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HOOFDPUNTEN UIT DIT VERSLAG.
5 oktober IVN Paddenstoelenwerkgroep in het park
5 en 6 oktober herfstexcursie, 28 oktober Provincie-teamdag
1 oktober Een goed begin is het halve
werk. Maandverslag met geen
mogelijkheid op de website te krijgen.
Wanhoopmail naar Ton, maar die was tot
12 uur aan het netwerken in de
Verkadefabriek.
In het park laatste voorbereidingen voor
herfstmaaibeurt. Sjef en Joop maakten
beschermkooi voor smeerplek. Zelf thuis
geoefend met smeer op planken, met
behulp van wetbollen, niet helemaal
gelukt. Joop heeft mooie mail naar
R&BOR gestuurd over de gemaakte af
spraken. Ton heeft website tot de orde
geroepen. Waarvoor dank.

2 oktober Rein bezig in de St.Jan. Er is door Cor, Ankie, Joop en Baki hard gewerkt aan het mooi maken van
het park voor de excursies van komend weekeind. Proefmodel smeerplank opgehangen. ’s Avonds persbericht
verstuurd. Zelf vervoer geregeld voor alzheimercursus.
Het afgeplagde en ingezaaide deel gaat al een groen waas vertonen.
3 oktober Weer een week voorbij en nog
niets bij geschreven door de Gemeente.
Cursus “ Genieten van de natuur, ook
voor mensen met dementie!” gevolgd.
Leuke dingen geleerd, maar ze waren
vooral goed te gebruiken in 1 op 1
situaties. Alle zintuigen werden gebruikt.
Met enig nadenken groot deel toepasbaar
in groepsverband. Het lastigste is: Je mag
in het Park niet van het pad af.
In de herfst zijn de mooiste kleuren te vinden.

4 oktober Napraatpapier herfstexcursie en pikettenlijst gemaakt. Poster winterexcursie voorbereid. Tweede
smeerplank experiment ook mislukt.
5 oktober ’s Morgens eerst alle
spullen naar het park gebracht, daar
was de paddenstoelengroep van het
IVN goed bezig.
Roodporiehoutzwam
Platte tonderzwam
Vergroeide kogelzwam
Vuurmelkzwam
Zwavelzwam
Fopelfenbankje
Dwergwieltje
Zwarte kruitzwam
Papilmycena
Plooivlieswaaiertje
Regenboogrussula
Vreemde bastaantasting
Berijpte russula
Abrikozenbuisjeszwam
Kleine aardappelbovist
Vaalhoed ???
abrikozenbuisjeszwam
Ijsvingertje ( zie foto )
Al met al 10 soorten erbij en 5
nauwkeuriger op naam gebracht. Zelf
al mijn spullen uitgepakt en met hulp
tafel buiten gezet en met de groep
mee thuis koffiedrinken. Na het
koffiedrinken weer naar het park en
daar was de tafel zoek. Door een van
ons weer binnen gezet. Piketten
uitgezet en om 13.45 daar mee klaar.
Bezoekers hartelijk welkom geheten,
maar zij kwamen niet voor de
excursie, wel folders aan ze gesleten.
Familie met Sytze kwam om 13.55 uur
aan. Tot over tweeën gewacht maar
de groep werd niet groter. Piketten
tijdens de wandeling gelijk weer
opgeruimd. Opa was een goede
waarnemer, hij ontdekte o.a. de
schade aan de esdoorn. We dachten
eerst aan vraatsporen ree, maar de
sporen zaten tot 2,5 meter hoog.
Verzoek tot herkenning op Twitter
gezet. Tijdens de wandeling zeker 14
tegenliggers en 4 inhalers, maar die
gingen hun eigen gang. Tijdens de
excursie Hertenzwam en Geweizwam
niet terug kunnen vinden. Wel
IJsvingertje. Maar wist toen naam niet.
Iedereen ging met een tevreden
gevoel naar huis.

IJsvingertjes behoren tot de slijmzwammen en komen mits de
omstandigheden juist zijn, vochtig en koel, het gehele jaar voor Zie
affiche op publicatiebord.

6 oktober Bij het maken van dit verslag realiseerde ik me dat we nooit mieren zien in het park, of letten we er
niet op? Er komen geen mieren voor op de inventarisatielijsten. In 1995 verdronken? De excursie was met 2
deelnemers slecht bezocht, maar de begeleiding was intensief. Het was 4 uur voordat we het wisten. Na het
eten een sponsorvoorstel voor Jumbo gemaakt. Afgekeurd fruit en broodkruimels zijn een sponsorvermelding in
het maandverslag waard.
7 Oktober Tijdens ochtendwandeling close-up foto’s van boomaantasting gemaakt.

Boomaantasting, geen reeënvraat
Onderweg dode watersnip gevonden.
Verder op jacht naar plastic slang voor uitbreiding bijenhotel. Sponsorvoorstel bij Jumbo ingeleverd.
8 oktober Papieren uitgezocht, bloeier van de maand gemaakt. Om 12.30 uur goot het. Joop belde dat hij met
Cor bomen ging kopen. Verder iedereen afgebeld. Alleen Sjef en Ahmed niet te bereiken. Ahmed is verhuisd,
adres niet door gegeven. Naar het park gegaan, daar was Baki bereid iedereen, die het weer trotseerde, te
vertellen dat het niet doorging.
9 oktober Zelf flinke koorts met spullen voor de smeerplankmal naar het park, Joop voerde het idee perfect uit
en naar huis. Bomen worden binnenkort afgeleverd. Nieuwe adres en telefoon van Ahmed gekregen.
10 oktober Baki gebeld om te feliciteren met verjaardag, een week te vroeg. Personeelslijst aan het verbeteren.
11/12 oktober Vergadering voorbereiden, boekhouding afmaken.
13 oktober Bestuursvergadering, Nuttig en gezellig. ’s Avonds afspraken uitgewerkt.
15 oktober Er gebeurde van alles, pad verbeteren, slot fiets Paul doorslijpen, rondleiding, afplaggen deel
heideheuvel, graspaden op en rondom heideheuvel gemaaid, vogelvoer geordend en meer voor de grijp in de
rekken gezet. ’s Avonds ID voor Baki verbeterd. Gerard en Sjef hadden zich afgemeld. In blauw verslagen Joop.
Wim heeft het pad langs de heideheuvel opgeschoond en het ziet nu weer uit als een pad. Langs dat pad heeft
Cor met Ahmed een stuk afgemaaid om daar te zaaien. Verder heeft Cor een begin gemaakt een stuk gras op
de heideheuvel af te plaggen om daar heide te planten. Langs dat stuk loopt nu het graspad en komt uit bij de
bank.
16 oktober Folders naar Bieb, VVV, Copyshop en balie Stadhuis gebracht. Inkt en sheets gekocht.
Boekhouding vastgelopen, Co om hulp gemaild. In het Park folders opgehaald, te sterke wind om er aan te
werken in het park. Donderdag heeft Cor het stuk op de heideheuvel verder afgeplagd omdat hij meer
heideplantjes kon kopen dan hij dacht. Joop heeft daarvoor turf en paaltjes gekocht. Er is nu een stuk van 1 bij
5 meter met heide zodat de heideheuvel weer gedeeltelijk met heide is beplant. Omdat er al veel blad op het
bospad ligt is Ankie daar begonnen met blad ruimen.
17 oktober Mariaoord lezing in januari geregeld en Neynselstichting heeft lezing december uiteindelijk betaald.
2 uur folders controleren en verspreiding regelen.
20 oktober Spullen naar Park gebracht, klaarstaande afval weggewerkt. Ludieke actie tegen schaliegas: bij
boodschappen doen gele stoel aangetroffen, deze was onderweg naar den Haag, hem/haar een stukje verder
geholpen. Staat nu bij St. Jan . Als hij er morgen nog staat zet ik hem op de trein. Volg actie op
http://www.fraccen.eu stoel nr. onduidelijk 62. Middag doorgebracht met de boekhouding, bestand bleef deze
keer helemaal in orde, wel alles vanaf augustus opnieuw moeten inbrengen.

Tweezitter?

21 oktober Posters en folders weggebracht. Op het verste punt van de route begon het te regenen. Kleddernat
thuis.
22 oktober Joop was om 7.30 aanwezig in het Heempark vanwege de jaarlijkse maaibeurt. Het was nog donker
en het regende. Er was niemand, na 2x bellen kwam de maaier om 8 uur. Om 10.30 was de heideheuvel en de
bloemenweide klaar. Die middag is al het maaisel van de bloemenweide verwijderd. Er was een nieuwe
vrijwilliger ( Gerard) via Cor, die was zo sterk dat ie een steel afbrak van de rijf waar hij mee bezig was. Het
maaisel is aan de zuidkant van het park gestort om verdere afkalving te voorkomen. Baki trakteerde omdat hij
jarig was geweest. In het park alles klaargezet om smeerplanken te maken en toen deden de branders het niet.
Naar lokale sportwinkel, maar die mogen ons type gastank niet in de binnenstad opslaan. Thuis opzoek naar
verkoper, dichtstbijzijnde in Schijndel, gaan vrijdag tank omruilen en prikker voor brander kopen.
23 oktober Thuis werd door SAH de computers geschoond. Gisteren op internet brander gekocht, aflevering
gebeurde niet op tijd, dus hele middag gewacht, kwam op 20.00 uur. Boekhouding bijgewerkt. Joop heeft bij de
Boerenbondwinkel nieuwe stelen gekocht en tevens een mooie bladhark. Ankie vond die zo goed dat ze er
meteen mee aan de slag ging. Ze vond de hark ideaal om de paden mee schoon te houden, die hark krijg ze
dan voor haar verjaardag volgende week. Begonnen het maaisel van de heideheuvel af te voeren. Marian de
vrouw die in het najaar altijd komt helpen was ook aanwezig. Wim heeft het maaisel aan de waterkant verdeelt
en nu hebben we al 20 vierkante meter terug gewonnen. Hij ontdekte daar een wespennest in de grond. Niet al
het maaisel van de heuvel afgekregen, die heuvel heeft toch een groter oppervlak dan de bloemenweide. Cor
heeft bij de omgevallen boom nog wat humus verzameld voor zijn heidetuintje.
24 oktober Joop met Ahmed naar de boerenbondwinkel om veiligheidsschoenen voor hem te kopen. Die heeft
hij nodig omdat hij vaak met de bosmaaier en de balkmaaier werkt. Hij vond hele mooie waaraan je niet kunt
zien dat het veiligheidsschoenen zijn. Ben naar Schijndel om gastank te laten vullen en prikker voor brander te
kopen. Prikker niet te koop.
27 oktober Tijdens ochtendwandeling met Rein en buurman Jacques een voorbijganger met een drone gezien
en hem gevraagd of hij een lucht opnamen va het Heempark kon maken. Batterij lading was helaas te laag,
maar heeft mijn telefoonnummer genoteerd en belt wanneer het zover is. Een paar uur bezig geweest met de
prikker voor gasbrander, op de lange duur een artikelnummer losgebrand. Kan het alleen bij dealer bestellen en
die krijgt het dan binnen 3 dagen opgestuurd. Telefonisch besteld, zouden zien wat ze voor ons kunnen doen.
28 oktober Elf
Provinciemedewerkers
hebben na een korte
rondleiding meer dan 30
kubieke meter nat maaisel
het park uitgewerkt en een
egelrefugium gebouwd .
Prachtig weer en
uitstekende sfeer.

29 oktober Twee vragen naar de beursvloer gestuurd, 11 richtingaanwijzers en de vergunning om ze op te
mogen hangen. Hard gewerkt in het park. Ahmed trots op zijn veiligheidsschoenen, verschillende slecht
gemaaide stukken na. Joop, Cor, Gerrie ( nieuw) en Sjef namen het hakhout onderhanden. De blaadjes vallen
en Marjan is dan altijd van de partij en zij harkte bijna alle paden blad vrij. Zelf vetbollen en smeerplanken
geproduceerd. Onderbroken door Robin van Dijk, van de Provincie. Hij doet een onderzoek naar de educatieve
mogelijkheden in de groensector. Hij ziet veel mogelijkheden voor ons en de scholen. Kent een aantal
Bosschenaren die ooit in het educatieve programma van NVW Vught actief waren. Hij zal ze polsen of ze actief
willen worden in het Heempark. Schoonmaakaktie 2 januari bedacht en publiciteit aangegeven. Zie poster.
30 oktober Ahmed, Ankie, Cor, Joop, Marjan, reden veel blad en braam het Park uit. Smeerplanken en
vetbollen maken in de open lucht gaat steeds beter. Aan het eind van de middag nog even de woekerende
braam op de muur gekortwiekt. Joop gaat tegenwoordig op donderdag sporten en door een misverstand bleef
zijn kruiwagen onbeheerd achter. Bij het afsluiten misten hem ( de kruiwagen), gelukkig is het Park niet zo groot
dus snel gevonden.
Afspraak gemaakt voor een rondleiding met de familie Jungslager. Rondleiding op 22 november om 15.30 uur
met 9 volwassenen en 9 jeugdigen 4-10 jaar. Moet even nadenken over een passend programma. Voor NLdoet 20 maart 2015 Ds. Piersonschool uitgenodigd. Iets leuks ontdekt, determineren wordt een makkie. Zoek
floravannederland.nl
MEIDOORNHAAG ONTWIKKELING PER MAAND

Mei 2014

Juli 2014

Juni 2014

Augustus 2014, het fleurige is er wel af.
We gaan hier mee door tot de blaadjes weg zijn en gaan verder als de blaadjes weer terug zijn.

Bestuur: Voorzitter: Ben van Bennekom, Secretaris: Rein Heessels, Penningmeester: Joop Neefs, Taakbeleid: Cor van Rooij,
Beheer: Dennis Michels.

Schonk de I
plankendragers

Everest schonk ons, naast 120

Schenker partytent

mensuren, een uitschuifbare

Ontwerpers van de decoratie

ladder

opslag en kop maandverslag

voor het magazijn

Deze bedrijven steunden ons
via de Beursvloer
‘s-Hertogenbosch

Metselde onze
plantenmuur

Ook een plaatsje op
onze sponsorplaquette?
Informeer naar de

Ontwerper van onze
succesvolle folder

mogelijkheden.
jlt-photography.nl

Het zijn er vele.

VOLG ONS OP TWITTER VIA

www.heempark-s-hertogenbosch.nl
en bekijk daar eens het filmpje van het blaasjeskruid in actie,

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.

SCHOON BEGIN
2 JANUARI 10.30 UUR TOT 12.00 UUR

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
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

