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Omdat alles zo mooi groeit en bloeit maken
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hard. Ook zijn er weer zogenaamde looppaden in de bloemenweide gemaaid zodat

nu prachtig in bloei. We hadden de overblijvende stam netjes afgezaagd en daar zijn
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kreeg. Een mevrouw met een hondje kwam

te kunnen zien.

langs en vroeg wat ze aan het doen was.
Anky legde het uit en spontaan begon ze
ook mee te helpen. Die mevrouw mag vaker
langskomen.
Joop heeft een begin gemaakt met de
nieuwe FILM OVER HET HEEMPARK die op
de website komt. Het accent komt te
liggen op de geschiedenis en de sporen van
de diverse stormen. Verder de vrijwilligers,
de bezoekers en natuurlijk wat er in het park
te zien is. Er zullen tot ver in de zomer
opnamen gemaakt worden om zoveel
mogelijk van al het moois van het park te
laten zien. Eind van het jaar zal de film klaar
zijn en op de website te zien zijn.
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Achter de heideheuvel was de JONGE AANPLANT ook bijna niet meer zichtbaar door
het hoge gras en andere planten. Die zijn
weer vrijgemaakt met de speciale strimmer
met af standhouder, voor je het weet heb je
een jonge struik afgemaaid.
Ook de brandnetels en braamstuik groeien
weer volop. Die mogen er natuurlijk wel zijn,
maar niet teveel, dus worden ze hier en daar
met wortel en al verwijderd.
Al deze werkzaamheden werden begeleid
door horden muggen zodat we ANTI MUGGEN OLIE moeten gaan verstrekken om het
werken in het park aantrekkelijk te houden.

die groeide als een populier. De rondleiding
duurde ruim 2 uur, dat kwam ook omdat er
bijna bij iedere boom een verhaal is. Zo werd

Soms doen we een excursie naar een park of
natuurgebied. Deze keer bezochten we het
ARBORETUM DUN HOOIDONK IN DEN
DUNGEN. Dit bomenpark bestaat al ruim
40 jaar en we werden rondgeleid door een
vrijwilliger die er al die tijd heeft gewerkt.
Hij wist er dus veel van, ook van de geschiedenis van het park. We verbaasden ons over
de vele soorten bomen die er bestaan. Zo
zagen we diverse soorten eiken die vanwege
de gladde stam en het blad nooit als zodanig herkend zou zijn. Ook zagen we een eik

er een boom door Ruud Lubbers geschonken
en staat er een boom die van een stek van
de boom is waar Prins Claus als kind heeft
gespeeld. Het terrein van het park is 7,5
hectare en heeft een gedeelte waar al wat
oudere bomen staan. Op het pas verworven
gedeelte staan jongere bomen. Je kunt het
park ook bezoeken zonder gids, de entree is
gratis, voor meer info kijk op

http://www.

denhooidonk.nl. Na afloop zijn we in de vlakbij gelegen Majorca bar nog wat gaan drinken
als feestelijk afsluiting voor deze bijzondere
dag. Meer foto’s van deze dag zien?

De laatste werkdag hebben we nog nagepraat over Cor en zijn werk in het park.
Daarna zijn we verder gegaan met het opruimen van het maaisel dat er nog lag achter de heideheuvel. Nu staat de nieuwe aanplant mooi vrij en is goed te zien hoe het
zich ontwikkeld. We moeten immers verder,
Cor zou het niet anders gewild hebben.

In de laatste week van mei bereikte ons het
bericht dat onze COR was OVERLEDEN. Dat
was wel heel onverwacht, omdat hij 2 weken
daarvoor nog flink heeft gewerkt in het park.
Dat hij zich niet fit voelde om mee te gaan
op de excursie wisten we, maar dat hij een
paar dagen later zou overlijden zagen we
niet aankomen. Het was dus erg schrikken
voor ons. We zullen hem missen.
Cor heeft het park jaren geleden aangetroffen in zeer slechte staat. Het was een mooi
stukje natuur dat ernstig was verwaarloost.
In overleg met de gemeente is hij begonnen
met onderhoud om het park op te knappen.
Omdat hij van oorsprong een boerenzoon
is vond hij het leuk om lichamelijk werk in
de natuur te doen. Hij zei wel eens dat hij
Onze Lieve Heer hielp om al het moois van
de schepping toonbaar te maken voor de
mens. Dat was ook nodig want de braamstuiken groeide 5 meter de bomen in en als je
wat brandnetels weghaalde kwamen daar
vanonder allerlei mooie planten en kruiden
tevoorschijn. Gelukkig kwam er al spoedig
hulp voor hem zodat hij het niet meer alleen
hoefde te doen. Typisch voor hem was dat
ondanks dat er meer vrijwilligers bij kwamen

en Cor een jaartje ouder werd, hij toch altijd
de kartrekker is gebleven en het zware werk
niet uit de weg ging.
Onvoorstelbaar wat een energie hij in het
park heeft gestoken. Aanpakken was zijn
devies, regelen, organiseren en vergaderen
was niet zijn grootste hobby. Hij heeft Onze
Lieve Heer goed geholpen, nog jaren zal het
resultaat van zijn vele werk goed te zien
zijn. Wij zullen hem missen want ook de
sociale kant van Cor zorgde voor een goede
sfeer bij ons.
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