‘s-Hertogenbosch Zuid
Op de eerste dag van deze maand hebben

Door het verlies van Cor is er dus weer een

we de UITVAARTMIS van onze Cor bij-

vrijwilliger minder. Daarom hebben we be-

gewoond. Het was een bijzondere mis omdat

hoefte aan NIEUWE VRIJWILLIGERS.

Cor 62 jaar lid is geweest van de Congre-

Vooral ook om de continuïteit te waarborgen.

gatie van de Broeders van O.L. Vrouw van

Het is gezond lichamelijk werk in de bui-

Lourdes. Heel zijn werkzame leven heeft hij

tenlucht en je spaart er de kosten van een

met psychiatrische patiënten gewerkt. Toen

sportschool mee uit. Voor wie zich aange-

hij in Den Bosch kwam wonen ging hij zich

sproken voelt, kom gerust eens kijken.

inzetten voor “de Kringloop”, “het Inloop-

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD.
We zoeken versterking van ons team.
De medewerkers van Het Heempark
werken met inzet en enthousiasme op
woensdagmiddag en donderdagmiddag,
allebei de middagen of een van beide,
voor de instandhouding, beheer
en ontwikkeling van Het Heempark.

schip” en “de Stijl”.
Dat hij daarbij in het Heempark werkte was

Vanwege het warme weer en de DROOGTE

een persoonlijke hobby van hem. Daar kon

(in Den Bosch regent het weinig) werd het

hij lekker zichzelf zijn en genieten als er

tijd om de kruidentuin eens wat water te

plantjes opkwamen die hij had gezaaid. De

geven. Die tuin is iets hoger gelegen en is

begrafenis was in Dongen waar hij bij zijn

daarom wat droger. Bij de tuin met water

overleden medebroeders ligt. Wij zijn daar

aangekomen ontdekten we dat de natuur

niet naartoe gegaan voor ons leeft Cor voort

daar flink bezig was geweest. De tuin stond

in het park waar de natuur groeit zoals Cor

vol met allerlei ongewenste planten zoals

het heeft bedoeld.

balsemien, brandnetels, kleefkruid en
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Graag willen wij in contact komen met
vrijwilligers die een of twee middagen per
week ons team komen versterken
VOOR INFORMATIE
kunt u terecht bij Rein Heessels,
secretaris@heempark-s-hertogenbosch.nl

klimplanten. Dus eerst flink aan de slag om

UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN VAN 20 MAART 2018 EN 11 JUNI 2018.

de tuin op te schonen. Verder was het rondom de tuin ook helemaal dicht gegroeid. Uit-

•

Het bestuur heeft besloten met de gemeente in overleg te treden voor verdere

eindelijk zijn we daar 2 dagen bezig geweest

ondersteuning van het Heempark met name over voorzieningen als aansluiting van

en hebben er 2 flinke kruiwagens onkruid uit

water en elektriciteit. Ook over de mogelijkheid tot sluiting van het Heempark tussen

gehaald en afgevoerd.

zonsondergang en zonsopgang.
•

Verder heeft werving van vrijwilligers prioriteit alsmede versterking van het bestuur.

•

Joop heeft de inventaris opgemaakt van de container, overbodige zaken zullen worden
verwijderd dan wel een nieuwe bestemming worden gegeven.

•

Aandacht zal worden besteed via de website aan vragen om ideeën, natuurfoto van de
maand.

•

Jan zal met de Provincie in contact treden over wat wij, Het Heempark, in de toekomst
kunnen verwachten naar aanleiding van het boomonderzoek van KYBYS.

•

Geëvalueerd is het werkbezoek van de leerlingen van College De Pearson, deze dag was
zeer geslaagd, leerlingen waren zeer gemotiveerd. Fijn was ook dat meerdere medewerkers van Het Heempark op die dag aanwezig waren.

•

Verder besloten de midzomer uitstap te plannen in juli 2018.

•

Besloten is gazol niet meer te gebruiken voor verharden en egaliseren van de paden,
onkruid verwijderen moeilijk en zwaar. Joop gaat een elektrische onkruid bestrijdings-

Achteraan aan de waterkant ontdekten we

weg geschoffeld te worden. Het is wel een

een soort VERBLIJFPLAATS van iemand die

monniken werk, maar spaart op den duur

kennelijk in het park overnacht. Er lagen

toch werk uit.

wat spullen en in een tas zat ook nog wat.
We hebben alles in de container gelegd en
wachten maar af of iemand zich meld. Het is

De rest van de maand was het zo warm dat

immers niet de bedoeling dat het Heempark

het ondoenlijk was in de zon te werken. We

een pleisterplaats wordt voor allerlei lieden

hebben ons daarom beperkt tot het schoffe-

die een slaapplaats zoeken.

len van de paden die in de schaduw liggen.
En dan vooral langs de kant waar geen zon
komt. Het onkruid tussen de jonge heide-

Op de heideheuvel was er ACHTERSTALLIG

plantjes op de heideheuvel hebben we daar-

ONDERHOUD weg te werken. Begin maart

om nog maar even laten staan, dat komt

hebben tijdens de NL doet dag leerlingen van

aan de beurt als de zon er een dagje niet is.

het Pierson college heideplantjes geplant en
tot onze schande hebben we sinds die tijd
daar nooit meer naar omgekeken. Logisch
dat daar tussen die plantjes het onkruid
welig tierde. Je zag de plantjes haast niet

onkruid op zou groeien, maar dat hadden we

meer staan. Hoog tijd om daar iets aan te

mis. Daar hebben we dus ook aan te schoffe-

doen. Maar dat viel nog niet mee, voor je het

len. Langs de kanten gaat het nog wel omdat

weet heb je een heideplantje meegenomen.

het gras er overheen groeit. Maar in het mid-

Het begin is er maar het zal nog wel even

den groeit er ook spontaan van alles. Omdat

duren voor het klaar is.

het pad zo hard is valt het niet mee dat er uit
te schoffelen. Nu hebben we hopelijk de oplossing: een elektrische onkruidbrander. Die

Onze paden zijn verhard met gazol, dat is

zet je op het plantje en de hitte is zo groot

een mengsel van zand, fijn grind en leem.

dat de wortel ook verbrand. Dat plantje zal

We dachten aanvankelijk dat daar geen

niet meer aangroeien en hoeft ook niet meer

