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HOOFDPUNTEN UIT DIT VERSLAG. 
2 januari Opruimactie,  
4 januari Midwintervertelling,  
11 & 12 januari Winterexcursies 
18 januari Nationale Tuinvogeltelling,  
20 januari Lezing Mariaoord,  
21 Januari Bestuursvergadering 
28 januari Midwinterfeest 
1 januari Financiën afgerond en naar Joop gemaild. Goed verhaal over Cor in de Straatkrant. 

Jaarverslag verder aan het uitwerken. Voor diegenen die hem gemist hebben: 

 
Handzame bomen folder aan het maken.  
Maak gebruik van materiaal van STICHTING BOMEN OVER LEVEN. 
2 januari Opruimactie tussen Heempark en Pettelaarseweg. Helaas maar 3 deelnemers, 
afzeggingen door griep, familieomstandigheden ( 2x ) Resultaat 5 overvolle vuilniszakken. 
Verslag op BD.nl label Schoonmaak. 



  
  

In maart doen we 
weer mee 

Marc, Ben en Gerard Geen reclame Na telefoon 6155565 
niet opgehaald 

 
3 januari Tijdens rit naar het park 5 mensen aangesproken, ze kwamen naar het park en kregen 
voor het voeren een korte rondleiding door de regen. Collectebus glimlachte. Besloten om de 
vuilnisbakken tot volgende week gesloten te houden, er klonken nog steeds knallen in de buurt. 
4 januari Persbericht winterexcursie verzonden. Om 12.45 in het Park vogels gevoerd en 
smeerplank gemaakt. Voor, tijdens en na de rondleiding 27 passanten die niet deelnamen aan de 
rondleiding. Oud TV interview teruggevonden, http://youtu.be/EBY9LSq4HrY    

  

  

17 deelnemers aan de midwintervertellingen 
van Greetje. 

Rick van de Bossche Broek School kwam zijn 
pindaslingers ophangen. Het was de 2e keer. 
Vorige waren binnen een dag op.  

5/6 januari Bezig met jaarverslag 
7 januari  
Concept jaarverslag naar medebestuurders 
verzonden. In het park veel blad en valhout 
geruimd. Smeerplank gemaakt. Jan Aantjes door 
Joop overgehaald om zitting te nemen in het 
bestuur. Kalenders aan Ahmed en Jan uitgereikt. 
Geocachers vulden collectebus. 
R&BOR gemaild over vuilnisbak. 

 



 
8 januari Subsidie nog niet bijgeschreven. Zit met de zelfde ellende als vorig jaar moet uit eigen 
portemonnee zaken betalen. Sta weer eens rood.  
9 januari  Datumprikker gemaakt voor bestuursvergadering. Verder aan jaarverslag gewerkt. 
10 januari IVN-gidsencursus in het park, HV-excursie leverde maar 1 deelnemer op. 
11 januari De ochtend besteed aan voorlichting te ordenen en hand-outs van te maken. Het was 
druk in het park. 17 passanten waarvan er 4 aan de excursie gingen deelnemen. 7 Deelnemers. 
Vanwege de kou wandeling iets korter laten duren. Foto’s van Chris Korsten komen in BD.NL. Veel 
staartmezen en eksters,  merels hielden zich rustig, geen roodborst gezien, wel een sperwer, 
vinkenpaar en 2 aalscholvers. Koolmees op zelf gemaakte bol. 

  
 
12 januari Rondleiding 5 deelnemers. Vanwege de kou wandeling weer iets korter laten duren. 
Deze keer vergezeld door Gerard van Kessel, fotograaf Boschtion. Nergens lang stilgestaan. Nog 
minder vogels dan gisteren. Vastgesteld dat de bollenkooi minstens 3 bollen per dag kost. 
 

  
14 januari Stormachtig. Bladblazer van de zus van Cor blaast heel goed. Vogelvoer totaal op. 
Veel blad verzet. Thee gedronken in de opslag. Website is door Ton op de schop genomen. Kan er 
zelf niet meer in. 
15 januari Geld is binnen, gelijk alle rekeningen vereffend. Administratie aan Joop overgedragen. 
In het Park alleen de hopen naar buiten gereden. Harken was door de sterke wind onmogelijk. 
Smeer gemaakt met een goedkopere plantaardige vetsoort. Het scheutje olijfolie dat ik er vroeger 
in deed bleek te veel. Smeer aan het indikken geslagen. 
16 januari Lezing Mariaoord voorbereiden. 
17 januari Lezing Mariaoord voorbereiden in Heempark en nieuwe smeer testen. Smeer prima, 
als je het spul thuis bewaard. 
 



18 januari  
  Tuinvogeltelling: 25 soorten, 85 individuen.  
  Nieuw: Goudhaan en Sperwer.  

Mail redactie als je de resultaten van de 
laatste 6 jaar wilt lezen. Om 10 uur 
begonnen, precies op het moment dat het 
begon te regenen. Twee bijzonderheden: 
Boomkruiper kroop 30 cm omlaag en 
Boomklever eet op de grond. Tot 12 uur 
doorgegaan, laatste kwartier geholpen door 
voorbijgangers. 
 

 
 

TUINVOGEL- 
TELLING 

10 11 12 13 14 15   10 11 12 13 14 15 

Boomklever 2 3 3 1 1 2 Koolmees 7 4 8 9 3 5 
Boomkruiper 2 2 2 1 1 3 Meerkoet 3 2 4 3   
Buizerd    1   Kuifeend 2      
Ekster 8 7 11 2 5 11 Merel 9 5 5 8 1 5 
Fazant   1    Pimpelmees 5 4 6 7 2 4 
Fuut 1      Roodborst 2 4 1 6 2 2 
Gaai 4 2 2 1 1 1 Sperwer      1 
Glanskop   2    Staartmees 5 8 8 9 4 6 
Goudhaan      2 Stadsduif   4 2 2 3 
Groene specht  1 1 1  1 Turkse tortel  2 2   2 
Groenling 8 2 8   2 Vink 2 2 4 17 3 6 
Grote bonte 
specht 

0 2 1 1  1 Wilde eend 2 7 3 3   

Heggenmus 1 1 1 1 1 1 Winterkoning 1 1 1 1 1 1 
Holenduif    11  11 Zwarte kraai   4 5 2 6 
Houtduif 1 3 6 2  2 Zwartkop     1  
Kauw  6 6 2 8 7 Totaal 

individuen 
65 71 97 94 38 85 

Knobbelzwaan  1     Totaal 
soorten 

19 22 24 22 16 25 

 
19 januari Voorbereiding lezing. 
20 januari Opgehaald en teruggebracht. Leuke lezing in Mariaoord Rosmalen. Ze komen in april 
op bezoek in het Park. 
 



  
Zaal is aan het vullen. 20+ deelnemers In de voortuin komen de krokussen op. 
21 januari Joop, Ahmed, Baki hoop blad verzet  en ik na het voeren naar huis. ’s Avonds 
bestuursvergadering, Jan deed voor het eerst mee. Jaarverslag voor gemeente doorgenomen, en 
goedgekeurd. Rein geeft bestuurswijziging door aan KvK. 
22 januari Heleboel  stammen langs 
het pad  gelegd om te  voorkomen dat de 
bladeren onder de bomen weer het pad  
opwaaien. Verweesde sparrenboom aan  
bestand toegevoegd. Kleuter eendjes 
laten voeren. Zuidoostkant is ijsvrij, we 
hoeven dus geen wak voor de ijsvogels 
te hakken. Thuis vetbollen en smeer 
gemaakt. Dat was voor de laatste keer, 
in het vervolg verhuizen of alles via 
Vivera bestellen.    

  

23 januari Gevoerd en begroting drukwerk aangepast. Lijst seizoenwerkzaamheden aan het 
aanpassen.  
24 januari Voersysteem aangepast. Drie soorten voedercakes, pinda, 
zaad en insect. Het geknoei in de keuken thuis bijna afgelopen, nog even 
de oude voorraad vet opmaken. Ballen van maken. Oude smeer bewaren 
tot de volgende vogeltelling. Kon de verleiding niet weerstaan aan 
fotoboek 55 jaar begonnen.  
25 januari Gevoerd, nieuwe methode werkt erg goed. Fotoboek vordert 
goed 
26  januari Gevoerd. Fotoboek vordert goed. Proefmodel besteld. 
27 januari Gevoerd en misschien gisteren niet opgelet, er zijn nieuwe 
richtingaanwijzers naar het Park. Ga R&B bedanken. 
  

28 januari  
Niet gewerkt maar, 
in het kader van het 
Midwinterfeest 
leerzaam bezoek 
gebracht aan 
Ecopoll een 
bijenteeltmuseum – 
Imkerij. 

 
 

 



 
29 januari Voeren,  Joop en Cor speelden mikado met gevallen bomen. Eind van de dag koud en 
nat, 
30 januari Twee uur lang boekhoudgegeven 2014 uitgesplitst i.v.m. vraag R&B. 
31 januari Tijdens het voeren begon het te hagelen, was bijna klaar. Morgen maak ik het af. 
 
Bestuur:  
Voorzitter: Ben van Bennekom,  
Secretaris: Rein Heessels,  
Penningmeester: Joop Neefs,  
Taakbeleid: Cor van Rooij,   
Beheer: 21/12 Vacature door vertrek Dennis	  Michels, per 7/1 in voorzien door Jan Aantjes. 
 
	  

	  

 

Schenker partytent 

 

 

Everest schonk ons, naast 

120 mensuren, een 

uitschuifbare ladder 

 
Ontwerpers van de 

decoratie opslag en kop 

maandverslag 

 
Schonk de  I 

plankendragers 

voor het magazijn 
 

 
 
Ontwerper van onze 
succesvolle folder 

	  
gaan	  onze	  
richtingaanwijzers	  
bedrukken	  
	  

 

 
Metselde onze 

plantenmuur 

Deze bedrijven steunden ons  

via de Beursvloer 

‘s-Hertogenbosch 

Ook een plaatsje op  

onze sponsorplaquette? 

Informeer naar de  

mogelijkheden.  

Het zijn er vele. 

 
 

 


