Jaarverslag “de Braamsluipers” 2021

De “Braamsluipers” komen elke donderdagavond bij elkaar van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Start is op de eerste donderdag in april en er komt elk jaar een officieel einde aan op de laatste
donderdag van september. (week 13 t/m week 31)
De coördinatie is in handen van Greet

Wat doen de Braamsluipers zoal?
Schoffelen, bosmaaien, zagen, zaad van bloemen verzamelen, harken, riet maaien, scheppen en
snoeien. Verwijderen van berenklauwen, akkerwinde, bijvoet en ander onkruid. Zaaien, maaien,
planten, lachen, babbelen, wijn proeven, bankjes timmeren en
vogels raden. Ook
begeven zich een
aantal van ons in de
beek om overtollige
lissen, rietsigaren en
riet te verwijderen.
Na het braamsluipen is er rond 21.00 uur altijd een
gezellige aftersit op het volleybalveld.
Daar wordt nagepraat en een zelf meegebracht hapje en
drankje genuttigd bij een prachtig knapperend haardvuurtje.

Dit jaar was de start op 1 april (geen grapje) en sloten we feestelijk op 30 september het seizoen af.
Dat waren 28 donderdagen met een nog mooiere bezetting dan de voorgaande jaren. Alleen op 29
april was het zo’n slecht weer dat er door niemand enige vorm van activiteit werd ondernomen.
Gemiddeld kwamen er op een avond 12,7 mensen.
In dit seizoen deden er 27 mensen mee.
Tevens was dit een bijzonder jaar, het was alweer het 10de jaar op rij dat de Braamsluipers in de
buurt aan het klussen waren. En nog nooit is de opkomst zo hoog geweest.

Aantal deelnemers per week in 2021

De deelnemers in 2021 waren:
Ad, Bart, Bram, Carlos, Carol, Corrine, Gerlof, Greet, Guido, Hans, Hester, Ine, Johan, Joop, Jos,
Leony, Levien, Marlies, Menno, Mike, Mini, Nicolette, Regien, Rudy, Ruud, Trees, Yvonne.
Dit jaar werd er bijzondere aandacht besteed aan het nieuwe natuurpad, het laatste project van Paul.
Deze “loopt” vanachter de huiszwaluwentil langs de gracht richting AH tot de eerste brug. Het pad
werd geëgaliseerd, nieuwe struiken werden aangeplant en er werden wilde bloemen ingezaaid.
Er werd veelvuldig met de bosmaaier gemaaid rond de nieuwe struiken om ze een kans te geven te
groeien. Wekelijks werden de bereklauwen weggestoken en/of uitgeschept. Ook werden er een
aantal mooie bankjes gemaakt en geplaatst.
Op 2 plekken, langs de dijk en bij het natuurpad, werden stroken losgeharkt en ingezaaid.
Ook het onderhoud van de kwelbeek nam vele uren in
beslag. Aan het eind van het seizoen werd er weer veel
riet met de zeis verwijderd en zelfs in de beek werd een
groot deel riet uitgestoken. Bij de plek werd ook riet
gemaaid door een aantal Braamsluipers.
Veel werd afgevoerd met kruiwagens naar de hoop van
Joop. De rest werd later door de gemeente opgehaald.
Geschoffeld werd er langs de fietspaden het Dunloppad en Hoekwierdepad en in de Y&H border. Het
bloemen/insecten/vlinderdijkje naast de kwelbeek werd bijgehouden. De boomgaard werd
onderhanden genomen evenals het Krachtbossie.
Wekelijks werd de hoop van Joop opgehoogd met vele kruiwagens riet, maaisel en onkruid.

De braamsluipers kennen ook een vogelquiz met de meest fantastische prijzen.
Elke week als de uitnodiging voor het braamsluipen per mail de deur uitgaat is er een foto of
omschrijving van een vogel bij. En dan is het raden maar…..
Deze Quiz kent twee periodes, van april t/m juni en van juli t/m september.
Johan en Carol deelden de eerste prijs in de 1ste periode. Hester was de winnaar van de 2de periode.
Behalve de 2
bijzondere
avonden van
de
prijsuitreiking
van de
vogelquiz was
er ook weer
een avond met
muziek op het
volleybalveld (week 31). En de proeverij van de Veldwijn in week 34

Aan het eind van het seizoen is er een app groep opgericht om in de wintermaanden ook af en toe
spontaan samen in het groen te kunnen werken.
Zo werd de grote hoop met riet onder het ooievaarsnest op een ochtend helemaal weggevoerd naar
een plek waar de vrachtwagen van de gemeente kon komen om het af te voeren.
De wilgen langs het
natuurpad werden geknot
en de takken werden
gebruikt voor een nieuwe ril
rond de Vogelhut. Er werd
geharkt in en om het
Krachtbossie en het
vogelbosje werd weer
netjes gemaakt na de
enorme ravage die de
stormen in februari hadden
aangericht
En de Braamsluipers zien graag nog meer mensen die zich aansluiten. Lekker hard werken en
gezelligheid. Hoe leuk is dat?
En bepaal zelf wanneer je zin hebt. Je kunt je opgeven bij Greet: gboomhouwer21@gmail.com

