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deze Goede Doelen Marathon willen ze
geld bijeenbrengen voor kinderfonds Mamas (www.kinderfondsmamas.nl) en
voor het financieren van hun eigen activiteitenprogramma. De Mamas zetten
zich in Afrika in voor kinderen in ernstige
armoede. Het is het vierde jaar op rij dat
de GreenTeens hun maatschappelijke
gezicht laten zien door zich in te zetten
voor goede doelen. Als bijlage bij deze
nieuwsbrief vind je meer informatie en
de sponsorkaart. Kom langs in het weekend en steun ze met een bijdrage!

Van de redactie

Wat gebeurt er toch weer veel in en rond
onze tuin. Twee A4 is weer niet genoeg
om het allemaal aandacht te geven. Hoewel het nog geen voorjaar is, wordt er
wel volop opgeruimd en geschoond. Onze nieuwe verzender van de nieuwsbrief
Cathy Meskers heeft in samenwerking
met Tonny van de ledenadministratie
adressenlijsten geschoond. Veel leden
ontvangen de nieuwsbrief nog niet. Deze
editie zal ook gestuurd worden aan leden
waarvan we een emailadres hebben,
maar die de nieuwsbrief nog niet ontvangen. We hopen hen zo meer bij de tuin
te betrekken. Ook zullen we de nieuwsbrief voortaan als pdf op de nieuwspagina van onze website zetten. Veel leesen tuingenoegen komende maand!
23-25 febr. Goede Doelen Marathon
GreenTeens
Het is bijna weer zover. Komend weekend laten de GreenTeens zich weer
‘opsluiten’ in de boomhut zonder verwarming, zonder telefoon, zonder TV…. Met

Bep steekt GreenTeens hart onder de riem (2017)

25 feb. Lezing Klimaatverdedigingszone om onze leefomgeving
Het klimaat verandert met rasse schreden. De mens speelt daar een cruciale
rol in. In de afgelopen vijftig jaar hebben
wij net zoveel energie en grondstoffen
gebruikt als in de hele geschiedenisperiode daarvoor. Dit heeft geleid tot veel CO2
en vervuiling in de lucht. Volgens klimaatverbeteraar Ton van Oostwaard
moet het roer drastisch om. Het is tijd
om een groene klimaatverdedigingszone
voor onze leefomgeving te bouwen. Hij
kweekt bomen en struiken die meer fijnstof en CO2 opnemen dan de reguliere
bomen. Op zondag 25 februari geeft hij
een lezing in De Heimanshof over zijn
aanpak. De lezing is om 14.30 uur in de
Kijkdoos. De tuin is vanaf 14.00 uur
open.
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Foto van de maand

Helaas geen spontane foto-inzending
voor de nieuwe rubriek: foto van de
maand. Daarom deze foto van de redactie onder de titel: Opruimen van de garage

9 mrt: NLDoet in De Heimanshof

De Heimanshof doet dit jaar op vrijdag 9
maart mee met NLDoet. En we hebben al
een flinke ploeg vrijwilligers. Het bedrijf
General Logistics Systems B.V. uit Oude
Meer (https://gls-group.eu/EU/en/home)
komt met 14 mensen meewerken op de
tuin. Wie komt er meehelpen om deze
mensen een prachtige dag in onze tuin te
bezorgen? Aanmelden bij Ans:
jw.roling@quicknet.nl
Kan je niet op vrijdag maar wel op zaterdag werken? Neem dan contact op met
Franke. Op de projecten van stichting
M.E.E.RGroen is nog ruim voldoende plek
op verschillende locaties. Kijk op hun
site: www.stichtingmeergroen.nl

Nieuws uit de tuin

De storm van enige weken terug heeft
acht bomen het leven gekost in onze
tuin. Ook sneuvelden er een aantal ruiten
en een steunbalk in het dak van de kas
door een losgewaaide tak. Deze schade
is provisorisch gedicht. De gemeente –
verhuurder van de kas – moet dit (laten)
herstellen.
Alle paden in de tuin zijn voorzien van
een nieuwe deklaag: snippers, schelpen,
zand en rode steentjes. De kweekhoek is
voorzien van een nieuwe tegelvloer zodat
er nu met droge voeten gewerkt kan

worden. Het werk in de tuin is goed op
orde. Daarom kan er nu gewerkt worden
aan versierselen voor de nieuwe totempaal. Er zijn al veel spreuken in bordjes
gefreest. Maar er is nog ruimte voor creatieve ideeën tot ongeveer 15 maart. Het
is de bedoeling de totempaal op zijn plek
te hebben voor de opening van het
Struintuinseizoen op 10 april.
Het dierenleven komt ook weer op gang.
De ijsvogel is op 12 februari met zijn
vrouwtje gearriveerd. Franke was die
ochtend net klaar met het dichtvlechten
van de nieuwe ijsvogelwand. De jonkies
worden rond 1 mei verwacht. Ook was er
een tijdje een smelleken (kleine zeldzame valk) in de tuin. De kolonie halsbandparkieten telt nu zo’n 12 nesten en afgelopen week signaleerde stagiair (en vogelliefhebber) Mike 2 barmsijsjes tussen
een groep sijsjes in de lariksen.
Jullie hebben gezien dat het rivierduin,
voor de Kijkdoos, is ingepakt met worteldoek en bedekt met dakpannen. Het rivierduin is vol gegroeid met duinriet. Om
daarvan af te komen kan je of het geheel
afgraven of het een jaar ‘inpakken’ en
het duinriet verstikken. Voor die laatste
optie is gekozen. De ruimte wordt komende maanden benut om vetplantjes
op te kweken die weer een plek kunnen
krijgen op de muren.

Opgeruimd staat netjes!

Afgelopen maand zijn bijna alle opslagruimtes in de tuin grondig gereorganiseerd en opgeruimd. Het gazenhok in de
Struintuin wordt nu onder handen genomen. Laten we met elkaar zorgen, dat
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alles nu ook netjes blijft! Legt spullen
terug op de plek waar je het vandaan
gehaald hebt. Als je met gereedschap
werkt in de tuin, houdt het dan in het
zicht en als je gaat pauzeren, leg het in
je kruiwagen, emmer of op een bankje.
Ruim op als je naar huis gaat!

Geen takken of stammen op de
composthoop!

Bij het afgraven van de composthoop
deze winter bleken er weer heel veel takken en boomstammen in de hoop te zitten. Die horen daar NIET in want die verteren veel trager dan het bladgroen. De
stammen leg je op de stammenwallen
die op verschillende plaatsen in de tuin
liggen. De takken gooi je op de takkenrillen die op veel plaatsen tegen de buitenhekken aan liggen. Dat zijn weer mooie
schuilplaatsen voor beestjes. Laten we
ook hier met elkaar goed op letten!

Heimanshof in RTL Vakantiemagazine

Op 4 februari was De Heimanshof ‘decor’
in het RTL Vakantiemagazine. We kwamen prachtig in beeld. Heb je het gemist? Kijk dan op www.deheimanshof.nl
en klik op het filmpje.

14 maart: Boomweggeefactie

Het aantal boompjes in de akkers bestemd voor de Boomweggeefactie op 14
maart groeit gestaag. Ze komen vooral
uit de gebieden die de stichting
M.E.E.RGroen beheert en voor een klein
deel zijn het zaailingen uit onze eigen
tuin. Een tweetal jonge vuilboompjes is
in ons eigen vuilboombosje geplant ter
vervanging van weggevallen bomen. Ook
heeft Franke twee moerascipressen in
het gazon voor de tuin geplant.

Nieuwe vrijwilligers

Afgelopen maand zijn twee nieuwe vrijwilligers en een nieuwe stagiair aan de
slag gegaan in de tuin. Patrick Brouwer
uit Abbenes is op de woensdag druk bezig samen met Horst om de beheerderskamer op te knappen. Vincent uit NieuwVennep is er ook op woensdag. Hij is
projectmanager in de ICT, maar denkt
erover om meer in het groen te gaan
doen. Hij is gestart met de opleiding Ecologisch Hovenier van de stichting Oase.
Mike Zwaneveld studeert op Helicon, afdeling Wildlife, in Apeldoorn. Hij komt
twee maanden praktijkervaring opdoen
in De Heimanshof en bij de stichting
M.E.E.RGroen. Welkom allemaal!

ouderwetse hulpmiddelen: een koffiebonenmolen, theemuts, petroleumstel (3pits) en een snijbomenmolen. Heb jij
die? Meld het aan Franke of Ans.

Cursus ecohumanisme

Het Humanistisch Verbond organiseert in
de Heimanshof in Hoofddorp een cursus
ecohumanisme en wel op vier woensdagavonden: 4, 11, 18 en 25 april. Duurzaam willen leven roept vele vragen van
morele en filosofische aard op. Wat is
precies duurzaamheid? Wil je dat alleen
voor jezelf of ook voor anderen in de rest
van de wereld? Is het erg als diersoorten
uitsterven? Welke behoeften zijn overbodig en welke niet? Is duurzaamheid iets
vervelends of is het ook leuk en brengt
het voldoening? Kan je duurzaam leven
ook als levenskunst zien? In de cursus
worden feiten en praktisch handelen gecombineerd met het gedachtengoed van
klassieke en hedendaagse denkers. De
cursusleidster Silvia Benschop, filosoof,
behandelt ook de thema’s energie, voeding, consumeren, afval en bevolkingsgroei. Nadere informatie vindt u op
www.humanistischverbond.nl/agenda/
cursus-ecohumanisme-4-11-18-en-25april of via de secretaris van de afdeling
Haarlemmerland 023-5625623.

Agenda

23-25 febr. Goede Doelen Marathon
GreenTeens in de Struintuin
25 febr:
Lezing Ton van Oostwaard
over klimaatbos
9 mrt:
NLDoet. Start 9.30 uur
14 mrt:
Start Boomweggeefactie
17/18 mrt: Avontuur op Kaageiland voor
de GreenTeens
25 mrt:
Op zoek naar stinzenplanten
in Thijssepark, Amstelveen
28 mrt:
Algemene Ledenvergadering
De Heimanshof, aanvang
20.00 uur
28/29 mrt: Start moestuinseizoen

Saartje zoekt spullen

Bep, de Saartje van de Struintuin, wil
haar keukentje uitbreiden met enkele

Nieuwe bloeier deze week: longkruid
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