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Jan, Rein en Joop hebben een rondje 
gemaakt door het park om te zien HOE HET 
ER BIJ STAAT en bomen te inspecteren 
die in slechte staat of teveel zijn zoals de 
Esdoorns die her en der spontaan zijn gaan 
groeien. Nu ze nog in het blad zitten zijn ze 
makkelijk te herkennen. Ze zijn gemerkt met 
een oranje stip en gaan van de winter omge-
legd worden als het blad er af is. 
Verder hebben ze een gedeelte gezien waar 

her en der 
braamstruiken 
groeien en ver-
der weinig an-
dere planten of 
struiken. Dat 
gaan we verwij-
deren en inzaai-
en met zaaigoed 
dat Jan gaat 
bestellen. Kijken 

wat er volgend jaar gaat groeien. 
Het is altijd verrassend wat er soms groeit. 
Jaren geleden groeide er spontaan op de 
heideheuvel boven het muurtje doornappel. 
Lange tijd hebben we die niet meer gezien 
en nu staat er plotseling hier en daar weer 
een plantje. Waar dat aan kan liggen is voor 
de wetenschappers, misschien heeft het te 
maken met het weer. Als er een lezer van 
deze nieuwsbrief antwoord op heeft horen 
we dat graag. 

HET INSECTENHOTEL staat er nog geen 
week of er hebben al onverlaten geprobeerd 
om er bamboestokjes uit te trekken. Het 
schijnt toch wel erg moeilijk te zijn ergens van 
af te blijven. Nico had direct een oplossing: 
kippengaas ervoor. Dat hadden we ooit van 
Jan gehad en lag nog in de container. De in-
secten kunnen er wel door maar vingers niet.



Verder is er rond de JONGE AANPLANT 
ACHTER DE HEIDEHEUVEL GEMAAID, 
dan kan dat straks tijdens de grote maai-
beurt niet per ongeluk afgemaaid worden. 
Die aanplant staat er nu 1,5 jaar en doet het 
goed, zo krijgen we langs het pad achter de 
heideheuvel over een tijdje een mooie 
begroeiing

Langs het bospad zijn Rein, Piet, Ruud, Wim 
en Joop aan de slag gegaan de braamstrui-
ken te verwijderen. Het is zwaar werk omdat 
alles uitgestoken moet worden. Maar als je 
zo met z’n allen een tijdje doorwerkt zie je 
snel resultaat. Er zal beslist weer wat terug-

komen, maar dat is 
bij te houden. We zijn 
benieuwd als er is 
ingezaaid wat er gaat 
groeien. Om meer 
licht te krijgen zullen 
er ook een paar bo-
men verwijderd moe-
ten worden.

Eind mei was Cor 
overleden, hij was lid 
van de Congregatie 

van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. 
Hij woonde met andere broeders in een huis 
in de St. Jozefstraat. Omdat er door overlij-
den steeds minder broeders waren werd het 
huis te groot. Er moest verhuist gaan worden 
en het pand werd te koop gezet. Cor zou dus 

eind van het jaar naar Eindhoven moeten 
verhuizen. Daarmee zouden we met hem 
een geweldige vrijwilliger kwijtraken. 
Tineke heeft toen (al vroeg in het voorjaar) 
bedacht foto’s in het huis van de broeders te 
gaan maken en van Cor in het park. Dat wil-
den we hem als HERINNERING aanbieden 
als hij afscheid van ons nam. Helaas is dat 
er niet van gekomen. Toen kwam het idee 
om het boek aan zijn familie aan te bieden. 
Tineke heeft contact gelegd met broeder 
Theo en die organiseerde een bijeenkomst 
met de zussen van Cor. We werden gastvrij 
ontvangen en er waren zelfs medebroeders 
die Cor kenden, uit Eindhoven overgekomen. 
Met een korte toespraak hebben we het boek 
aangeboden en de 
familie was er van 
onder de indruk. Zo 
heeft Tineke eer van 
haar werk omdat het 
een prachtig boek is 
geworden. 
Aan broeder Theo hebben we ook een 
exemplaar gegeven zodat zowel zijn familie 
als zijn medebroeders een mooie herinnering 
aan Cor hebben.

REIN, JOOP, RUUD EN WIM



Oktober is altijd DE MAAIMAAND in ons 
park. Door de gemeente was opdracht aan 
de firma Ploegmakers gegeven ons park te 
maaien. Zelf houden we het hier en daar bij 
maar de echte grote maaibeurt wordt toch 
gedaan door professionals met een brede 
balkmaaier en scherpe messen. In ruim een 
halve dag lag alles om en konden we het 
maaisel bijeen gaan harken en afvoeren. 
Totaal hebben we in 1 middag alles bij elkaar 
toch ongeveer 20 kuub maaisel afgevoerd. 
We zijn begonnen rond de vijver omdat als 
het gaat regenen het daar het natst wordt 
en daarmee het maaisel moeilijker bijeen te 
harken en veel zwaarder wordt . Zo is er een 
goed begin gemaakt maar Rein, Piet, Joop 
Wim en Ruud hebben er wel pijnlijke rugs-
pieren aan overgehouden !!

Omdat er al eerder langs de vijver door ons 
was gemaaid groeiden daar spontaan 
VLIEGENZWAMMEN u weet wel de beken-
de rood-met-witte-stippen paddenstoel. Nog 
nooit eerder gezien op die plaats. Tineke is er 
eens goed voor gaan liggen om het van alle 
kanten te fotograferen. Toen ze klaar was zag 
er uit als een struikrover maar het resultaat 
mag er zijn.



SABOTAGE !!!! We konden de container niet 
in omdat we de 2 hangsloten op de 
sluitingshendels niet open kregen. Blijkbaar 
was er een soort lijm in gespoten waardoor 
het mechaniek in het slot niet werkte. Goede 
raad is duur dus is Joop naar huis gegaan de 
auto gepakt en een grote betonschaar gaan 
kopen. Met enige moeite lukte het de sloten 
door te knippen. Gelukkig was het middelste 
slot ongemoeid gelaten zodat de container 
open kon. 
Afijn, Sjef, Piet en Nico zaten dus op een 
boomstam op Joop te wachten toen ze van-
achter de beukenhaag een vrouw hoorde 
roepen “Kom dan schatjes, kom dan”. 
Verbaast kwam ons trio tevoorschijn, bleek 
het een vrouw te zijn die haar hondjes riep. 
Dat was een teleurstelling.  
Met 3 kwartier vertraging konden we verder 
met het maaisel opruimen rond de vijver, en 
de volgende dag was alles weg.

DE LAATSTE DAG VAN OKTOBER is er 
begonnen met het maaisel opruimen op de 
heideheuvel. Omdat het flink had geregend 
was het al onder het maaisel gaan schim-
melen. Er werd flink doorgewerkt zodat drie-

kwart van de heuvel al opgeruimd is. Met 
nog eens een paar dagen werken in de 
komende weken is al het maaisel uit het 
park. Ja, en dan gaan de blaadjes vallen, 
zo blijven we lekker bezig het park in goede 
staat te houden om er van te kunnen  
genieten. 
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