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1 april Tot nu toe 3 reacties op “Als u dit niet heeft gelezen” ;-)) Lekker bezig geweest
met declaraties, planning, inventaris opslag en nog veel meer.
2 april Met begroting, declaratie en wensenlijst naar de BOR, Baas Henk met vakantie
10/4 weer terug. BOR heet sinds kort : Realisatie en beheer openbare ruimten. ( Reborn;-)?
Zal volgens vervanger direct contact met ons opnemen bij terugkomst.
Voorbereiden lezing In De Roos, aanpassen aan lente in het Heemparkboek.
3 april Even paniek: PPS voor 4/4 was niet goed overgekomen.Om 22.45 uur weer op orde.
4 april Ging even 2 stengeltjes Pitrus plukken

voor de lezing. Waar Post-it stickers al
niet goed voor zijn. Op het hangslot van
de opslag: Cor, de steenuil zit op de kast,
stilte a.u.b. Zie fotoalbum Actie op de
website.
Lezing in de Roos trok +50 toehoorders.
Volgens organisatoren een heel ander
publiek dan normaal. In plaats van een
fles wijn een bijdrage aan de kas
ontvangen. Publiek gaf blijk van
waardering door meer dan € 25 in de
collectebus te stoppen.

8 april Lente-excursie bijna 40 deelnemers, bloei was wat achter gebleven, maar toch hele
mooie dingen gezien. Weer vergeten een groepsfoto te maken.
11 april
Uit voorzorg de partytent opgezet. Het gaat steeds
vlugger, maar met minder dan 4 personen gaat het
niet. Sterk wisselend weer. Zon, flinke hagelbui en
weer zon. De berg bladeren voor de poort weer
aangevuld. Materiaal voor de presentatie van 12
april verzameld. Look-zonder-look, daslook en
munt om te proeven en aan te ruiken, mossen om
te voelen en ruiken, takken met korstmos en
blaasjeskruid om naar te kijken.
Mos ruikt helemaal niet lekker.

12 april
‘s Morgens een voordracht over de “Lente in het
Heempark” gegeven in de dependance van het
bejaardencentrum de Grevelingen. Veel voelproef- ruikmateriaal meegenomen. Bij het voelen
van mos “Wie rusten wil in ‘t groen woud”
gezongen. Wederzijds zo goed bevallen dat we
zoiets herhalen in de herfst. Weer veel blad naar
buiten gereden.
Maar veel belangrijker: het platgelopen driehoekige perkje achter het publicatiebord in ere
hersteld. Het Gazol dat er lag naar het bospad gekruid en zover dat mogelijk was gegraven
tot zwarte grond. Wortels van struiken en bomen maakten diep spitten onmogelijk. Gat
gevuld met bosgrond van een stormschade plek. Ingezaaid met bosrandzadenmengsel.
Afgezet met rood-wit lint.
13 april Telefoontje van Sint-Janslyceum (SJL) over de mogelijkheden van een stage voor
3 leerlingen. Waarschijnlijk veel roosterproblemen. Zij mailen wanneer ze in hun rooster op
het zelfde moment vrij zijn. Dan wordt het 1 op 3 begeleiding. Liesbeth heeft poster en
folders gewisseld in de Vughterstraat.
14 april Rondje posters en folders in de binnenstad gemaakt. Alleen de hotspots als VVV,
in de Roos, Knillis en Bieb. Rest volgende week.
17 april Tijdens rondbrengen affiches Zomerexcursie ontdekt dat mocht de website van
het Heempark overlijden: Stadsarchief 's-Hertogenbosch bewaart alle maandverslagen.
Lezing bejaardencentrum “De Taling” afgemaakt.
18 april
Aanwezig bij de start van de Moerasdraak. Leuk
programma voor schoolklassen ontwikkeld door
SBB. In het Bossche Broek hebben ze de ruimte
voor allerlei “woeste”activiteiten buiten de paden.
Zoiets zou in het Heempark niet kunnen.
‘s Middags presentatie in de Taling. Het
programma gaat vorm krijgen. Ruiken, voelen,
proeven, horen en zien. De helft van de
deelnemers heeft waterkers gezaaid in een potje
voor op de kamer. Zingen lukte ook deze keer weer.
We komen in de herfst terug. Inhoud “Natuurkoffer Herfst” nu al in ontwikkeling. In het park
is iedereen enthousiast over de ontwikkeling van de ondergroei. Hopelijk blijft er nog wat
blad liggen waarin vogels kunnen scharrelen. ‘s Avonds telefoon van Sep Krijger, hij komt
volgende week helpen bij het opzetten van een goede financiële administratie.

19 april
Vroeg in het park, boschyacinth steeds verder in
bloei. Joop heeft een hulpmiddel gevonden voor
het tekort aan kruiwagens. We kunnen een derde
wagen goed gebruiken, maar waar laat je die in
de opslag. Het record van 1500 volle kruiwagens
per jaar het park uitrijden zal op de manier nooit
meer gebroken worden. Elke rit telt voor vier. In
de theepauze gesprekspunten met Reborn (BOR)
doorgenomen. Berg bladeren voor de poort nog
steeds niet opgehaald en Gazol niet geleverd.
20 april Telefonische reactie gekregen op de mail naar Reborn: volgende week is de hoop
voor de poort weg en 4 m2 Gazol binnen de poort gestort.
21 april Afspraak met SJL afgerond, dinsdag starten Rick, Jacob en Leon uit H3 met hun
stage.
24 april Gazol was afgeleverd en bladerenhoop weggehaald. Stage begon op 2/3 kracht,
een van de 3 moest nablijven wegens verslapen. Leon en Rick aan de slag met bospad
verbeteren. 20 meter aangelegd tot dat het begon te regenen. De afspraak is regenverlet
telt voor de helft als werktijd. Met de opdracht de website te bezoeken naar huis gestuurd.
Op weg naar huis de laatkomer nog gesproken.
25 april
Er ging iets moois op mijn mouw zitten. Wie wat het is? Alle
aanwezigen aan de slag met Gazol. Begin zijpaden duidelijk
gemaakt, sommige hoeken begonnen op 3 baanswegen te
lijken. Jan Aantjes bracht een kruiwagen vol bruikbare
planten mee. Cor had ook goede aanvullingen bij zich. Alles
verdeeld over kweekplek, kruidentuin, perk bij de voordeur
en kale plekken in het park. Monumentenbordje eindelijk
definitief. De stagiaires een rondleiding gegeven tot het te
hard begon te regen. Het filmpje van het blaasjeskruid op
telefoon bekeken. Restant van de middag weer regenverlet.
Ze komen in vakantie op de normale werktijden.
26 april
Er was door het herstelde perk gelopen, bordje en
dovenetel eruit getrokken. Bergen verzet.
Rondgang heideheuvel gemaaid en duidelijk
gemaakt met Gazol, dit voorkomt te brede paden.
Daar waar vorig jaar veel gelopen was en veel
zuring op kwam deze gestoken. Het wordt een
minimaliseer esdoorn en zuring jaar.
Meidoornhaag komt langs het hek als windvang

27 april Telefoon van John, het eindejaarsfeest SJL ( LSD= Laatste School Dag) loopt door
tot in het Heempark, voor de zekerheid de school gebeld.
28 april Controle park.Totaal geen rommel in het park. Maar zoals 30 april bleek, ik kijk
alleen maar naar groen. Publicatiebord totaal in verwarring. Door heel hard op de achterkant te slaan springen de magneten los en vallen de geplastificeerde affiches naar beneden
30 april Foto’s gemaakt van muur enz. Er vlogen meerder oranjetipjes. Kunststofvoorkant
publicatiebord erg bekrast. Cor en Sylvia ook in het park. Cor ontdekte bloeiend
waterdrieblad en Sylvia knikkend nagelkruid en bosaardbei. Bord met 2 zijdigplakband
hersteld. Nieuwsgierig naar de tijd dat het blijft hangen
Vroeger stonden hier foto’s van actuele situaties respectievelijk: de eik, vijver, plantenmuur
en “ luchtfoto “ vanaf ± 40 meter hoog. We stopten met deze foto’s toen de muur 1 jaar
oud was geworden. Nu krijg je alleen de ontwikkeling van de muur en het afgeplagde
gedeelte te zien. Dit zullen we vele jaren volhouden. Vind je dat jammer dan kan je op het
bekende adres een fotoserie, van eik, vijver of luchtfoto aanvragen, of op de website de
maandverslagen bekijken.

Boven 4 april 2011, onder 30 april 2012

Afgeplagde gedeelte bloemenwei, groene deel op de voorgrond is spontane ontwikkeling en
het grijze deel is in gezaaid met een akkeronkruiden/bloemenmengsel met wel 160 soorten.
Ontwikkeling in 1 maand: Groen waas, met helaas weer veel lidrus.

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 openhaardbezitters 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.
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. Beviel het verhaal “Heemparkmijmeringen” van Bob Cremers? Laat
het ons weten. Was het bron van inspiratie? Doe een poging.

Om onze kas te spekken verkopen wij T-shirts en linnen tassen met
Heempark opdruk en Uw voornaam. De kas moet gespekt worden om
de gewenste 20 voets container te kopen. We krijgen subsidie via de
BIG, maar komen nog een fors bedrag te kort. Een gift mag natuurlijk
ook.Binnen ’s-Hertogenbosch bezorgen wij gratis.
Tas: €12,50, T-shirt: € 15 op giro 655491724, t.n.v
H. van Bennekom, onder vermelding van voornaam, bezorgadres in ’sMarianne, bedenkster van de actie.

Hertogenbosch en maat shirt. Buiten ’s-Hertogenbosch ophalen tijdens
werktijd of een afspraak maken over ophalen: 073-6149520

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 ook.

ZOMEREXCURSIE ZONDAG 8 JULI 14.00 EN 16.00 UUR
Het weer hebben we niet in de hand, maar wat voor weer het ook zal zijn, de mooiste planten
staan in bloei en het insectenleven is uitbundig. U krijgt ook uitleg over het Bijenhotel. Als de
zon schijnt zal het kikkerconcert uitbundig zijn. Het insectenetende Blaasjeskruid staat in bloei
in de vijver, in de bosrand bloeien Kaasjeskruid en Doornappel en op de heideheuvel staat de
Blauwe Knoop op losbarsten. 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. Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak voor een
rondleiding op een ander tijdstip:
Ben van Bennekom, 073-6149520 of HEEM PARKDENBO SCH@ GM AIL.CO M
Bezoek onze website: http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl

Schenker partytent

Drukt onze folders gratis af.

Vindt u uw brievenbus te vol worden door ons Maandverslag, er is een oplossing:
Afmelden voor de mailing, want elke 2e dag van de maand staat het verslag op onze
website. Gewoon in uw agenda zetten: Maandverslag Heempark, met een link naar
http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/maandverslagen
Heeft u de mogelijkheid heeft om de posters te printen en op een gunstige plek op te
hangen? Wij zullen u dankbaar zijn. Kunt u niet zelf afdrukken en u woont in
’s-Hertogenbosch mail dan uw adres naar mailto:heemparkdenbosch@gmail.com en uw
krijgt de poster thuis bezorgt.
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ZOMEREXCURSIE
8 JULI 14.00 EN 16.00 UUR
Het weer hebben we niet in de hand, maar wat voor
weer het ook zal zijn, de mooiste planten staan in bloei
en het insectenleven is uitbundig. U krijgt ook uitleg
over het Bijenhotel. Als de zon schijnt zal het
kikkerconcert uitbundig zijn. Het insectenetende
Blaasjeskruid staat in bloei in de vijver, in de bosrand
bloeien Kaasjeskruid en Doornappel en op de
heideheuvel staat de Blauwe Knoop op losbarsten.
De excursies zijn 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 of via
heemparkdenbosch@gmail.com een afspraak (ook voor
doordeweekse dagen ) maken.

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

