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2 februari Druk in het Park, Selma, Cor, Joop, Baki, John en Ben. Toen kwam
Alois Riswick, de fotograaf van ons jubileumboek ook nog aan. Samen naar
Peperboompjes gezocht. Konijnen hebben er 1 laten staan. Veel blad geharkt.
Hazelaarvrouwtjes zien erg bleek.
3 februari Hard aan website gewerkt. Bekijk de aanvullingen
4 februari Telefonisch contact met Heymans, restauratie afdeling, over de aanleg
van de plantenmuur. Volgende week komt er schot in. Met John overleg gehad
over afbouw vogelvoeren.
5 februari Het rollatorpad vrijgemaakt van valhout.
Standwerk bij Zilveren Kracht, ( vrijwilligers markt voor
55+ ) leverde 1 medewerker die zeker komt werken en 5
mensen die zich komen oriënteren op.
6 februari Bericht van Joop Neefs op Facebook:
De stormschade opgenomen. Het viel mee. Slechts 1
kleine boom omgewaaid langs de oever, tegenover de
ingang naar het bospad. Verder veel dode takken en 2
nestkastjes afgewaaid. Ik heb ze in de container gelegd.
	
  
Door de wind en de droogte is er veel blad van het gras
gewaaid op de heuvel. Die hebben we dus straks snel
schoon. Het veel te grote Powerpointbestand “Het Heempark in 4 Seizoenen”
gecomprimeerd. Hopelijk past het nu op de website. Heempark op laten nemen in
de gemeentegids voor 2012. Mail van Kitty, dat de opzet van de nieuwe folders
onderweg is. Ton ( de websiteregelaar) heeft allerlei leuke dingen toegevoegd. Het
lijkt wel of Joop de enige was die met dit weer naar buiten durfde.
7 februari CD-ROM folder ontvangen ziet er mooi uit. Baki heeft iemand die met
zijn hondenketting nestkastjes uit de bomen aan het slaan was uit het Park gezet.
Pinda’s zijn op, in de buurt niet te krijgen.
8 februari Trof bij het smeerplekken aanvullen een loerende fotograaf, hij hoopte
een Appelvink goed in beeld te krijgen.
9 februari 2 aspirant medewerkers in het Park, Sjef links) en Rene (op de rug
gezien). Na hun rondleiding gingen ze met veel
enthousiasme aan de slag. Ze kunnen net als
Selma alleen op woensdag. Het was mede door
het mooie weer druk. 2 korte rondleidingen
gegeven aan passanten. De theepauze was
informatief en gezellig. Groot enthousiasme voor
de voorbeelden van de nieuwe folders.
“Pasfoto’s personeel” gemaakt voor de website.
Pimpelmeespaartje claimt Geel 30 hoek afslag
rollatorpad naar pad om heideheuvel.
Theepauze met 2 passanten.
	
  

10 februari John moest zijn andere amandel laten knippen, dus ging de redacteur
de vogels voeren. Groene en Grote Bonte Specht lieten zich luid en duidelijk horen.
Overal dartelden Pimpelmezen.
11 februari Systeem bedacht om de bomen met nestkasten zo te merken dat het
voor insiders duidelijk is dat er een kast hangt. Enkele mannelijke Taxusbloemen
open.
14 februari Aluminiumstrip gekocht en afgetekend voor de nummerbordjes. Kan
woensdag en vrijdag op SJL terecht voor boren en knippen.
15 februari Kitty en redacteur hebben eerst versie folders bewerkt, volgende
week komt de tweede versie op tafel.
16 februari Nummerplaatjes geknipt en geboord, rest personeel ijverig met
bladruimen. John zag tijdens voeren een bisamrat van vijver naar waterkant lopen.
17 februari Mooi weer, vogels dartelen overal. Plukresten van een stootvogel
gevonden. Weer een hoop blad geruimd.
19 februari Vetbollen gemaakt en veren gedetermineerd, het was een sperwer.
Doodsoorzaak?	
  

Vetbollen harden uit op balkon

Determinatie sperwerveren

20 februari Tijdens voeren een korte rondleiding gegeven aan 3 generaties,
boomklever prachtig in beeld. Ze komen 10 april
22 februari 4 fazanten in het park 1 m 3 v. Laatste peperboompje in
bescherming genomen.
23 februari Korte rondleiding gegeven aan stel uit Berlicum. Nog nooit van
Heempark gehoord. Ze komen 10 april. Veel gevallen blad en zwerfvuil verwijderd.
Fazanten vertrokken voordat er een foto gemaakt kon worden. Korstmossengids
met zeer duidelijke foto’s aangekomen bij redactie. We gaan ons best doen om de
5 waargenomen soorten korstmossen uit te breiden.
24 februari We komen op de informatiezuil van de VVV.
25 februari Hele ochtend aan website met Ton, ‘s middags zelf oefenen, gaat
steeds beter.
26 februari Met Jurgen Nieuwkoop 5 mossen aan de inventarisatie toegevoegd.
Eerste bloeiende narcissen, mooie overgang als tijdens de Lente-excursie de
sneeuwklokjes uitgebloeid zijn.
27 februari Slecht weer, hele dag aan website gewerkt.
28 februari Foto van de eik gemaakt. Aan website gewerkt. Wat te doen met in
het park overnachtende dakloze overwogen. Probeer opvang te regelen.
Maandblad afgemaakt. Woensdag komt er alweer een nieuwe medewerker.

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

31 december

31 januari

28 februari

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-van-dalen,
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.

Voorbeeld

Een leuke natuurfilosofie is te vinden op:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/WetenschapGezondheid/article/detail/1825533/2011/01/18/Column-Kenniscafe-een-pissebedop-Ameland.dhtml.

