‘s-Hertogenbosch Zuid
IN MEMORIAM, BEN VAN BENNEKOM 11-11-1940 – 26-6-2019
In 2005 startte Ben

de belanghebbenden in Het Bossche Broek mee

educatie en de PR van de Stichting Heempark

samen met de dan nog

te kunnen beslissen over de toekomst.

‘s-Hertogenbosch.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn

enige vrijwilliger en
ons helaas vorig jaar

Hij hield lezingen en excursies om de

toewijding en ongebreidelde inzet voor Het

ontvallen Broeder Cor

bekendheid van het park onder de Bossche

Heempark.

van Rooij een nieuwe

samenleving en daar buiten te vergroten. Hij kon

werkgroep voor het

boeiend en met grote kennis van zaken vertellen

Het bestuur

herstel en verdere

over de talrijke soorten planten en dieren die in

van Het Heempark ‘s-Hertogenbosch.

ontwikkeling van de

het heempark voorkomen.

heemtuin.

Met de naburige Bossche Broekschool onderhield
hij goed contact. Elk jaar

Met de inzet van meerdere vrijwilligers wist hij

bezochten leerlingen het

het sterk verwilderde park weer op orde te

park om onder zijn leiding

krijgen. Hij kon op de ondersteuning rekenen

actief te zijn.

van deskundigen op het gebied van vleermuizen,
steenuilen, zweefvliegen en kruiden.

In 2017 is Ben definitief
gestopt als vrijwilliger bij

Dankzij Ben is op 4 juli 2014 Stichting Heempark

het Heempark. Hij is van

‘s-Hertogenbosch opgericht om het voorbestaan

grote betekenis geweest

van het park te waarborgen en om als een van

voor de organisatie,
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We begonnen de maand met EEN

HET GROEIT EN BLOEIT VOLOP in het

GROEPSUITJE, dat hadden we wel verdiend

park en gelukkig heeft het wat geregend zo-

vonden we en het komt de onderlinge ver-

dat het er fris bijstaat. We waren al bang dat

standhouding ten goede. Tussen vrijwilligers

het dezelfde kant op zou gaan als vorig jaar

moet een goede sfeer zijn anders raak je ze

toen door de droogte sommige kruiden en

kwijt.

planten niet goed tot bloei kwamen. En dat
is juist de bedoeling van ons park !!

We gingen met de fiets naar Haanwijk om
daar een klein museum te bezoeken dat gaat

Rein ontdekte even voor de Eik op de

over de tijd van de Romeinen. In Halder zijn

bloemenweide een gat in de grond waar

er namelijk vele vondsten gedaan uit de
Romeinse tijd. Er werden daar potten gebakken omdat daar klei was bij de samenloop
van de Dommel en de Essche stroom.
Vanwege de vele vondsten werd daarom in
een oude schuur bij Haanwijk een museum
ingericht. Het wordt gerund door vrijwilligers
en het wordt vooral bezocht door scholen.
De Romeinse geschiedenis kan zo aanschouwelijk gemaakt worden wat belangrijk is
voor kinderen. We kregen een uitgebreide
rondleiding van 1,5 uur door een vrijwilligster die ons van alles vertelde over de vondsten en over het leven in die tijd.
Omdat de theetuin bij Haanwijk was geslo-

hommels in en uit vlogen. Waarschijnlijk

ten zijn we daarna naar kasteel Maurik in

uitgegraven door een WESPENDIEF die iets

Vught gefietst om daar nog iets te drinken,

zag vliegen in de bloemweide maar dat

dat hoort ook bij een uitstapje.

waren dus geen wespen. We hebben al vaker
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WA TE RJU FFE RS

in de bloemenweide een wespennest onder

REGEN IS PRIMA voor de natuur en voor

de grond gehad die door een wespendief

ons park……..echter niet voor ons ! Dan wordt

uitgegraven was. Omdat er zoveel bloemen

er niet gewerkt, want het moet wel leuk blij-

zijn in ons park is het zeer aantrekkelijk voor

ven. Dat was het ook niet wat later in de

Hommels, zodanig dat ze er zijn komen wo-

maand want toen werd het tropisch warm.

nen.

Dus werd er ook weer niets gedaan ! Sjef en
Nico zijn nog wel bezig geweest met takken
op te ruimen om de paden vrij te maken en
verder wat troep die hangjeugd had achtergelaten.

Onze eerste paddenstoel is al gespot. De
hoed van deze reuze champignon had een
afmeting van 20cm doorsnee.
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