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25 nov: vrijwilligersfeest –
Geef je snel op!!!

Jij komt toch zeker ook op het vrijwilligersfeest. Maak kennis met andere vrijwilligers, ervaar een stukje historie van
de (werkers in de) tuin, geniet van lekkere hapjes, een drankje en heerlijke
soep. En… laat zien wie en/of wat De
Heimanshof is. Wat is De Heimanshof
voor jou? Wie ben jij? Op de bonte middag willen we De Heimanshof een gezicht geven via de vrijwilligers, jeugd en
ouders die er actief zijn. Hoe? Via een
optreden, een tekening, een gedicht, een
puzzel, een lied….. Je kunt het alleen
doen of met de ploeg waar je mee werkt.

Niets hoeft, maar het zou natuurlijk wel
leuk zijn om vele verschillende gezichten
aan elkaar te tonen. Meld je aan bij onze
secretaris Monique
secretaris@deheimanshof.nl en geef aan
of je iets wilt gaan doen. Er ligt ook een
intekenlijst in de Kijkdoos. Voor overleg
over spullen die je nodig hebt (scherm,
muziek??) kun je contact opnemen met
Ans (tel. 06 20002896).

Subsidie 2019 toegekend

Goed nieuws van de gemeente. Op basis
van het activiteitenplan 2019 dat wij eerder dit jaar hebben ingediend, is de subsidie voor 2019 toegekend. Daar straalt
vertrouwen van uit! Een mooi compliment aan ons allemaal voor onze inzet
voor tuin en vereniging.

Werken aan een nieuw
beleidsplan

In de tweede sessie over het nieuwe beleidsplan is op 31 oktober doorgesproken
over wie wij als Heimanshof willen zijn,
wat onze kernboodschap is, op welke
groepen wij ons specifiek willen gaan
richten, welke kernwaarden bij onze vereniging passen. Het bestuur heeft Gunbritt Genuit, vormgeefster en marketingdeskundige, gevraagd om ons te helpen
met het vorm en inhoud geven aan ons
‘gezicht’ voor de komende jaren.
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Tuin: droogte en composteren

We hebben weer een bijzonder seizoen:
een herfst bijna zonder regen en met
temperaturen die aan het voorjaar doen
denken. Alleen de kruidlaag profiteert
van de regen en de dauw; in de grond
zelf is het nog kurkdroog en veel bomen
en struiken hebben daarom moeite om
zich te handhaven. Door het warme weer
groeien de grassen bovenmatig en zijn
we daarom bezig met een tweede bijna
volledige maaironde in én buiten de tuin.
Er komen zoveel tonnen gras en kruiden
van af dat we er bijna geen weg mee weten. Daarom proberen we de compostering te versnellen door water (uit de ijsvogelpoel) op de composthopen te
sproeien zodat ze sneller inzakken.

Weer meer soorten

Dit jaar is weer geïnventariseerd en vorige week kregen we de totaalscores. Er
zijn 810 verschillende soorten planten,
struiken en bomen in de tuin (incl. 2 kassen) geteld. Er zijn nog enkele gebiedjes
niet goed bekeken, dus dit aantal kan
komende jaar nog stijgen. Paul Tensen
bracht deze maand een aantal bijzondere
varens mee uit collega-heemtuin Thijssepark in Amstelveen waaronder de brede
stekelvaren, blaasvaren en de rechte en
gebogen driehoeksvaren. En Dick bracht
de zeldzame akkerandoorn in de tuin.
Komend jaar zal de kweekhoek i.s.m.
omliggende heemtuinen nog een aantal
soorten die we graag in de tuin (terug)
willen hebben, gaan opkweken.

broeihopen. Dat was 50 % meer dan het
record van 2017 (1400). Dezelfde dag
was er ook een geslaagde wildsafari naar
de burlende damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen o.l.v. Ans en
Ronald. Ruim 30 deelnemers zagen hoe
de mannetjes knokten met elkaar om
indruk te maken op de vrouwtjes.
Negen enthousiaste natuurvrijwilligers
meldden zich op de Nationale Natuurwerkdag in onze tuin. Ze hebben een
aantal wilgen geknot en in het bos opruimwerkzaamheden gedaan en paden
geveegd. Vier van hen zijn ook lid geworden van onze vereniging. Een mooi
resultaat van een lekkere dag samen
klussen.
Tot slot liepen 7 mensen met Franke
mee tijdens de herfstwandeling in de
tuin. Hierin was er speciale aandacht
voor paddenstoelen en andere tekenen
van de herfst.

Jeugdclubs

Nieuwe vrijwilligers

Vorige week is Lammert van der Woerdt
als vrijwilliger in de tuin begonnen. Lammert woont vlak om de hoek bij De Heimanshof en zocht een leuke vrijetijdsbesteding. Ook Jacco Kasemier uit Rijssenhout is sinds medio september op
maandag actief in de tuin. Thijs de Jonker loopt tot 30 januari stage op dinsdag
en woensdag. Hij volgt de opleiding Urban green development in Amstelveen.
Frank van de Ruit is begin november gestart. Hij studeerde geneeskunde en gaat
in februari een andere studie starten. Hij
overbrugt de tijd met 4 à 5 dagen per
week in de tuin en bij stichting MeerGroen. Welkom allemaal!

Activiteiten

Afgelopen maand hebben weer vele leden en niet-leden meegedaan aan de natuuractiviteiten die we als vereniging organiseren.
Op 20 oktober konden natuur-die-hards
hun hart ophalen in een combi-excursie.
In de ochtend gingen ze met de Waterland ringslangenwerkgroep broeihopen
controleren. Ze vonden 2.200 eitjes in 30

Ook de jeugd liet zich
deze maand weer van
haar beste kant zien. De
GreenTeens hielden hun
eigen natuurwerkdag in
Groenendaal in Heemstede. Komende zondag
gaan ze de Grebbenberg
beklimmen. De Struinkids werkten hard door
in hun tuintjes en de
schooltuintjes en maakten op 11 nov. prachtige
lampionnen uit zelfgekweekte pompoenen.

NMCX verhuisd

Het NMCX Centrum voor Duurzaamheid
is eind oktober verhuisd naar de voormalige gymzaal aan de Prins Hendriklaan 33
in Hoofddorp. De lessen gaan gewoon
door in de tuin. Wat er met het gebouw
gaat gebeuren, is nog niet bekend. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente.
Het bestuur heeft besloten het hek op
nummer 7 op de tijden dat de beheerder
niet aanwezig is, uit veiligheidsoverwegingen te sluiten. Het mooie toegangshek op nummer 1 bij de Kijkdoos blijft
gewoon open tijdens op werkdagen
(8.30 – 17.00 uur).

Agenda

18 nov: GreenTeens beklimmen de Grebbenberg. Info op de app
25 nov: Vrijwilligersfeest in de kas:
Aanvang 14.00 uur
9 dec: Sinterklaasfeest GreenTeens
19 dec: Eindejaarsspektakel Struinkids
30 dec: Eindejaarsspektakel GreenTeens
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