‘s-Hertogenbosch Zuid
Alweer de tweede maand van het jaar en dat
merk je aan de natuur. De Sneeuwklokjes
staan nu in volle bloei en geven overal in het
park leuke witte accenten. Er was een trouwe
lezeres van onze nieuwsbrief die inspiratie
kreeg om eens te komen kijken en hoe het
is om een middag te werken in ons park, en
dat deed ze. Helaas heeft ze daarna laten
weten geen vaste VRIJWILLIGSTER te
willen worden.
Zo zie je maar weer dat deze nieuwsbrief
werkt en er soms mensen worden geïnspireerd bij ons te komen werken.

Met die mevrouw, Rein, Louis, Dion, Ruud en
Joop is al het blad opgeruimd bij de vijver,
want dat schoot lekker op met z’n’allen. Ook
is het BLAD OPGERUIMD aan het begin van

Daarna zijn ze de container op gaan ruimen

van aan de zijkant van de container waar

het Bospad achter de Heideheuvel.

om de ladder, die ze regelmatig nodig hebben

veel spullen in de weg hingen.

Nico en Sjef zijn nu helemaal klaar met de

makkelijker te kunnen pakken. Die ligt nu

nestkasten schoonmaken en herstellen.

helemaal boven op de stellingen in plaats
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Tijdens stormachtige weer werd Rein gebeld
door een bezoeker dat er een BERK bij de
vijver op omvallen stond. We zijn gaan kijken maar er was nog niets aan de hand. We
constateerden, dat de Berk flink schuin staat
en dat de wortels aan een kant half uit de
grond zijn gekomen. We gaan die boom goed
in de gaten houden.
Op de tweede werkmiddag hebben we de
Berk bij de vijver nog eens goed onder de
loep genomen en geconstateerd dat ie toch
wel erg scheef stond en gevaarlijk aan het
zwiepen was door de wind. Omdat er over
een paar dagen weer storm werd voorspeld,
besloten we dat hij toch om moest. Maar
direct een gespecialiseerd bedrijf in te
schakelen lukt niet zo makkelijk. Daar moet
de gemeente aan te pas komen. Dion onze
nieuwe vrijwilliger durfde het wel aan de
boom om te zagen. Hij werkt part time in de
Groenvoorziening dus heeft hij ervaring met
zulke bomen. Het was niet zo eenvoudig omdat de stam 60 centimeter in doorsnee was

van andere bomen. De boom was dwars over

De overgebleven stam laten we staan als

en de kettingzaag maar een zwaard heeft

het pad gevallen en moest daarom kortge-

herinnering aan de mooie Berk. Natuurlijk is

van 30 centimeter. Toch lukte het hem uitein-

maakt worden om de bezoekers niet te hin-

er die middag ook weer gevallen blad opge-

delijk nadat de boom van verschillende

deren. Dat lukte ook nadat er wat dikke tak-

ruimd en ook de vele afgewaaide takken die

kanten was ingezaagd. Natuurlijk nam de

ken vanaf gezaagd waren. Het pad was weer

op het pad lagen.

Berk bij zijn val verschillende takken mee

vrij en er kan weer veilig gewandeld worden.
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UIT DE BESTUURSVERGADERING VAN 10 FEBRUARI 2020.
Tijdens de derde werkmiddag is Dion verder
gegaan de omgezaagde Berk kort te maken.

•

reacties ontvangen van de Gemeente ’s-Hertogenbosch, IVN, Staatsbosbeheer en

Dat ging prima omdat hij een door hem

de Wijkraad.

zelf gekochte motor-kettingzaag met een
zwaard van 40 centimeter had meegebracht.
De boomstam is nu in handelbare stukken

•

onderhoud van het Heempark.

ten we nog verder opruimen. Ook neemt er

Op 14 maart komt een groep van de Rotary Den Bosch West werkzaamheden

soms een bezoeker een klein stuk hout mee
hout omdat je niet met de auto bij ons park
kunt komen.

13 en 14 maart NL Doet.
13 Maart komen leerlingen van het Pierson College zoals elk jaar ons assisteren bij

gezaagd en alle takken zijn er af. Die moe-

Toch valt het wel mee met het meegenomen

Op onze uitnodigingen voor 60-jarig jubileum 24 mei 2020 zijn positieve

verrichten in ons Heempark.
•

Het bedrag dat we hebben ontvangen van het Oranje Fonds willen we besteden voor
de aankoop van bremstruiken.

												Van de secretaris.

We zijn ondertussen ook nog verder gegaan
met blad opruimen achter de dode Kersenboom. Dat gedeelte heeft meer schaduw
zodat we daar hebben GEZAAID met zaad
voor schaduw minnende planten.
Nico had wederom 2 nieuwe nestkastjes
meegebracht die hij thuis had gemaakt. Ook
deze waren weer volgens zijn eigen ontwerp
en zijn makkelijk schoon te maken. Met
zoveel goede nestkastjes moeten er toch
wel veel vogels worden geboren in ons park.
Vanwege de vele insecten bij ons is de voedselvoorziening ook aantrekkelijk voor de
vogels.
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De woensdag na Carnaval had het ge-

vijver ook nog 2 Esdoorns omgezaagd. Die

sneeuwd dus was Tineke al vroeg in het park

namen veel licht weg van de Kardinaalsmuts

om het Heempark met een WIT KLEEDJE

die er onder staat. Die was duidelijk aan het

vast te leggen. Daar zal beslist iets van te

wegkwijnen, hopelijk fleurt hij van de zomer

zien zijn in dit maandverslag en ook op onze

weer op. Rein, Tryntsje en Louis hebben het

FACEBOOKSITE.Volgt u ons niet ? Ga dan

blad dat op hopen langs de oever was ge-

eens kijken op Heempark Den Bosch-Zuid.

stort geëgaliseerd zodat we er een stukje
park bij hebben gekregen. Dat was een beet-

Dion was er ook al in de ochtend om de Berk

je verwaarloosd en nu ziet het er weer net-

verder kort te maken zodat de begroeiing

jes uit. Het was een hele klus, vanwege de

waar die op lag weer vrij is. Ook zaagde hij

vele regen was al het blad erg nat geworden

een DODE ESDOORN om die een eindje

en daardoor zwaar. Trouwens die vele regen

verderop stond. En dat was maar goed ook

heeft er voor gezorgd dat het gebied rond de

want toen die viel brak de boom spontaan

vijver compleet onder water staat vanwege

in 5 stukken. Je moet er niet aan denken als

de hoge waterstand. Nog nooit was het zo

die om was gegaan en op een argeloze be-

hoog. De droogte van afgelopen zomer is nu

zoeker was gevallen.

toch onderhand ingehaald mogen we hopen.

Verder hebben we langs het pad naar de
DE HE VIG E RE GE NB UIE N LA
TE N DE VIJ VE R OV ER ST RO ME
N

AS NA AS T DE VIJ VE R.
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