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Nieuws: Heempark heeft een nieuw e-mailadres mailto:heemparkdenbosch@gmail.com
1 november Krijg door computerstoring het maandblad niet verzonden. Alle adressen naar
computer Liesbeth overgezet. Krijg ze niet verstuurd. Weinig vriendelijke mail naar BOR gestuurd
over maaien, frezen en declaraties.
2 november 8.35 uur: telefoon BOR dat de maaier over 10 minuten bij het Heempark staat. Een
uurtje het werk besproken en begeleid. Verder met verzenden maandblad. In 2 hapklare brokken
verzonden, maar naar het blijkt ook naar mensen die niet van het bestaan weten en een groot
aantal abonnees overgeslagen. Dat zoeken we morgen wel weer uit. Leuke opening kruidentuin
en lekkere taart. Veel blad en maaisel geharkt en park uitgereden. ‘s Avonds interview door Ton
Wagenaars voor het Brabants Dagblad.

Kleinere schaar was er niet.

Selma is er geknipt voor Er waren zelfs lampions opgehangen

3 november
Enorm hard gewerkt, heel veel maaisel voor
de poort gelegd. Persfotogravin heeft allerlei
foto’s gemaakt om interview te illustreren.
‘s Avonds poging gedaan om rest
maandverslag te versturen.	
  

4 november Herstelde fotoboek 50 jaar Heempark is weer vervlogen door computerstoring. Op
nieuw in de reparatie, gaat wel sneller door de vele oefening.
8 november Contact met SBB over maaisel uit de Moerputten. We gebruiken dat als zaaigoed
voor het te frezen verruigde grasland. Interview door Ton Wagenaars staat in het Brabants
Dagblad. Het is te lezen op de website onder : “in de pers”
9 november Weer heel hard gewerkt de berg buiten de poort groeit buiten proporties.
10 november Maaisel is niet weggehaald, we maken aan de overkant een nieuwe hoop.
Er komt een gemeentewagen langs die het niet meeneemt. Verjaardag Ankie en Ben gevierd.
Eerste straartmees gezien.
11 november Tijdens een rustig moment tijdens verjaardag nieuw e-mailadres aangemaakt door
Gregor ( zoon ).
12 november Folder, inlegbladen en dergelijke wijzigen i.v.m. nieuwe e-mailadres. ‘s Middags
rondleiding voor een groep mensen, wat problemen met de begintijd, maar alle problemen
opgelost. Als dank een gift ontvangen voor de vogelvoerpot. Probleem: hoe moeten we dat
verantwoorden?
13 november Alle contactadressen geinformeerd. Volgende keer doe ik het BCC, mijn hele
kennissenkring ligt op electronische straat.
14 november Service BOR staat op een laag pitje, bladafvalaanbod in de stad is te groot om
voor ons te kunnen werken.
15 november 11 m/v aan het werk. Om 15.45 stonden we gewoon op een vallend blaadje te
wachten. Vroeg naar huis. Container opgeruimd als voorbereiding om de opslag beter in te
richten.
16 november
Met 12 m/v aan het werk. Bank in container
gedemonteerd, steunen aan de wand
gemaakt en van planken voorzien. Paden
en gazons van blad ontdaan en daarna
begonnen met de grenzen van het te
frezen perceel duidelijk aan te geven en al
handmatig de zode en wortels te
verwijderen. Lastig en zwaar werk. Aan het
eind van de dag bleek het slot zoek te zijn.
Opslag gesloten met een reserveslot,
waarvan maar 1 sleutel bestaat. Morgen
verder
	
  

17 november Op jacht naar het slot. Halve container opgeruimd en het toen in gereedschapskist
gevonden. Na afloop een korte excursie aan 4 Fransen gegeven.
22 november Voorbereiding Beursvloer ‘s-Hertogenbosch, het ruilen van “diensten en
materialen” tussen vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven. Wij zoeken een grotere opslag.
23 november Druk met drukwerk, paar pakken kringlooppapier dat geschikt is voor printers op de
kop getikt. Voor de poort van het park lagen 2 grote hopen: de ene het lang geleden bestelde
Gazol en de andere scherp zand.
We gingen er direct mee aan de slag.

Wim, als zoon van een agrariër, bedacht een wals. Nu er veel werk is , zijn er veel zieken. Met 5
man halverwege het bospad begonnen. Als een kant van het pad af is de rest vanaf de andere
kant benaderen
24 november Verder met paden verharden, we konden nu vanaf 2 kanten werken. Joop en ik
vroeg weg naar Beursvloer. De vraag om de grotere container werd niet vervuld, maar nuttige
adviezen gekregen. We gaan sloopbedrijven erom vragen. Canon zal onze folder 1000 x gratis
afdrukken, in ruil voor een fotoboek 50 jaar Heempark. De Kleine Meierij ruilt een snel opzetbare
partytent voor 4 rondleidingen voor hun personeelsvereniging.
25 november Op jacht naar container, na enig gegoogle een bedrijf gevonden dat voor
transport afgekeurde containers verkoopt. We gaan ze bekijken en tevens de mogelijkheden
van transport naar het park onderzoeken. Container plus transport 615 euro.
28 november Na een kort mailcontact op vrijdag met de Kleine Meierij, hebben zij de perfecte
partytent voor ons gevonden. Tegenprestatie wordt nader bekeken. Hopelijk halen we de krant
ermee.
29 november Zoveelste proeflezing fotoboek, haal er nog steeds voutjes uit.
Gereedschapscertificaat ontworpen, de nog binnen de werkgroep te bespreken begroting
ingediend.
30 november Bemoedigende berichten van de BOR over opslag. Verder met het paden
verharden en bladharken. We komen Gazol tekort. Voorlopige/definitieve plaats nieuwe
container buiten de poort. Begroting besproken, niemand zag er problemen in. Selma schrijft
een persbericht over de gereedschapsaktie. Er kwamen 3 bezoekers die ons op de Beurs-vloer
bezig hadden gezien en zich toen realiseerden dat ze een tijd niet in het park geweest waren.
Oud ijzer opgeruimd. Maandverslag afwerken.

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.

GEZOCHT
Mensen die willen inventariseren, vooral korstmossen, 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
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De werkgroep is het laatste jaar sterk gegroeid, we komen
vaak gereedschap te kort. Een idee van Joop: veel

Mevrouw Tuinman-Gardeniers,

mensen hebben ongebruikt gereedschap in de schuur of

heeft de werkgroep een groot plezier gedaan

garage in de weg staan. Om de gemeente niet te veel te

door het schenken van haar overtollig
tuingereedschap.

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

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

gesprek. Indien gewenst met uw favoriete dier of plant, in
het voorbeeld ( niet op schaal) staat de wateraardbei.

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
'In de Roos’ 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.

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.

