‘s-Hertogenbosch Zuid
Op de eerste werkdag van de maand werd er
niet gewerkt vanwege de EXTREME KOU en
harde oostenwind. De week daarop was het
zowaar weer lente en stonden de sneeuwklokjes weer uitbundig te bloeien. Overal
lagen er afgewaaide takken en op de heideheuvel nog veel resten van de omgezaagde
bomen. Cor, Piet en Joop hebben dan ook
vele kruiwagens hout naar de oeverkant
gereden ter versteviging van de schoeiing.

In het kader van NL DOET komt er een klas
van het Pierson college een dag bij ons werken.
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geharkte blad. Jan ging met een groepje

Daarom is Joop naar die school geweest om

Vrijdag 9 maart was een feestdag, het was

de heideheuvel beplanten met 120 heide-

kennis te maken met de klas en uit te leg-

droog, de zon scheen en 52 handjes kwamen

plantjes. Rein begeleide een groep die het

gen wie wij zijn en wat de leerlingen kunnen

ons helpen het park op te schonen. Onder

blad onder de bomen vandaan harkte om de

gaan doen. Het lijkt een heel aardige klas

leiding van Wouter Vrouwenvelder kwam de

voorjaarsbloeiers te kunnen laten groeien.

met wat discipline omdat ze tijdens de

KLAS 3 ATHENEUM VAN HET PIERSON

Wouter nam met wat dames de kruidentuin

uitleg luisterden, en dat is al heel wat. Wij

COLLEGE met 26 leerlingen een dag in ons

onder handen om die op te schonen en wat

zijn benieuwd. Jan en Joop zijn daarvoor

park werken.

kruidenplantjes te planten. Ondertussen

naar Boxtel gegaan om heideplantjes op te

Onder leiding van Piet ging een groepje

kwam Tineke om foto’s te maken die in een

halen die dan geplant gaan worden.

gevallen hout afvoeren en daarna het bijeen
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Later ging hij helpen met bladruimen en zette
een paar leerlingen aan het bladblazen. Dit
laatste werd zeer gewild onder de andere
stoere jongens. Het werk vorderde prima en
Jan was met zijn team het eerste klaar met
aanplanten. Die gingen daarna ook helpen
met bladruimen evenals de groep van Wouter
toen ze klaar waren met de kruidentuin.
Tijdens de pauzes trakteerden we de leerlingen op marsen en snickers, frisdrank en
tussen de middag iets warms dat Joop bij de
Jumbo haalde. We waren zo tevreden dat ze
na de middagpauze naar huis mochten. Tot
onze verbazing gingen er toch nog wat leerlingen een half uurtje aan de slag met blad
ruimen. Er lagen nog genoeg bijeengeharkte
bladhopen. We kijken terug op een geslaagde
dag en de leerlingen ook. Ze vonden het een
leuke afwisseling, zo leerden ze met elkaar
samenwerken en kennen onder andere omstandigheden.
We hopen ze nog eens terug te zien als ons
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park in volle bloei staat, daarmee hebben ze
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nische achtergrond. Laatst stelde hij voor
om in DE SCHOEIING die we hebben aangebracht wilgen te planten. Die kunnen met
hun wortels
meer stevigheid geven in de gronden en

eer van hun werk.

als het bomen zijn geworden geven die de

zijn.

Nico is de laatst bijgekomen vrijwilliger en

De schoeiing bestaat uit palen die 2.5

Tenslotte was Joop verantwoordelijk voor de

we zijn er blij mee. Hij weet van aanpakken

algehele organisatie en de catering.

heeft vaak goede ideeën en heeft een tech-

in het FOTOALBUM op onze website te zien

schoeiing meer stabiliteit.

meter van de oever in de grond zijn geslagen (zie foto volgende pagina)met daar

4 meter lang. Dus knoopten Nico en Joop 2

Piet en Joop hebben de wilgentakken langs

stukken hout op de dak rails van Joop’s auto

de schoeiing geplant. Dat viel nog niet mee

en bonden daar de takken op. Met een bang

omdat ze niet in het water wilden moest er

hart (er zal er maar eentje losraken) is hij

vanaf de kant een gat in de grond in het

naar het Heempark gereden en kwam goed

water geboord worden waar de tak in kwam

aan. De takken liggen nu in het water en

en daarna moest de tak aan de schoeiing

kunnen geplant worden.

vastgemaakt worden. Toen ze daarmee
bezig waren hebben ze huisvredebreuk ge-
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Cor is verder gegaan met het AFPLAGGEN

pleegd. Ze kwamen een klein HUTJE langs

van een deel op de heideheuvel.

het water tegen die was gemaakt van tak-

Vorig jaar heeft hij een zal vlinderbloemen

ken tegen een boom en afgedekt met lariks.

zaad gehad en dat wilt hij op 2 stukken op de

Dat hebben ze afgebroken omdat ze dachten

heideheuvel gaan zaaien. We zijn benieuwd

dat het van een zwerver was en die weren

naar het resultaat.

we in het park. Later kwamen er 2 leuke
meisjes van rond de 11 jaar die vroegen wie
hun hutje hadden afgebroken. Piet en Joop

takken door gevlochten. Daarachter wordt

hebben hun excuus gemaakt en gezegd dat

regelmatig het maaisel, blad en takken in

ze weer een hutje mogen bouwen, dat is

gestort.

beter dan de hele dag achter de computer

De vraag was hoe komen we aan stevige wil-

zitten.

gentakken om te planten.
Nu is Nico ook vrijwilliger bij de eendenkooi,
ook leuk om te bezoeken kijk op :

Ondanks dat er tijdens NL doet flink blad is

https://www.eendenkooimaaspoort.nl voor de

bijeengeharkt en afgevoerd liggen er nog

openingstijden. Daar staan veel knotwilgen

vele hopen die weg moeten. Ook ligt er

en die moeten in maart worden geknot. Nico

onder de bomen nog veel. Daar is met man

had 15 flinke takken voor ons in het water

en macht aan gewerkt, en dat zal nog wel

gelegd en vroeg Joop om die op te halen.

een paar werkmiddagen duren voor het

Maar hoe doe je dat met takken van 3.5 a

opgeruimd is.

Nico onze handige vrijwilliger had thuis een

Cor heeft de afge-

bakje gemaakt met LED LAMPEN er in.
Die heeft hij in de container aan het plafond

UIT DE BESTUURSVERGADERING

plagde stukken op de

VAN HET HEEMPARK 20 MAART 2018.

heideheuvel ingezaaid

gelijmd. Helaas waren de accu’s zo slecht

met het zaad dat hij

dat ze nauwelijks licht gaven. Joop heeft een

Het bestuur heeft het maaibeleid vastgelegd.

goede nieuwe gekocht en dat hielp. Er is nu

•

kreeg vorig jaar bij

Uitgangspunt is dat er twee keer per jaar gemaaid wordt. De tijd

de uitreiking van het

prima licht achter in de container, je kunt er

waarop gemaaid wordt is afhankelijk van type grasland, van schraal

GROENE LINTJE

zelfs de krant bij lezen. Het was altijd lastig in

tot zeer voedselrijk grasland en hoe de groei van vooral bloemen

waar hij tweede werd.

het donker als je daar gereedschap nodig had.

zich ontwikkeld

Dat inzaaien doe ie

De kruidentuin wordt verder aangevuld met thijm, rozemarijn,

heel speciaal. Hij

salie, peterselie en selderie.

mengt het zaad met

•

Er is een plan een film te maken over het eempark.

wat wit zand. Zo

•

Besloten is om op zondag 15 april 2018 een voorjaarsexcursie te

spreidt het beter en

organiseren.

hij kan zien waar hij

•

heeft gezaaid.

mooi bruin tintje op zijn gezicht. En als er
dan wat blad onder de bomen weg is zie je
de plantjes van de voorjaarsbloeiers tevoorschijn komen. Hopelijk staan ze straks met
de LENTE EXCURSIE OP 15 APRIL in volle
bloei.
De derde week van maart was het prima

Helaas regende het de hele middag op

weer om verder te werken om het blad dat

woensdag in de laatste week, dus werd er

nog onder de bomen ligt te verwijderen en

niets gedaan. Gelukkig was het de volgende

af te voeren. Onze Wim was er ook weer na

dag weer opgeknapt zodat er gewerkt kon

zijn overwinteren in Portugal, hij had een

worden.

Ruud heeft er een goede gewoonte van
gemaakt om voordat hij het park ingaat
even de OMGEVING VAN DE CONTAINER
SCHOON te maken. Ook veegt hij dan de
container uit omdat we met het uit en inladen nogal wat blad en zand de container
inlopen. Verder werd er natuurlijk weer blad
gehakt en afgevoerd. Er wordt jaarlijks naar
schatting wel ruim 8000 kilo blad afgevoerd.
Je zou denken dat het park daarvan gaat slinken, maar daar merken we gelukkig niks van.

