‘s-Hertogenbosch Zuid
Met een feestelijke bijeenkomst op de eerste
werkdag na een werkloze maand mei vierden
we dat we weer als groep natuurlijk op afstand weer kunnen opereren. Dat deden we
met een chocolade bol en een rijstevla . Jan
hield een kleine toespraak en Tineke vertelde
hoe het staat met het jubileum
fotoboek waar zij mee bezig is. Daarna
hebben we GEZAMENLIJK een RONDJE
door het park gemaakt hoe alles er bij staat,
en dat was erg droog! Natuurlijk staat er
veel Braam, maar door de droogte valt het
met de Brandnetels wel mee. Ook ontdekten
we een dode boom die nu opvalt, omdat er
geen blad aanzit.

We kregen ook nog bezoek van de NIEUWE
WIJKAGENTE; zij was nog nooit in ons park
geweest, dus ging er een wereld voor haar
open.
GE ZA ME LIJ K RO ND JE DO OR
HE T PA RK
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zwaars. Dat was een vreemde vondst. Op
de oever maakte hij het open. Er zaten een
spijkerbroek ,T-shirts en een plastic tas met
schoenen in. Verder een keurig in het plastic
verpakte straatklinker om de boel te verzwaren. Dat vonden we verdacht en toen er toevallig een auto van Stadstoezicht langskwam
hebben we hen er naar laten kijken. Die
vonden het ook verdacht en belden de politie. Er kwamen 2 vrouwelijke agenten kijken,
maar die vonden het niet voldoende vreemd
om er verder aandacht aan te schenken. Er
was immers niemand vermist. Waarschijnlijk
heeft iemand zich van de kleding willen
ontdoen om een bijzondere reden. Welke dat

WAT ERL ELIE
HET ZEL DZA ME GRO OT BLA ASJ ESK RUID
IN ONZ E VIJV ER

VIN GER HOE DSK RUID

Om afvalhout fatsoenlijk te leggen tegen de
schoeiing langs de waterkant moest Joop met
lieslaarzen het water in. Daarbij ontdekte
hij een ZWAAR PAKKET IN HET WATER.
Het was een jas met daarin kleding en iets
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is zal altijd een raadsel blijven.

zouden willen.

Omdat het nu het groeiseizoen is en het

Langs de vijver is in het vroege voorjaar

weer wat heeft geregend zijn de BRAAM-

gezaaid om wat meer verschillende kruiden

STRUIKEN EN ABEELSCHEUTEN weer

te krijgen. Tot nu toe hebben we daar helaas

volop gaan groeien. Die zijn we nu aan het

weinig van gezien hoewel er op één plaats

VERWIJDEREN om teveel wildgroei te voor-

Knikkend Nagelkruid groeit dat daar nooit is

komen. Vooral langs het pad achter de hei-

geweest. Hopelijk zien we langs de vijver in

deheuvel hebben we veel Abeelscheuten ver-

de loop van de zomer nog meer bijzondere

wijderd. Daar zijn we al vaker bezig geweest

planten.

maar nog steeds zitten er dikke onder de

Toen er overtollige Esdoorns zijn omgezaagd

grond doorgroeiende wortels. Daar groeien die

hebben we toch een paar dode bomen over

nieuwe scheuten aan. We houden het goed

het hoofd gezien. Er stond er zelfs een vlak

in de gaten, er mag van alles groeien in ons

langs het pad die zo dood was dat de schors

park maar het liefst alleen daar waar wij het

er af viel. We hebben die maar gauw plat

KN IKK EN D NA GE LK RU ID

gelegd voordat die om zou vallen en op een
argeloze bezoeker terecht zou komen…...
Tryntsje heeft de kruidentuin weer onder
handen genomen. Helaas hebben toch een
paar tere kruiden door de droogte toch het
loodje gelegd. Regelmatig is er water gegeven, maar is er wat gesneuveld. Er staan nu
ook naambordjes bij de kruiden zodat
bezoekers weten wat het allemaal is.

ZIE JE OP EE NS
EN AL S HE T VE EL RE GE NT
DO OR SN EE
EE N ZW AM VA N WE L 40 CM
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DE KIK KE RS ZIJ N WE ER WA
T RU ST IGE R
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