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Ondanks de VELE REGEN was het op de 
eerste werkmiddag van deze maand geluk-
kig droog. Dat kwam goed uit omdat we het 
blad onder de bomen langs het bospad weg 
moesten halen. We waren er bijna allemaal 
dus schoot het lekker op. Het was hoog 
tijd dit te doen omdat de Maagdenpalm al 
flink op kwam. Wat verderop komen altijd 
de Bosanemonen en jawel, de tere steel-
tjes kwamen van onder het blad vandaan. 
Toen we het blad weghaalden op de 

plaats waar altijd de Daslook groeit kon je ze 
al ruiken. Ook ontdekten we een wit Maarts 
Viooltje en verder bloeide de Maagdenpalm 
ook al volop. 

Tot onze grote verassing kwam PIET ook een 

handje helpen. Na een lange afwezigheid 
waarin hij ernstig ziek was is hij zover 
hersteld dat mee werken weer lukt.  We 
hebben een flink stuk schoon gekregen met 
een beetje doorharken. De bladhopen heb-
ben we laten liggen, die zouden door de 
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vrijwilligers van NLdoet volgende week 
worden opgeruimd. 
De tweede werkmiddag hadden we weer 
geluk: “Het was droog”. Dat kwam dus goed 
uit na alle regen die er begin maart viel. 
Dion heeft een paar bomen die weg moesten 
omgezaagd en opgeruimd, daarmee is hij 
helemaal in zijn element. 

Ja, en dan waren er de CORONAVIRUS 
PERIKELEN. Dat was er de oorzaak van dat 
NLdoet landelijk werd afgelast en dus ook 
voor ons. Daarom moesten we zelf aan de 
slag om de bladhopen van de week daarvoor 
op te ruimen. Bijna iedereen was er, zelfs 
een NIEUWE VRIJWILLIGSTER, die ons 
park kende via het IVN. Anne van Mulken 
kende ook Tineke en Tryntsje dus was het 
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ANNE EN TRYNTSJE RUIMEN BLAD OP

voor haar niet helemaal vreemd. Ze weet 
van aanpakken en voelde zich direct thuis in 
onze groep. Het kennismaken ging niet met 
handen schudden, maar met elleboogstoten!! 
Met Anne en de rest ging het vlotjes met het 
opruimen van de bladhopen en 80% is weg. 
Misschien dat de toegezegde helpende han-
den via NLdoet nog eens op een later tijdstip 
bij ons komen werken. Dat kan altijd, er is 
altijd wel ergens Braam of jonge 
Esdoorn te verwijderen.  

 Het bestuur heeft ook weer vergaderd van-
wege de planning voor NLdoet die de dag 

daarna werd afgelast. Maar ook voor de vie-
ring van het 60 jarig jubileum straks in mei. 
Er komt in ieder geval een MOOI BOEK 
waar Tineke al volop mee bezig is om het 
samen te stellen. Dat boek zal ook beschik-
baar zijn voor de fans van ons park tegen  
kostprijs. (U kunt zich alvast opgeven via 
ons mailadres.)   
  
In de derde week van maart was het zover. 
ONS PARK WERD WEER EEN ECHT PARK. 
Door de vele grote Esdoorns die te dicht bij 
elkaar staan was het op sommige plaatsen 
een Heembos geworden. We hadden de 
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flinke Esdoorns verwijderd en dat is goed te 
zien. Het is veel opener en lichter geworden 
met bomen die op een goede afstand van 
elkaar staan. Er is ooit ergens geschreven 
dat het na het planten van bomen, als ze 
gaan groeien, het oorlog wordt. De bomen 
voeren dan een gevecht om meer licht te 
krijgen. Bij ons zijn er daarom wat gesneu-
veld maar nu is er vrede en krijgt alles wat 
wilt groeien van groot tot klein een mooie 
kans. Die laatste woensdag dat Biggelaar 
Groen bij ons aan het werk was, zijn met 
een kleine loader alle kort gezaagde stam-
men naar voren gebracht. Er ligt nu een
flinke stapel hout achter de container. 

Rein, Joop en Piet zijn verder gegaan met 
blad van het bospad op te ruimen. Nico en 
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bomen die verwijderd moesten worden al in 
he najaar gemerkt met oranje stippen met 
medewerkers van Biggelaar Groen. De 
bomen zouden deze winter verwijderd 
worden tijdens een vorstperiode. Maar die 
is er niet echt geweest, daardoor kwam het 
dat Biggelaar Groen nu vlak voor de lente 
pas kwam. Ze waren met een clubje van drie 
mensen. Een zaagde de bomen netjes om 

zonder daarbij andere bomen te beschadigen. 
De andere twee ruimden alles op en ver-
snipperden met een tractor met een grote 
machine de takken. Daar waren we heel blij 
mee, want anders waren we weken bezig 
geweest de takken op te ruimen. Ze zijn er 
drie dagen mee bezig geweest. Toen we op 
woensdag in het park kwamen schrokken 
we toch wel een beetje. Er zijn ongeveer 25 
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Sjef hebben in de ramenwagen op de bodem 
een houten plaat gemonteerd die Joop had 
gekocht. De bodem was eerst van gaas maar 
deze was al snel kapot gegaan zodat een 
houten plaat duurzamer is . 
Tryntsje en Anne hebben de kruidentuin 
onder handen genomen, daar was de hele 
winter niets aan gedaan en lag nog vol 
met blad. Over een paar weken wordt die 
weer vol gezet met keukenkruiden. Omdat 
er overal kleine bergen houtsnippers lagen 
werd het idee geboren het bospad daarmee 

te gaan bedekken. Hier en daar is het wat 
modderig en ongelijk door boomwortels. Jan, 
Rein en  Joop zijn daarmee aan de slag ge-
gaan en hebben al een flink stuk afgekregen. 
Het is best een mooi gezicht zo’n slingerend 
houtsnipper pad door het park. 
Er lag dus een flinke stapel stammen achter 
de container die ooit weg zou moeten. Maar 

zie, de volgende dag al meldde zich iemand 
die was getipt door een medewerker van 
Biggelaar Groen en die graag wat hout wilde 
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komen halen. Dion en Joop waren aanwezig 
en voor een kleine prijs is er al heel wat hout 
afgevoerd. De verwachting is dat er nog wel 
meer liefhebbers zullen komen. 
De laatste werkmiddag van deze maand had-
den we te maken met de VOORSCHRIFTEN  

VAN DE REGERING IN VERBAND MET 
HET CORONAVIRUS. Dat betekende dat we 
met een beperkt aantal mensen in het park 
aanwezig mochten zijn. Daarbij ook nog met 
maar 2 vrijwilligers tegelijk werkzaamheid 
uitvoeren en afstand van elkaar houden. Wie 
wilde komen was welkom, er kon geen 
gezamenlijke pauze plaatsvinden. 

Tryntsje en Anne, Ruud, Dion en Joop waren 
bereid te komen. Ruud heeft de rijsporen in 
het gras die de loader had veroorzaakt 
netjes opgevuld. Anne en Joop zijn verder 
gegaan met houtsnippers op het bospad aan 
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te brengen. Dion heeft wat boomstammen 
kort gezaagd en Tryntsje heeft het schei-
dingspaadje in de kruidentuin bedekt met 
houtsnippers om de groei van onkruid tegen 
te gaan. Later hebben Anne en Tryntsje ook 
nog Braam verwijderd bij de Ossentongen 
langs het bospad om ze meer ruimte te ge-
ven. 

Jan kwam nog even langs met onze NIEUWE 
FOLDERS. Die zien er prachtig uit dank zij 
de creatieve inzet van Tineke. Zij is regel-
matig al vroeg in het park te vinden, zo 
kwam het dat ze een koppeltje Sperwers ont-
dekte die rondcirkelde in het park. Met heel 
veel geduld slaagde ze erin een prachtige fo-
to’s te maken. Er waren die middag ook nog 
wat bezoekers in het park die hun waardering 
uitspraken over de ruimte die is ontstaan na 
de bomenkap. Men is zeer benieuwd wat er 
allemaal gaat groeien. Wij ook…….
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