‘s-Hertogenbosch Zuid
Nadat de container was opengemaakt voor

Op de heideheuvel lag nog wat opgewaaid

weer een middag werken in het park, stond

blad dat Rein en Joop hebben opgeruimd.

daar een verassing: een spiksplinternieuwe

Ook het blad langs het grote pad vanaf de

UILENKAST. Nico was de week daarvoor

ingang. Met een flinke westenwind waait

bezig geweest in de Eik met de oude kast om

dat blad zo weer op de bloemenweide die al

die schoon te maken. Dat ging niet naar zijn

schoon is.

zin, bovendien was de kast in slechte staat.

Daarbij was er een INCIDENT. We hebben

Blijkbaar heeft hij die eens goed bekeken,

plankjes met een lat er op om het blad op

opgemeten en thuis van hout van een oude

te kunnen rapen. Die plankjes hingen aan

Lundia kast een nieuwe gemaakt. Geweldig

de rand van de ramenwagen. Nadat Joop die

Nico !!!

had leeggegooid langs de waterkant

De kast is speciaal ontworpen dat nestrovers

ontdekte hij bij terugkomst dat die plankjes

zoals o.a. de Ekster er niet in kunnen. Er

ST EE NU ILE NK AS T

weg waren. Blijkbaar had hij die vergeten

zitten namelijk 2 schotten in met versprin-

Tryntsje en Joop

gende gaten zodat vogels met een lange

hebben langs het bos-

staart er niet in kunnen, ze kunnen de draai

BLAD VERWIJDERD dat op de voorjaars-

andere was schijnbaar in het water terecht

niet maken. Uilen hebben daar geen last

bloeiers lag. Dat werd hoog tijd omdat dit

gekomen. Met een dode tak roerde hij in het

van. Nu moeten er wel Uilen gaan nestelen

jaar alles 3 weken eerder gaat groeien

water of hij het plankje zag. Dat lukte niet

met zo’n mooie kast en een muizenkolonie

vanwege de zachte winter. Het blad moet nog

goed, daarom ging hij op zijn buik liggen.

voor de deur. Nico en Sjef hebben de nieuwe

wel opgeruimd worden maar het voornaam-

Nu is het droge blad glad en de oever

kast zodanig opgehangen dat de ingang bij

ste is dat de Bosanemonen kunnen gaan

nogal steil. Langzaam schoof hij richting

een dikke tak zit, een ideale landingsplaats.

groeien.

water en probeerde zich tegen te houden

en lagen ze onder het blad langs het water.
pad het

Eentje had hij zo teruggevonden, maar die
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met die dode tak. Die brak af dus schoof hij

weer zonder hindernissen daar wandelen.

verder. Hij riep nog help, maar Rein hoorde
niets. Maar zijn gezicht schoof Joop het wa-

Ankie was ook weer terug van haar over-

ter in !!! Gelukkig is het daar maar een halve

wintering en ging direct aan de slag om nog

meter diep dus ging hij niet kopje onder en

meer blad weg te halen achter de heideheu-

was hij er zo weer uit Maar voor een flink

vel om de voorjaarsbloeiers te kunnen laten

deel toch goed nat geworden. We konden er

groeien. Op die plaats komen vooral Lelietjes

later goed om lachen.

der Dalen en Boshyacinten.
In de tweede week van maart waaide het

Tineke heeft een goed gekeken hoe die

stevig waardoor er weer een BOOM

natuurfotografen aan die mooie foto’s van

SNEUVELDE in de buurt waar vorig jaar ook

vogels komen. Die worden namelijk gelokt.

al 2 bomen omwaaide Ook deze ligt met zijn

Dat kan ik ook dacht Tineke en ze stopte een

kruin boven het water en de Aalscholvers

vetbol in een lege pindakaas pot. Daarna

hebben er weer een mooi visplekje bij. Later

ging ze op wacht zitten en jawel hoor na 1,5

in die week waaide er in die buurt nog

uur kwam er een GROTE BONTE SPECHT

eentje om. Het spookte dus behoorlijk die

op af. Het prachtige resultaat kunt u hier-

week, ook met de nodige regen zodat we die

bij zien. Het vergt wat geduld met het geeft

week niets hebben kunnen doen.

veel voldoening.
GR OT E BO NT E SP EC HT

LO NG KR UID - CO MM ON LU NG
WO RT

Onder de Hazelaar langs de bloemen weide
ontdekte Tineke ook tussen de uitgebloeide
Sneeuwklokjes mooie kleine blauwe bloempjes, na enig speurwerk bleek het Longkruid
te zijn.

Het blad dat was achtergebleven op het bospad is verwijderd en de bezoekers kunnen
BL OE SE M SL EE DO OR N
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Op 15 maart zou er een klas van het Pierson
College in het kader van NL DOET in ons
park komen werken. Helaas was er die dag
een leraren staking zodat het niet door kon
gaan. Gelukkig heeft de biologie leraar
Wouter Vrouwenvelder die mentor is van die
klas het voor elkaar gekregen dat ze alsnog
op 29 maart komen werken. Reden voor ons
om nog meer blad bij elkaar te harken. Dat
laten we op hopen liggen zodat de leerlingen
BO SV IOO LT JE BL AU W

De derde week was het gelukkig droog zodat

die immers jonge benen hebben het af kunnen voeren.

we weer flink aan de slag konden met blad
verwijderen. De oplettende bezoeker kan
Speenkruid ontdekken en het MAARTS
VIOOLTJE laat zich ook weer zien, behalve
de bekende blauwe hebben we ook witte in
het park. Je moet echter wel goed zoeken.

DE LENTE TEKENT ZICH STEEDS DUIDELIJKER AF, we zagen een Dagpauwoog vlinder genieten in de zon op de bloesem van de
Sleedoorn, ook zijn er de eerste Kievietsbloemen te zien.
KIE VIE TS BL OE M

Tineke had een grote wens om een flinke
tak zodanig op te stellen dat ze vogels kan

paddenstoel of bloementje gaat ze rustig

fotograferen. Op die tak smeert ze dan wat

languit op de grond liggen. Het resultaat

pindakaas of een andere lekkernij in de hoop

ziet u dan ook regelmatig in dit maand ver-

dat daar een vogel op af komt. De tak staat

slag.

een paar meter achter de Meidoornhaag,

BO SV IOO LT JE WI T

daar gaat ze dan achter gaan zitten om niet

Vrijdag 29 maart was het prachtig weer en

gezien te worden. Niet schrikken dus als u

kwamen er 21 LEERLINGEN VAN HET

daar langs wandelt. Voor Tineke is trouwens

PIERSON COLLEGE bij ons werken onder

niets te gek, voor een mooie foto van een

leiding van hun klasse mentor Wouter
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Wij waren er blij mee, ze hebben ons toch
zeker voor 10 middagen werk uit handen
genomen.

Vrouwenvelder. Jan, Nico, Sjef en Joop wa-

water gaan maken. Verder hebben ze een

ren aanwezig om de leerlingen te begelei-

grote plek schoongemaakt van braam en jon-

den. Tineke was er ook om foto’s te maken.

ge Esdoorns. Dat wordt straks ingezaaid om
allerlei bloemen en kruiden te krijgen op die

De bladhopen zijn bijna allemaal opgeruimd.

plaats. We hadden een leuke gezellige klas,

De takken afkomstig van de omgezaagde

alleen was het wel even wennen voor hen om

grote Esdoorn die er nog lagen zijn naar een

lichamelijk werk te doen. Zo konden ze ook

plaats gebracht waar we schoeiing in het

eens kennis maken wat dat betekend.
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