Jaaroverzicht De Heimanshof 2016

Er is in De Heimanshof het hele jaar door veel werk verzet onder de bezielende leiding van
onze beheerder Franke v.d. Laan. Vele vrijwilligers en stagiaires hebben hem daarbij
geholpen. Dankzij het harde werken van deze mensen kunnen duizenden mensen, jong en
oud(er), elk seizoen genieten van het vele moois wat te zien, te ruiken, te voelen en soms te
proeven is. In dit jaaroverzicht leiden wij u in vogelvlucht door het afgelopen jaar.
In 2016 is er een natuurmuur
gekomen tussen het hockeyveld en
De Heimanshof. Wat groen betreft
is het niet te zien dat deze
afgelopen jaar met vele handen
gebouwd is.
Een deel van de natuurmuur
tijdens het pijl-en-boog schieten op het
Zomerfestival.

Jacob, de blauwe voorhoofdamazone overleed plotseling in de
winter. Hij woonde ruim 40 jaar op De Heimanshof en heeft zijn
laatste rustplaats gevonden bij de slangenmuur in de tuin.

-Het bestuur (6 bestuursleden,
adviseur en beheerder) heeft bijna
maandelijks vergaderd om achter
de schermen beslissingen te
nemen, om alles gedurende het
jaar, in goede banen te leiden.

Excursie bestuur in de tuin door de beheerder
Franke

De boomweggeefdagen,
16 maart t/m 1 april, zijn
elk jaar een groot succes.
Vanaf september t/m
maart worden er jonge
bomen en struiken
(opschot) verzameld om
de tuinen en de omgeving
van Haarlemmermeerders
groener te maken. En waar
stuiken en bomen zijn
komen vanzelf insecten,
vogels en zoogdieren.
Het voorjaar is ook een tijd in de Heimanshof dat alles hard begint te groeien. Vele mensen
genieten van de mooie kleuren en geuren van de bloemen, planten en bomen. Maar zoals in
het begin al gezegd is het hard werken voor onze beheerder en de vrijwilligers. In de keuken
van de Kijkdoos is altijd te zien welke planten er op het moment van uw bezoek in de tuin
bloeien.
Kinderen met begeleiders uit diverse klassen van verschillende
scholen uit de omgeving hebben De Heimanshof bezocht. Vele
lessen zijn gegeven en ook zijn de schooltuintjes met regelmaat
bezocht. Kinderen hebben het afgelopen jaar mee mogen
genieten van
de mooie
dingen die de
natuur met
zich mee
brengt.
Daarnaast werden de handen uit de
mouwen gestoken om van alles te kweken
in de eigen schooltuin gedurende maart
t/m juli.
Vanaf de vakantieperiode wordt er in De
Heimanshof ‘geturbotuinierd’.

De schooltuintjes worden in zeer korte tijd bemest en ingezaaid zodat er nog van alles in
sneltreinvaart met behulp van water en zon groeit en er het een en ander geoogst kan
worden. Erg leuk om dit mee te maken. Tijdens het oogstfeest wordt er gekookt van de
opbrengst van o.a.
turbotuinieren.
Een spannende tijd was
ook de pomp die kapot ging
waardoor de beek droog
kwam te staan. Achter de
schermen is hard gewerkt
zodat alles weer goed
gekomen is. De beek ziet er
weer uit als vanouds.

Het oogstfeest is elk jaar een feest voor jong en oud. 11 september 2016 was het weer zo
ver. Ca. 125 mensen namen deel aan het oogstfeest. Je proeft zeer zeker het verschil van
de verse groenten uit de tuin. Ook de vele kleuren van de diverse gerechten is een lust voor
het oog.
In 2016 zijn er verschillende lezingen gehouden over diverse
onderwerpen. Zo was er begin april een lezing van Ariën Slagt
over waar(om) wilde planten groeien en hoe je ze in de tuin
gebruikt. Het leven van de palingvisser op de Westeinder plassen
door Theo Rekelhof. 23 april is er vanuit De Heimanshof een
ommetje Hoofddorp gemaakt langs
bomen om bij weg te dromen. 1 mei
heeft Baudewijn Odé wat vertelt over
muurplanten en in oktober heeft
Franke verteld over de wilde haren
van de beheerder van De
Heimanshof. Begin november was
het de beurt aan Marieke Brown die
vertelde over zeewier als voedsel.
We hebben in De Heimanshof 2
jeugdnatuurgroepen die het hele
jaar door van alles beleven. Allereerst de Struinkids (6-12
jaar). Elk jaar weer weten Franke en Ans er een feest van te
maken. Wekelijks, op de woensdagmiddag, wordt er door
kinderen met ouders getuinierd en daarnaast beleven de
Struinkids van alles. Zo helpen zij begin van het jaar de vogels
de winter door. Er worden pindakettingen gemaakt en vetbollen
die en in De Heimanshof worden opgehangen en in eigen tuin.
In februari zijn zij op excursie geweest naar “t Landje van Geijsel bij Ouderkerk waar de
kinderen vele soorten vogels hebben kunnen ontdekken. Vooral eenden- en ganzensoorten.
De kinderen zijn op ontdekkingstocht in het Haarlemmermeerse Bos geweest. Eind mei
worden er jonge vogeltjes en eitjes geteld. In juni hebben de kinderen een kijkje kunnen
nemen wat er zoal in het water leeft. Torenvalken werden geringd en gewogen. Hutten
gebouwd op speelparadijs Meermond. Begin september was er korren in Wijk aan Zee. 8
oktober waren de Struinkids op wildsafari in de duinen. In november werden er voor Sint
Maarten pompoenen uitgesneden. De Struinkids sloten het jaar af met kerststukjes maken.
Nieuwe kinderen met ouder zijn altijd welkom.

De GreenTeens (12-18 jaar) zijn het jaar gestart met de Nieuwjaarsduik en eind januari met
een workshop koken. In februari is er een overnachtingsactie voor een goed doel geweest.
In maart zijn ze gaan steppen en fietsen in de duinen. Koningsdag 2016 stonden zij op de
koningsmarkt in het Vondelpark in
Amsterdam. Twee keer hebben zij
gecollecteerd voor goede doelen;
eind april voor Stichting Kinderhulp
en in mei voor het Oranjefonds.
Tijdens de meivakantie zijn zij op
kamp geweest met JNM Jongeren
in de Natuur. Begin juni was er
survival in de natuur. In juli zijn ze
op zomerkamp geweest naar de
Ardennen (foto). Eind augustus
poldersporten. Samen met de
Struinkids zijn de GreenTeens gaan
korren in Wijk aan Zee. 29 oktober
Halloweenparty op De Heimanshof. De GreenTeens sloten het jaar af met een
eindejaarsspektakel. Ook voor deze groep geldt nieuwe tieners zijn altijd welkom.
De festivals staan dit jaar in het teken
van geuren en kleuren en zijn goed
bezocht door jong en oud
Het lentefestival op 5 juni stond in het
teken van bloemen en insecten.
Het nieuwe hek werd in de stromende
regen geopend door de wethouder
Marjolein Steffens.
Het Zomerfestival op 21 augustus ging
over bijen en vogels. Imker Nol heeft
de kinderen en volwassen alles verteld over de bijen en het honing slingeren.

Voor jong en oud was er genoeg te doen.

Fred Maas, voormalig bloemist, heeft dit jaar een aantal workshops in de Heimanshof
gegeven rond de thema’s Herfst en Kerst. Voor deze workshops was heel veel animo en ze
zaten binnen korte tijd vol. Onderstaand één van de resultaten.
Op naar 2017. Dat het wederom een mooi Heimanshof
jaar mag worden. De Heimanshof is op zoek naar
vrijwilligers die onze beheerder, Franke, een handje willen
helpen in de tuin. Helpen in de Heimanshof kan elke
ochtend van 08:30 – 12:30 uur en woensdagmiddag tot
17:00 uur. Daarnaast wordt er elke 3e zaterdagmiddag van
de maand in de tuin gewerkt.

Zoals ons nieuwe hek al zegt: Kom en ontdek De Heimanshof. Zoals u gezien hebt is het
gedurende het hele jaar de moeite waard een bezoek te brengen aan De Heimanshof. De
toegang is gratis. Geniet van de kleuren, geuren en geluiden zo vaak u maar wilt. Een lege
plek in uw tuin? In de Heimanshof hebben we een kweekhoek waar u terecht kunt voor een
nieuwe plant voor weinig geld.

