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Op de eerste werkmiddag van de maand zijn 
we verder gegaan met maaisel OPRUIMEN 
ROND DE VIJVER. Dat schoot lekker op 
omdat iedereen er was. Helaas was er op 
één plaats ondanks dat er gewaarschuwd 
was, Gagel afgemaaid. Louis wist dat je ze 
kunt terug planten vlak langs het water. Met 
behulp van een spade heeft hij dat gedaan. 
Nu maar hopen dat ze het overleven. Het 
gebied rond de vijver is nu helemaal schoon, 
ook het pad vanaf de dode Kersenboom. 
Met nogal wat moeite is het Joop gelukt toe-
gangspasjes voor de Bossche Broek van de 
gemeente aan te schaffen. Nu kunnen 

vrijwilligers die wat verder weg wonen en 
soms met de auto komen vlak bij ons park 
parkeren. In de buurt parkeren was niet 
meer mogelijk vanwege het parkeervergun-
ning beleid van de Gemeente.

De tweede werkmiddag viel letterlijk in het 

water door aanhoudende regen. De dag 
daarna was het droog zodat Joop VOER-
DERSILO’S voor de vogels kon ophangen. 
Het wordt nu kouder en er zijn niet zoveel 
insecten meer actief. . Nu is er weer zaad  te 
vinden voor de vogels. 
Op 12 plaatsen in ons park kunnen ze 
gedurende de winter voer vinden in de vorm 



van strooivoer, vetblokken, vetbollen en een 
pot pindakaas. Benieuwd hoeveel er deze 
winter wordt geconsumeerd.

Om het park in het voorjaar wat meer kleur 
te geven zijn er flink wat KROKUSSEN, 
LENTEKLOKJES EN NARCISSEN gekocht 
en in de grond gedaan. Door verwildering 
gaan die vermeerderen net zoals de sneeuw-
klokjes langs de bloemenweide die straks in 
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PIMPELMEES AAN DE VOEDERSILO

groten getale te zien zullen zijn.

De derde werkmiddag was het stralend weer 
maar wel koud met 5 graden. Iedereen was 
er en we hebben geen last van de kou gehad. 
Met flink doorwerken was al het MAAISEL 
VAN DE BLOEMENWEIDE verwijderd. Weer 

is er 10 kuub maaisel afgevoerd, maar dit 
was zwaarder dan de eerste keer omdat het 
behoorlijk nat was van de regen. 

Tryntsje en Joop hebben nog 150 Krokus-
sen in de bloemenweide en Zomerklokjes bij 
de vijver geplant. In het voorjaar zal het er 
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fleurig uitzien. Helaas was er één voedersilo 
weg die pas opgehangen was. Eigenlijk toch 
wel triest dat mensen die van de natuur 
komen genieten in ons park en het niet 
kunnen laten een voedersilo mee te nemen. 

De laatste werkmiddag REGENDE HET 
WEER dus werd er niets gedaan. Joop had 
dit voorzien en is de dag daarvoor de laat-
ste 100 Krokussen in de bloemenweide gaan 
planten. Hopelijk is dit eenmalig zodat we 
voortaan ieder voorjaar kunnen genieten van 
een kleurige bloemenweide. Ook heeft hij 
de vogelsilo’s weer gevuld die helemaal leeg 
waren. Dus blijkbaar zijn er veel vogels in 
het park. Dat leiden we ook af van het aantal 
vogelaars met grote kijkers die we regelma-
tig zien in ons park. Tineke zal vast wel wat 
mooie plaatjes hebben gemaakt van onze 
vliegende bezoekers.  
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