
De uitgebreide beschrijving van het jaarprogram
m

a van 2019 volgt op de website en Facebook.

www.deheim
anshof.nl of vind ons op Facebook.com

/DeHeim
anshof

6 januari 
 

Nieuwjaarsborrel

9 januari 
 

Struinkidsclub: Bouwen voor beestjes

16 januari 
 

Leer W
ilgenhekjes vlechten*

20 januari 
 

Lezing: Gezonde bodem
: alle kleine beestjes helpen

23 januari 
 

Struinkidsclub: Bouwen voor beestjes

27 januari 
 

Op bezoek bij het schildpaddencentrum
*

5 en 19 februari 
W

orkshop botanisch tekenen

6 februari 
 

Struinkidsclub: Bouwen voor beestjes 

8 februari 
 

Ga m
ee sterren kijken in de avondschem

er*

16/17 februari 
Sam

en chillen en koken in de boom
hut*

5 en 19 februari 
W

orkshop botanisch tekenen 

13 m
aart 

 
Start Boom

weggeefweek 

16 m
aart 

 
NL-Doet in De Heim

anshof 

17 m
aart 

 
W

eidevogels spotten op de fiets* 

20 m
aart 

 
Start Struinkidsclub m

oestuinieren

21 m
aart 

 
Start leer m

oestuinieren voor volwassenen 

3 april  
 

Algem
ene Ledenvergadering*  

14 april 
 

Stinzenplantendag ism
 IVN - we zijn weer open in de weekenden 

17 april 
 

Paaseitjes zoeken in de tuin* 

20 april 
 

Ga m
ee broeihopen bouwen voor ringslangen

28/29 april 
 

Natuurwerken en wadlopen in Friesland*

11 m
ei  

 
Speuren naar geweien van wilde herten* 

19 m
ei  

 
W

e gaan klim
m

en in het bos*

25/26 m
ei 

 
Fete de la Nature 

26 m
ei  

 
W

orkshop Natuurfotografie door John van Loon

11 - 15 juni 
 

Collecte Oranjefonds*

22/23 juni 
 

M
idzom

ernachtfeest*

23 juni  
 

Natuurfestival in De Heim
anshof

5 juli 
 

 
Vissen vangen in het donker*

7 juli 
 

 
Orchisexcursie Kennem

erland

21 - 25 juli 
 

Zom
erkam

p Ardennen*

7 augustus 
 

Struinkidsclub voor thuisblijvers

14 augustus 
 

Bezoek Heim
anshof Den Haag

18 augustus 
 

Beachparty!*

21 augustus 
 

Struinkidsclub voor thuisblijvers

23 augustus 
 

Nacht van de vleerm
uis ism

 IVN

15 septem
ber  

Oogstfeest 

10 oktober 
 

Dag van de Duurzaam
heid

12 oktober 
 

W
ildsafari in de W

aterleidingduinen

19/20 oktober 
Bosovernachting in een zelfgebouwde hut* 

27 oktober 
 

Nacht van de Nacht in De Heim
anshof 

2 novem
ber 

 
Natuurwerkdag 

10 novem
ber 

 
Struinkidsclub: St M

aarten pom
poenen m

aken

17 novem
ber 

 
Dieren helpen die het m

oeilijk hebben*

23 novem
ber  

Vrijwilligersfeest*

8 decem
ber 

 
Sinterklaas* 

14/15 decem
ber 

Kerststukjes m
aken 

18 decem
ber  

Eindfeest m
et kerststukjes knutselen* 

30 decem
ber  

Eindejaarsspektakel*

Struinkidsclub  
GreenTeens 

 
Volwassenen

*Alleen voor leden van De Heim
anshof 

30 decem
ber  

Eindejaarsspektakel*

Wis je da...
een bij voor een theelepel honing de 
afstand München - Moskou aflegt... en 
daarbij meer dan 1 miljoen tussenlandingen 
maakt. En dat onze planten voor 80% door 
bijen bestoven worden. 

PROGRAMMA 2019

DE HEIMANSHOF
Same buite



De Heimanshof is dé inspiratietuin van 
Haarlemmermeer. Een plek waar je je om-
ringd voelt door al het goede van de natuur. 
Waar je kunt genieten van het buiten zijn, 
waar je over de natuur leert, je gezond voelt 
in de buitenlucht, kunt meewerken in de 
natuur, en mensen ontmoet die hart hebben 
voor de natuur en eerlijk en gezond eten. 

Een wandeling door De Heimanshof is een 
zwerftocht door de Nederlandse natuur. 
Van klaprozen en bolderik in de akkers, 
naar kievitsbloemen en lisdodden in het 
moeras. Einde winter staat het bos vol met 
stinzenplanten. Ieder landschapje brengt 

zijn eigen kenmerkende planten met zich 
mee waaronder een aantal zeer zeldzame 
soorten. De boomgaard en de kruidentuin 
zijn een weldaad voor de geur- en smaak-
papillen. In de kassen waan je je in warmere 
landen tussen de tropische mediterrane en 
woestijnplanten. 

Deze heemtuin verrast je iedere moment 
weer met zijn rijkdom aan kleuren, geuren, 
geluiden en smaken. Maak kennis met meer 
dan 800 verschillende soorten planten, 
struiken en bomen en al de kleine en grote 
dieren die zich daarbij thuis voelen. Ontdek 
en beleef het zelf op De Heimanshof.

ONTDEK & BELEEF 

DE HEIMANSHOF 

Openingstijden
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
én van 14 april - 1 oktober, in de weekenden van 13.00 tot 17.00 uur

De hele Heimanshof is alleen toegankelijk voor kinderen onder begeleiding van een volwassene. 

Algemen gegeven

Bezoekadres
Wieger Bruinlaan 1-7
2132 AW Hoofddorp

Verenigingsgebouw De Kijkdoos
T 023 - 5629124 
E kijkdoos@deheimanshof.nl 

Beheerder
Franke van der Laan
T 06 - 48226490 
E beheer@deheimanshof.nl 

Website
www.deheimanshof.nl 

Bankrekening
Vriendenkring De Heimanshof
NL 06 INGB 0005729896 

Meer informatie
secretaris@deheimanshof.nl 

De Heimanshof is vernoemd naar de grote natuurbeschermer Eli Heimans. Deze onder-
wijzer nam de schoolkinderen mee naar buiten om de natuur te ontdekken. Dit gebeurt nu 
nog steeds in De Heimanshof. Jaarlijkse verwonderen duizenden kinderen van de basis-
scholen uit Haarlemmermeer zich over de samenhang in de natuur.

Kid i d Struintui
Ontdekken, spelen en buiten zijn midden in de 
natuur, dat kan in onze natuurontdektuin, de 
Struintuin. Een uitdagende kinderontdektuin met 
een boomhut, een waterspeelplaats, een levende 
wilgentenenhut en pizza-oven. De Struintuin is bij-
na elke dag gratis toegankelijk voor iedereen.

Struinkidsclub
Bij de Struinkidsclub kun je lekker buiten bezig 
zijn, met je handen in de grond. Zaaien, verzorgen, 
oogsten en proeven. Samen avonturen beleven tij-
dens spannende en leerzame excursies. Slapen in 
een boomhut, dierenhuisjes bouwen en sterren-
kijken. Kinderen van 6 t/m 11 jaar komen iedere 
woensdagmiddag om 14.00 uur op de tuin en leren 
samen met een (groot)ouder/begeleider groenten 
verbouwen in hun eigen moestuintje.

Lidmaatschap kost € 25 per jaar (2e kind € 15). 
Dit is inclusief zaden en gebruik van materialen. 

Lere e werke
Zoek je een stageplek? Neem contact op met de 
beheerder voor een snuffel- of maatschappelijke 
stage of stage voor een beroepsopleiding of af-
studeeropdracht. 

Same buite
Buiten zijn is gezond, samen buiten zijn is gezellig.
De Vriendenkring van De Heimanshof is een actieve
club vrijwilligers die met elkaar zorgdragen voor 
alles binnen De Heimanshof. Samen met de be-
heerder wordt de tuin onderhouden. Er worden 
workshops, lezingen en festivals georganiseerd. 
Er is een moestuinierprogramma en een kidspro-
gramma. Ook kan je volop ‘klussen’ in de tuin. 

Jij kunt ook meehelpen, er is altijd iets voor je te 
doen wat bij je past in een gezellige ongedwongen 
sfeer. Groene vingers zijn niet perse nodig. Daar-
naast kun je aan activiteiten meedoen die in dit 
jaarprogramma staan. Er is veel ruimte om zelf ini-
tiatieven te ontwikkelen, te leren, nieuwe mensen 
te leren kennen en samen te werken. Je kunt ook 
gewoon lekker komen genieten van de kleurrijke 
wilde planten, de vogels en al het moois van de tuin.

Vrijwilliger worde?
Wil je meehelpen en spreken een of meer van on-
derstaande interessegebieden je aan, kom een kijk-
je nemen in de tuin! Neem contact op met vrijwil-
ligerscoördinator Ans Röling, bel: 06 - 20002896 of
mail naar: vrijwilligerscoordinator@deheimanshof.nl

•  Onderhoud tuin

•  Moestuinieren

•  Klussen

•  Educatie 

•  Planteninventarisatie

•  Eventorganisatie

•  Werken met kinderen

•  Ontspanning en gezondheid

•  Gasten ontvangen, sociale functie

•  Communicatie

•  Bestuur en beleid

Wi j d locati
zelf gebruike?
In De Heimanshof zijn er aparte programma’s voor:

•  Bedrijven met een MVO programma 
 of buitenwerkdag

•  Buitenschoolse opvang: natuurrondleiding, 
 educatiemiddag

•   Wijkbewoners: burendagen, bijeenkomsten,  
 ontmoetingsplek

•  Instellingen met gezondheidsprogramma’s 

Ook is verenigingsgebouw de Kijkdoos te huur voor 
lezingen, vergaderingen of overige groepsactiviteiten. 
Neem contact op via: secretaris@heimanshof.nl.

Voor d kid
Er zijn voor alle kinderen van de

Haarlemmermeer hele leuke Kids-
clubactiviteiten in de zomer(vakantie) 
en in de winter gaan we bijvoorbeeld 
nestkastjes voor beestjes bouwen! 

De tuin is 
grati 

toegankelijk

Avontuurlijk
GreenTeen 
De GreenTeens (12 t/m 21 jaar) is een groep 
tieners/jongvolwassenen die zeer begaan is 
met de natuur. Ze gaan iedere maand met 
elkaar op pad en bedenken zelf een gevarieerd, 
avontuurlijk programma zoals survivallen, hulp-
acties voor mens en dier en een zomerkamp in 
de Ardennen. Via collecteren voor goede doelen
dragen ze zelf bij aan de financiering van hun 
jaarprogramma. Ze organiseren hun activiteiten
zelf met hulp van enkele volwassenen. 

Het lidmaatschap kost € 25 per jaar. 

Word lid
Voor een bedrag van minimaal € 10 word je lid 
van De Heimanshof. Je krijgt informatie over de 
ontwikkelingen en activiteiten van de vereni-
ging via de maandelijkse nieuwsbrief in je mail-
box. Deelname aan diverse activiteiten is voor 
leden gratis. Je kunt je aanmelden via de web-
site www.deheimanshof.nl onder het kopje ‘lid 
worden’. Ook bedrijven kunnen lid worden.

De Heimanshof is een erkende ANBI-instelling 
waardoor je gift aftrekbaar is bij de belasting-
aangifte.

vriendenkring

DE HEIMANSHOF  


