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1 december Een actie uitgebreid  en 1 van start. 

Gereedschapsactie uitgebreid met posters in de stad en vogelvoeractie gestart. Koop  

een T-shirt (15 euro) of een linnen tas ( 12 euro) met Heempark opdruk + uw voornaam, 

we bezorgen het in de stad bij u thuis en de winst wordt in de voerpot gestort. Zie 

voorbeelden aan het eind van dit verslag. Gazol is op, die paden waren erg hol, dus ging 

er veel in. Zand is naar de kruidentuin gebracht. Weer veel blad geharkt. Afdak werkte 

perfect, zolang het stond/hing regende het niet. In verband met de acties gaan we een 

girorekening openen. De roodborst moet maar weer vogel van de maand worden. Ze 

zitten op een halve meter van je af naar omgewoelde bladeren te kijken.  
 

2 december Oud ijzer afgevoerd. De IVN-plantenwerkgroep komt binnenkort de 

korstmossen inventariseren. Winter is de beste tijd voor zo iets. 
 

3 december Een girorekening openen is niet makkelijk, als de een werkgroep bent 

zonder statuten. Dat kost weer veel tijd en geld en dat hebben we niet ( tijd wel, geld 

niet). Misschien is er iets te regelen onder de paraplu van de gemeente. Inkomsten via 

giften moeten controleerbaar zijn voor anderen. Loop nog steeds met 25 euro in mij 

portemonnaie. 
 

8 december Laatste Gazol op bospad gebracht, we komen nog een paar kuub tekort. 

Pad was dieper uitgehold dan we dachten. Verder met blad bij elkaar harken en 

uitkruien. 
 

9 december Verder gedaan met het met de hand afplaggen van een gedeelte van de 

bloemenweide. Laatste blaadjes zijn van de bomen, ze nu nog het park uit dragen. Nog 

geen antwoord van de gemeente over girorekening. 

13 december Vier excemplaren van het maandverslag geprint voor de werkgroepleden 

zonder e-mail . Affiches voor gereedschapsactie geprint. Ophangen uitgesteld door 

slechte weer. Lekker bezig het Fotoboek 55 jaar Heempark te verbeteren, het worden 

minstens 50 bladzijden. Korstmossen zijn geinventariseerd. Het zijn er nu 16 soorten 

waargenomen: Bekermos, Groot Dooiermos, Kapjes Vingermos, Kauwgommos, Oranje 

Dooiermos, Stoeprandmos, Wit sterschoteltje, Gewoon schildmos, Gestippeld schildmos, 



Boschildmos, Melig takmos, Vals dooiermos, Heksen vingermos, Kapjesvingermos, 

Gewone poederkorst, Gelobde poederkorst. Soortenteller staat daardoor op 796.            

14 december Weer aan het afplaggen en bladharken. Tot eind maart zullen we Wim, 

Anky en Sylvia missen. Af gesproken dat in de kerstvakantie alleen het voegelvoeren 

doorgaat. ‘s Avonds naar stedelijk NME-overleg, we moeten een pakkende naam ervoor 

verzinnen.                                                                                                               

 

15 december Weer een beroep op de BIG ( BewonersInitiatisGeld )gedaan. Misschien 

dat we onze container via deze bron wel krijgen. Verder met afplaggen en bladharken. 

Even dreigde het weer parten te spelen, maar toen iedereen in de opslag stond werd het 

droog. ‘s Avonds naar een BIG bijeenkomst. 
 

19 december Eindelijk weer om folders en posters te verspreiden. Veel moeten fietsen 

door verkeerd ingevoegde nieuwe adressen. We hebben nu 45 hangplekken waar we  de 

poster thuis bezorgen. Schoffel geslepen. 

20 december Kreeg telefonische melding van John: Er waren vanmorgen vroeg 3 egels 

en 25 vinken actief. 
 

 
 

21 december STADSBLAD gehaald met artikel over de 
gereedschapsactie 

22 december BRABANTS DAGBLAD gehaald met artikel over de 
gereedschapsactie. Tijdens het afplaggen en bladharken een 
telefoontje van Christ Steenbekkers, hij had het gereedschap al min 
zijn auto liggen en wilde alleen maar weten waar hij het af kon 
leveren. Dat was snel geregeld, tijdens het transport van auto op de 
Homeruslaan naar park kreeg ik een tweede. Omdat het regende 
afgesproken dat ik teruggebeld zal worden en alles bij mij thuis 
wordt afgeleverd. Helaas geen fototoestel bij ons. Maar Christ komt 
naar de Winterexcursie, met nog meer spullen en krijgt daar dan zijn 
certificaat uitgereikt. Thuis werd ik gebeld door Diny v.d. Leest. We 
gaan daar morgen gereedschap ophalen. ’s Avonds eerste T-shirt 
afgeleverd bij de bedenkster van de vogelvoeractie. 

      

 

Marianne van 
Nistelrooij, 
kocht het 
eerste T-shirt. 

 



 
 
25 december Van vogels voeren een tweedaagse wedstrijd gemaakt. 

27 december Peter Falck kwam een spa en een zo goed als nieuwe takkenschaar 

brengen. Maandverslag afgesloten, rest december in verslag van januari. 

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:heemparkdenbosch@gmail.com Het staat ons natuurlijk vrij, om in te korten of 

plaatsing te weigeren. Bij weigering krijgt u antwoord met de reden waarom. 

 

  



 Schenker partytent    Drukt onze folders gratis af. 

GEZOCHT 

Mensen die willen inventariseren, vooral 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. Tijdens werktijd stellen wij grote 

kruiwagens ter beschikking.  

GEREEDSCHAP De werkgroep is het laatste jaar sterk 

gegroeid, we komen vaak gereedschap te kort. Een 

idee van Joop: veel mensen hebben ongebruikt 

gereedschap in de schuur of garage in de weg staan. 

Om de gemeente niet te veel te belasten en verspilling 

te voorkomen: Wij zoeken spaden, batsen, gras- en 

bladharken en dergelijke. U hoeft er niet mee over 

straat, na een mailtje of telefoontje komen wij het 

ophalen. Tegenprestatie een sponsor-certificaat op A-4 

formaat. 

Een sieraad op de schoorsteen en zeker onderwerp 

van gesprek. Indien gewenst met uw favoriete dier of 

plant, in het voorbeeld ( niet op schaal ) staat de 

wateraardbei.  

	  

 

Om onze vogelvoerpot te spekken verkopen wij T-shirts en linnen tassen  

met Heempark opdruk en Uw voornaam.  

Binnen ’s-Hertogenbosch bezorgen wij gratis, buiten de stad afhalen 

tijdens de werktijden in het park. 

T-shirt: Gireer 15 euro op giro 1513809, t.n.v H. van  Bennekom, onder 

vermelding van voornaam, bezorgadres in  

’s-Hertogenbosch en maat shirt. Onze geringe winst is voor de 

vogelvoerpot, omdat wij het werk en bezorgen gratis doen. 

Tas: Gireer 12,50 euro op giro 1513809 t.n.v H. van Bennekom,   onder 

vermelding van voornaam en bezorgadres in ’s-Hertogenbosch, anders 

een afspraak maken over ophalen: 073-6149520 
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Mevrouw Tuinman-Gardeniers, 
 

heeft de werkgroep een groot plezier gedaan 

door het schenken van haar overtollig 

tuingereedschap. 

 

Namens de werkgroep hartelijk dank. 

Cor, Sylvia, Wim, Teun, Jesse, Selma, Renee, John, Ankie, 

Marjan, Joop, Alain, Baki,  Harry, Sjef, Rein, Ben  

’s-Hertogenbosch datum 



 
FOTOWEDSTRIJD 

" ZIE ZE VLIEGEN" 

 
HANG EEN VETBOL OP IN HET PARK, MAAK ER   

EEN FOTO VAN EN MAIL DIE NAAR 

HEEMPARKDENBOSCH@GMAIL.COM 

 



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. 

WINTEREXCURSIE 

ZONDAG 15 JANUARI 14.00 + 16.00 UUR 

        Het weer hebben we niet in de hand, maar wat voor weer het ook zal zijn, de vogels 

zullen goed zichtbaar zijn. U krijgt ook uitleg over vogels voeren in de winter en de 

landelijke tuinvogeltelling in het weekend 21 en 22 januari. De excursies staan 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 ( 

ook voor doordeweekse dagen ) maken. Het Park ligt achter het Sint-Janslyceum, 

Sweelinckplein, achter het Lyceum de brug over en links aanhouden.                                                                                                      

U mag natuurlijk ook komen meetellen op zondag 22/1 van 8 tot12 

 
4 APRIL 2012  14.30 TOT 16.30 UUR 

 
"HET HEEMPARK IN 4 SEIZOENEN" 

 
LEZING ONDERSTEUND MET MOOIE FOTO'S UIT HET PARK 

                                            

    

Zuiderparkweg 282 

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

Wij doen het gratis, maar In de Roos moet ook blijven bestaan. 

Heeft u de mogelijkheid heeft om de poster te printen en op een gunstige plek op te hangen?   

Wij zullen u dankbaar zijn. 
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WINTEREXCURSIE 
ZONDAG 15 JANUARI 14.00 + 16.00 UUR 
De excursies staan onder leiding van vrijwillige 
Parkwerkers  en duren ongeveer 1,5 uur. Tevens 
voorlichting over Tuinvogeltelling van 21 en 22 
januari. U kunt daar ook aan deelnemen. 

 

Nadere inlichtingen telefonisch 073-6149520 of op onze 
website http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl              

Het Park ligt achter het Sint-Janslyceum, Sweelinckplein, 
achter het Lyceum de brug over en links aanhouden. 


