Zevenblad is als “onkruid” een echte
krachtpatser. Wist je dat hij dat in de
keuken ook is? Als je hem als bodembedekker gaat zien en steeds bijknipt
houd je maandenlang verse blaadjes die
je in allerlei gerechten kunt gebruiken.

onder de 12 jaar alleen toegankelijk
1 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.

onder begeleiding van een volwassene.

Hier vind je het voorlopige programmaoverzicht voor 2021, onder voorbehoud
van de ontwikkelingen rond COVID-19. Op onze website www.deheimanshof.nl
vind je de meest actuele informatie over de activiteiten en de openingstijden.

Zaterdag en zondag vanaf 1 mei tot

Wieger Bruinlaan 1-7
2132 AW Hoofddorp

6 november

30 oktober

25 + 26 sept.

3 t/m 5 sept.

22 augustus
		

27 juni		

6 juni 		

28 + 29 mei

1 mei		

11 april		

31 maart

31 maart

Nationale Natuurwerkdag

Nacht van de nacht

Laatste weekendopening van dit seizoen: Lezing over het veen door Jan van Steijn

Fête de la nature

Lezing over grassen met een tentoonstelling van geconserveerde grassoorten
van oud-Heimanshof beheerder Ton Engelman

Zomerfestival met als thema: kruiden

Lezing over verzilting door Henk Nijenhuis

NLDoet: ook geschikt voor bedrijven!

Start weekendopeningen: feestelijke opening van het nieuwe bomenpad en de gerenoveerde Kijkdoos

Stinsenplantendag Haarlemmermeer (i.s.m. het IVN) – Ervaar de pracht van voorjaarsbloeiers

Algemene Ledenvergadering

Start Struintuinseizoen voor de Struinkids: kies je eigen tuintje uit

Op www.deheimanshof.nl is enkele weken voor het event uitgebreide informatie te vinden over deze activiteiten.
Volg ons ook op Facebook.com/DeHeimanshof en Instagram.com/DeHeimanshof.

Check onze website voor je bezoek in verband met mogelijke Corona-beperkingen.

Samen buiten

De hele Heimanshof is voor kinderen

8 t/m 13 maart Collecte voor Jantje Beton en voor het schilderen en inrichten van onze boomhut in de Struintuin

Zodra het mag starten we weer met de werkzaterdagen.
Deze zijn iedere 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur.

beheer@deheimanshof.nl
secretaris@deheimanshof.nl
023 - 5629124
www.deheimanshof.nl

Bezoekadres Contact

DE HEIMANSHOF
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

PROGRAMMA 2021
De tuin is gratis toegankelijk!

Openingstijden:

JAARKALENDER 2021

DE HEIMANSHOF

Wist je dat...

ONTDEK & BELEEF

DE HEIMANSHOF
Waar vind je op een oppervlakte van een
kleine 2 hectare nog zo’n 800 soorten
planten, bomen, struiken met de bijbehorende insecten, vogels en paddenstoelen?
In heemtuin De Heimanshof aan de Wieger
Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp! De Heimanshof
is dè inspiratietuin voor natuurbeleving en
educatie van Haarlemmermeer.
Een prachtige groene oase midden
in stedelijk gebied. Een wandeling
door De Heimanshof is een zwerftocht door de Nederlandse natuur.
Langs weides en akkers, door bossen, langs
duinen, veenplas en mergellandschap met
kenmerkende planten en cultuur-landschappelijke elementen zoals een tuunwal,
kerkenpad, golvende meidoornhaag en
hakhoutbosje.

De boomgaard en de kruidentuin zijn een
weldaad voor de geur- en smaakpapillen.
In de kassen waan je je in warmere landen
tussen de tropische, mediterrane en woestijnplanten. En in de Struintuin, kunnen
kinderen hun energie kwijt en spelend leren
in de buitenlucht.
Laat je inspireren door een wandeling door
de tuin, deel te nemen aan onze activiteiten
of mee te komen helpen als vrijwilliger.

Eli Heimans

Vrijwilliger worden?

De Heimanshof is vernoemd naar de
grote natuurbeschermer Eli Heimans.
Deze onderwijzer nam de schoolkinderen mee naar buiten om de natuur te
ontdekken. Dit gebeurt nu nog steeds in
De Heimanshof. Jaarlijks verwonderen
duizenden kinderen van de basisscholen
uit Haarlemmermeer zich over de samenhang in de natuur.

Heimanshof kan niet bestaan zonder de steun
van vrijwilligers.

Vriendenkring
De Heimanshof

De vrijwilligerscoördinator en beheerder zoeken
samen met jou naar passende werkzaamheden.
Kom gerust een kijkje nemen in de tuin!

Buiten zijn is gezond, samen buiten zijn is ook
nog gezellig. Vriendenkring De Heimanshof
is een club van actieve vrijwilligers. Zij onderhouden samen met de beheerder de tuin. Ieder
jaar is er een uitgebreid activiteitenprogramma
waarin we bezoekers onze liefde voor de natuur
en het belang van behoud van (inheemse)
natuur willen meegeven.
We geven voorbeelden hoe ze zelf actief aan de
slag kunnen in hun eigen tuin of wijk. Dat doen
we onder meer met rondleidingen, lezingen,
workshops, festivals en excursies. Een greep
uit de activiteiten vind je in deze folder.

Er is voor iedereen wat te doen.
Meewerken aan het beheer van de
tuin, klussen aan gebouwen en kassen,
activiteiten organiseren, rondleidingen
geven, inventariseren, meehelpen in
de communicatie, plannen maken en
besturen. Je bepaalt zelf wanneer en
hoe vaak je wilt komen.

Wil je meer weten neem dan contact op
met de vrijwilligerscoördinator:
vrijwilligerscoordinator@deheimanshof.nl.

Natuurlijk spelen
in de Struintuin
Ontdekken, spelen en buiten zijn in de natuur
kan in onze natuurontdektuin, de Struintuin.
Dit is een uitdagende ontdekplek met een
boomhut, een prachtig bomenparcours hoog
boven het water, een waterspeelplaats, een
levende wilgentenenhut, een kleinebeestjeshoek, evenwichtsbomen en een pizzaoven.
Je kunt er ook een kijkje nemen bij onze bijenvolken in de bijenstal.
De Struintuin is gratis toegankelijk; kinderen
onder de 12 jaar alleen onder begeleiding van
een volwassene. Kijk op de website voor de
openingstijden (www.deheimanshof.nl).

Stages:
Leren en werken
Zoek je een stageplek? Je kunt bij ons terecht
voor een snuffelstage, een maatschappelijke
stage, een stage in het kader van een beroepsopleiding of een afstudeeropdracht. Interesse?
Neem contact op met de beheerder via
beheer@deheimanshof.nl.

Schooleducatie

Samenwerken

Jaarlijks komen 3.000-4.000 kinderen van
de basisscholen uit Haarlemmermeer naar
De Heimanshof voor een natuurles. Zij leren in
de buitenlucht over verschillende onderwerpen
als biodiversiteit, grondstoffen, energie, water
en ook over voedsel tijdens de moestuinlessen.
De lessen worden verzorgd en begeleid door
het NMCX, Centrum voor duurzaamheid.

De Heimanshof wil graag samenwerken met
andere maatschappelijke organisaties. In 2020
zijn we een samenwerkingsverband aangegaan
met Amstelring Dagbesteding. Twee keer per
week werken jong dementerenden mee in de
tuin. De locatie van de dagbesteding is op het
terrein van De Heimanshof gevestigd.

Op zoek naar een
leuke locatie?
Ons verenigingsgebouw is afgelopen twee
jaar volledig gerenoveerd en aangepast aan
de eisen van deze tijd. De accommodatie
kan gehuurd worden voor vergaderingen,
lezingen of andere activiteiten.
Ook zijn er onder meer mogelijkheden voor:

Struinkids
Missie
Wij willen met iedereen het
plezier in en de kennis van de natuur
delen en mensen inspireren om
actief mee te werken aan behoud
en uitbreiding van een natuurlijke
leefomgeving.

Onze jongste leden, de Struinkids, gaan het hele
jaar door op ontdekking binnen en buiten de tuin.
Hun basis is de Struintuin waar ze een eigen
stukje moestuin hebben en groenten leren telen.
Iedere woensdagmiddag komen we om 14.30
uur bij elkaar.
Samen beleven we avonturen tijdens
spannende en leerzame excursies.
We helpen o.a. beestjes de winter door, speuren
naar herten in de duinen, leren zagen, kruiwagen
rijden en onderzoeken hoe plantjes groeien.

Wil je meedoen? Ben je tussen de 6 en 12 jaar
en heb je een enthousiaste (groot)ouder die met
jou samen dit avontuur wil aangaan?
Meld je aan als Struinkid! Het lidmaatschap
kost € 25,- per jaar. Dit bedrag is inclusief zaden
en gebruik van materialen (2e lid uit hetzelfde
gezin betaalt € 15,- per jaar).

•

Bedrijven met een MVO-programma

•

Dagactiviteiten voor cliënten van
zorginstellingen

•

Natuurfotografen en onderzoekers

•

Natuurfeestjes met educatief karakter

Steun ons
en word lid
Voor een bedrag van minimaal € 10 word
je lid van De Heimanshof. Je krijgt
informatie over de ontwikkelingen en
activiteiten van de vereniging en tuin via de
maandelijkse nieuwsbrief. Deelname aan
diverse activiteiten is voor leden gratis.
Je kunt je aanmelden via deheimanshof.nl
onder het kopje ‘doe mee!’.
Ook bedrijven kunnen lid worden.

Bankrekening
Vriendenkring De Heimanshof
NL06INGB0005729896
De Heimanshof is een erkende ANBIinstelling waardoor giften aftrekbaar zijn
bij de belasting.

