

verwijderd worden. Maar dat komt wel in het

de poort met een loader en een vrachtwagen

voorjaar als de temperatuur wat beter is. De

om de verwijderde aangroei op te ruimen.

komende jaren moeten we de vijver beter

Dat was erg fijn voor ons, want alles bij

gaan bijhouden zodat het niet meer aan kan

elkaar lag er toch wel 7m3= ca 7000kg.

groeien.

Binnen 10 minuten was Joop er en konden
ze aan de slag. Dat viel nog niet mee voor

DO DE NM AN SV ING ER S

Ondertussen wordt ons park weer een klein
beetje mooier.

de loader omdat die op banden reed en de
ondergrond achter de vijver erg zacht is. Hij
slipte nog al eens weg en maakte diepe sporen. Ook ligt er hier en daar nog wat, maar
dat gaan we zelf wel opruimen en daarmee
de sporen een beetje egaliseren. Met een
uurtje was alles weg en is deze operatie
helemaal geslaagd.
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