‘S-HERTOGENBOSCH ZUID
MAANDVERSLAG OKTOBER-DECEMBER2016 JAARGANG 7 NR. 12
1 december Dankzij Ton Kemp maandverslag kunnen versturen.
6 december Foto Gerard weer op website gezet, het was wel even puzzelen.
7 december Eindelijk gebak gekocht om mijn verjaardag (11/11) te vieren.
8 december Al 2 weken bezig met het verbeteren van PPS voor Midwinterfeest.

We zijn weer hangplek

14-22 december Bladruimen en blad ruimen en oeververstevigen.

Bossche Broekschool kwam weer pindaslingers ophangen.

Uitbreiding bijenhotel

Normaal zitten ze om 12 uur op het van het Sint-janslyceum, maar in de
Kerstvakantie moeten ze werken voor hun eten.
28 december
Vandaag op verzoek van Cor een niet te dikke wilg omgezaagd.
Deze is in 5 delen gezaagd, Cor en Sjef hebben die geplant.
Als het goed is hebben we er 5 knotwilgen bij.
Maar nu komt het !!!!
Een boom viel op een jonge Esdoorn op 2 meter van het water.
Die brak spontaan en viel om.
Dat vonden we raar.
Toen we gingen kijken bleek dat ie was doorgeknaagd door een Bever!!!!!!
Joop heeft als bewijs een stuk met de knaagsporen afgezaagd, die ligt links op
een schap in de container.
Nu heeft John en tijd geleden een dier bij de Eik gezien waarvan hij dacht dat
het een Das was. (Ik heb van een hondenuitlater ook een melding van een
Das gekregen.
Zouden we een Bever in het Park hebben???
Dat zou mooi nieuws zijn!!!!
29 december Het slechte nieuws ook deze bever heeft zich bij Provinciehuis
laten doorrijden.
Stadsecoloog Johan Mees weet ervan.
Heeft u een mooie foto van in of rondom het Heempark.
Stuur hem op naar: Heemparkdenbosch@gmail.com de mooiste wordt
geplaatst. Aan het eind van het jaar 2017 bepalen we de mooiste van 2017.
Winnaar of winnares krijgt een fotoboek van het Heempark.
Onderstaande foto doet ook mee.

Foto Anne Mulken

WINTEREXCURSIE
22 JANUARI 14.00 UUR
NATIONALE TUINVOGELTELLING 29 JANUARI 14.00 UUR

Welk weer het wordt weten we niet, de mooiste paddenstoelen en
vogels zijn waarschijnlijk zichtbaar. Hazelaar misschien al in bloei.
De vogels worden bijgevoerd en op 29 januari om 14.00 uur geteld.
In een klein uurtje tijd kunt u dan wel meer dan 15 soorten waarnemen.
Aanmelden hoeft niet, maar komt u met een groep neem dan tevoren
contact op. Wij zorgen dan voor meer gidsen.
Verzamelen ingang Heempark, achter het SintJans Lyceum, daar de
brug over en links aanhouden. Kleedt u warm.
Bezoek onze website: www.heempark-s-hertogenbosch.nl
Telefonische inlichtingen 073-6149520

