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1 maart Voer halen, telefonisch overleg over het bouwen van de
plantenmuur. Donderdag gaan we het werk ter plekke bespreken. Aan
website werken ( wisselen Vogel v.d. maand ) alleen gelukt door ingreep van
Ton. Een maand de tijd om te oefenen.
2 maart Heesters planten ging niet door. Rein, nieuwe vrijwilliger en
aspirant John Jr. rondgeleid. Veel blad weggewerkt. Tijdens de theepauze echt
vergaderd. We hebben bijna een hoofd Personeelszaken nodig.
Vakantieschema gemaakt. “Werkgroep Kruidentuin” fanatiek bezig, het gaat
echt mooi worden. Muurafspraak verschoven naar maandag. Eerste bladeren
van Herfsttijloos boven de grond.
3 maart Heesters aangekomen: Dwergmispel, Sleedoorn, Vuilboom en
Sporkehout. Alle 4 ooit aangeplant en verdwenen. Het was aanpoten om ze te
planten. Sommigen zijn tweehuizig, hopelijk hebben we ze om en om gezet.
Alexis komt de nestkastploeg versterken en artikelen schrijven de website. Ze
kan ook nog fotograferen.	
  	
  
6 maart Nieuwe folders uitgedeeld tijdens het voeren. Tweede folder was
voor een echtpaar dat hun verloving, 45 jaar geleden, in het park vierden. Ze
beloofden een verhaaltje voor dit maandblad en/of website te schrijven.
7 maart Bouwen plantenmuur besproken, wij zorgen voor de geul van de
fundering, binnen 2 dagen stort Heymans de fundering, na het uitharden kan
er gemetseld worden. Henk Verschuur beloofd inzet van graafmachine.
9 maart Nieuwe kracht John Jr. weet veel van spinnen en bidsprinkhanen,
heeft samen met John Sr. de steenuilkast in de goede stand gezet, dat wil
zeggen de vierkante kast op een punt gezet. Nog voor verbetering vatbaar,
dak zit aan de rechterkant. Als de uiltjes komen kunnen ze er in staan en met
hun vleugels wapperen. Tijdens het werk uitgerekend hoeveel kruiwagen we
per jaar het park uitrijden. Bladafval oktober t.m. maart = 6 maanden met 2
werkdagen= 52 werkdagen X minstens 12 wagens = 624 + in de
zomermaanden heel wat wagens met maaisel komen we op minstens 1000.
PowerPoint “ Het Heempark in 4 seizoenen ” door Ton op de website gezet.
Nieuwe heesters verder in bescherming genomen. Anti-konijnenvraatband is
onderweg. ( mooi woord voor galgje )
10 maart Wat foutjes uit de PowerPoint-presentatie gehaald, op 4 dia’s viel
een deel van de tekst buitenboord. Het was koud in het park, maar toch meer
dan 20 kruiwagens bladafval naar buiten gereden. Opslag opgeruimd, we
kunnen nu in noodgeval met 5 mens droog zitten, arme rest. We zoeken naar
een oplossing. Wie heeft er een stevig zeil van 4 x 4 meter?

	
  

12 maart Joop en Ben geïnterviewd door Boschtion Radio.
17 maart Eerste speenkruidbloemetje werd konijnenvoer.
18 maart Joop zocht lieslaarzen en vond, in omgevallen andere laars, de
door muizen gehamsterde pinda’s.

20 maart Een uurtje in de zon in het park. 7 passanten/bezoekers, waarvan 4
vogelaars. 2 folders uitgedeeld.
Gezien/gehoord:
Keep, goudhaantje, winterkoning, groene specht, grote bonte specht,
boomklever, boomkruiper, roodborst, vink, kauw, ekster,gaai, koolmees,
pimpelmees, tjiftjaf, merel, heggenmus. Goed gezocht naar nieuwe bloeiende
planten. Niets gevonden. Wel veel meer standplaatsen van de aronskelk
gevonden. Zowel gevlekte als Italiaanse.
21 maart Bij MINC ( staat onder de links van de website ) posters over
Lente-excursie en website opgehangen. Het was een boeiende bijeenkomst
over duurzaamheid.
23 maart Inlegvel voor de stadsfolder gemaakt.
Oud bonte spechtennest in gebruik genomen door
kauwtjes. Speenkruid op diverse plekken in bloei.
Aan de zuidkant wilde eend aan het broeden. 30%
van de funderingsgleuf voor de plantenmuur
gegraven. Heymans gaat kijken of ze vrijdag al
	
  kunnen storten. Boomklever neemt oude
spreeuwennest in beslag.

24 maart

Sleuf voor plantenmuur is af. Antikonijnenband voor de helft aangebracht.
Grasharken gearriveerd. Maarts viooltje in bloei, waaronder een albinoexemplaar.

	
  

	
  

25 maart Posters in de binnenstad opgehangen. Heempark staat nog niet op
de informatiezuil van de VVV.
29 maart

Boomklever zat weer in nestopening.
30 maart Veel werk verzet we waren met 10 mensen. Kruidentuin gaat er
steeds mooier uitzien.
31 maart Minder weer. Laatste verbetering aan de sleuf, met 40 cm ingekort
omdat daar zwarte grond zat en geen zandbodem.
’s Middag receptie van “onze beschermheer “ Henk
Verschuur van de BOR. Hij is 40 jaar in dienst van
de gemeente. Er werden vele lovende woorden
gesproken. Wij kennen Henk als iemand die altijd wil
meedenken en de gekste dingen voor ons wist te
verwerven binnen een klein budget.

	
  

Hoe staat de eik erbij? Elke maand 3 foto’s van de grote eik.

31 januari

28 februari

31 maart

Agenda
10 april Lente-excursie 14.00 + 16.00 uur. Hopelijk precies op tijd om de
Voorjaarsbloeiers te bekijken,
We mogen aannemen dat Bosanemoon, Boshyacint, Speenkruid,Lelietje-vandalen, Daslook en Hondsdraf in bloei staan. Hopelijk zijn de Sneeuwklokjes
dan nog niet uitgebloeid.
Omdat de bomen nog enigszins kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem
dus een kijker mee. 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.
Meer informatie op:
http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/
U kunt ons ook volgen op Twitter: Heempark
Redactieadres;
Vergiliuslaan 108
5216CZ ’s-Hertogenbosch
tel: 073-6149520
ikbenbenook@kpnplanet.nl
Al onze berichten zijn getypt in ecofont_vera_sans_regular.ttf en we sparen
daardoor minstens 10 % inkt.

