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1 septem ber Bevestiging gekregen over de aanwezigheid van Wespendief.
3 septem ber Artikel geplaatst op Den Bosch Dichtbij.

http://denbosch.dichtbij.nl/regio/wespendief-breekt-nesten-open
zie ook: http://www.wadden.tv/archief.aspx en gebruik dan de zoekfunctie met term
wespendief. Je kunt dan een filmpje zien van Marc Plomp.
http://brabantn.ws/tTv via @Om roepbrabant
We haalden zelfs Teletekst van Brabant Nieuws van Omroep Brabant

5 septem ber Gekke dag: kruiwagen lekke band, boomstammen geschuurd,
zitstammen bij opslag ontschorst, kettingzaag gerepareerd, slaper achter de opslag
breekt grote takken van de Taxus af, veel distels , bramen en waterpepers verwijderd
wespen repareren ijverig verder, Bieb vraagt nieuwe folders ( in 1 maand meer 50
meegenomen door lezers ). Herfsttijloos in bloei en Heideheuvel helemaal blauw.

Stadia reparatie

31 augustus

5 september

6 septem ber Met weinig mensen veel werk verzet, alle maaisel het park uit met behulp
van maar 1 kruiwagen. Anky deed dat emmer voor emmer. Rondleiding voor zondag
voorbereid. Eindelijk de tamme kastanje gevonden. Een miserabel struikachtig geval.
9 septem ber O pen M onum entendag Begon slapjes, maar even voor 2 uur brak het
los. Totaal meer dan 100 bezoekers, zo druk dat we zelfs geen enkele groepsfoto konden
maken. Laatste bezoekers pas om 17.30 uur vertrokken. Wat wel opviel was dat voor
veel mensen het Park moeilijk te vinden was. Het is nu tijd om, eindelijk, de
bewegwijzering te verbeteren.

“Standwerk”

12 septem ber 3 enthousiaste
jongelui van Helicon Groen
dierverzorgersopleiding
kwamen met minimale voorlichting
vanuit de school een promofilmpje
maken. Ze zullen de resultaten op
YouTube zetten.

Wespendief weer actief, deze keer schade niet zo groot. Nestkasten schoongemaakt,
stammetjes geborsteld en motorzaag van de plank gevallen, daardoor olie over de motor
gelopen. Zaag wil niet meer starten. Veel later tot de ontdekking dat de terugslagrem in
werking was getreden.
13 septem ber 1 Rondleiding. Tijdelijk een kleine kruiwagen te leen totdat band
gerepareerd is. Nestkasten schoonmaak, waterpeper trekken en boomstammen schuren.
Marco komt donder a.s. helpen bij rondleiding Alzheimer-groepen.
15 septem ber
Vrijwillersm arkt: resultaten 7 mensen willen
graag maandverslag ontvangen, 1 advies voor de
reparatie kettingzaag, 1 werver van Galant komt
het Heempark bezoeken. 22 gesprekken gevoerd.
Van die 22 wisten er 15 niet van ons bestaan af.
Boschtion.com vroeg om een jaarverslag. Één
bezoekster is bereid om onze artikelen kritisch te
beschouwen op onjuist taalgebruik. Handleiding
gekregen om relaties met gemeentediensten te
versoepelen. Enige minpuntje: milieuonvriendelijk
gebruik van verlichting d.m.v. knoopcellen. Al
met al een geslaagde dag.
Thuis gekomen meldde John de waarneming van een IJsvogel die vanochtend vroeg het
Park aan het verkennen was. Waarschijnlijk een juveniel.
16 septem ber Hele kettingzaag doorgemeten kon niets vinden. Met Ineke en Wim Slort
naar het park. Poging gedaan door Ineke om de zitstok bij het IJsvogelnest te
herplaatsen. Lukte niet. Wij doen woensdag een poging.
19 septem ber ‘s Middags bezochten 22 bewoners van de Zuiderschans het Heempark.
Eerstejaarsleerlingen Verzorging van het KW1C, onder leiding van docente Cecile de
Bruyn, zorgden voor het duwen.

Cor, Sjef en Ben gidsten. Het weer werkte mee was, de mooiste bloemen stonden nog in
bloei, er waren veel paddenstoelen te zien de vogels waren goed hoorbaar en er vlogen
veel vlinders. We proefden van de Waterpeper en Taxusvruchten. Dit jaar waren er,
helaas verder weinig vruchten. We gaven uitleg over het de paddenstoelen, nestkasten,
vleermuiskasten, de wespendief, steenuilenkast met broedresultaat en de plantenmuur.
We kwamen tot de ontdekking dat een deel van het heidepad verbreed zal moeten
worden.
20 septem ber Was het nog drukker. In totaal kregen 60 leden van de Alzheimer
Vereniging, in 3 groepen gesplitst dezelfde rondleiding onder leiding van Marco, Cor en
Ben. Veertig anderen maakten een wandeling door het Sterrenbos aan de hand van een
IVN-ommetje.
25 septem ber Artikel geplaatst over de rondleidingen op

http://denbosch.dichtbij.nl/bosschenaren/was-heel-druk-heempark.
26 septem ber Aanwezig: Cor, Sjef, Selma, Amed en Joop. Selma heeft de kruidentuin
weer eens gekuist en die staat er weer mooi bij. De kettingzaag weer gemonteerd met
de nieuwe ketting en zwaard, daarna zaagde hij als een warm mes door de boter.
De boomstammetjes uit de container netjes recht gezaagd.
Van de stammen die nog bij de vlindertuin lagen 9 stukken van 20 cm breed gezaagd om
er bijenhotels van te maken. Het aanloop pad naar het bospad wordt verbreed, Amed is
daar mee begonnen onder leiding van Cor. Er is een idee om een weggeslagen stuk kant
op te vullen met materiaal uit de vijver zodat daar wat gaat groeien om te voorkomen
dat er meer afkalft.
27 septem ber Vandaag waren er Ankie, Rein, Harry, Ahmed, Marco, René en Joop.
Marco en René hebben de 9 stammetjes voor het bijenhotel van bast ontdaan en
schoongemaakt, kan het mooi drogen.
De rest heeft het aanloop pad naar het bospad verbreed en het is helemaal klaar.
30 septem ber Blauwe knoop bijna uitgebloeid op de restanten: 4 witjes, 1 bruin
zandoogje en een rode libel op de plantenmuur. ( net boven het midden van de foto. )

Ontwikkelingen afgeplagde gedeelte op 30
september 2012. Het gaat er slordig uitzien. Na
de Herfstexcursie wordt alles gemaaid.

Wespennest is nu bijna waterdicht.

Een luchtfoto ontdekt, gemaakt tijdens de overstroming van 1995.

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. Welke trouwe lezer
en bezoeker lijkt het leuk om eens een stukje over haar/zijn ervaringen in het Heempark
te schrijven? Mail het 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. U kunt altijd uw waarnemingen melden in de rubriek “iets leuk
gezien?” op onze website.
W egens het geringe succes is de T-shirt actie m et ingang van 1 oktober
gestopt.
Op giro 655491724 t.n.v. H. v. Bennekom en/of J.Neefs, kunt u natuurlijk altijd iets
doneren.

AGENDA:
De werkgroep is elke woens- en donderdagmiddag van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur in
het Heempark aanwezig. In de zomermaanden om 14.00 uur rondleiding. De poort is dan
open voor brede scootmobiels. Een dagje meewerken kan natuurlijk ook.

7 OKTOBER 14.00 & 16.00 uur
H E R F S T – E X C U R S I E
Speciale aandacht voor paddenstoelen, doortrekkende vogels en vruchten. Indien
gewenst kan ook een korte voorlichting over wintervoedering van vogels gegeven
worden. Omdat de bomen bijna kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem dus
een kijker mee. Het rollatorpad is goed begaanbaar, voor het bospad zijn stevige
schoenen aan te raden. De excursies duren ongeveer 1,5 uur. U hoeft zich niet
aan te melden, maar als u met een familie- of vriendengroep wilt komen , meldt
dit dan telefonisch: 073- 6149520. Wij kunnen dan voor meerdere gidsen
zorgen. Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het Sint Jans Lyceum,
daar de brug over en links aanhouden.
Als de tijden u niet schikken, dan kunt u altijd, op hetzelfde nummer een afspraak
( ook voor doordeweekse dagen ) maken. Kosten voor rondleidingen, met groepen,
buiten de normale tijden: € 25 per gids.
Schenker partytent

Drukte onze folders 1000 x
gratis af.

