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We zijn verder gegaan op de eerste werk-
middag van deze maand met het Braamvrij 
maken van de plek waar straks nieuwe aan-
plant gaat komen. Dat aanplanten doen we 
regelmatig maar helaas slaat niet altijd alles 
aan. Verder hadden we een flinke klus aan 
het verwijderen van een paar afgescheurde 
grote takken van een Hazelaar. Die takken 
lagen tussen de andere struiken van de 
begroeiing tegenover de vijver. Dat stuk naast 
de voormalige kruidentuin is een beetje ruig 
met Braam en Brandnetel, maar dat hoort 

ook in een Heempark vinden wij. We hadden 
er een flinke kluif aan om alles er tussenuit 
te krijgen en af te voeren. Verder is er nog 
maaisel opgeruimd dat de vorige keer was 
blijven liggen.  
 
We hebben dit jaar veel pech wat betreft 
het weer. In juli en augustus vielen er veel 
werkmiddagen uit wegens de tropische 
temperaturen. Nu regende het op de tweede 
werkmiddag de hele middag. Gelukkig 
konden we de week daarop aan de slag met 

prima weer. We zijn gaan maaien omdat we 
daarmee klaar willen zijn voordat het blad 
van de bomen komt. Als eerste hebben we 
de nieuw ingezaaide bloemenweide gedaan. 
Daar kwam echter niet zoveel af vanwege de 
droogte in de zomermaanden. Daar waren we 
dus al gauw mee klaar zodat we een begin 
konden maken met de Heideheuvel maaien. 
De Blauwe Knoop was al bijna uitgebloeid en 
was door de droogte ook niet in groten getale 
opgekomen. We hebben het tot bijna de helft 
afgekregen. Het pad achter de heideheuvel 
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werd door de begroeiing overwoekerd. Ankie 
die al een tijdje meewerkt bij ons had dat in 
de gaten en heeft telkens als ze er was een 
stukje onder handen genomen. Het pad is nu 
weer helemaal vrij en de bezoekers kunnen 
er weer ongehinderd wandelen.    

Op de laatste werkmiddag van deze maand 
hebben Rein, Tryntsje, Ruud, Ankie en Joop 
het maaisel dat vorige keer was blijven lig-
gen op de Heideheuvel opgeruimd. Ondertus-
sen is Peter gaan maaien (doet ie graag) links 

van de vijver. Zodoende  had het groepje op 
de Heideheuvel geen last van de herrie van 
de maaier. Zodra zij daar klaar waren is Peter 
weer verder gaan maaien op de Heideheuvel. 
Het opruimgroepje is toen weer maaisel gaan 
verwijderen bij de vijver. Het is helemaal 
gelukt, alles wat was gemaaid bij de vijver is 
opgeruimd en het gras op de Heideheuvel is 
nu helemaal kort. Het opruimen komt de 
volgende keer wel. 

De twee vogelvrienden Nico en Sjef zijn 
begonnen met alle nestkastjes nakijken 

en schoonmaken. Daar kunnen de vogels in 
de winter in schuilen en in het voorjaar nes-
telen. Daar hebben ze de komende tijd nog 
wel werk mee. Er hangen er nogal wat in het 
park. Door goede nestgelegenheid te bieden 
en te voeren houden we ons park gastvrij 
voor de vogels. Er komen dan ook in de 
winter veel bezoekers die onze vogels komen 
bewonderen.         
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