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1 februari Coby de kruidendame was er weer en ging de haagjes fatsoeneren.
Joop heeft een steekwagen gekocht met brede banden. Aggregaat hoeft nu niet
meer getild worden. Werkt erg goed.
2 februari opruimen van snoeihout, vogels zijn gevoerd
8 februari opruimen van snoeihout en verplaatst naar bosrand bij de Zuiderplas
9 februari er is niet gewerkt in het heempark. John en Jan zijn wel in het park
geweest. John heeft de vogels gevoerd en Jan heeft de vleermuiskasten
geïnspecteerd. Beiden hebben de sneeuwklokjes bewonderd onder de bomen
14 februari Joop en Rein zijn naar de voorlichtingsavond over de Collectieve
Vrijwilligers Verzekering voor Vrijwilligers geweest.
15 februari In het hakhoutgebied gesnoeid en takken verplaatst naar oever
Zuiderplas
16 februari snoeihout verplaatst naar de oever van de Zuiderplas, Cor en Ruud
hebben bijna alle vogelkasten gecontroleerd en vervangen
22 februari Niet gewerkt vanwege de regen en opkomende storm.
23 februari niet gewerkt vanwege de regen. Joop toch nog even gaan kijken toen
het niet meer regende om te kijken of door de stormschade is aangericht, was niet
het geval. Bij toeval trof hij daar Madelief aan die de kruidentuin heeft
bijgehouden. Ze kwam haar oude schoenen ophalen die nog in de container
stonden. Ze had die nodig voor de Carnaval! Jan heeft plantgoed besteld bij de
Boomkweker van Esch in Boxtel om langs het pad bij de Heide heuvel te
beplanten
25 februari Joop was in het park om hout op te halen. Er kwamen 3 groepen
langs die een cursus vogel spotten volgden van het IVN. Joop heeft het
vogelnestje met het dode meesje, de honingraten van de hoornaars en de
knaagsporen van de bever laten zien. Ook nog geïnformeerd over de
voorjaarsexcursie op 16 april a.s. John is vrijwel alle dagen in het park om de
vogels te voorzien van voedsel.

FOTO VAN DE MAAND Tineke van Wegberg. Meer van haar werk is te zien op:
https://www.facebook.com/denbosch.zuid

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
familie-rondleiding voor max. 15 personen.
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LENTE–EXCURSIE
16 APRIL 14.00 uur
Hopelijk precies op tijd om de Voorjaarsbloeiers te bekijken.
We mogen aannemen dat Bosanemoon, Boshyacint, Speenkruid,
Lelietje-van-dalen, Daslook en Hondsdraf in bloei staan.
Hopelijk zijn de Sneeuwklokjes dan nog niet uitgebloeid. Omdat de
bomen nog enigszins kaal zijn, zijn de vogels goed zichtbaar, neem
dus een kijker mee. Warme kleding en stevige schoenen aanbevolen.

Bosanemoon

Boshyacint

Speenkruid

U hoeft zich niet aan te melden, maar komt u met een groep dan van
tevoren contact opnemen, zodat wij voor meerdere gidsen kunnen
zorgen. Verzamelen bij de ingang Heempark, dat ligt achter het SintJans Lyceum, daar de brug over en links aanhouden. Voor meer
informatie over het Heempark of een afspraak voor een rondleiding
op een ander tijdstip:
Ben van Bennekom: 073-6149520 heemparkdenbosch@gmail.com
Bezoek onze website www.heempark-s-hertogenbosch.nl

Met de auto: Parkeren Homeruslaan, kom een
kwartier vroeger naar het Park om
parkeerkaartje op te halen.
Volgende excursie 16 juli om 14.00 uur

