‘s-Hertogenbosch Zuid

De eerste werkmiddag van deze maand was
Nico er weer na een lange vakantie. Hij is aan
de slag gegaan om het gras rond de jonge
aanplant achter de heideheuvel te maaien. Hij
had er zin in en daarom ook zelf het maaisel
vrijwel helemaal opgeruimd. Ankie is ook nu
weer bezig geweest met jonge Esdoorn uit te
trekken, dat houdt ze goed bij want het blijft
aandacht vragen. Ook heeft Tryntsje weer
Braam verwijderd langs het bospad, dat
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gedeelte ziet er nu goed uit. Tussen het hakhout groeiden 2 jonge Esdoorns die we met
enige moeite hebben verwijderd. Dat kwam
omdat het tussen het hakhout dicht begroeid
is. We hebben de bomen er met veel getrek
er tussen uit gekregen. Het was mooi op tijd
omdat de bomen vol zaadjes zaten die zich
nu niet meer kunnen verspreiden.
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De tweede werkmiddag was het te warm om
te werken. Daarom nam Rein het initiatief
om iedereen te mailen niet te komen. We
werken tenslotte in het park voor onze hobby
en het moet wel leuk blijven.
Op donderdag 14 juli hebben we bezoek
gehad van een groep van 17 kinderen van
het KindCentrum de Kwartiermaker onder
leiding van Sonja Onstenk van het IVN, Zij
kwamen ons park zogenaamd onderzoeken.
Ze hebben gekeken wat voor bloemen er bij
ons groeien en wat voor waterdiertjes er in
de vijver leven. Jan heeft ze daarbij begeleid
en gewezen op bijzondere zaken in ons park
zoals de aanwezige Beversporen.

Helaas was het de derde werkmiddag ook te
warm om te werken, dus in juli is er
verhoudingsgewijs weinig gewerkt.
Vlak bij de ingang had Nico destijds met houten planken een afscheiding gemaakt om de
daar aanwezige begroeiing te beschermen
tegen enthousiaste wandelaars die voor een
kortere weg denken te kiezen. Het heeft lang
stand gehouden maar nu zijn er toch weer
vandalen bezig geweest en hebben net zo
lang getrapt tot alles was vernield. Het park
wordt blijkbaar nog steeds bezocht door domme lieden die zich vervelen en alleen maar zijn
geïnteresseerd om iets te vernielen.
Op de laatste werkmiddag was het prima
weer om te werken. Sjef heeft de vernieling

bij de ingang weer gedeeltelijk hersteld met
het bruikbare materiaal. Rein en Tryntsje
hebben Braam verwijderd waar vroeger de
vlindertuin was. Dat hadden we vorig jaar ook
al schoongemaakt van Braam maar er was
toch weer flink wat opgekomen. Ankie heeft
weer jonge Esdoorn verwijderd en een deel
van het pad weer bijgewerkt. Nico en Hans
hebben het gedeelte tussen het rollatorpad
en de vijver gemaaid en opgeruimd. Daar
groeien en het najaar altijd mooie Vliegenzwammen. In de vijver staat er weer Blaasjeskruid in bloei. We waren bang dat we die
waren kwijtgeraakt tijdens de schoonmaak,
maar gelukkig is het er nog. Samen met
Krabbenscheer maakt dit onze vijver een
beetje uniek.
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