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1 november Container opgeruimd. Paden geharkt. Tent onnodig opgezet, het bleef droog. 

In de omgeving van de kruidentuin eindelijk er aan toegekomen van het afzetten van een  

deel van het hakhout. Hele mooie stammen zullen gebruikt worden om de fietsenstalling uit te 

breiden.  

 

 

 

2 november Eindelijk was het zover: Container verplaats. Kraandrijver was niet instaat het 

geheel horizontaal te houden, Naar links en rechts scheefgehouden. Gevolgen: Boekenplanken 

leeg, gereedschap uit de houders en dat 2 keer. In de container ligt een grandioos Mikadospel. 



 

Tikkie scheef, is erger. Kijk maar naar horizon 

 

Kale plek met te verwijderen  

fundering. De nieuwe container  

komt iets gedraaid te staan in  

ver band met de bomen. 

 

Bijna op zijn plaats. 

 

          Mikadospel 

 

 

 

6 november Met z’n tweeën  in 4,5 mensuren de container opgeruimd 

 

Detail chaos 
 

In principe opgeruimd 

 

 

 



 

7 november  

 

Na enige discussie plaats voor de grotere container bepaald en uitgezet. Begonnen met een 

gleuf te graven. 

 

14 November Sleuf verder uitgegraven. Een goede bekende van Joop heeft m.b.v.  

laserwaterpas piketten uitgericht. Tegelijkertijd werd er veel blad gekruid en container 

opgeruimd. Korte rondleiding gegeven, als dank werd de collectebus bijgevuld. De eerste 

stoepranden richting fundatie gedragen. Besloten het klapzand in te wateren. 

15 november  

 

Eerste steen in aantocht 

 

Vooral de hoeken vragen aandacht. 



Na het inwateren, bijna de helft van de stenen gelegd. We wachten met de afroep van de 

grote container tot we zeker weten dat de fundering af is. 

19 november Vooruitlopend op de feestelijke plaatsing van de container kregen we van Ben 

van Sleeuwen (PRIMERA) een fles champagne. Besloten de fles niet kapot te slaan maar er 

mee te toasten. Dopen doen we met vijverwater. 

20 november Eerste dag van de stage van Jonice, met haar vader eerst een rondleiding 

gegeven toen waterdiertjes geschept. Water was zo dierarm dat we thuis alle apparaten 

hebben doorgenomen ( 2 soorten microscopen). Besloten waterdiertjes onderzoek op een laag 

pitje te zetten en vanwege de lange reistijd  dat Jonice bij haar thuis vetbollen gaat 

produceren. 

21 november Verder met de fundering, halverwege zijn Joop en Wim cement gaan halen om 

de kieren en spleten te kunnen dichten. 

22 november Fundering af, gelijk Henk Verschuur  foto gemaild met verzoek de bestelling 

van de container te plaatsen. We gaan een tijdcapsule maken voor het nageslacht. Als over  

X jaren de container weer te klein is geworden zal men een in kunststof en glas verpakt 

document vinden met datum insluiting. Het A-4tje is voorzien van foto’s medewerkers en in de 

hoop dat er nog een methode is om het lezen een USB-stick met alle maandverslagen en 

overzichtfoto’s van het park. 

 

 
Birgit Liem, studio Limon, 
vol ideeën voor ontwerp. 

Met Joop om 15.00 uur naar Avans Hogeschool voor de Beursvloer. Het enige wat niet lukte 

was het laten drukken van onze folder. We hebben: 

 een ontwerpster voor de decoratie buitenkant container, Studio Limon 

 verf en primer, SPS  

weten te ruilen voor elk een klein logo op de container  en rondleidingen voor personeel. 

 stellingmateriaal voor de inrichting incontainer, Schadeloo Proffesioneel 

 en een excel-programma  voor de boekhouding, Sars Interim 

 weten te ruilen voor rondleidingen van personeel. 

25 november Waarschuwing voor vallende takken opgehangen, de wind blies het hele 

publicatiebord in de war. 



27 november Met Joop naar Susteren om container te bekijken.( Onderweg samen over 

inrichting zitten nadenken.) Alles heeft wel een deukje of een bobbel maar het mooiste model 

uitgezocht. Telefonisch overleg met R&B (nieuwe naam BOR). Morgen beslissen ze. 

’s Middags stagiaire Jonice in het park, tijdens het wachten op haar een nieuwe waarnemer 

“opgedaan”. Ben Selten meldde 2 Kleine Bonte Spechten. Met Jonice het wateronderzoek 

afgeblazen ( te laat in het seizoen om goede resultaten te krijgen ), zij heeft thuis 12 vetbollen 

gemaakt. In het Park ontdekte ze dat de dode berk bij de omheining door de storm 

halverwege is gebroken. Ligt heel veilig in een vork van nabije boom. Lijkt ons leuk om de 

ontwikkeling van de nu verticaal staande Berkenzwammen te volgen. 

 

Uitverkoren container 
 

Gebroken top ligt heel veilig 
 

Jonice krijgt wel een zeer veelzijdige stage: wateronderzoek, vetbollen maken, foldermateriaal 

snijden en vouwen, lamineren posters en ondertussen veel mondelinge informatie over het 

Park.  

28 november Massaal aan het harken. Komen kruiwagens tekort. Verplichte rustpauzes. 

Bezoek Monika van Galant over stageplaatsen. Zij zoekt een hele week werk voor een Mbo-

schoolklas, dat kunnen wij niet behappen. Brigitte Liem kwam de situatie opnemen. In het 

ontwerp komen planten dieren. Natuurlijk IJsvogel, Blaasjeskruid, Dwergvleermuis en Konijn. 

Oorkonde valt in de smaak.   

29 november Met Joop naar een bouwmarkt om 4 rekken te kopen, liepen daar tegen UB-led 

verlichting aan, het waren de laatste 2 strips kregen 50% korting.  Cor en ik hebben aan het 

eind van de dag teruggekeken naar 2005. Werk waar we een maand over deden is nu m.b.v. 

bladblazer en veel personeel binnen een week geklaard. Het verhaal van de container 

uitgelegd. Als alles gaat zo als wij hopen, hebben we binnen afzienbare tijd een bijna 

ongedeukte groene 20-voeter. Aan de Beurs-matches om hun logo’s gevraagd. Zie onderaan 

verslag en op de binnenzijde opslag.  

30 november Henk Verschuur van R&B ( vroegere BOR ) beloofde met de hand op 

zijn hart: In december komt de beste container die we ons kunnen veroorloven. 

Binnekant ongebruikt, buitenkant groen. 

 

 



 

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 

 

 
Drukte in 2011 

onze folders 

1000 x gratis af 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.

 
 

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.  

 


