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2 mei Jan Aantjes had 2 opmerkingen n.a.v. vorige verslag: De foto die ik aan hem
toeschreef is gemaakt door stadsecoloog Tjeerd van Tol en de foto aan het begin van
het aprilverslag is zijn foto van een Kievitsbloem i.p.v. Koekoeksbloem. Bij laatste
lezing verslag overheen gekeken. Vogelnamen gooi ik altijd in de war.
3 mei Filmploeg van 073 in het Park om onze vrijwilligers te filmen. Toevallig
aanwezige kleinkinderen van Jan A. wilden ook wel in beeld. Filmploeg 3 mens sterk,
1 geluid, 2 camera’s (en 3 regisseurs ). Linde van Buul stuurde 2 wantsenfoto’s.

GROENE SCHILDWANTS 20170416 GRAUWE SCHILDWANTS 20170416
4 mei Cor verbeterde paden samen
met Ankie, Joop en Ahmed maakten
afscheidingen in Kruidentuin weer in
orde. Iris (van de foto van de maand)
was in het Park, samen de 2 foto’s van
Linde van Buul gedetermineerd. (zie
boven). Voorkomen is beter dan
genezen, bordje op gehangen aan de
poort, met de mededeling dat je via
Heempark niet op de Pettelaarse
Schans kan komen.

10 mei Met man en macht aan de slag, we hebben een nieuwe maaier met handkracht
speciaal voor de randen van de paden. In elkaar zetten was een puzzel. Cor heeft hem
tot zijn volle tevredenheid getest. Paden verbeteren + opslag opruimen. Meidoornhaag
vrijgezet. Filmploeg kwam weer. 3e wants in het kader van het wantsenjaar gevonden.

BLINDWANTS sp. 20170510

Filmploeg met kleinkinderen Jan Aantjes

11 mei Paden verbeteren, gazenol daarvoor werd moeizaam losgebikt. Dat spul is
zwaar, halfvolle kruiwagen is bijna al te veel. Alle informatie geordend.
13 mei Proefversie film bekeken, ziet er leuk uit. https://vimeo.com/217170277
17 mei Paden verbeterd, gesproeid. Informatiemateriaal geordend.
18 mei Maaien en paden verbeteren. Tineke van Wegberg kwam naar het Park op
uitnodiging als hoffotograaf. Rondleiding leverde veel inspiratie op. Besloot de
volgende dag bij zonsopgang in het Park te zijn.
Kardinaalsstippelmotrupsen zakken massaal naar beneden om te vervoppen

Het was donker , maar niet minder gezellig

Kardinaalsstippelmotrupsen

20 mei Tineke van Wegberg vroeg in het Park met als resultaat

24 mei Joop en Cor hebben alle nieuwe aanplant en de muur besproeid, ik heb folders
verspreid, o.a. bij de Bieb.
25 mei Hemelvaart, iedereen vrij.
31 mei Lekker druk in in het Park, veel gedaan, korte rondleiding geveven. Hout van
het perk bij de ingang is buiten het park in vlammen opgegaan. Tineke maakte weer
foto’s, maar komen volgende maand in het verslag.

2017 IS WANTSENJAAR
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 MEI
Iris Waanders: Anemone nemorosa ‘Robinsoniana’ ex aequo met de Ree van Tineke.
Het verschil tussen de twee de ene mooi en de ander uniek.

Ik heb in mijn onschuld altijd gedacht dat onze Bosanemoon geen bijnaam had.
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.
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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

