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De eerste week van het nieuwe jaar was het 
DROOG EN NIET TE KOUD. 
Zodoende konden we verder gaan met het 
blad verwijderen van de heideheuvel. Die 
is nu helemaal schoon, benieuwd wat er dit 
jaar weer op gaat groeien. 
De nestkasten zijn bijna allemaal nagekeken 
en waar nodig gerepareerd en voorzien van 
dakleer. 

Ondertussen VOEREN we 2x per week de 
vogels en die lusten wel wat. Er is nu al 35 

kilo strooivoer, 8 potten pindakaas en 25 vet-
bollen en vetblokken gevoerd. Je snapt niet 
dat die vogels nog kunnen vliegen!

Ondanks dat het de tweede week regen-
achtig was hadden wij er geen last van. We 
konden aan de slag het BLAD ROND DE 
VIJVER op te ruimen. 

Er was zelfs een NIEUWE VRIJWILLIGER 
die kwam kijken en ook meewerken of het 
iets voor haar was. Inderdaad haar want het 
is mevrouw Tryntsje van Vessem. Ze heeft 
vroeger een grote tuin gehad waar flink in te 
werken was en dat konden we wel zien. 
Ze werkte flink mee daardoor konden we een 

KOOLMEES OP DE VOEDERPLANK VAN DE BOOMKLEVER
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1 middag al het blad weg krijgen. Ze vond 
ons ook wel een leuke groep en komt zeker 
nog een paar keer terug, daarna besluit ze of 
ze definitief blijft. We hopen het van harte, 
een vrijwilliger die de handen uit de mouwen 
kan steken zoals zij is heel welkom.

DE DERDE WEEK zijn we verder gegaan 
met bladruimen voorbij de meidoornhaag. 
Daar staat een flinke beuk en een eik zodat 
daar veel blad lag. Daar is een leuk detail 
te zien. Boomkruipers zijn gek op BEUKEN-
NOOTJES maar erg lastig open te krijgen 
voor die vogeltjes. Daar hebben ze iets op 
gevonden. Als er een eik in de buurt is, 
klemmen ze dat nootje tussen de schors en 
pikken het zo open. Als je een keer in het 
park bent kijk dan maar eens op de schors 
van de eik aan de linkerkant 10 meter voor-
bij de meidoornhaag, het zit ongeveer op 
ooghoogte.
 
Tryntsje was er ook weer en werkte goed 
mee, ze vindt het steeds leuker bij ons. 
Voor de kruidentuin heeft ze ook belang-
stelling mocht dat nodig zijn.

De laatste week van januari had het flink 
gesneeuwd dus……..BOMEN ZAGEN. Al toen 
de bomen nog in het blad zaten is er gekeken 
wat er verwijderd moest worden. Natuurlijk 
de dode bomen omdat die zomaar om kun-
nen vallen en verder het teveel aan Esdoorns 
omdat die in het verleden ongestoord op kon-
den groeien. 

Verder was er tijdens het schoonmaken van 
de vijver een Els geraakt die uiteindelijk om-
lag. Genoeg te zagen dus. Met een Esdoorn 
hadden we nog heel wat te stellen. Toen die 
omging bleef ie met de kruin in een andere 
boom hangen, zie hem dan nog maar kort te 
krijgen. Uiteindelijk na de boom van onderuit 
in stukken te zagen konden we die onderuit 
trekken. 

DEZE ELS HEEFT DE SCHOONMAAK VAN DE VIJVER NIET OVERLEEFD 

JOOP SNOEIT ESDOORNS DIE TEVEEL ZIJN.

DE SNEEUWKLOKJES KOMEN ERAAN
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BEKERTJESMOSSCHILDMOS

Erg grappig dat er tijdens het zagen en af-
voeren voortdurend ROODBORSTJES bij 
ons in de buurt waren die vol belangstelling 
toekeken wat we daar allemaal uitspookten. 
Zelfs tijdens de koffiepauze toen we in de 
container zaten kwam er eentje bijna bin-
nen. 

Joop heeft het BALKMES van de balkmaaier 
weggebracht om te slijpen. We hebben die 
maaier nu al 4 jaar en er is nog nooit gesle-
pen, geen wonder dat ie soms wel eens wat 
gras oversloeg.              

ROODBORSTJE BLIJFT IN DE BUURT VAN DE VRIJWILLIGERS

Uit de bestuursvergadering van van Het 
Heempark van 11 december 2018.

Onderwerpen van de vergadering zijn onder 
andere geweest de organisatie van de voor-
jaarsexcursie in april 2019 en werving van 
vrijwilligers.
Voor de organisatie van excursies willen we ook 
een beroep gaan doen op vrijwilligers van IVN.
Hoewel we tot nu toe het beheer en de uitvoe-
ring van de werkzaamheden van ons Heempark 
door onze vrijwilligers nog goed aan kunnen 
moeten toch actief aan de werving van nieuwe 
vrijwilligers gaan denken.
Gedacht is aan een persbericht, een flyer-actie 
en vermelding op de website.

Verder wordt zaaigoed voor de bloemenweide 
en struikheide aangekocht met  de bijdrage die 
we van Oranje Fonds hebben ontvangen.
Komend jaar staat ook NL-Doet op ons 
programma. Zoal elk jaar komt er een klas 
leerlingen van het Pierson College een dag ons 
ondersteunen bij onze werkzaamheden.
Van belang is nog te melden dat er door Staats-
bosbeheer in het Bossche Broek peilbuizen 
worden geplaatst, ook een in het Heempark. 
Dit dient als meetpunt om de grondwaterstand 
in de gaten te houden door de beoogde peilver-
hoging in het Bossche Broek en eventuele ge-
volgen voor het Heempark. Jan Aantjes houdt 
de vinger aan de pols.  Volgende bestuursver-
gadering is op 26  februari 2019.
De secretaris.

GENOMINEERDE ESDOORN VOOR DE KAP


