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Ondanks dat het maar 2 graden was hebben
we op de eerste werkmiddag van het jaar
lekker gewerkt. Als het in de zomer warm is,
is het in het park altijd iets frisser en omgekeerd is het in de winter altijd iets warmer.
Ook hebben we nauwelijks last van de wind.
Waarschijnlijk omdat het park wat lager ligt
en rondom in het water, hebben we daar een
zeg maar ”MICRO KLIMAATJE“.
We hebben de rand langs het pad tegenover
de bloemenweide schoon van blad gemaakt.

Dat waaide telkens weer op het gras, zo blijf

met een aantal mensen lekker op.

je bezig. Verder is het blad rond de vijver ook

Tineke is altijd in het park op zoek naar

al een heel eind opgeruimd. Als je zo op ruime

iets wat de moeite waard is voor een foto.

afstand bezig bent is het veilig en schiet dat

Zo ontdekte ze langs de waterkant verse

KNAAGSPOREN VAN EEN BEVER
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knaagsporen van een Bever, hij of zij is weer

opgegeten. Er vliegt dan ook veel rond in het

actief bij ons park. Veel van het moois wat

park. Dat wordt bevestigd door de vele

ze fotografeert, wordt geplaatst op

bezoekers die er met een verrekijker rondlopen.

Facebook: Heempark Den Bosch-Zuid
Ook hebben we een jonge vrouw ontmoet

Tijdens de tweede werkmiddag was het 4

die vertelde dat ze REGELMATIG EEN

graden met een zonnetje erbij, prima weer

RONDJE IN HET PARK loopt en daar de

om te werken. We zijn dan ook flink aan

achtergelaten rommel opruimt met een

de slag gegaan om het gras rond de vijver

grijpstok. Dat schijnen meer bezoekers te

verder bladvrij te maken. We hebben hard

doen en dat is voor ons een teken dat het

gewerkt op flinke afstand van elkaar en het

park wordt gewaardeerd en er mensen zijn

lukte om alles schoon te krijgen. Om het blad

die ook iets willen bijdragen om het mooi te

dat regelmatig de bloemenweide opwaaide

houden.

tegen te houden, hebben we langs het pad

We zijn nu 1,5 maand de VOGELS aan het

boomstammen gelegd. Anders blijven we

VOEREN en dat wordt door onze gevederde

bezig. LOUIS kwam speciaal langs om te

vrienden zeer gewaardeerd. Ze hebben nu al

vertellen dat hij ons over een tijdje gaat ver-

2,5 emmers vetbollen, 6 pindakaas potten, 18

laten. Hij komt oorspronkelijk uit Bergeijk en

kilo strooivoer en 4 kilo wildzangvoer

gaat daar weer wonen. Louis heeft daar destijds Natuurtuin ’t Loo mee opgezet, vandaar
zijn motivatie om bij ons te komen werken.
We hebben beloofd zodra het mogelijk is de
Natuurtuin te bezoeken en verwachten een
mooie rondleiding van Louis.

NATTE DAGEN WAREN ER OOK GENOEG

onder de lezers zijn, die regelmatig in het
Heempark komt en iets verdachts ziet, ho-

En weer zijn er pas geplante jonge BREM-

ren we het graag.

STRUIKEN uit de heideheuvel

Rob had na de melding van Rein de dag

VERDWENEN.

daarop ook een rondje park gedaan, en

Iemand schept er blijkbaar genoegen in om

ontdekte dat ook de jonge Liguster plantjes

de boel te saboteren. We zijn ons aan het

langs het pad bij de plas waren uitgetrok-

beraden op maatregelen. Mocht er iemand

ken. Daar hadden we bordjes bij gezet om
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ze terug te vinden, dat moeten we voortaan
niet meer doen. We hopen dat de rest van
de jonge aanplant die moeilijker te vinden is,
met rust gelaten zal worden.
Op de derde werkmiddag hebben we
wederom op flinke afstand van elkaar de
bloemenweide onder handen genomen. Die
was al vrijgemaakt van GEVALLEN BLAD,
maar door de wind was er toch behoorlijk
wat blad op gevallen. Met 1,5 uur harken en
blazen is er nog flink wat blad afgekomen.

schijnen daar behoefte aan te hebben.

Rein en Joop hebben nog gezocht langs de

Tineke ontdekte tijdens haar rondje door het

waterkant of daar de uitgetrokken Brem-

park dat er een holletje was gemaakt in het

stuikjes waren terechtgekomen. Dat was niet

afgevoerde maaisel langs de waterkant. We

het geval, blijkbaar zijn ze dus echt gestolen.

hebben GEEN IDEE welk dier dat gedaan

En zo iemand met een dergelijke mentaliteit

zou kunnen hebben, Konijnen zoeken het

noemt zich natuurliefhebber?!

immers onder de grond. Als er iemand onder
de lezers een suggestie heeft horen we het

Ondanks het gure weer was bijna iedereen

graag.

aanwezig op de laatste werkmiddag van
deze maand. Weer hebben we blad geruimd,
deels het opgewaaide blad op de heideheuvel en onder de Berk en de Hazelaar die daar
staan. Voorbij de Meidoornheg is het ook
schoongemaakt omdat daar in het vroege

op die plaats had hij kalk gestrooid om de

voorjaar Speenkruid gaat opkomen. Let er

Bramengroei op de verzuurde grond tegen

straks maar eens op, dan is het daar hele-

te gaan. Niets aan de hand dus. Tijdens de

maal geel. Joop ontdekte witte puntjes onder

voedersilo’s aanvullen ontdekte Ruud dat er

het blad tijdens het bladharken, hij dacht dat

een nieuwe silo was los gemaakt en

het schimmel was. Rein bracht opheldering,

kapotgetrapt. Sommige zieke geesten
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Rondkijkend in het park kijkt Tineke ook
vaak details zoals hier van boomschors.
Het zijn vaak zulke prachtige tekeningen
en de moeite waard om te laten zien.
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