‘s-Hertogenbosch Zuid
Ondanks dat het overal in de natuurgebieden
deze maand druk was viel het in het Heempark wel mee. Er waren nooit meer dan 5 á
6 BEZOEKERS tegelijk in het park. Helaas
was het erg droog zodat het niet erg hard
groeide behalve rond de vijver. Maar dat
gedeelte is goed nat geweest in maart.
Verder was het een RARE MAAND omdat we
niet als groep in het park mochten werken.
Dat viel niet mee, daarom waren er toch
regelmatig vrijwilligers in het park aanwezig
om te kijken hoe het er bij stond en wat er
gedaan zou moeten worden.
Jan, Rein en Joop zijn bijeen geweest in het
park om te vergaderen over de nabije
toekomst.
Omdat er vanaf 1 JUNI WEER MET GROEPEN
VAN MAXIMAAL 30 PERSONEN buiten
samengekomen mag worden hebben ze
besloten dat er op woensdag 3 juni weer als
groep gewerkt mag worden maar natuurlijk
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Omdat LOUIS thuis niet stil kon zitten en

We hebben aanmeldingen gekregen van

hij hout had gekregen, heeft hij een mooie

groepen die ons park in juni willen

SPECHTENKAST gemaakt. Het is een hoge

BEZOEKEN EN RONDGELEID worden, we

kast, maar het moet dan ook een holle boom

krijgen steeds meer bekendheid.

nabootsen. Onderin heeft Louis de latjes
afgeschuind omdat de bodem in een holle
boom ook niet recht is. Er moet alleen nog

De vijver is weer goed gevuld met

een opening in gemaakt worden om het

Kikkers, als het zonnetje schijnt is het een

schoon te kunnen maken. Ook de buitenkant

lawaai van jewelste met al die KWAKENDE

moet nog behandeld worden dan blijft het

KIKKERS. Gek eigenlijk dat de Reigers ze

hout langer goed. We zijn benieuwd of er

niet ontdekt hebben, dat komt misschien

ooit nog jonge spechten in ons park geboren

omdat de vijver rondom ingesloten is door

gaan worden. Er hebben overigens een aan-

hoge bomen.

tal jaren geleden Spechten in ons park een

Het boek dat uitgegeven zal worden bij ons

nest gehad in een dode holle boom langs het

60-jarig jubileum is bijna klaar, en Tineke

hek. Helaas is die boom gaan verrotten en

heeft er een juweeltje van gemaakt. Het is

omgevallen.

ook een naslagwerk geworden, bijna alles

LOU IS MET ZIJN SPE CHT ENK AST

op gepaste afstand. Bovendien lopen we in
de buitenlucht natuurlijk minder risico op
besmetting.
Nog steeds ontvangen we complimenten van
de bezoekers over het feit dat er veel bomen
verwijderd zijn. Het groeit en bloeit nu
volop onder de bomen omdat er MEER
LICHT komt. Daarom is er meer te zien dan
voorheen.
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wat groeit en bloeit in ons park staat er in,
compleet met de
benaming. Zodra het boek (formaat 30x30
cm) er is en de exacte prijs bekend is melden we dat. Voor de liefhebbers van ons park
komt het te koop. We laten het maken in een
beperkte oplage dus als er onder de lezers
van deze nieuwbrief belangstelling bestaat
om het te kopen is wacht dan niet te lang
met u aan te melden. Stuur dan een mailtje
naar:
secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl
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