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Ondanks dat het de laatste tijd droog weer is 
geweest, is het gras goed gaan groeien. 
Daarom zijn we de eerste werkmiddag van 
deze maand gaan maaien. Er zijn rond de 
vijver graspaden ook naar de vijver toe vanaf 
het hoofdpad. Verder stond er veel gras rond 
de jonge aanplant achter de heideheuvel. Daar 
zijn we voorzichtig bezig geweest met een 
trimmer met afstandhouder om niet per 
ongeluk iets om te maaien wat niet de 
bedoeling is. 

Verder hebben we in de buurt van de heide-
heuvel nog veel afgebroken grote takken kort 
gemaakt en gesorteerd. Terwijl we daarmee 
bezig waren brak er nog spontaan een grote tak 
af boven in een boom. Waarschijnlijk was die al 
afgebroken door de storm van 2 maanden 
geleden. Helaas bleef de tak hangen in een 
mik van die boom. Het is niet gevaarlijk zodat 
we er een andere keer naar zullen kijken hoe 
we die omlaag krijgen. Behalve hangjeugd die 
vaak alleen maar geïnteresseerd is of er iets te 
vernielen valt, krijgen we toch ook bezoekers 
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die genieten van al het moois en zelfs iets 
willen bijdragen. Zo is er aan het insectenhotel 
een klein hotelletje bijgehangen. Vorige week 
stond er ook vooraan in het park een mooi 
groter exemplaar op de grond. Die heeft Nico 
opgehangen aan de boom vlak bij de ingang. 
Dan kan de gulle gever(ster) direct zien dat 
het een mooi plaatsje heeft gekregen.

Op de tweede werkmiddag zijn Rob, Anky en 
Rein weer verder gegaan met de niet aflatende 
strijd tegen de vele zaailingen van de 
Esdoorn. Omdat er nu blad aanzit zijn ze 
makkelijk te herkennen. Peter, Sjef en Ruud 
hebben het vele hout opgeruimd dat de vorige 
week was blijven liggen. Ook de tak die vorige 
week in de boom was blijven hangen. Peter is 
met de ladder naar boven gegaan en met enig 
duwen en trekken kwam die los zodat die ook 
opgeruimd kon worden. 
We hebben nu al flink wat hout weggewerkt 
en naar de walkant gebracht zodat het daar nu 
nog steviger is. Dat is nodig omdat het water-
peil dit jaar langzaam wordt verhoogd: men 

wil het Bossche Broek natter maken om meer 
biodiversiteit te krijgen.  

Woensdag 18 mei was een feestdag voor ons: 
We konden weer ons jaarlijks uitje houden! 
Tevens konden we daarmee een belofte 
inlossen. We hadden namelijk aan Louis Groos 
beloofd de natuurtuin ’t Loo in Bergeijk een 
keer te bezoeken. 
Kijk op https://natuurtuin.org  Louis heeft 
toen hij in Den Bosch woonde een aantal jaren 
als vrijwilliger in ons park gewerkt. 
Oorspronkelijk komt hij uit Bergeijk waar hij 
de natuurtuin mee heeft opgezet. Toen hij 
naar Bergeijk terugging hebben hem bij zijn 
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afscheid beloofd spoedig naar Bergeijk te 
komen. Helaas kwam de Corona periode daar 
tussen, maar nu kon het eindelijk weer. We 
waren er mooi op tijd en werden hartelijk 
ontvangen door Louis, blij dat hij eindelijke 
zijn project aan ons kon tonen. Tijdens de 
koffie met gebak vertelde hij over het ont-
staan van de natuurtuin. Op die plaats was 
voorheen een voetbalveld dat in de winter 
vaak onder water stond en onbespeelbaar 
was. Toen zijn er plannen ontstaan om er een 
natuurtuin van te maken, dat was in 1999. 
De drie natuurverenigingen van Bergeijk 
namelijk VELT, IVN en de bijenhouders-
vereniging vormden samen Stichting 
Natuurtuin ’t Loo.
Er kwamen fruitbomen, een biologische 
moestuin, een deel voor het IVN die er wilde 
bloemen laten groeien, een ruimte om bijen 
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te houden, een paddenpoel, een grote insecten- 
muur en een knuppelbrug over een stukje 
moeras. Daar waren 90 vrijwilligers bij 
betrokken. Ook werd de voormalige voetbal-
kantine opgeknapt door het zelf te voorzien 
van een nieuwe buitenkant en dak. Daardoor 
had men een mooie ruimte om gasten te 
ontvangen en natuurcursussen te geven. Er 
werken nu nog regelmatig ca. 25 vrijwilligers 
meestal op de donderdagochtend. Het park is 
iedere dag overdag vrij toegankelijk. 
In vergelijking met ons park is het erg netjes 

er is daar niet veel ruige natuur te vinden zoals 
bij ons. Van vandalisme hebben ze niet veel 
last omdat het park midden in Bergeijk ligt. 
Louis heeft ons rondgeleid en bijzonderheden 
verteld over het park. Zo is de insectenmuur 
gemetseld door schoolkinderen en dat is te 
zien. De stenen zitten niet allemaal even recht 
en er komt hier en daar nogal wat cement uit. 
Maar het hoeft ook niet mooi te zijn als het 
maar functioneel is. 
Op de bijenafdeling kregen we uitvoerig uitleg 
van Jan Vingerhoets de imker. Zo werden we 

veel wijzer over het leven van de honigbij en 
het verzorgen ervan. Wist u bijvoorbeeld dat 
een werkster bij in het hoogseizoen dag en 
nacht bezig is en dan maar 8 weken leeft? 
De tijd vloog voorbij, we moesten weg om te 
gaan dineren bij Montimar in Boxtel. Dat was 
heel gezellig ! Een mooi einde van een leer-
zame dag en een dankjewel aan onze kanjers 
van vrijwilligers, want daar moet je vandaag 
de dag erg zuinig op zijn.   

Dit jaar was er weer een zogenaamde Beurs-
vloer die werd gehouden in het Koning Willem I 
College. Hier komen bedrijven en verenigingen 
en stichtingen samen. De bedrijven hebben 
iets te bieden en verenigingen en stichtingen 
mogen iets vragen, maar er moet wel een 
tegenprestatie tegenover staan. 
Tryntsje is ernaar toe geweest om te zien of er 
een bedrijf was dat T-shirts of andere 
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kleding voor onze vrijwilligers wilde sponseren 
of schenken met ons logo erop gedrukt. Dit 
om de uniformiteit van onze vrijwilligers uit te 
stralen. Helaas lukte het haar niet een match 
te vinden. In het verleden lukte het wel, zo is 
onze plantenmuur onder andere gemetseld 
door de fa. Heijmans. 

Op woensdag 25 mei hebben Rein en Joop 
een groep van 11 personen ontvangen van de 
studiekring 55 plus van Huis73. Dat zijn 
ouderen die regelmatig samen komen om over 
allerlei onderwerpen te praten. Deze mensen 
hebben veel levenservaring en kunnen die 
ervaring met elkaar uitwisselen. Zo nu en dan 
houden ze een excursie en deze keer wilden ze 
graag ons Heempark zien en daar uitleg over 
krijgen. Dat hebben Rein en Joop geweten, 
ze vroegen hen de hemd van het lijf. Na-
tuurlijk kennen Rein en Joop niet alle plantjes 

in het park maar toch wel een groot deel daar-
van. Verder vertelden ze over de geschiede-
nis van het park en hoe we het onderhouden. 
Er ging een wereld voor hen open omdat een 
aantal ons park niet kende en ook omdat ze nu 
wat meer weten over wat er groeit, wat er te 
zien is en hoe het in stand wordt gehouden.  
De laatste woensdag van deze maand hebben 
Rein, Tryntsje en Rob de uitgelopen Esdoorn-
scheuten afgeknipt van de bomen die we vorig 
jaar hebben verwijderd. Dat waren er nogal 
wat. Als we dat niet bijhouden groeit het bin-
nen de kortste keren weer aan. Nico en Sjef 
hebben onkruid geschoffeld tussen de heg die 
we hadden aangeplant links naast het rolla-
torpad. Daar stond zoveel dat je de aanplant 
niet meer zag. Ruud, Peter en Joop hebben het 
hout achter de heideheuvel opgeruimd dat er 
nog lag. Zo houden we park -ondanks dat het  
toch een ruige natuur is- een beetje mooi.     
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