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De tweede dag van deze maand heeft het 
BESTUUR VERGADERD, een korte samen-
vatting vindt u elders in dit verslag. 

De eerste werkmiddag was het fris maar 
droog zodat we flink een de slag konden met 
MAAISEL VERWIJDEREN op de heide-
heuvel. Dat schoot lekker op omdat we met 
voldoende vrijwilligers waren. Van zowat de 
halve heuvel is alles opgeruimd. Ook moest 
er veel blad verwijderd worden rond de in-
gang van het park. De bomen lieten dit jaar 
laat hun blad vallen, maar nu is er alles af. 

Nico en Sjef zijn aan de slag gegaan met de 
NESTKASTEN SCHOONMAKEN voor de 
winter. Ze hadden er 12 gedaan en de mees-
te waren bewoond geweest. Als daar nu ook 
nog de nodige jonge vogeltjes uit zijn voort-
gekomen zijn de nestkasten waardevol 
gebleken. 



Er kwam ook nog een wandelaarsster langs 
die vaak ons park heeft bezocht. Nu zag ze 
ons werken en ze meldde zich spontaan aan 
om te komen meehelpen als ze daar tijd 
voor had. Hopelijk gaan we haar in de toe-
komst regelmatig zien, een gemotiveerde 
vrijwilliger(ster) is nooit weg.

Gelukkig was de regen deze keer op de 
tweede werkdag vroeg op de dag gevallen 
zodat we de tweede werkdag verder konden 
met de HEIDEHEUVEL SCHOONMAKEN. 
Die is nu voor driekwart schoon. Hopelijk 
kunnen we het de volgende werkdag schoon-
krijgen van maaisel in blad. Omdat het blad 
zo laat was gevallen kunnen we nu ook het 
blad opruimen. Anders moesten we altijd 
twee keer de heideheuvel doen: eerst het 
maaisel en dan het blad. Zoals gezegd, het 
blad is nu helemaal van de bomen, zodat 
ook de paden vol liggen en die ook schoon-
gemaakt moeten worden.

Weer is er een VOEDERSILO GESTOLEN, 
deze kon gevuld worden met vetbollen. Het 
plan is er een paar bij te kopen en die op 
meer onzichtbare plaatsen op te hangen. 
Niemand gaat tussen de stuiken lopen en 
vuile kleding van de groene takken krijgen. 
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Maar … het wordt nog gekker! Iemand heeft 
langs het pad een BERK (van wel 15 cm dik) 
OMGEZAAGD! Wat bleek? Toen de boom 
voor driekwart was doorgezaagd, was hij 
omgevallen precies half over het pad heen 
en hij was met de kruin in een andere boom 
blijven hangen. Wie doet nou zoiets, dan 
moet je toch wel een ziekelijke  instelling 
hebben! Joop heeft de boom verder afge-
zaagd en kort gemaakt, zodat het pad weer 
vrij kwam. Nu maar hopen dat die “gek” ons 
park verder met rust laat.



Het bestuur van de Stichting (Jan, Rein en 
Joop) hebben op het stadskantoor een over-
leg gehad met Rinus van de Vrie van Beheer 
Openbare Ruimte. Hij is onze contactpersoon 
van de gemeente. Er werd gesproken over 
de toestand van het park en de plannen voor 
het onderhoud. Het belangrijkste punt was 
het 60-jarig jubileum op 24 mei. 
De gemeente gaat ons daarbij ondersteunen 
voor de publiciteit en andere zaken.
Op de laatste werkmiddag van deze maand 
en ook van dit jaar hebben we met z’n allen 
de heideheuvel helemaal schoon gekregen 
van blad en maaisel. Er was ook een nieuwe 
vrijwilliger Dion die met wat aanwijzingen 
goed meehielp. Hopelijk zien we hem regel-
matig terug zodat er weer een paar handen 
bij zijn.

We hebben het jaar afgesloten met een glas 
glühwein en een attentie voor de vrijwilli-
gers, als dank voor het hele jaar in ons park 
werken uit liefde voor de natuur. Alles onder 
het motto “Al wat groeit en bloeit ons altijd 
weer boeit“ 

Tekst: Joop Neefs
Foto’s en layout: Tineke van Wegberg
Reacties: heempark.nieuwsbrief@gmail.com
www.heempark-s-hertogenbosch.nl
facebook: Heempark Den Bosch-Zuid

UIT DE BESTUURSVERGADERING VAN 2 DECEMBER 2019.
In Januari 2020 worden door het hoveniersbedrijf Van de Biggelaar uit Den  Dungen een aantal esdoorns 
gekapt. Er komt een nieuwe kersenboom (prunis avium) ter vervanging van de oude die in slechte staat is. 
Tevens worden er enkele wilde appelbomen geplant.  Fruitbomen zijn een goede aanvulling voor vogels. 

We gaan onze website en facebook gebruiken voor de werving van nieuwe medewerkers voor onze werk-
groep.
Voor het 60-jarig jubileum van het Heempark is een draaiboek opgesteld. Op 24 zondag 24 mei 2020 
willen dat vieren. Het plan is om een aantal instanties uit te nodigen om op die acte de préséance te ge-
ven zoals het gemeentebestuur, IVN, Rijkswaterstaat, Staats Bosbeheer, Waterschap Dommel en Aa, De 
Wijkraad Zuid. Gesprekken  met deze instantie zijn gepland in januari 2020. Verder wordt er gewerkt aan 
een jubileumboek, flyers, poster en bekendmaking in de media. Ideeën voor de invulling voor die dag zijn 
van harte welkom.
             Van de secretaris.

F I JNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKK IG  EN GEZOND 2020
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