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De eerste woensdag 4 januari was het regen-
achtig en omdat we blad van de heideheuvel 
wilden verwijderen hebben we het maar afge-
blazen. Het is geen pretje in de regen met het 
natte blad aan de slag te gaan. Wel is Joop 
de vogels gaan voeren en stelde daarbij vast 
dat de vijver door de vele regen de afgelopen 

tijd 2x zo groot was geworden. De grond-
vochtigheid in het park is dus op een redelijk 
peil en dat was nodig na die droge en hete 
zomer. 
Op 11 januari was het gelukkig droog en 
bijna iedereen was aanwezig. We zijn toen 
met z’n allen de heideheuvel schoon van 
gevallen blad gaan maken en dat schoot 
lekker op. We hebben minstens 6 kuub blad 
afgevoerd dat best wel zwaar woog omdat 
het erg nat was door de vele regen de 
afgelopen dagen. De heuvel was ruim voor 
het einde van de werktijd schoon zodat 
Tryntsje en Rob nog een begin hebben 
gemaakt met het blad opruimen voorbij de 
Meidoornhaag. Daar gaat straks in het vroege 

Op de eerste plaats wensen we 
onze trouwe lezers 

alle goeds voor 2023. 
Dat u in staat mag zijn om vaak 

van ons park te genieten
in de verschillende jaargetijden. 
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voorjaar Speenkruid bloeien. 
Fijn dat we tegenwoordig voldoende 
vrijwilligers hebben. Jaren geleden waren we 
tot in maart bezig met blad van het gras 
halen.
Met 7 vrijwilligers zijn we op 18 januari verder 
gegaan met blad opruimen. Er lag nog veel 
rond de vijver afkomstig van de Beuken die 
rechts daarvan staan en met zuidwestenwind 
hun blad over dat gebied verspreiden. 
Met zoveel man- en 1 vrouwkracht hadden we 
het voor de pauze opgeruimd. Daarna zijn we 
verder gegaan met blad verwijderen voorbij 
de Meidoornhaag waar de vorige week ook al 
een begin mee was gemaakt.. Ook dat ge-

deelte kregen we schoon 
en maar goed ook, de vol-
gende dag sneeuwde het !! 
We hebben ook sporen van 
Bevers ontdekt langs het 
bospad ter hoogte van het 
insectenhotel. Ze hebben 
nu 2 bomen om geknaagd 
vlak langs het pad. Van de 
bomen die een doorsnede 
hadden van 8 en 5 cm is 
niets meer te zien. Waar-
schijnlijk hebben ze die 
meegenomen. Dat is toch 
een heel gesleep geweest, 

ze waren toch wel 5 meter hoog. Waar zou-
den ze die mee naar toe genomen hebben ?  
Op de laatste werkmiddag van deze maand 
was het steenkoud of waterkoud zoals wel-
eens wordt gezegd. Toch waren er 6 vrijwil-
ligers aanwezig. Ruud die zijn gebruikelijke 
rondje maakte om alle voederplaatsen te 
vullen. Hij kreeg overigens een compliment 
van een vogelliefhebber die Goudhaantjes 
had gespot. Volgens hem  komt dat omdat 
we goed voeren op verschillende plaatsen. 
Tryntsje, Rob en Jan hebben bij de vijver 
de afgestorven Koningsvaren afgeknipt en 
opgeruimd tevens opgewaaid blad van het 
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gras verwijderd, zodat dat niet weer de vij-
ver in kan waaien. Nico en Joop hebben de 
kapotgewaaide takken van de Hazelaarstruik 
afgezaagd en opgeruimd en dat waren er 
heel wat. Die struik begint oud te worden 
en steeds meer takken breken af. Maar we 
houden het goed bij en als het te gek wordt 
moeten we maar eens gaan denken aan ver-
vanging. Omdat het zo koud was hebben we 
in de container koffie gedronken in de pauze 
daarna alles opgeruimd; het was mooi voor 
vandaag. Hopelijk hebben we de winterkoude 
nu wel een beetje gehad…maar je weet nooit 
hoe het in februari gaat zijn. 

Onze vrijwilligers ontvingen tijdens de 
eindejaarsbijeenkomst een set dubbel 
gevouwen kaarten met foto’s uit het 
Heempark. Daarvan hebben we er nog 
enkele over.
Voor diegenen die belangstelling 
hebben, zijn ze te koop voor € 1,50 per 
kaart incl. envelop.
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