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1 september Vleermuiskasten aangekomen en gelijk opgehangen. Er waren, nog nooit
vertoond, 13 mensen te gelijkertijd aan de slag. Een van stenen van de plantenmuur doet
het erg goed. Op de kweekplek werden de puntjes op de i gezet.

3 september
Na de mooie avond van gisteren,
voor de zekerheid, eventuele
rommel op gaan ruimen, het viel
mee. Het altijd een belevenis als
je ‘s morgens vroeg in het park
komt, het enige geluid komt van
vogels. Nevel helpt ook mee.
	
  

7 september Jesse, nieuwe medewerker, bekijkt het park in de rustige vroege
ochtenduren en brengt eens in de week “rapport’ uit. Groene specht inspecteerde kast 47
( de kast waarin eerder de steenuil geen vrouwtje kon lokken ). Veel verspreide
brandnetels getrokken, goed gekeken of er geen kleine brandnetels tussen zaten. Palen
geverfd voor de omrastering kruidentuin. Een flink perceel met uitgebloeide planten in de
bloemenwei gemaaid. Het bleef ondanks dreigende lucht droog. Vleermuiskasten door Jan
gecontroleerd, alleen een niet te benoemen dikke bruine nachtvlinder aangetroffen.
8 september Buxus bij de kruidentuin verzet door Sylvia en een composthoop aangelegd
door Joop en Rein. Daarbij nog een omgewaaide boom aangetroffen. Renee heeft alle
palen die de verrotte van de kruidentuin moeten vervangen voor de tweede keer in de verf
gezet. Wonder boven wonder: het bleef droog.
13 september Na een verontrustend mailtje naar het park gegaan. Veel rommel en
scootersporen in de bloemenwei. Er bloeide plotseling een klokje sp. en een goudsbloem
voor de plantenmuur.
14 september Cor belde af, vinger tussen een klapdeur gekregen, nagel er bijna af.
Buienradar bekeken en de tent niet opgebouwd, even leek het fout te gaan maar het bleef
droog. De start van het werk werd vertraagd door het rapen van beukennootjes. Voor de
eerste keer sinds 2004 is de oogst overvloedig. Hard gewerkt aan de omheining
kruidentuin, oude palen er uit en nieuwe er in. Composthoopomheining verbeterd, er is
veel valhout in verwerkt.

Op de heideheuvel was het feest, toen de zon doorbrak: 15 bruine zandoogjes, 12
dagpauwogen, 3 gehakkelde aurelia’s, 2 atalanta’s en minsten 7 witjes sp. Waaronder
zeker 1 klein geaderd witje. Vijfde groeiplaats rood guichelheil gevonden.

15 september Voorbereiding van gesprek over NME ( natuur- en milieueducatie) is bijna
af. Erg ambitieus van onze kant. We bieden scholen diverse cursussen aan. Begonnen met
het maaien van het perceel dat gefreesd moet worden. Bloeiende boekweit aangetroffen.
Met telfoutje erbij staat de teller van “Ooit waargenomen” op 777. Kruidentuinomrastering
vordert gestaag. Bijna iedereen heeft zich opgegeven voor het Vrijwilligersfeest van 6
november.
21 september Vroeg in het park. Ontzettende rommel bij de eerste bank, met mijn visite
alles opgeruimd. Tijdens haar rondleiding kwamen we de wijkagent met een collega tegen.
Politie was gisterenavond in het park en heeft van een aantal van de aanwezige jongeren
hun naam genoteerd. Het ploegje beloofde alles op te ruimen, is niets gekomen. Ze zullen
door de politie er op aangesproken worden.
22 september Geplande begrotingsbespreking verschoven naar morgen. In het park
weer bergen werk verzet.
23 september Bespreking begroting in prettige sfeer, maar weinig budget voor volgend
jaar. Maaien en frezen geregeld.

24 september
Vrijwilligersmarkt was
nuttig: 39 folders ( na een gesprek ) uitgedeeld. Opbrengst: 1 donderdag werkster, 2
fotograven,12 wandelaars op 9/10 en 1 IVN-er die een heemtuin wil starten en bij ons
komt kijken. Een bezoeker gaf de tip om de entree aantrekkelijker te maken, hij loopt
er aan voorbij.

Na afloop spullen teruggebracht naar het park, kreeg de container niet open.
Oorzaak: Cor kon zaterdag de container niet meer op slot krijgen. Hij was aan het
opruimen geweest en had daarbij de linker deur opengemaakt. Door graafwerk van de
konijnen was de container aan de linkerzijde verzakt. Die deur hield hem nog in model.
Toen die dus openging raakte de container een beetje ontzet. Hij heeft toen de deur
afgesloten met een reserveslot, waarvan hij alleen de sleutel had.
28 september We hebben met vereende krachten de container aan de linkerkant
opgetild en het gat opgevuld. Nu is de container weer in model en kan de deur weer dicht
en op slot met het middelste slot. Veel hout het park uitgereden.
29 september Nog meer hout het park uitgereden, het gaat om vele kubieke meters.
Harrie Nogarede, bezoeker vrijwilligersmarkt heeft zijn eerste foto’s aangeleverd.

Elfenbankje

Heempark vanaf Pettelaarse Schans

Getracteerd op Bronckhorster Konijnenkeutels ( salmiak snoepje ). Tijdens een korte
vakantie in Wijhe een fantastische heemtuin gezien. Klein dorp en camerabewaking,
nergens vernielingen. Klik en geniet. http://www.ivn-wijhe-olst.nl/heemtuin.htm
30 september Grote bonte specht gebruikt oudste vleermuiskast als trommel. Rustig met
vlinders, blauwe knoop bijna uitgebloeid. Trosglidkruid staat overal in tweede bloei.
Valhout schijnt niet minder te worden en dat terwijl er hele grote stapels buiten de poort
liggen . Fantastisch grote zadelzwam op een stobbe.

Om stapel van te worden

Eikels genoeg

Boekweit

Foto’s van actuele situaties respectievelijk: de eik, vijver, plantenmuur en “ luchtfoto “
vanaf ± 40 meter hoog,

Welke trouwe lezer en bezoeker lijkt het leuk om eens een stukje over haar/zijn ervaringen
in het Heempark te schrijven? Mail naar: mailto:ikbenbenook@kpnplanet.nl .
Het staat ons natuurlijk vrij, om in te korten of plaatsing te weigeren. Bij weigering krijgt u
antwoord met de reden waarom.

Gezocht: Mensen die willen inventariseren, vooral korstmossen, waterdiertjes, bodemdiertjes
en algen zijn onvoldoende onderzocht door gebrek aan kennis. Vogels kunnen allen visueel
vastgesteld worden omdat huidige medewerkers niet muzikaal zijn.
We zoeken nog steeds openhaard-bezitters die bereid zijn om het door de storm van 28
juni gevallen hout gratis te komen ophalen. Parkeren Homeruslaan. Stapel ligt tot
woensdag voor de poort.	
  	
  

AGENDA:
WERKDAGEN
De werkgroep is elke woens- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur in
het Heempark aanwezig.
U kunt dan altijd om het openen van de poort voor een brede scootmobiel, een folder en/of
een korte rondleiding vragen. Een dagje meewerken kan natuurlijk altijd.
H E R F S T – E X C U R S I E
9 OKTOBER 14.00 + 16.00 UUR
Speciale aandacht voor paddenstoelen, doortrekkende vogels en vruchten. Indien gewenst
kan ook een korte voorlichting over wintervoedering van vogels gegeven worden. Omdat
de bomen bijna kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem dus een kijker mee. Het
rollatorpad is goed begaanbaar, voor het bospad zijn stevige schoenen aan te raden.
U hoeft zich niet aan te melden, maar komt u met een groep dan van tevoren contact
opnemen, zodat wij voor meerdere gidsen kunnen zorgen.
Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint Jans Lyceum,daar de brug
over en links aanhouden.
Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak voor een rondleiding op een
ander tijdstip: 073-6149520 	
  	
  
4 APRIL 2012 14.30 TOT 16.30 UUR
"HET HEEMPARK IN 4 SEIZOENEN"
LEZING ONDERSTEUND MET MOOIE FOTO'S UIT HET PARK
'In de Roos’ Zuiderparkweg 282
Entree:

€ 4,00 p.p. Dit is inclusief 1x koffie of thee

Ik doe het gratis, maar In de Roos moet ook blijven bestaan.
Vorige maand vroegen wij of u de mogelijkheid heeft om de poster te printen en op een
gunstige plek op te hangen? Heeft u het gadaan?
Wij zullen u dankbaar zijn.

	
  

HERFST–EXCURSIE
9 OKTOBER 14.00 + 16.00 uur
Speciale aandacht voor paddenstoelen, doortrekkende vogels en
vruchten. Indien gewenst kan ook een korte voorlichting over
wintervoedering van vogels gegeven worden. Omdat de bomen bijna
kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem dus een kijker mee.
Het rollatorpad is goed begaanbaar, voor het bospad zijn stevige
schoenen aan te raden.

U hoeft zich niet aan te melden, maar komt u met een groep dan van tevoren
contact opnemen, zodat wij voor meerdere gidsen kunnen zorgen.

Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint Jans
Lyceum,daar de brug over en links aanhouden.
Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak voor een
rondleiding op een ander tijdstip: 073-6149520

