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2 juli Even in het Park om Blaasjeskruid te scheppen voor de introductie-les Bossche
Broekschool groep 3. Ruim voorradig maar nog steeds niet in bloei.
3 juli Introductie-les Bossche Broekschool groep 3.
5 juli Geholpen door Rein en Piet, met groep 3 Bossche Broek School vijver onderzocht.
Waterschorpioen, larve geelgerande waterroofkever, 10 mm grote vijverloper en nog veel
meer moois.

Deze meneer mat op diverse plekken in het park, de
hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP. Dit vooruitlopend op
de nog niet goedgekeurde 40 cm peilverhoging, tijdens
de winter in het Bossche Broek.
Om de meetpunten visueel met elkaar te verbinden
knipte hij heel wat takken af.
6 juli Juni perceel bloemenweide, gedeeltelijk gemaaid, bloeiende rolklaver gespaard
tot zaadvorming. Moeraswespenorchissen gevonden en een bladroller op brandnetel.

Moeraswespenorchis

Bladroller op brandnetel

Tineke in ban van Kleine
vuurvlinder

10 juli Inlegvellen en posters voor Herfstexcursie laten drukken, 2 uur folders zitten
vouwen.

11 juli Naar het park om folders op te halen. Half uur zwerfvuil lopen ruimen. Werd bij
vertrek aangesproken door passant, vergat daardoor grote slot dicht te doen. Grote
schrik voor Joop die dacht het sinds donderdag zo was. ‘s Avonds naar inloop Bossche
Broekplannen. Pondje gaat een fluisterbootje worden dat van Schans naar nieuwe
steiger ten oosten van Zeilvereniging gaat varen.
12 juli Naar Park in stromende regen om boeken en posters te brengen.
Op terugweg Joop tegen met alle restanten van foldermateriaal. Samen een rondje
Ter voorbereiding van rondleiding voor sportclub van Joop. Allebei vertrokken, kwam
onderweg Cor tegen die ook een rondje ging lopen. Zelf thuis alle folders voor de
Herfstexcursie geordend. Napraatpapier gemaakt voor rondleiding Joop.
13 Juli Druk in het park. Leuke discussie over het maaibeleid. Juniperceel nog niet
helemaal gemaaid. Bezoek van Zomerschool Vught en Sportclub van Joop en Sjef.
Pikettenlijst gemaakt. Moeras dat maandag nog wit was nu paars v/d kattenstaarten.

16 juli Zomerexcursie met 11 deelnemers en 4 personeelsleden. Jan, Joop, Tineke +
ik. Na de inleiding ruimde Joop meubilair op en ging naar huis. Zeer gezellige en
nieuwsgierige deelnemers. Maar 2 Blaasjeskruidbloemetjes.

17 juli Overal in de buurt posters wisselen en folders verversen
18 juli Folders en posters verspreiden. We zijn goede adressen kwijtgeraakt:
Stadskantoor helemaal digitaal ± 20, BHIC alleen archief gerelateerd ± 10, Bibliotheek (
misschien tijdelijk) tijdens verbouwing ± 50. Erbij: Muzerije alleen poster, Mariapaviljoen
poster en nog niet bepaald aantal folders en Sonniusstraat 1 poster en 10 folders.
19 juli Even na 13.45 in het park geweest, om de piketten van zondag op te ruimen,
was dat al door Ruud gedaan.
20 juli Bij de zoete kers afgeplagd.
25 juli Rondleiding Zomerschool. Er kwamen maar 5 van de 8 beloofde deelnemers.
Leergierig en gezellig. Door niet voorspelde regenbui in de opslag koffie gedronken.
Mooi wants gevonden, slechte foto gemaakt, Roodpootschildwants

26 juli Nieuwe medewerker en oude weg. Volgende keer een foto van Nico Tousain.

Aan essentakziekte Ahmed heeft een baan Onze dwergmispel stond op een plek
overleden Es.
gevonden, we zullen waar je niet altijd kijkt en is daar stiekum
Zichtbaar vanaf
hem missen. Hij was
overleden.
Homeruspad.
van vele markten thuis
27 juli Rein, Cor en Wim werkten het in te zaaien perceel bij de zoete kers. Tineke en
Thera maakten foto’s en ik ben tot de conclusie gekomen dat de geringe bloei van het
Blaasjeskruid is te wijten aan dikke krooslaag die ontstaan is omdat we vorig jaar daar
vorig jaar niets aan gedaan hebben

2017 IS WANTSENJAAR deze maand 1 nieuwe gevonden

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

Wervingsvideo gemaakt door Platform 073, naast nestkastbeheerders hebben we
plaats voor plantenkenners, mensen met groene vingers, liefhebbers van insecten en
ander klein spul, maaiers en zaaiers, maar meest urgent kruidentuinwerkers. Klik op
onderstaande link om de video te bekijken.

https://vimeo.com/217170277
FOTO’S VAN DE MAAND JULI

U heeft een kleurenprinter en een goede hangplek? Druk onderstaand affiche af en
maak een selfie met poster op de hangplek naar heemparkdenbosch@gmail.com ,
U en uw familie hebben dan recht op een familie-rondleiding voor max. 15 personen.
Heeft u wel een hangplek en geen printer, stuur uw adres naar zelfde mailadres, u krijgt
dan de poster in de brievenbus, en een selfie is dan zo gemaakt.

HERFSTEXCURSIE
17 SEPTEMBER 14.00 UUR
Speciale aandacht voor paddenstoelen, vruchten en
trekvogels. Indien gewenst kan ook voorlichting over
vogel- en paddenstoelen apps gegeven worden.
Omdat de bomen bijna kaal zijn, zijn de vogels goed
zichtbaar, neem dus een kijker mee. Het rollatorpad
is goed begaanbaar, aan het weer aangepaste kleding
is aan te raden.

Voor meer informatie over het Heempark of een afspraak.
Ben van Bennekom: 073-6149520 heemparkdenbosch@gmail.com
Bezoek onze website heempark-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.
Volgende excursie zondag 21 januari 14.00 uur

ALTIJD AL MEER WILLEN WETEN VAN VLINDERS?

BLAUWTJE

NATIONALE VLINDERTELLING
6 AUGUSTUS 14.00 - 16.00 UUR
GESCHIKT VOOR BEGINNERS EN GEVORDENDEN
WIJ ZORGEN VOOR TELLIJSTEN, DETERMINATIEMATERIAAL,
GEZELLIG GEZELSCHAP EN EEN ONGEKOELD GLAASJE FRIS.

NADERE INLICHTINGEN 073-6149520
HEEMPARKDENBOSCH@GMAIL.COM
WWW.HEEMPARK-S-HERTOGENBOSCH.NL

