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HOOFDPUNTEN UIT DIT VERSLAG. 

1 december  Bestuursvergadering, serieus gelachen. O.a. Jaarplanning doorgenomen en plaats iepen bepaald.  

 

3 december Plaats voor iepen vrijgemaakt van ondergroei en poging gedaan om klopkasten voor spechten te maken uit 

vrijgekomen hout en natuurkijk weer veel gevallen blad geruimd. De bomen worden gelukkig veel kaler. 

4 december  

Iepen gepoot en klopkast, om 

te verbouwen, voor spechten 

gemaakt. 

Privé mailadres per ongeluk 

ontoegankelijk. Gemaakt.  

  
 



7 december Om 5 uur in de 

stromende regen naar opslag 

kijken. Baki had gebeld dat de 

deur niet goed dicht zat. Was 

met sleutel geen beweging in 

te krijgen, dus zonder niet 

open te breken. Flits werkte 

niet, dus vage foto. 

 

 

8 december  

Met 2 wandelgenoten  

( Rein en Jacques) deur 

dicht gekregen. Thuis 2 

extra smeerplanken 

gemaakt. Toen gevoerd. 

Smeerplank gaat nu 4 

dagen mee. 

Plank zat vol met 1 cm 

dikke laag vet en zaden. 

Vroeger, zonder kap, in 1 

dag leeg door eksters 

 
 

  10 december Veel blad verzet en bijenhotel uitgebreid. 

  11 december Hondenweer, iedereen afgebeld of gemaild,   

  13 december  

Paddenstoelenwerkgroep IVN van 14.00 

tot 16.00 aan het inventariseren in het 

park. voor het laatst dit jaar actief. 

Ze hebben het Heempark gedurende 2 

uur geïnventariseerd. De resultaten 

moeten nog uitgewerkt worden. 

Yvonne Dijkman (coördinator) was 

laaiend enthousiast. De minuscule 

paddenstoeltjes zijn Phleogena faginea 

(Beukenkorrelkopje) 

 

 

 
 

15 december Kerstkaart gemaakt. 

16 december Paddenstoelen: gegevens verwerkt. Nu 119 soorten ooit waargenomen, waaronder de bijzondere: bleke 
elzenzompzwam, beukenkorrelkopje, mosschelpje,  roze raspzwam, lilabruine schorsmycena   
17 december Joop, Gerard, Ahmed, Baki en ik in het Park. Toch niet gewerkt, kerstkaarten aan Gerard gegeven. Cor 

vanwege begrafenissen 2 dagen niet aanwezig.                                             18 december Jose E. zegt bij nader inzien af. Joop 

heeft alle niet uitgelopen pogingen tot knotboom met grond gelijk gemaakt. Smeerplank gemaakt, vet wilde amper stollen. 

Voorplein helemaal bladvrij gemaakt. Ballen en haken voor de parkversiering klaargezet. Joop bracht ter vergroting van de 

feest vreugde een doos onbreekbare ballen mee. Tot 15.40 uur gewacht op Jeugdwerker. 

19 december Gevoerd. 

21 december Mail van Dennis, hij heeft een fulltime baan, begint in januari. Weer bewezen vrijwilligerswerk in het 

Heempark doet wonderen met je CV. Op zoek naar nieuw bestuurslid. 

22 december Bezig met jaarverslag. Thera is geslaagd en komt in 2015 weer werken. 

 

24 december Nat, Maria, Joop, Cor, Baki en ik in het park. Maria liep een rondje, Cor en ik voerden. Joop en Cor liepen ook 

nog een rondje, Maria en Baki blij met kalender. Iedereen naar huis. Grondvoerplekken beschermd. Pindaslingers snel leeg  

27 december Vogels gevoerd, vergeten foto’s te maken 

28 december Joop in het Park, vogels voeren, hij ontdekt dikke pad versperrende tak. 



Geertje geeft rondleiding.  

29 december Verder met jaarverslag, Joop en Cor zagen tak het park uit. Gesprek met Jurgen,  jeugdwerker  over “onze 

jeugd”. Bleek onze groep hangjongeren niet te kennen, gaat er aandacht aan besteden. 

30 december Financiën afgerond, teller staat op nul. Overgedragen aan Joop. 

31 december Verder met jaarverslag, gevoerd en Heempark op Facebook gezet. Handig als altijd staat het er 4 x op. Nu half 

vier. Allemaal de beste wensen. 

   

Cor en Joop ruzie met omgewaaide wilg Pindaslingers zijn zo op. Bodemvoederplek beschermd tegen 

eksters met wasmand. 

Bestuur: Voorzitter: Ben van Bennekom, Secretaris: Rein Heessels, Penningmeester: Joop Neefs,  

Taakbeleid: Cor van Rooij,  Beheer: Vacature door vertrek Dennis Michels. 

 

 

Schenker partytent 

 

 

Everest schonk ons, naast 120 

mensuren, een uitschuifbare 

ladder 

 

Ontwerpers van de decoratie 

opslag en kop maandverslag 

 

Schonk de  I 

plankendragers 

voor het magazijn 

 

 

 

Ontwerper van onze 

succesvolle folder 

 
gaan onze 

richtingaanwijzers 

bedrukken 

 

 

 

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. 

 
 

vrijdag 6 februari van 16.00 – 20.30 uur in wijkcentrum de Stolp. 

Ontmoet ons in levende lijve tijdens Den Bosch Doet. 

 

VOLG ONS OP TWITTER VIA 

www.heempark-s-hertogenbosch.nl 

en bekijk daar eens het filmpje van het blaasjeskruid in actie, 

http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/


GEZOCHT Afgekeurde branddekens, die zijn heel handig bij de nachtvlindertelling. Dienen als landingsbaan. 

Scheuren en kreuken niet snel en kunnen na afloop nat opgeborgen worden, zonder dat ze gaan schimmelen. Ook heel 

goed te gebruiken als kloplaken. 

GEZOCHT 

Mensen die willen inventariseren, 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. 

 

Wij kunnen het werk met zoveel mensen nu wel aan,  We krijgen nu een aardig bedrag van de gemeente met 

verantwoording achteraf en eventuele aanpassing bij te korten in plaats van declaraties die pas na 9 maanden werden 

voldaan, 

Op giro NL34 INGB 0006 5552 50 t.n.v. Stichting  Heempark ’s-Hertogenbosch Zuid, kunt u natuurlijk altijd iets doneren. 

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 korte rondleiding. De poort is dan open voor brede scootmobielen. 

Een dagje meewerken kan natuurlijk ook.  

Heeft u een plaats voor het onderstaande affiche laat het ons weten en wij bezorgen er een bij 

u thuis. Zelf afdrukken mag natuurlijk ook.  

 

 

S C H O O N   B E G I N 
2 JANUARI   10.30 UUR  TOT 12.00 UUR 

mailto:heemparkdenbosch@gmail.com


 

START OP GRASVELD TUSSEN ST.JANS LYCEUM EN BASELDONCKFLAT 

OPRUIMEN VAN ZWERFAFVAL RONDOM ST.JANS LYCEUM 

EN HET VOORTERREIN VAN HET HEEMPARK 

WIJ ZORGEN VOOR HANDSCHOENEN, AFVALZAKKEN, ZOVEEL MOGELIJK GRIJPERS 

EN EEN DRANKJE ACHTERAF. DUUR MAXIMAAL 1,5 UUR.  

AANMELDEN 0641076173 OF HEEMPARKDENBOSCH@GMAIL.COM 

       

WINTEREXCURSIE 

ZONDAG 11 & MAANDAG 12 JANUARI 14.00 
UUR 

mailto:HEEMPARKDENBOSCH@GMAIL.COM


U kunt dan meedoen aan voorbereiding op de landelijke 
tuinvogeltelling van 18 en19 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 apps. op uw smartphone. 

 
Groepen telefonisch 073-6149520 aanmelden. 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. 
http//www.heempark-s-hertogenbosch.nl  

 

http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/

