‘s-Hertogenbosch Zuid
Op de eerste werkmiddag van het nieuwe
jaar regende het. Desondanks waren er
toch 6 vrijwilligers gekomen, maar omdat
het bleef regenen met korte droge tussenperioden en werd er niet gewerkt. Wel zijn de
vogels gevoerd want die hebben geen boodschap aan wel of geen regen. Ze hadden bijna
alle silo’s helemaal leeggemaakt. In 2 maanden hebben ze nu al 4,5 emmer vetbollen
opgegeten. Dat is ongeveer 20 kilo !!
Op de tweede werkmiddag was het fris
maar droog. Met de 7 aanwezige vrijwilligers hebben we het gras rond de vijver
schoon gekregen van gevallen blad. Vooral
onder de grote Beuk lag veel. Hoewel daar
geen gras groeit (onder Beuken groeit niet
veel) hebben we het toch opgeruimd om te
voorkomen dat het blad het gras opwaait.
Ook de restanten van de Koningsvaren zijn
afgeknipt zodat het er opgeruimd uitziet
rond de vijver.

Op de derde werkmiddag zijn we verder
gegaan met blad verwijderen van de heideheuvel. Dat valt altijd een beetje tegen omdat de heideheuvel groter is dan je zou denken en van de Eik en de Hazalaar komt veel
blad af. Het is daar bovendien moeilijk werken omdat er veel Mos op de heuvel groeit.
Misschien moeten we daar wat meer Kalk
gaan strooien. Langs het tussen pad naar de
vijver staat ook altijd veel Braam, dat is ook
voor een groot deel verwijderd.

handen maken licht werk en de stemming
blijft goed.
Alle vogels in de buurt hebben nu de voederplaatsen in het park ontdekt. Ruud
moet met de kruiwagen een rondje maken
om al het voer mee te nemen. Hij is een
groot deel van de middag bezig met het
aanvullen van de voedersilo’s. Vooral de
Eksters zijn gek op de pindakaaspotten. Als
die bijna leeg zijn rukken ze de potten uit
de houders om er beter bij te kunnen…….!

De laatste werkmiddag was het behoorlijk
koud maar wel droog. Dat was het de laatste dagen ook al geweest en daarom konden
we het drogere blad makkelijker opruimen.
Dat moest nog gebeuren op de heideheuvel
en die hebben we nu helemaal schoon gekregen. Al het gevallen blad is nu van het gras.
Maar tegenover de grasvelden ligt ook veel
blad en nu het droger wordt waait dat weer
op het gras. We hebben daarom ook dat blad
opgeruimd en dat was nogal wat. Veel hetzelfde werk voor de vrijwilligers, maar vele
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