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Op WOENSDAG 4 NOVEMBER hadden we 
een etentje voor de vrijwilligers gepland om 
dan feestelijk het jubileumfoto boek te ge-
ven………..maar dat ging niet. Het restaurant 
was gesloten. Toen hadden we bedacht het 
eerste boek in het park aan de burgemeester 
aan te bieden…….maar die kwam niet. 
Allemaal door de tweede coronagolf. 
Uiteindelijk hebben we bij de Eik op de 
bloemenweide het boek op gepaste afstand 
aan de vrijwilligers feestelijk aangeboden 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
Het was erg gezellig en het weer werkte 
gelukkig mee. Vertegenwoordigers van de 
wijkraad en iemand van de pers waren ook 
aanwezig. Daar had Tryntsje voor gezorgd 
omdat zij de contacten onderhoud met de 
pers. Zij is zeg maar in haar publiciteits-
jaren. Door haar kwam er ook een heel mooi 
artikel in het Brabants Dagblad waardoor 

de aanvragen om ons boek te kopen binnen-
stroomden. Joop is er maar druk mee, maar 
het is voor een goed doel. Klik hier voor het 
artikel in het Brabants Dagblad.
Omdat er prima weer werd voorspeld hadden 
we besloten op donderdagmiddag te 
werken omdat de woensdag was uitgevallen. 

Er moest in de buurt van de vijver nog wat 
gemaaid en opgeruimd worden en in het 
verlengde van de bloemenweide voorbij 
de Meidoornhaag. Ook op de heideheuvel 
moest nog gemaaid worden. 
Er waren ondanks de extra middag 7 
vrijwilligers aanwezig. We hebben van half 2 
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ons Fotoboek ophalen dat ze hadden besteld 
en betaald. Het loopt lekker met de verkoop 
van het boek. In de vitrinekast hebben we 
een mededeling opgehangen om reclame te 
maken voor het boek. Wij zijn benieuwd of 
daar reacties op komen.  

Op woensdag 18 november was het de 
Nationale Boomplantdag. Of het toevallig 
zo moest zijn hebben Jan, Rein en Joop in 
Boxtel het bestelde plantgoed opgehaald. In 
de middag zijn we aan de slag gegaan om 

2/4

tot 3 uur gewerkt in groepjes van 2 
personen op ruime afstand. Vanwege de 
regeringsmaatregelen i.v.m. CORONA heb-
ben we geen pauze gehouden omdat we 
tijdens het koffiedrinken wel op afstand maar 
toch ook bij elkaar zitten en dat maakt een 
vreemde indruk.  

Op de tweede werkmiddag zijn we verder 
gegaan op de heideheuvel. Er moest nog 
een klein stukje worden gemaaid en opge-
ruimd. Verder zijn er veel scheuten van de 
Abeel verwijderd aan de rand van de heuvel. 
Dat doen we al jaren maar nog steeds blij-
ven ze de kop opsteken. Er groeien onder de 
grond wortels en daaraan groeien die scheu-
ten. Het blijft hardnekkig terugkomen. Maar 
dat doen wij ook!! Langs het pad achter de 
heideheuvel groeien ook nog steeds Braam-
struiken. De grootsten hebben we verwij-
derd maar de rest laten we staan. Er moet 
immers een overgang zijn naar het gedeelte 
waar de bomen staan. Langs het pad hebben 
we een aantal jaren geleden allerlei strui-
ken aangeplant. Dat was mooi gaan groei-
en. Helaas heeft een of andere gek er met 
een snoeischaar langs gelopen en alles op 
een meter hoogte afgeknipt. Wie doet nou 
zoiets? Die middag kwamen er veel mensen 
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het uit te planten. Zo word het park verrijkt 
op verschillende plekken met Wilde Kardi-
naalsmuts, Rode Kornoelje, Gelderse Roos, 
Liguster, Bosaalbes Ribes en jonge boompjes 
Zoete Kers en Wilde Appelboom. We werk-
ten weer in groepjes van 2 personen. Helaas 
kregen we er niet al het plantgoed in maar 
dat is voor de volgende keer. 

Op maandag 23 november heeft het bestuur 
in het Heempark vergaderd, dat is maar een 
klein groepje en al weer op ruime afstand 
van elkaar. Gezien de verscherpte maat-
regelen was het niet mogelijk dit ergens 
binnen te doen. Het waaide bijna niet en het 
zonnetje scheen dus was het te doen. Er zijn 
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allerlei beleidszaken aan de orde geweest 
zoals de fotoboek verkoop, het onderhoud 
van het park, de vrijwilligers en onze web-
site. Daarna zijn Rein, Jan, Tryntsje en Joop 
verder gegaan met planten. 

Er moet een heg komen langs het pad direct 
links van de ingang. Er is daar nu een dubbe-
le heg aangelegd met Roos, Meidoorn, Zuur-
bes en Sleedoorn. Met 1,5 uur hard werken is 
er bijna 15 meter geplant. De rest zal de vol-
gende werkmiddag gerealiseerd gaan worden.   

GEWEIZWAM

De heg werd inderdaad de laatste werk-
middag van deze maand afgemaakt. Onder 
leiding van Rein was er een graafploeg met 
Tryntsje, Rob, Nico en Sjef. Nu is er een 
dubbele heg van 25 meter en zodoende 
ook weer een klein biotoopje bij. Jan bracht 
op de fiets ook nog de 9 Bremplanten die 
de kweker was vergeten. Die planten zijn 
toch 1 meter hoog dus Jan fietste met “ca-
mouflage”. Nadat de heg klaar was heeft de 
graafploeg de Brem in groepjes van 3 op 
de heideheuvel geplant. Ruud en Louis zijn 
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verder gegaan met het blad op het rollator 
pad verwijderen. Anne en Joop hebben hier 
en daar in het park jonge Krentenboompjes 
in groepjes van 3 geplant. Ze waren door de 
kweker in plaats van de Brem geleverd maar 
dat vonden we niet erg. Die gaan straks in 
het voorjaar prachtig wit bloeien. Zo was er 
op een middag toch weer veel gedaan dank-
zij onze fantastische vrijwilligers die we dan 
ook graag in ere houden!! 
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