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2 mei Maandverslag verstuurd en website gedeeltelijk bijgesteld.
3 mei Kruidentuin ziet er
fantastisch uit. Muur bevochtigd.
Sylvia gaf een waterpomp
cadeau.
4 mei Slang gekocht voor de
pomp. Pomp werkt fantastisch,
15 kruiwagens met een inhoud
van ongeveer 100 liter op de
heideheuvel en plantenmuur
gesproeid. 2 kruiwagens op
kruidentuin gesproeid. Hopelijk
gaat het in de komende tijd
regenen.
10 mei Fotoalbums website verbeterd. Weer kruiwagens vol op de heideheuvel
gedumpt.
11 mei Weer veel gesproeid. Echte koekoeksbloem, egelboterbloem, klokje sp.,
thijm, 2 soorten nagelkruid en kornoelje in bloei. Kikkerkoor was oorverdovend.
Er staat een geluidsopname op mijn telefoon. Kom eens naar de opname
luisteren tijdens een werkdag. Er hangen nu 56 nestkasten.
12 mei Voorspelde regen viel niet. Geslaagde excursie met hockey-team 70+.
Selma gaf daarbij een boeiende uitleg over de kruidentuin. Weer gesproeid en
de het nestkastenschema vervolmaakt. Witte waterlelie in bloei.
13/14 mei Fotoalbums website worden steeds beter. Vogelalbum is helemaal
af.
16 mei Meegeholpen aan de voorbereiding dag van het Park
18mei Een heel nuttige dag, allerlei kleine klusjes opgeknapt, graspaden
gemaaid, aanplant van de vorige maand van water voorzien en een flink
oppervlak lidrus plat gelegd.
19 mei Na de drukte van gisteren een heel rustige dag. Er waren er maar 2.
Na de plantenmuur in de karnemelk gezet te hebben van het park genoten.
21 mei Met Jurgen Nieuwkoop grassen en mossen geinventariseerd. De
inventarisatie lijsten worden zolang dat ze gesplitst moeten worden om
overzicht te houden. De vleermuizen werkgroep heeft het park verkend en ziet
de mogelijkheid om 15 kasten op nuttige plaatsen op te hangen. Leden komen

	
  

in de nabije toekomst een afspraak maken. Ze een plattegrond van het park
gemaild.
22/24 mei Inventarisatiegegevens omgewerkt. Folders laten bijdrukken.
Downloaden op de website gaat niet helemaal lekker.
25 mei Pootgoed ruimhartig besproeid. Aan 3 bezoekers de nieuwe folder
uitgedeeld. Gezellige theepauze met mijn 89-jarige buurvrouw als gast. Van de 6
meerkoetjongen zijn er nog 2 over. Na de late pauze niet meer gewerkt.
26 mei Inventariseren voortgezet. Losse eindjes opgeruimd. Plannen gemaakt
om een gedeelte van de bloemenwei om te frezen, alle lidrus wortels eruit te
harken en daarna met een wildzaadmengsel in te zaaien.
29 mei Standwerk bij de Dag
van het Groene Woud
deelnemers aan de wandeling
geprobeerd de wandeling te
verlengen met een rondje
Heempark.
Bij een enkeling gelukt, wel
door het uitdelen van de
parkfolder het aantal mensen
dat het Park weet te vinden
kunnen verhogen. Vlak bij de
stand een serie foto’s van Henk
Vennix bovenop de stadsmuur
geplakt. Allemaal muurplanten.
Dat was aanleiding om over
onze plantenmuur te vertellen.
Als je vergeten bent hoe die er
	
  
uitziet.

30 mei De kosten van propaganda e.d. lopen op.
Van de BOR een verzoek gekregen om voor volgend jaar een begroting in te
dienen. Hiervoor eerste opzet gemaakt.
31mei Foto’s maken en maandblad afmaken. Had ik de foto’s maar gisteren
gemaakt. Toen volop zon en nu een donkere dag. Een uur bezig geweest met
het zoeken naar een zwengelhandpomp voor de kruidentuin. Veel decoratie
modellen, maar geen enkele werkende gevonden. Nu success onder antieke
pompen. Prijzen vanaf 150 euro. Begroting verder uitgewerkt, concept naar alle
medewerkers met e-mail gestuurd. Redactie vertrekt morgen naar Texel,

jaarlijkse bijeenkomst van Oase-leden ( club van Heemtuinwerkers.)
Hoe staat de eik erbij? Elke maand 3 foto’s van de grote eik.

31 maart

31 mei

30 april

31mei, gister was beter

Luchtfoto

Agenda

Werktijden:

woensdag- en donderdagmiddag 13.30 to ongeveer 16.00 uur
Midzomerviering 22 juni
's Middags om 2 uur, deze keer eens niet werken, maar een bescheiden feestje
voor de medewerkers, met partners en voor mensen die zich op de een of
andere manier medewerker waren of zich zo voelen. De laatste twee worden
verzocht zich vooraf te melden.
Z O M E R – E X C U R S I E 10 JULI 14.00 en 16.00 uur
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 meer informatie over het Heempark of een afspraak voor een rondleiding
op een ander tijdstip:
U kunt ons ook volgen op Twitter: Heempark
Redactie: tel: 073-6149520 e-mail: ikbenbenook@kpnplanet.nl
http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/

