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Dit MAANDVERSLAG is de eerste in een andere

Joop ontdekte leuke kleine paddenstoel-

stijl. Na vele jaren is Ben hiermee gestopt. Ver-

tjes tegen een paal van de kruidentuin.

derop in dit verslag meer hierover.
Tineke van Wegberg is nu onze webmaster en
verzorgd de foto’s en de layout van het maandverslag.

BLAU WE KN OO P ME T

VL IND ER S

Joop Neefs zal voortaan de tekst schrijven over

ZW ER MI NK TZ WA M

het wel en wee van ons mooie park.
Lange tijd was er niets meer aan DE KRUIDENTUIN gedaan, dat kwam omdat er zich helaas
geen nieuwe vrijwilliger melde om dit bij te houden. Ruud en Joop zijn er mee aan de slag gegaan want het zag er niet uit.
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Het hek was dichtgegroeid en het middenpad

Om het vele op en neer lopen met krui-

haast niet meer zichtbaar. Omdat er achter de

wagens met blad en maaisel te

kruidentuin veel Balsemien groeide stond er in

verminderen is er een zogenaamde

de kruidentuin ook veel. Het ziet er nu weer

RAMENWAGEN aangeschaft. Dat is een

acceptabel uit maar we hopen nog steeds op een

soort grote kruiwagen met 2 wielen en

vrijwilliger die verstand van zaken heeft.

een groot draagvlak. Daar kunnen 2 Big
Bags opgezet worden en kan er per keer
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Achter de heideheuvel groeide het pad bijna
dicht, daar zijn Rein, Piet Ankie en Joop flink aan
het schoffelen geweest zodat het nu weer wat
breder is.
Op de heideheuvel heeft Cor met Piet het gaas
en de palen rond de heideaanplant verwijderd
en dat ziet er nu weer mooi uit, Vooral omdat de

VL IEG EZ WA M

heide nu in bloei staat.
NIC O EN PIE T

Omdat DE WINTER NADERT is er een begin

lopen, vergelijkbaar 6 kruiwagens blad

gemaakt met het schoonmaken en repareren

afgevoerd worden.

van de nestkasten. Altijd een hele klus omdat je

De bloemenweide is voor een groot deel

er alleen met een ladder bij kunt. Bij sommige

afgemaaid door Nico die het maaien wel

kasten is de invliegopening vernield door een

leuk vindt.

specht, daar moeten dan stalen plaatjes op dan

Cor en Piet voerden het maaisel af naar

blijft ie er verder wel vanaf. We denken dat de

de waterkant waar onlangs een schoeiing

mooie akoestiek van de nieuwe kasten ook aan-

is gemaakt.

trekkelijk is voor de specht !!

ST UIF ZW AM

Tineke fotografeert paddenstoelen waarvan we er sommigen nog nooit in ons
park zagen. Ruud ontdekte tijdens de
Herfstexcursie HET SPARREVEERTJE,
JO OP EN CO R

HE T SP AR RE VE ER TJE

iets heel bijzonders volgens deskundigen.

Op zondag 17 september was er de HERFSTEX-

en Joop. Helaas liep er een wiel van de

CURSIE die Ben verzorgde. Het was de laatste

maaier omdat de borgpen er uit was

keer dat hij een excursie deed.

gegaan. Zie die maar eens terug te vinden in het gras. Gelukkig konden we een
passende bout met zelf borgende moer
vinden zodat het probleem werd opgelost
Later kwam Wim ook helpen, hij maakte de bank bij de vijver vrij van onkruid
zodat die weer goed zichtbaar is.

Op de laatste werkdag van september
“vierden” wij de AFSLUITING VAN DE
ZOMER met iets lekkers bij de koffie en
een drankje en een hapje. Van de aanLA AT ST E RO ND LE IDI NG VA N
BE N

wezige vrijwilligers maakte Tineke een
“statiefoto”. Ook als waardering voor de

Ieder najaar wordt het park gemaaid IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE. Het park is
immers van de Gemeente. Wij houden het bij
BU ND EL INK TZ WA MM ET JE S.

en worden daarbij ondersteund. Er wordt altijd
gemaaid met een brede balkmaaier met dubbele banden. Daarbij kan het gebeuren dat er per
ongeluk jonge aanplant omver wordt gemaaid.
Om die reden hebben we het gras rond de
kwetsbare aanplant zelf gemaaid zodat er niets
mis kan gaan.
Ook langs de paden van het bospad is er gemaaid en het maaisel afgevoerd door Piet, Sjef
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inzet kreeg iedereen een sleutelhanger in
de vorm van een ijsvogeltje het symbool
van het Heempark.
Jan onze voorzitter bedankte daarbij
iedereen voor zijn of haar inzet en sprak
de hoop uit dat we nog lang gezellig
samen het park zullen onderhouden tot
voldoening van onszelf en de bezoekers.

Ben van Bennekom heeft afscheid genomen.
Aan het begin van de maand september heeft

excursies om de bekendheid van het park

Ben te kennen gegeven definitief te stoppen als

onder de Bossche samenleving te vergro-

vrijwilliger bij het Heempark.

ten. En hij onderhield goede contacten

Dat vinden we erg jammer maar respecteren

met de Bossche Broekschool waarvan

zijn besluit. Ben is van grote betekenis geweest

leerlingen elk jaar het park bezochten om

voor de organisatie, de educatie en de PR van

onder zijn leiding actief bezig te zijn.

de Stichting Heempark ‘s-Hertogenbosch.

Wij zijn hem daar dan ook zeer erkente-

Veel tijd heeft hij, samen met de andere vrij-

lijk voor en wensen hem alle goeds voor

willigers, gestopt in het herstel en de verdere

de toekomst !

ontwikkeling van het park. Hij hield lezingen en

Jan Aantjes

