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1 juni Redactie is op Texel stap met 22 andere Heempark/tuinbeheerders. Wat 
een eiland, wat een tuinen ( een tuin met + 1000 soorten planten en dieren ). 
Veel nuttige dingen vernomen over beheer. Een goed recept gekregen om lidrus 
en heermoes in te perken. 

4 juni Ruzie met de website, niets wil lukken. Ton heeft het meeste weer in het 
gareel gebracht. Maar artikelen  IN DE PERS kloppen nog steeds niet. 

5 juni Website weer in orde. 

6 juni Bedank-dineetje bij ons thuis voor ontwerpster van onze nieuwe folders 
(Kitty) met man en kids. Afspraken gemaakt over het verdere gebruik van haar 
copyright. Hele leuke avond. 

8 juni Posters aflaten drukken en begonnen met verspreiden. ’s Middags na 14 
dagen weer terug in het park. Ondertussen veel planten in bloei 
gekomen:lavendel, goudsbloem, zwarte toorts, moerasspirea, wateraardbei, 
wolfspoot, 2 soorten hertshooi en 2 soorten walstro, grote berenblauw, 
penningkruid en een nog niet waargenomen soort: moerasrolklaver. Lidrusgier 
gemaakt door beschimmelde lidrus onder water te zetten. Volgende week gaan 
we bij vochtig weer de lidrus en heermoes er mee bespuiten.  

9 juni Een rustige dag door zieken en vakantiegangers. Veel akkerdistels 
getrokken. De voegen van de plantenmuur eerst met water doordrenkt en daarna 
met verdunde karnemelk heel dunnetjes overgespoten. Tijdens dit werk 
heksenboter ontdekt. Daarna van bomen gespoelde algen langs de muur laten 
lopen. Sylvia vond de rups van de helmkruidvlinder. Bob Cremers  kwam ook 
langs. Hij is een van onze stille krachten. Je ziet hem niet vaak, maar levert toch 
zijn bijdrage. Er kwam ook nog een purperspanner langs.  

          Heksenboter                        

10 juni Gedeelte van de posters verspreid. Samen met Joop beeldmateriaal voor 
onze promofilm bekeken.  

11 juni Bedank-dineetje bij ons thuis voor Ivonne en Ton ( bouwers van onze 
website ). Veel van elkaar opgestoken. 



12 juni Beursvloer voorbereid ( uitwisseling van goede werken in november). 

13 juni Draaiboek promofilm aangepast. 

15 juni Veel gewerkt en laatste opnamen promofilm gemaakt 

16 juni Slecht weer weinig personeel en weinig gewerkt. Muur met 
algenmengsel bespoten. Aanzet gegeven voor het onderzoeken van de vijver op 
waterdiertjes groot en klein. 

17 juni Mijn laptop laten stuiteren.  

18 juni Proefversie promofilm samen met Joop bekeken. DVD-drive gestuiterde 
laptop werkt niet meer. Planning midzomerfeest afgemaakt. 

20 juni Vanaf balkon een sperwer in het Heempark zien invallen 

22 juni Joop haalde me met mijn inkopen op en toen naar het Park. Met wat 
zeilen afdak gebouwd, dat we amper nodig hadden. Midzomerfeest zeer 
geslaagd. Niet iedereen aanwezig door vakantie e.d. Laatste shots promofilm 
gemaakt. 

 

v.l.n.r. Kalou ( hond ), John, Baki, Joop, Selma, Ben, Sjef, Cor, Arnold, Renee, Wim , 
Aloys (fotograaf)                                                                                                     
Afwezig: Rein, Sylvia,  Bob ( mossen en paddenstoelen) en Jurgen (mossen en 
grassen), Ton K (website), Jan (vleermuizen), Tineke ( insecten), Ton W (vogels) 

23 juni Veel veldzuring getrokken en nestkasten van buitenaf gecontroleerd. Er 
zijn veel mezen aan hun tweede legsel bezig. De van de BOR gekregen partytent 
getest en direct zijn nut laten bewijzen.	  Het regende pijpenstelen.  

27 juni 	  Bijeenkomst van Den Bosch Doet bijgewoond. Voorbereiding van 
vrijwilligerswervingsmarkt op 24 september van 12 tot 15 uur in de Hervormde 
Kerk Kerkstraat. Een unieke kans om onze promofilm te bekijken.	  	  

29 juni Veel bomen ontworteld of halverwege afgebroken. Rollatorpad 
begaanbaar gemaakt. Agrimonie bloeit. Foto van parende hoornaarvlinders 
gemaakt, komt in fotoalbum.  



 

30 juni Doorgegaan met valhout ruimen. 
Waarschuwing op publicatiebord opgehangen. 
Jeugd heeft de tafel bij de bank in de brand 
gestoken. Aanbod van het Schuttersgilde De 
Oude Schuts gekregen om te komen helpen, 
hopelijk passen de agenda’s op elkaar. Veel 
ellende met het minder dan 5 Mb maken van 
dit bestand. 

 

 

 

 

 

  

	  	  

Luchtfoto gemaakt, stormschade niet zichtbaar.  
 
Hoe staat de eik erbij? Elke maand 3 foto’s van de grote eik. 

   

                    april                                  mei                                        juni	  	  
 

 
 
 
 

	  



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 een folder en/of een korte rondleiding vragen. 
  
  

Z O M E R – E X C U R S I E 
 

10 JULI 14.00 en 16.00 uur 
 

Het weer hebben we niet in de hand, maar wat voor weer het ook zal zijn, de 
mooiste planten staan in bloei en het insectenleven is uitbundig. U krijgt ook 
uitleg over het Bijenhotel. Als de zon schijnt zal het kikkerconcert uitbundig zijn. 
Het insectenetende Blaasjeskruid staat in bloei in de vijver, in de bosrand bloeien 
Kaasjeskruid en Doornappel en op de heideheuvel staat de Blauwe Knoop op 
losbarsten. 
De excursies zijn onder leiding van vrijwillige Parkwerkers en duren ongeveer 1,5 
uur. 
Indien u met een familie- of vriendengroep wilt komen , meldt dit dan telefonisch 
073- 6149520. 
Wij kunnen dan voor meerdere gidsen zorgen. 
Als de tijden u niet schikken, dan kunt u altijd, op hetzelfde nummer een afspraak 
voor door de weekse dagen. 
Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint Jans Lyceum, daar de 
brug over en links aanhouden. 
  
INFORMEEL NATUUR EN MILIEU-EDUCATIE OVERLEG MET WETHOUDER 

 
20 SEPTEMBER 

Bart Eigeman en veel milieugroepen aanwezig. Doel van de bijeenkomst is ontmoeten 
en delen.  Zo is er onlangs  een onderzoek naar de behoefte en ambities van Natuur en 
Milieu-educatie  in 's-Hertogenbosch uitgevoerd. Wij hebben wel wat ideetjes en 
ambities, als u die ook heeft  laat het ons weten. 

 
DEN BOSCH DOET 

 
24 SEPTEMBER 12.00 tot 15.00 uur 

 
Vrijwilligerswervingsmarkt in de Hervormde Kerk, Kerkplein.  
Een unieke kans om onze promofilm te bekijken. Tevens de kans om met enige van 
onze medewerkers te praten. 
 
Heeft u de mogelijkheid om de poster te printen en op een 
gunstige plek op te hangen? Wij zullen u dankbaar zijn. 



 
 

 

	  


