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4 november Niet gewerkt maar met Gerard, Cor, Rein, Sjef, Annemie, 

Joop, Liesbeth, Piet en ik, dus bijna de helft van de werkgroep gisteren 

aanwezig bij lezing van Frans Kapteijns ( foto rechts) over Loonse en 

Drunense Duinen. Zeer leerzaam, veel opgestoken, ook over 

presenteren. 

   

5 november Bladgeharkt. 

10 november Contact met Heliconcollege over stageplaatsen Volgende 
week komt stagebegeleider ‘s morgens naar het Park. 
11 november Jarig, gebak in de opslag gezet. Met de mededeling dat 
ik er 2 dagen niet zou zijn. Vandaag logisch en morgen Beursvloer. 
12 november Beursvloer Drukkerij Dekkers van Gerwen gaat het 
boekje 55 jaar Heempark voor ons drukken, oplage misschien wel meer 
dan 50. 2 rondleidingen afgesproken met sociale instellingen. 

13 november Vogelvoer gehaald. Laatste keer, 
winkel gaat dicht. Kreeg Merci Chocola mee. In het 
park stond vader van Pierson College leerling met 
metaaldetector naar de ring van zijn zoon te  
zoeken. Geen succes.  
14 november Jaarboek en sponsorbord aangepast  

 

Schenker partytent 

  
Everest schonk ons, 

naast 120 

mensuren, een 

uitschuifbare ladder 

  
Ontwerpers van de 

decoratie opslag en 

kop maandverslag 

  

Schonk de  

plankendragers 

voor het magazijn 

 

 

Ontwerper van onze 

succesvolle folder 
JOOST TUITHOF 

leverde hele mooie 

vlinderfoto’s 

 

Metselde onze 

plantenmuur 

 Drukkerij  

Dekkers van Gerwen 

Drukt gratis ons  

jubileumboek  

55 jaar Heempark 

 



 

                                                                                          18 
november Jan en Joop naar een boomkweker in Boxtel geweest. Hij had 
niet alles wat we wilden, maar Jan stuurt een mail met een bestelling. 

Wel zijn er 26 beuken meegenomen. In de middag zijn die beuken 
geplant voor het hek als beschutting tijdens de theepauze. Verder zijn er 
die middag 2 dode wilgen omgezaagd. De stammen zijn gebruikt als 
oeverversteviging. De kettingzagen waren op daarom zijn er 2 nieuwe 
kettingen gekocht. De oude is ook geslepen dus kan er in de winter volop 
gezaagd worden.                                                                                                          
19 november is het blad verwijderd van het gras achter de 
meidoornhaag. Tijdens de pauze begon het zo hard te regenen dat 
iedereen naar huis is gegaan.                                                                    
25 november is de balkmaaier gerepareerd, de aandrijfriem was 
versleten en is vernieuwd. Verder is het blad op het gras rond de 

eikenboom verwijderd. Al het blad van de eik is er nog niet af maar het 
meeste is weg. Onder het blad waren al kleine steeltjes zichtbaar van de 
sneeuwklokjes. Afspraak met BBS gemaakt over de pindaslingers.  

 

26 november een flinke aanval 

gedaan op het blad op de heideheuvel. 

Die is nu al voor driekwart schoon. 

Dankzij Cor is de kettingzaag met de 

nieuwe kettingen ook weer bruikbaar. 

Proefdruk boekje 55 jaar Heempark 

bekeken bij drukker, volmaakt op 2 

kleine niet storende foutjes na.  

 

27 november Pinda’s, ijzerdraad, dennenappels en schroefoogjes naar 
BBS gebracht.  

WINTEREXCURSIE 

ZONDAG 10 JANUARI 14.00 UUR 

U kunt dan meedoen aan voorbereiding op de landelijke tuinvogeltelling 
van 16 en17 januari.  Wij tellen in het park op 17 januari om 14.00 uur.             
Er wordt ook een demonstratie van een goede  manier om vogels te voeren 
gegeven. De excursies duurt ongeveer 1,5 uur. Warme kleding en 

verrekijker aanbevolen.  

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. 


