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1 april Jan Aantjes kwam na het verzenden van vorige maandblad met
deze foto van de koekoeksbloem. Ik was erg vroeg met verzenden. Foto
aan mail toegevoegd.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2 april Kreeg tijdens visite bij vrienden een klacht dat er een viruswaarschuwing gegeven werd bij het ontvangen van het maandverslag.
Laat het me weten, heb mijn PC van onder tot boven door de virusscanner
gehaald en niets gevonden. Ik gebruik de dure versie van Mackeeper.
4 april Plantenmuur bestaat 6 jaar. Drie stadia plantenmuur

5 april Veel blad en hout verzet, Sjef had van het overlijden van John Mathot
gehoord.
Verschrikkelijk nieuws, wij wisten van niets.
John is ongeveer een jaar of 5 geleden bij ons
gekomen via Galant. Hij zocht vrijwilligerswerk in de
natuur. Hij werkte wel mee, maar fysiek ging het toen
al wat minder. Toch deed hij zijn best en ging zich
toeleggen op het onderhoud van de nestkasten.
Vogels waren zijn grote liefde. Thuis op de flat had hij
ook veel vogels. Als hij mij belde kon je ze horen op
de achtergrond. Na een jaar of 2 ging zijn
gezondheid verder achteruit. Er brak een periode aan
dat hij vaak in het ziekenhuis was. Er was iets
vanbinnen wat pijn deed en hij vermagerde sterk. Het
duurde lang voor de oorzaak hiervan gevonden was.
We hebben hem bijna 2 jaar niet gezien in het park. Ongeveer 1 jaar geleden kwam hij
weer eens langs en dronk koffie mee in de pauze. Hij was weer behoorlijk hersteld en
ook flink aangekomen, eigenlijk te veel. Toen het winter werd bood hij aan dagelijks de
vogels te voeren.Zo kon hij zich nuttig maken en iets doen voor zijn grote liefde de
vogels.
Hij kon ook uren in het park doorbrengen om waar te nemen. Hij is dan ook de enige
geweest die de bever heeft gezien in het park. Ik heb hem een oud fototoestel van mij
gegeven, mocht hij weer eens iets bijzonders waarnemen. Een week of 4 geleden
belde hij mij om te vragen of ik de vogels wilde voeren. Hij was met spoed in het
ziekenhuis opgenomen geweest wegens een maagbloeding. Nadat hij uit het
ziekenhuis thuis was voelde hij zich opknappen. Hij was vastbesloten begin maart
langs te komen tijdens NL doet. Helaas zagen we hem niet en hoorde niets van hem.
Tot gisteren, hij was overleden en de uitvaart had ook al plaats gevonden. Erg jammer
dat we geen afscheid konden nemen van hem. We zullen hem herinneren als een
mens met grote liefde voor de natuur.
Joop Neefs

6 april Veel personeel, Ahmed, Cor, Joop, Wim, Ruud, Piet, Anky, Ineke IJsvogel en
ik. Cor heeft voor € 80 de bloemenweide verrijkt met zaadmengsel. Voor de rest veel
oeverwerkzaamheden. Ineke heeft de afstand van IJsvogelnest tot geplande nieuwe
waterniveau opgemeten, IJsvogel zal er niet erg blij mee zijn. Veel nieuwe bloeiers

Knikkend Nagelkruid

Pinksterbloemen

Zoete Kers

Vergeet-me-niet

Verbeterde moerasbrug

Brandnetelgal ( schimmel )

12 april Weer veel blad en takken verwijderd.
13 april Weer veel blad en takken verwijderd. 3 Korte rondleidingen, laatste voor
collega’s R. de Vrie. Thera kwam met 2 USB-sticks met foto’s van de laatste jaren,
14 april Weer veel tijd besteed aan updaten propagandamateriaal. Gaat in de
papieren lopen.

15 april Leuke ochtend met IVN schooloudercursus. 4 groepen leerden waterbeestjes
en bodemdiertjes onderzoeken. Wel vermoedelijk glanzende hout mier aangetroffen.
Teller staat nu op 926 ooit waargenomen soorten. Net buiten het Park een
vermoedelijk processierupsennest gevonden, we zijn nog aan het uitzoeken.
16 april Heel veel deelnemers tijdens voorjaars-excursie. Gelukkig stond er veel meer
in bloei dan een week geleden. Video staat op Facebook en Twitter.
19 april Hard gewerkt aan oever en blad verwijderen. Cor heeft grote voerkast
verplaatst.
20 april Weer hard gewerkt aan oever en blad verwijderen. Christine Maas en collega in
het Park rondgeleid. Afspraak gemaakt voor een kruidendag in juni. Ze komen
binnenkort verschillende kruiden brengen om de Kruidentuin weer te herstellen.
Bestuur heeft een afspraak gemaakt met het Mediateam van Galant om op 3 mei
filmopnamen te maken in het Park.
24 april Jan heeft startoverleg op Provinciehuis over fase 2 van Bossche Broekplan.
26 april Woensdag heeft Cor nog wat gezaaid en ongewenst gewas uit de vlindertuin
verwijderd. Verder is het gras bij de ingang gemaaid en verwijderd.
Er willen daar maar geen meizoentjes groeien. Madelief is ook langs geweest en heeft
het onkruid uit de kruidentuin verwijderd.
Klasse van die meid, ze houdt het goed vol, maar ze vindt het ook gezellig werken bij
ons. Het hout wat rechts van de ingang lag is opgeruimd.
Verder is een rotte balk van het fietsen hek rechts van de ingang vervangen.
27 april Christine bracht een aantal kruiden voor de kruidentuin bij mij thuis. Ik ga ze
vrijdag planten
28 april Knoflook, Tijm en nog andere kruiden gepoot. Rondje Park gelopen, veel rare
bruine bladeren aan Bosanemoon, Bostulp nu al 2 jaar niet gezien en heel weinig
Vogelmelk.
.

29 april Lezen en becommentariëren verslagen startoverleg fase 2 bij de provincie op
Nieuw woord geleerd: MITIGERENDE MAATREGEL
Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of reduceren van de negatieve effecten
van een besluit of feitelijk handelen door het treffen van maatregelen. Mitigatie heeft

enkel en alleen betrekking op maatregelen en effecten binnen het gebied van het
ruimtelijk plan.
Die maatregelen zullen bij 40 cm peilverhoging erg uitgebreid moeten zijn.

GEZOCHT: HULP BIJ HET OPKNAPPEN VAN DE KRUIDENTUIN
GROENE VINGERS VEREIST, KENNIS VAN KRUIDEN NUTTIG MAAR NIET NOODZAKELIJK.

FOTO VAN DE MAAND Jan Aantjes, hij werkt niet alleen maar kijkt ook om zich heen.

U heeft een kleurenprinter en een goede hangplek? Druk onderstaand affiche af en
maak een selfie met poster op de hangplek. Stuur selfie naar
heemparkdenbosch@gmail.com , U en uw familie hebben dan recht op een familierondleiding voor max. 15 personen.
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ZOMER–EXCURSIE
1 6 J U L I 14.00 uur
Het is overduidelijk zomer in het Heempark 's-Hertogenbosch Zuid. De
bloemenweide staat er prachtig bij. Naast vele andere soorten bloeien
de Orchideeën, Vrouwenmantel en Agrimonie. In de vijver bloeien de
Waterlelie, onze vleeseter Blaasjeskruid, Krabbenscheer en Gele Plomp,
ze bieden een schuilplaats voor de massaal aanwezige Groene en
Bruine Kikkers. Het concert van de Kikkers is vaak oorverdovend. Het
insectenleven uitbundig.

Blaasjeskruid

Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak.
Ben van Bennekom: 073-6149520 heemparkdenbosch@gmail.com
Bezoek onze website www.heempark-s-hertogenbosch.nl Met de auto:
Parkeren achter Jumbo Pettelaarseweg in de blauwe zone Platostraat.
Doorlopen naar het einde van deze straat, links af daar staat een
richtingaanwijzer

