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1 december Tijdens inloopochtend over de stadwalzone/parkeergarage gesproken met 

Kinderboerderijmensen. Suggestie gegeven om een Natuurspeelplaats toe te voegen. Nuttige 

bomen kunnen van de stadswal komen, daar wordt genoeg gerooid. 

2 december Een dagje gestoeid met bonnetjes en facturen. Lastig als je geld uit vier bronnen  

op 1 giro druppelt. Administratie nu in orde. 

4 december  

Vanochtend vroeg een telefoontje van Frank van Lexmond van  

Schadebo of we zo vriendelijk wilden zijn om het beloofde 

stellingmateriaal op te komen halen. 

Joop gecharterd en meer dan 20 plankendragers mee gekregen met 

de belofte dat als we tekort kwamen we alleen maar hoefden te  

bellen voor een aanvulling. Morgen, met zijn allen, voor de eerste  

keer deze herfst vogels voeren. Als het slecht weer is direct daarna  

bij redactie thuis gidsen cursus. 

 
 

Frank van Lexmond 

5 december Terwijl iedereen blad verwijderde de vogels gevoerd. Het weer was tegen de 

verwachting in zo goed dat geplande binnenshuisactiviteit niet door hoefde te gaan. Park zo 

goed als schoon. Kregen verschillende commentaren op de schone paden, variërend van 

prachtig tot we willen graag met onze voeten door de blaadjes schoffelen.  

6 december Verder met blad verwijderen en vogelvoeren. Weer was weer tegen de 

verwachting in dus droog. Weer vergeten het aantal kruiwagens te tellen. Afvalbakken door 

gemeente afgesloten. 

7- 11 december Dagelijks vogel voeren, de ene keer hele park wit met vallende 

sneeuwklompen en dan weer groen en regen. Smeren doen we even niet, de eksters worden  

te handig. De emmer die aan de banktafel was opgehangen om vuilnis in te doen heeft tot 

zondag goed gewerkt maar is toch in elkaar getrapt. 

12 december Met maar vijf man in het park, achter de vijver  

het moerasland ontbladerd. Konijnen hebben midden in de  

fundering een hol gegraven en bosmuizen zijn weer in de  

opslag doorgedrongen, met als resultaat een leeg gegeten 

pindasnoer. Geoefend met loeps. 

 

 

 



13 december Verder met harken en uitrijden. Mezen eten per dag een koker pinda’s leeg. 

Heel gezellig pinda’s zitten rijgen. Gaat niet heel erg vlug. 

14-16 december Alle dagen gevoerd en muizenval gecontroleerd. 

17 december Muizenval bevatte een huismuis, had voorraad pinda’s opgegeten. Binnen 

een dag van de honger overleden. Pinda snoeren zijn ook binnen een dag leeg. 

18 december Mail naar R&B over betaling container leverde veel verwarring op. 

Aanbetaling gedaan om de girorekening met een zo laag mogelijk saldo aan het eind van het 

jaar te kunnen afsluiten. Als alles loopt, krijgen we de 20-voeter met een minimale betaling 

van onze kant dit jaar nog op zijn plaats. 

19 december Folders in de stad aangevuld. Blad op de heideheuvel is nu bijna helemaal 

weg. Gebroken van top van dode berk zo neer gelegd dat vanaf het bospad de ontwikkeling 

van de Berkenzwam makkelijk gevolgd kan worden.  De hoeden staan verticaal en we hopen 

dat binnen afzienbare tijd zich horizontale zullen ontwikkelen. Weer pinda’s geregen. Twee 

snoeren van 50 cm opgehangen. Kokosnoot gebroken en 2 grote stukken aan boom 

gespijkerd. Probeersel. 

20 december Leuk dagje. Folders naar Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 

gebracht, lamineersheets gekocht, voor de gidsen 5 fotosets parkvogels op maat afgedrukt, 

vetbollen, smeer en cakes gemaakt, iedereen afgebeld wegens het weer, vogels gevoerd. 1 

meter pindasnoer per dag in blijkbaar niet voldoende. Pindasnoer materialen mee naar huis 

genomen. Fotosets lamineren. 

21 december Verder met foto’s lamineren tot het droog werd. Vogels voeren en posters 

verspreiden. Verder met lamineren. Sets klaargemaakt. Smeer gemaakt. 

22 december In het park alles rustig en schoon, voor de poort was een groot blik 

opgeblazen en een prullenbak van de afsluiting ontdaan. Restant posters in de stromende 

regen bezorgd. 

23 december 13.20 uur. Net terug van vogels voeren. Pindakoker ( inhoud ± 400 gram) 

helemaal leeg. 2 vetbollen tot op het touwtje kaal. Bollen, cakes en smeer gemaakt. Met een 

leernaald gaat het pindarijgen veel sneller. In een kwartier een snoer van  ± 1 meter, 

Er gaat meer tijd in de voorbereiding thuis zitten dan het verspreiden in het park. 

24 december  

 

Voeren duurt 45 minuten eer alle bollen, 

smeerplekken, voederplanken, pindakokers, 

cakehouders en appelprikpunten 

gecontroleerd en aangevuld zijn. Kokosnoten 

zijn geen succes. Administratie bijwerken is 

weer opgang gekomen. Kerstversiering 

opgehangen. 

 

25 december Gaai zit op de pindakoker, staartmezen zijn er weer. Minstens 7. Gingen op 

een afstand van ± 1 meter van me vandaan, op een vetbol zitten. Snoer “kerstversiering” 

helemaal leeg. Bodem is doorweekt en een konijn heeft sneeuwklokbolletjes opgegraven. 

 

 



 

26 december  

  

Hazelaar in bloei 

en een hele 

reeks kleine 

paddenstoelen 

ontdekt. 

Vermoedelijk  

taailingen. 

27 december We hebben nog maar 2 dagen om dit jaar de nieuwe container te plaatsen. 

Op mail naar B&R nog geen antwoord. In het Park begonnen met een rondleiding voor het 

personeel om de taailingen en bloeiende hazelaar te laten zien. Onderweg bij Judasoren 

korte versie van Judasoren-sprookje verteld. Redacteur reeg pinda’s en Ahmed, Sjef, Joop en 

Cor bemoeiden zich met de laatste blaadjes op de Heideheuvel. Op de zijkant van de 

voederplank zitten meniezwammen. 

28-31  december Vogels voeren, afrekening giro boeken smeer maken enz. Maandverslag 

versturen met  De allerbeste wensen voor het komende jaar. 

  

VOLG ONS OP TWITTER VIA 

www.heempark-s-hertogenbosch.nl 

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. 

 

Wegens het geringe succes is de T-shirt actie met 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.  

 

 



WINTEREXCURSIE 
ZONDAG 13 JANUARI 14.00 en 16.00 UUR 

U kunt dan meedoen aan voorbereiding op de landelijke tuinvogeltelling van 19 en 20 januari.  

Er wordt ook een demonstratie van de juiste manier om vogels te voeren gegeven. De 

excursies duren ongeveer 1,5 uur. Warme kleding en verrekijker aanbevolen.  

We demonstreren ook het gemak van vogelherkenning apps op uw smartphone. 

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.  

NATIONALE VOGELTELLING 

ZONDAG 20 JANUARI 9.00 UUR TOT 12.00 UUR 

Kleedt u warm, neem uw verrekijker en fototoestel mee. Wij serveren 

alleen maar gekoelde dranken, maar zorgen wel voor beschutting bij regen 

of sneeuwval, naslagwerken en 1 telescoop. 

 

Schenker partytent 

 

Hier stond het logo 

van een printerfirma 

die onze folder 

gratis afdrukte, 

maar dat niet meer 

doet 

Ontwerpers van de 

decoratie opslag 

 

 
Schonk de  

Iplankendragers 

voor het magazijn 

 
 

Ontwerper van 
onze succesvolle 

folder 

 
 

Schonk de verf 
voor de buitenkant 

opslag 

 
Metselde 

onze plantenmuur 

Deze bedrijven 

steunden ons via de 

Beursvloer 

‘s-Hertogenbosch 

Ook een  plaatsje op 

onze sponsorplaquette? 

Informeer naar de 

mogelijkheden.  

Het zijn er vele. 

 
Heeft  u de mogelijkheid om de poster te printen en op een gunstige plek op te 

hangen? Wij zullen u dankbaar zijn. U kunt ons ook bellen of mailen, dan krijgt U  

( als U in ‘s-Hertogenbosch woont ) een excemplaar in uw brievenbus thuis. 

mailto:heemparkdenbosch@gmail.com 

 



 

 
W I N T E R E X C U R S IE 

ZONDAG 13 JANUARI 14.00 + 16.00 UUR 
Nadruk op overwinterende vogels en het voeren 
er van. Voor beginnende vogelaars demonstratie 
van vogelzoekprogramma op uw smartphone.  
 

s  
 

Nadere inlichtingen telefonisch 073-6149520 of 
op onze website www.heempark-s-
hertogenbosch.nl / Het Park ligt achter het Sint-
Janslyceum, Sweelinckplein, achter het Lyceum 
de brug over en links aanhouden. 


