‘s-Hertogenbosch Zuid
Tijdens de weken rond Kerst en Nieuwjaar
is er niet gewerkt in het park. Het VOEREN
VAN DE VOGELS ging echter gewoon door.
Zo om de 3 à 4 dagen moeten de silo’s worden aangevuld anders gaan de vogels van
het park elders naar voedsel zoeken en
komen ze misschien niet meer terug. Het is
een soort klantenbinding om de bezoekers
van het park te laten genieten van de
vogels. Joop heeft dat verzorgd en ontdekte
daarbij iets leuks.
GR OO T RIM PE LM OS

De eerste werkmiddag van deze maand was

Iemand heeft naast de kruidentuin een

het droog en iedereen was er, dus kon er

MOOIE SILO gehangen met speciaal voer

goed gewerkt worden. Nico en Sjef zijn ver-

voor bijzondere vogels. Het mooie is dat die

der gegaan met de NESTKASTJES nakijken

persoon er ook voor zorgt dat die silo aan-

en schoonmaken. Het voorjaar komt er aan

gevuld blijft. Zo zie je maar dat er niet alleen

dus moeten ze klaar zijn voor verhuur.

maar vandalisme is in het park. Dat de

Omdat er eerdaags een aantal grote

vogels in het park goed eten blijkt wel uit het

Esdoorns verwijderd gaat worden moesten

feit dat ze iedere week 5 kilo strooivoer, 6

ook een paar kastjes verhangen worden om-

vetbollen en 4 poten pindakaas verorberen.

dat die op een te verwijderen boom hangen.
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Tryntsje, Rein, Dion, Louis en Joop zijn aan
de slag gegaan om het blad van de bloemenweide te verwijderen en dat lukte aardig.
De helft is schoon, ook is het blad weg onder de hazelaars waar in het voorjaar volop
sneeuwklokjes bloeien. De eerste scheutjes
komen al boven de grond als voorboden van
de lente.

BE VE RS PO RE N

SN EE UW KL OK JE S

Louis en Nico zijn ook vrijwilliger in het
natuurpark de EENDENKOOI in de

sporen. Later ontdekten we op nog een

In verband met de viering van ons 60

plaats knaagsporen, zelfs op een boom met

JARIG BESTAAN op zondagmiddag 24 mei

een oranje stip als teken dat die verwijderd

heeft het bestuur extra vergaderd. Er is een

moet worden. Dat had die bever goed

tijdpad opgesteld voor alle dingen die gere-

gezien!! Nu maar hopen dat het de bevers

geld moeten worden.

niet zo vergaat als die ons park een paar

Alle trouwe lezers van deze nieuwsbrief

jaar geleden hebben bezocht. Zij werden in
de buurt van het Provinciehuis doodgereden.

zijn bij deze vast uitgenodigd !!!

Maaspoort (kijk op: eendenkooimaaspoort)
Zij vertelden dat er daar aan bomen is

De tweede werkmiddag was regen voorspeld

geknaagd door bevers, eentje is er zelfs

maar iedereen was er. Nico had zelfs een

omgegaan.

verrassing bij zich. Bij het schoonmaken van

Dion werd nieuwsgierig en ging op zoek of

de nestkastjes was er eentje helemaal uit

dat er bij ons ook knaagsporen te vinden

elkaar gevallen. Daarvoor had hij thuis een

zijn. En jawel hoor: hij ontdekte verse

nieuwe gemaakt, geheel volgens eigen ontwerp. Deze kan namelijk naar voren open-
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gemaakt worden om het makkelijk schoon
te kunnen maken. Nico overweegt om daar
patent voor aan te vragen.

Uit de bestuursvergadering van 13 januari 2020.
Voor ons 60-jarig jubileum 24 mei 2020 zijn uitnodigingen verstuurd naar de Gemeente ’s-Hertogenbosch,
IVN, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel, Waterleiding Maatschappij, Rijkswaterstaat en Wijkraad
Zuid om deel te nemen aan dit bijzondere jubileum. Wij proberen zo spoedig mogelijk met deze instanties
in contact te treden om verdere afspraken te maken. Met de Gemeente ’s-Hertogenbosch hebben zijn al

We zijn verder gegaan met de bloemenweide

afspraken gemaakt.

bladvrij te maken maar kregen het niet he-

Voor deze dag maken we een programma met o.a. rondleidingen, fotozoektochten voor bezoekers, ook

lemaal af. Na de pauze begon het te regenen
zodat we er maar mee gestopt zijn.
Op de derde werkmiddag motregende het
maar bijna iedereen was er. Zo konden we
flink aan de slag gaan om de bloemenweide
schoon te krijgen en dat is gelukt. We hebben zelfs een flink stuk voorbij de Meidoorn-

speciaal voor kinderen, inrichten van kraampjes voor uitgenodigde instanties e.d.
Het plan is contact te leggen met HAS en Helicon om studenten, natuur en milieu, te attenderen op en
interesseren voor ons Heempark.
We gaan bij de vijver vochtminnende planten- en bloemenzaad uitzaaien om meer diversiteit in bloemen
en planten in dit deel van het Heempark te krijgen.
													Van de secretaris.
								

haag ook nog schoon gekregen. Daar gaat
straks Speenkruid bloeien, de eerste scheutjes

kwamen al onder het blad vandaan. Omdat

school de vrijdag daarvoor komen tellen.

de Bloemenweide nu helemaal schoon is kon

Maar ja, als alle kinderen hetzelfde vogeltje

er ook nog extra bloemenmengsel worden

tellen heb je er zo 30 van één vogeltje…...

gezaaid. Dat zaad is erg duur, maar het is

(Telling staat op onze site) Rond de vijver is

voor een goed doel. We zijn erg benieuwd

er ook nog gezaaid om daar wat meer va-

wat er allemaal gaat groeien. De vlinders en

riatie te krijgen. Nu hebben we een aardig

de bijen zullen er blij mee zijn.

bedrag (paar honderd euro) geïnvesteerd
in het zaaigoed (het is duur spul), dat moet

Op de laatste werkmiddag van de maand

toch straks wel terug te zien zijn, lijkt ons.

hebben we al het blad van het gras gekregen
tot aan de vijver. Onder de bomen laten we
het nog even liggen voor de vogels die daar
graag onder scharrelen op zoek naar lekkere
hapjes. Jan heeft meegedaan aan de Nationale vogeltelling, de score viel een beetje tegen. Er is ook nog een klasje van de naburige
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