‘s-Hertogenbosch Zuid
Op 1 december zijn we begonnen met
archeologische werkzaamheden. Tijdens
het afplaggen waren er stenen tevoorschijn
gekomen. Die moesten verwijderd worden
want op steen groeit nu eenmaal niets.
Die stenen waren afkomstig van een plantenmuur die bij de aanleg van het park in de
bloemenweide was geplaatst. Omdat het
park een tijd in onbruik was geraakt is die
muur door vandalen afgebroken. De stenen
zijn door het park verspreid geraakt maar
een groot aantal lag nog bij de fundamenten
van de muur. In totaal hebben we er 6
kruiwagens steen uitgehaald. Die zijn op de
oeverversterking terechtgekomen, zo wordt
het wat steviger. Verder hebben we het
restant van de bloemenweide schoon van
gevallen blad gekregen. Er was nog veel van
de Eik afgekomen.
Leuk om te vermelden is dat we van Mevrouw
Van Buul een mailtje hadden gekregen dat ze
tijdens het opruimen van haar kelder tuingereedschap tegen was gekomen. Ze dacht
direct aan ons. Rein en Joop zijn het op gaan

halen en ze had een grondboor een schoffel
een grove zaag en een hakbijl voor ons.
Alles was in goede staat. Wij zijn er blij
mee, dus als er onder de lezers nog iemand is die wat over heeft dan horen we
het graag.
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hebben goed doorgewerkt en 80 % van het
terrein echt glad gemaakt zodat er geen
kuilen meer waren. Tryntsje en Joop hebben
al het blad voorbij de meidoornhaag opgeruimd en dat was nogal wat omdat daar
een grote Beuk en een grote Eik staan, daar
komt nogal wat vanaf! Op die plaats gaat in
het voorjaar het Speenkruid bloeien, er zijn
daar nu al jonge scheutjes te zien.
Ankie werkt graag alleen en is bezig de Heideheuvel bladvrij te maken en dat schiet al
aardig op.
Tineke is blij met de voederplaatsen voor
de vogels. Ze heeft op de loer gestaan en
mooie foto’s gemaakt van Keepen, Sijsjes en
Putters. Ook betrapte ze een Bonte Specht
die uit de pindakaas pot aan het snoepen

Op de tweede werkmiddag hebben we hard
gewerkt. De firma Ploegmakers had met de
trekker en de aanhangwagen diepe sporen
ingereden tijdens het afvoeren van de afgeplagde grond. Door de regen was het hier en
daar een modderzooi geworden. Ruud en
Nico hebben dat zo goed mogelijk hersteld
en de gaten hier en daar opgevuld met Gazol
dat we nog hadden liggen. Het afgeplagde
deel waar we willen gaan zaaien was een
beetje glad gemaakt maar erg ongelijk met
kuilen van wel 50 cm! Verder waren er veel
wortels tevoorschijn gekomen. Rein en Sjef
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was. Via Facebook krijgen we ook veel
reacties van bezoekers die genieten van de
vele vogels die op ons voer afkomen.
We zijn op de derde werkmiddag verder gegaan
met het afgeplagde deel van de bloemenweide
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te egaliseren en dat is nu klaar om
ingezaaid te worden. We kwamen daarbij
nog 2 kruiwagens stenen tegen. Verder is het
stuk gereden deel van de weide bij de Eik
ook weer gefatsoeneerd.
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Op de heideheuvel zijn we ook verder
gegaan met blad verwijderen. Die is nu half
schoon.
Langs de heideheuvel staat nu de Gaspeldoorn in volle bloei met gele bloemen.
De vogels eten goed in ons park, ze hebben
al 2 emmers vetbollen weggewerkt. Het lijkt
wel of ze het doorvertellen aan vogels bij ons
in de buurt er komen er steeds meer.
Op de laatste werkmiddag vroor het. Toch
hebben we ruim een uur gewerkt in paren
van 2 personen vanwege de opnieuw ingestelde corona maatregelen. Dat kan
makkelijk omdat er overal blad ligt dat opgeruimd moet worden. We liepen elkaar daarom niet in de weg. Dat uur komt omdat we
geen gezamenlijke pauze konden houden.
Ook hadden we een eindejaarbijeenkomst
gepland op de laatste woensdag van dit jaar
die helaas moest vervallen. Toch hebben alle
vrijwilligers een leuke attentie ontvangen als
dank voor hun inspanningen van het afgelopen jaar. Hopelijk kunnen we volgend jaar
weer een beetje normaal werken en sociaal
met elkaar omgaan. We hebben een fantastisch team vrijwilligers en dat willen we
graag zo houden. Het park vaart er wel bij.

NAMENS ALLE VRIJWILLIGERS WENSEN WIJ U EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND
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