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Nieuws: Heempark heeft TIJDELIJK een nieuw e-mailadres
ikbenbenook@gmail.com
1 oktober Er komt een vervanger voor de bank bij de vijver. We rollen een stuk boomstam op de
oude plek. Maximale zitruimte 2 personen.
3 oktober Johan Mees stadsbioloog stuurde een mailtje, we ontmoeten elkaar in het park. en
liepen daar Stefanie Muskens, docent biologie Sint-Janslyceum tegen het lijf. Ter plekke de opzet
voor een Biodiversiteits-project op het SJL gemaakt.
5 oktober Met m/v en macht 3 “banken” gemaakt van stukken boomstam voor de opslag. Jesse
heeft een kleine bonte specht gezien. Met de stoelen erbij kunnen er nu minstens 20 man droog
zitten, als we het zeil spannen.

6 oktober Weer veel hout naar buiten gebracht. Aan poortje kruidentuin begonnen. Ter
voorbereiding van het maaien alle populieren opslag uit de graspercelen verwijderd. Waren al zo
groot dat ze uitgestoken moesten worden.

7 oktober Veel mail over leveren gereedschap, maaien en frezen met de BOR.
8 oktober Foto’s ontvangen van Harry Nogarede. Een van de mooiste, welk dier at er van? Vraag
naar Yvonne Dijkman gemaild.

Antwoord waarschijnlijk oude zwavelzwam, dader kraai / specht of een andere vogel met een
grote snavel. Voorbereiding herfstexcursie af gemaakt.
9 oktober 8 uur ‘s morgens, weer ziet er goed uit, maar buienradar voorspelt niet veel goeds
tussen 12 en 18uur. Weer viel mee en het aantal deelnemers aan de excursie bepaalt niet
tegen:10, waarvan 4 werkgroepleden,2 heemparkwerkers uit Dordrecht en 4 Bosschenaren. Weer
was meewerkend en we werden niet te nat, veel mooie dingen gezien. Vlak voor de tweede
excursie regende het flink en kwam alleen Harry een vlakbij wonende nieuwe vrijwilliger opdagen.
Hem een een uur durende rondleiding gegeven.
10 oktober Proefversie van herstelde fotoboek afgemaakt en besteld. Drukfouten zie je eerder in
een boek dan op de computer. Hopelijk alls foutloos.
12 oktober Door het slechte weer niet in het park gewerkt. Samen met Selma eerst thuis thee
gedronken en toen naar de Groenmarkt op de Meerendonk. Het was droog tijdens het stand
inrichten, om half zes begon het serieus te regen en liep bezoekersaantal snel terug. Schoolhoofd
Brede Bossche School in oprichting hulp aangeboden in de vorm van rondleidingen in het park en
cursus Heempark voor de leerkrachten. Half uur eerder gestopt. Doorweekt thuis gekomen en 2
uur lang de spullen droog gemaakt.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Kraam met schoolhoofd en Selma. Bezoekers genoeg.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Droogpartij thuis.

13 oktober De hele dag zonnig, 10 SNS-personeelsleden kwamen helpen ( 1 kwam later). Renee
en ik vingen ze op. Na een rondleiding maakte iedereen een keuze uit de aangeboden
werkzaamheden, er vormden zich 5 teams: 2 teams gingen de paden bladvrij maken en valhout
rapen, 2 teams gingen esdoorns trekken en 1 man vormde met Renee de
vijverschoonmaakploeg. De sfeer was heel leuk en de resultaten nog beter: Van de vijver werd
1/3 het dichtgroeien voorkomen. De volle kruiwagens waren niet te tellen. Van de esdoorns
werden zelfs de eenjarigen, die hun blad al hadden verloren, uitgetrokken. De twee- en
driejarigen sneuvelden ook en masse. Helaas brak bij het uitsteken van oudere esdoorns een
schop, maar nu hebben we, dank zij een idee van Joop, een gong om de theepauze aan te
kondigen. De paden zijn “brandschoon” geworden.

Vijverploeg

Door de esdoorns het bos niet meer zien.

Koffiepauze

Zittend werk.Volgend jaar met loep en pincet?

Een van de padenploegen

Record:Voor het eerst 20 m/v aan de slag.

19 oktober Beetje summiere notities door computerstoring. Aan de kruidentuin gewerkt en rest
vijver schoongemaakt.
20 oktober Maaien nog steeds niet geregeld, allerleik;usjes gedaan.
26 oktober Verder aan kruidentuin. Selma heeft de container opgeruimd.
27 oktober Kruidentuin afgemaakt, boek met kruiden compleet. Officiële opening op 2
november gepland. Selma zorgt voor gebak.
30 oktober Computer moet in reparatie, werk op computer Liesbeth.
31 oktober Foto’s van eik enz. maken. Maandblad versturen met nieuwe e-mailadres
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:mailto:ikbenbenook@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, wij stellen 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.

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.

OFFICIËLE HEROPENING KRUIDENTUIN
2 november 14.00 uur

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

Ik doe 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.

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-shertogenbosch.nl Het Park ligt achter het SintJanslyceum, Sweelinckplein, achter het Lyceum de
brug over en links aanhouden.

