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Op de eerste werkmiddag van deze maand
zijn Rob, Rein en Jan verder gegaan met
uitgelopen Esdoorn verwijderen. Dat blijft
toch een punt van aandacht om het dichtgroeien tegen te gaan. Sjef, Peter en Joop
hebben de omgewaaide Wilg die er nog
steeds lag nadat die we een paar weken
geleden op de grond hadden gekregen kort
gezaagd. Zo konden de stukken makkelijker
afgevoerd worden. De dode boom die daar in
de buurt stond had Peter al verwijderd, hij is
erg gemotiveerd om het park te onderhouden,
eigen initiatief wordt altijd erg op prijs
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gesteld. In de pauze kwam een bekende die
bakker is eens kijken in het park. Hij had
appelflappen meegebracht die door ons met
plezier werden ontvangen.
De tweede werkmiddag regende het de hele
dag, dus werd er niet gewerkt. Daarvoor had
het ook al veel geregend en daar waren we blij
mee. Onze vijver is weer goed gevuld en de
kikkers kwaken dat het een lust is. (Luister)
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Ook het afgeplagde deel van de bloemenweide dat ingezaaid is, begint nu op de
komen. Helaas bestaat de meeste begroeiing
uit Heermoes en daar wilden we juist vanaf!
Als je het van een afstand bekijkt, is het
helemaal groen. Maar als je wat dichterbij
komt, is het vooral Heermoes wat je ziet. Het
zaaisel waar we grote verwachtingen van hadden heeft niet gebracht waar we op hoopten.
Afwachten of er in de loop van het jaar meer

1/3

en andere planten en kruiden gaan groeien.
Braam blijft onze aandacht vragen, daarom
zijn we de derde werkmiddag verder
gegaan met Braam verwijderen rechts langs
het bospad. Tryntsje had daar al eens Braam
getrokken om de Boshyacinten de kans te geven. Dat was gelukt, en nu moest het
gedeelte daar achter schoon gemaakt worden.
De vierde werkmiddag was Peter weer
terug van een korte vakantie en kon hij aan
de slag om de bloemweide rond de Eik te
maaien. Dat ging hem goed af en in een uur
lag alles plat. Na de pauze is iedereen aan
de slag gegaan om het maaisel op te ruimen
en dat lukte. We maaien nu wat vroeger dan
anders maar wel plaatselijk. Eens kijken wat
daar de rest van het jaar gaat groeien.
De vijfde werkmiddag (ja, in deze maand
wel) zijn we met z’n allen verder gegaan
met Braam trekken langs het bospad. Als je
zo met z’n allen een middag doorwerkt kun
je een flink stuk schoon krijgen. Als we dit
nog een paar keer doen is dat gedeelte weer
schoon voor een paar jaar.
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De voorjaarsbloeiers zijn nu uitgebloeid in
het park maar alles is nu weelderig groen.
Het is nu prachtig in het park met afwisselend
lichte en donkere plekken. In de vijver is er
ook weer volop Krabbenscheer te zien.
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Die hadden we gered van de grote schoonmaak in het najaar. Zelfs het Blaasjeskruid is
er ook weer. Gelukkig is onze vijver zich weer
helemaal aan het herstellen.
Het Heempark staat open voor samenwerking met het onderwijs. Tryntsje en Jan
hebben contact gezocht met Kindcentrum
Zuiderster in de Liviusstraat, op steenworp
afstand van het Heempark.
Ook het Kindcentrum ziet mogelijkheden.
Even afwachten waar het Heempark bij
sommige thema’s ingepast kan worden
komend schooljaar 2022-2023.
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