DE HEIMANSHOF

De Heimanshof in 2020 al 45 jaar bestaat?
Dat er meer dan 1000 verschillende planten,
struiken en bomen in de tuin te vinden zijn.
En dat er een hele leuke natuurspeelplaats is
voor kinderen!
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Start moestuinseizoen voor de Struinkids; kies je eigen tuintje en leer hoe je groenten teelt

Algemene Ledenvergadering Vriendenkring De Heimanshof in vernieuwde Kijkdoos

12 Bijeenkomsten inclusief een aantal excursies

Start Basiscursus wilde planten. Cursus wordt verzorgd door FLORON.

NLDoet – lekker een dagje klussen en kennismaken met De Heimanshof

Noach, polderdichter van de Haarlemmermeer

Deze heemtuin verrast je iedere moment

Fête de la nature: vier het feest van de natuur met ons, met vooral proeven en ruiken

Excursie naar de Heimanshof in Den Haag

weer met zijn rijkdom aan kleuren, geuren,

Lezing “De kracht van kruiden volgens Hildegard von Bingen” door Kim Breed. Met een bijdrage van Mirjam

De Heimanshof collecteert voor Jantje Beton en de eigen natuurspeelplaats, de Struintuin
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Workshop ‘Hoe maak je een wildere tuin?’. In het kader van de Landelijke Vrijwilligersdag.
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Samen buiten

De hele Heimanshof is voor kinderen

De Heimanshof is vernoemd naar de grote natuurbeschermer Eli Heimans. Deze onderOp www.deheimanshof.nl
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Volg ons ook op Facebook.com/DeHeimanshof
nog steeds in De Heimanshof. Jaarlijkse verwonderen duizenden kinderen van de basisscholen uit Haarlemmermeer zich over de samenhang in de natuur.

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

Bezoekadres Contact

DE HEIMANSHOF
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

PROGRAMMA 2020
De tuin is gratis toegankelijk!

Openingstijden:

JAARKALENDER 2020

Wist je dat...

ONTDEK & BELEEF

DE HEIMANSHOF
De Heimanshof is dé inspiratietuin van Haar- zeldzame soorten. De boomgaard en de
lemmermeer. Een plek waar je je één voelt kruidentuin zijn een weldaad voor je geurmet de natuur. Waar je kunt genieten van en smaakpapillen. In de kassen waan je je
het buiten zijn, waar je over de natuur leert, even in warmere landen tussen de tropische,
waar je je gezond voelt in de buitenlucht, mediterrane en woestijnplanten.
waar je kunt meewerken in de natuur en waar
je mensen ontmoet met een groot hart voor Deze heemtuin verrast je elk seizoen weer
de natuur.

met zijn rijkdom aan kleuren, geuren, geluiden en smaken. Maak kennis met meer dan

Een wandeling door De Heimanshof is een 1000 verschillende soorten planten, struiken
zwerftocht door de Nederlandse natuur. en bomen en de kleine en grote dieren die
De tientallen verschillende landschapjes zich daarbij thuis voelen. Ontdek en beleef

Kids in de
Struintuin

Samen buiten

Vrijwilliger worden?

lig. De Vriendenkring van De Heimanshof is een

Wil je de locatie
zelf gebruiken?

gen sfeer. Groene vingers zijn niet per se nodig.

Buiten zijn is gezond, samen buiten zijn is gezel-

Jij kunt ook meehelpen, er is altijd iets voor je te
doen wat bij jou past in een gezellige ongedwon-

actieve club vrijwilligers die met elkaar zorg-

In De Heimanshof zijn aparte programma’s

dat kan in onze natuurontdektuin, de Struintuin.

draagt voor alles binnen De Heimanshof. Samen

mogelijk voor:

Daarnaast kun je aan activiteiten meedoen die

Een uitdagende ontdektuin met een boomhut,

met de beheerder wordt de tuin onderhouden.

• Bedrijven met een groen programma of

in het jaarprogramma staan. Er is veel ruim-

een waterspeelplaats, een levende wilgentenen-

Regelmatig worden er workshops, lezingen en

hut en een pizza-oven. De Struintuin is door de

festivals georganiseerd.

Ontdekken, spelen én buiten zijn in de natuur,

week gratis toegankelijk voor iedereen. In mei
2020 openen we ons nieuwe bomenpad in het
bos. Je loopt dan hoog tussen de bomen door

Leren en werken

en dan zie je misschien wel een ijsvogel onder

Zoek je een stageplek? Je kunt bij ons terecht

je door vliegen.

voor een snuffelstage, maatschappelijke stage,

Struinkids

Bij de Struinkids kun je lekker buiten bezig zijn,

brengen hun eigen kenmerkende planten het zelf op De Heimanshof.

met je handen in de grond in je eigen moes-

met zich mee waaronder een aantal zeer

tuintje. Zaaien, verzorgen, oogsten en proeven.
Samen avonturen beleven tijdens spannende
en leerzame excursies. Slapen in een boomhut,
dierenhuisjes bouwen en sterrenkijken. Je kunt

stage in het kader van een beroepsopleiding of
afstudeeropdracht. Neem contact op met de
beheerder via beheer@deheimanshof.nl over de
mogelijkheden.

buitenwerkdag;
• Buitenschoolse opvang: natuurrondleiding,
educatiemiddag;
• Wijkbewoners: burendagen,
bijeenkomsten,ontmoetingsplek;

te om zelf initiatieven te ontwikkelen, te leren,
nieuwe mensen te leren kennen en samen te
werken. Maar je kunt ook gewoon lekker alleen
genieten van de mooie wilde planten, de vogels
en al het moois van de tuin.

• Instellingen met gezondheidsprogramma’s.
Wil je meehelpen, neem dan contact op met onze
Ons verenigingsgebouw de Kijkdoos is te huur

vrijwilligerscoördinator Ans Röling en kom een

voor lezingen, vergaderingen of andere activiteiten.

kijkje nemen in de tuin. Bel: 06 - 20002896 of

Stuur een mail naar: secretaris@deheimanshof.nl.

mail: vrijwilligerscoordinator@deheimanshof.nl.

Bankrekening

Word lid

Vriendenkring De Heimanshof:
NL 06 INGB 0005729896

Voor een bedrag van minimaal € 10 per jaar
word je lid van De Heimanshof. Je krijgt informatie over de ontwikkelingen en activiteiten

het allemaal meemaken als je lid wordt van de

van de vereniging via de maandelijkse digitale

Struinkids. De Struinkids is voor kinderen van 6

nieuwsbrief. Deelname aan diverse activiteiten

t/m 11 jaar samen met een (groot)ouder/bege-

is voor leden gratis. Je kunt je aanmelden via de

leider, iedere woensdagmiddag van 14.00 uur

website www.deheimanshof.nl onder het kopje

Missie

tot 15.30 uur.

‘lid worden’. Ook bedrijven kunnen lid worden.

Wij willen met iedereen het plezier in
en de kennis van de natuur delen en

Lidmaatschap kost 25 euro per jaar (2e kind 15

De Heimanshof is een erkende ANBI-instelling

mensen inspireren om actief mee te

De Heimanshof is vernoemd naar de grote natuurbeschermer Eli Heimans. Deze onderwijzer

euro). Dit bedrag is inclusief zaden en gebruik

waardoor je gift aftrekbaar is bij de belasting.

werken aan behoud en uitbreiding van

nam de schoolkinderen mee naar buiten om de natuur te ontdekken. Dit gebeurt nu nog

van materialen.

steeds in De Heimanshof. Jaarlijkse verwonderen duizenden kinderen van de basisscholen
uit Haarlemmermeer zich over de samenhang in de natuur.

een natuurlijke leefomgeving

