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Van de redactie

Terwijl de gure oostenwind om ons huis
giert, vult de nieuwsbrief zich snel met
weer veel nieuws. Het begin is droevig.
‘Onze’ Corrie, vrijwilliger van het eerste
uur en lid van verdienste van de vereniging, is overleden. De vele activiteiten
die eraan komen, zal Corrie deugt doen.
De vereniging gaat voort in de vaart der
volkeren. Inspiratie, beleid, educatie,
maatschappelijke betrokkenheid, partnerschap, gezondheid: het zit er allemaal
in. Lees ook de bijlagen bij deze nieuwsbrief waarin je over diverse onderwerpen
aanvullende informatie vindt, en de stukken voor de ALV op 28 maart. We hopen
jullie daar allemaal te zien. Laat je stem
horen! Veel leesgenoegen en …. op naar
de lente.

Afscheid van Corrie de Wolff

Op 9 maart hebben vele Heimanshoffers
afscheid genomen van Corrie de Wolff.
Corrie was vanaf 1980 tot enkele jaren

terug vrijwilliger in de tuin. Ze deed het
echte tuinhandwerk, bestuurswerk, fotografeerde en maakte de jaarboeken.

Corrie was een markant persoon, die je
wel even moest leren kennen. Horst
heeft tijdens de afscheidsbijeenkomst
een prachtig beeld van Corrie geschetst
dat we jullie niet willen onthouden. Het is
als bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd.
Een mooi, actief mens met een groot
hart voor de natuur is van ons heen gegaan. We herdenken haar met een glimlach op ons gezicht.

25 mrt Stinzenplanten in
Jac.P. Thijssepark Amstelveen

Dit is de tijd van het jaar dat de stinzenplanten in volle glorie te bewonderen
zijn. Wat zijn dat eigenlijk, stinzenplanten? Planten die voornamelijk groeien uit
bollen en knollen. In het rijksmonument
Jac.P.Thijssepark (www.thijssepark.nl) in
Amstelveen gaan we de voorjaarssfeer
proeven. Paul Tensen kent dit park op
zijn duimpje en geeft met een IVN-gids
samen een mooie rondleiding door het
park. Leden en niet-leden zijn welkom.
De rondleiding start om 14.00 uur vanaf
de ingang Emmakade/Prins Bernardlaan
in Amstelveen. Vertrek vanaf De Heimanshof is om 13.30 uur. De rondleiding
duurt circa 2 uur. Aanmelden kan bij
Paul Tensen tot uiterlijk 22 maart paultensen@gmail.com of per telefoon
020.6430555 of 0630535536.
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Foto van de maand

Mooie inzending deze maand van John
van Loon. De redactie vond deze het
meest bijzonder. Wie daagt John volgende maand uit met zijn of haar foto?

euro gewonnen. ING steunt met dit project lokale initiatieven die een impuls geven aan een buurt.

De opstand van de totempaal

Het bestuur heeft de stukken voor de
Algemene Ledenvergadering rond. In de
bijlage vind je het jaarverslag met daarin
ook het financieel jaarverslag. De uitnodiging en agenda heb je begin maart al
ontvangen. We beginnen om 20 uur in de
Kijkdoos. Na het officiële gedeelte zullen
Dick en Gerda een presentatie geven van
de resultaten van de inventarisatie van
planten in 2016-2017. Er is een prachtige database gemaakt met verrassende
mogelijkheden. Dit mag je niet missen.
Daarna zal het bestuur een aftrap geven
voor het nieuw op te stellen beleidsplan
voor de komende jaren. En wellicht heb
jij ook nog onderwerpen die besproken
moeten worden.

Woensdag 21 maart zal de nieuwe
totempaal op zijn plek gehesen worden.
Velen van jullie hebben een creatieve
bijdrage daaraan geleverd via een spreuk
of een handje. De paal staat symbool
voor de kracht, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid in de vereniging, die voortkomt uit de inspiratie die
wij halen uit de natuur en het samenwerken. De nieuwe paal is een Douglas spar
van 11 meter hoog. Hij is gedoneerd
door de boswachters van Groenendaal en
de stichting M.E.E.RGroen. Hoe laat de
kraan komt, is nog niet bekend.

Gastheren/-vrouwen gezocht

Op 14 april start het Struintuinseizoen
weer. Saartje (Bep) is dan weer van de
partij als gastvrouw maar zij wil graag
gezelschap. Meld je aan om af en toe
mee te helpen gasten te ontvangen en
toezicht te houden. Als iedereen dat 3
keer doet in het seizoen, komen we een
heel eind. Aanmelden bij Franke,
beheer@deheimanshof.nl

2.000 euro voor bomenpad!

Dankzij een alerte inzending van
‘wijkverbeteraar’ Franke naar het INGproject ‘Help Nederland vooruit’ en jullie
stemmen heeft De Heimanshof 2.000

Ledenvergadering 28 maart

28/29 mrt: start Moestuinseizoen
Op woensdag 28 maart starten de
Struinkids met het nieuwe moestuinseizoen. En de volwassen tuingroep start op
donderdag 29 maart. De tuintjes zijn deze winters weer mooi opgeknapt, de paden verhoogd en de grond gevoed. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen onder begeleiding van een (groot)ouder leren om
hun eigen groenten te verbouwen. En ze
leren nog veel meer over de natuur tijdens de maandelijkse excursies. Lidmaatschap van de Struinkidsclub kost 25
euro per kind per tuintje. Voor de vol-
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wassenen tuingroep op de donderdag
bedraagt het lidmaatschap 15 euro. Aanmelden voor beide groepen kan bij Franke: beheer@deheimanshof.nl

17 apr Basiscursus Determineren

Op 17 april start de vierdaagse cursus
‘Determineren: leer de planten beter
kennen’. Raak nog enthousiaster over de
enorme variatie in de flora! Leer hoe je
een plant op naam brengt en leer kijken
naar de belangrijkste kenmerken van
een plant. Na de cursus kun je de belangrijkste plantenfamilies onderscheiden
en weet je van veel planten in welke familie ze thuishoren. Je leert een aantal
algemene soorten kennen die je bijna
overal in Nederland kunt tegenkomen.
De cursusdata zijn 17 april, 1 mei, 15
mei en 29 mei op dinsdagavonden van
19.30 tot 22.00 uur in De Kijkdoos. Deelname voor leden van De Heimanshof is
gratis; niet leden betalen 25 euro.
Deelnemers worden verzocht zelf een
loep mee te nemen die 10x kan vergroten en een Heukels Flora, nieuwste druk.
Wie die niet heeft, kan gebruik maken
van een Heimanshof-exemplaar. Aanmelden bij Jeroen:
j.b.warmerdam@quicknet.nl

Boomweggeefdagen gaan door

Er zijn alweer aardig wat boompjes naar
een nieuwe eigenaar verhuisd tijdens de
boomweggeefdagen. Diverse scholen
meldden zich om hun schoolplein te vergroenen, een tuinderij wil een voedselbos aanleggen en nam vooral fruitbomen
mee. Er staan nog genoeg boompjes
voor de liefhebbers, ook natuurlijk voor
jullie, onze vrijwilligers. Misschien heb je
nog een gaatje in je tuin of kan je je buren of familie een plezier doen. De
boompjes zijn tot 1 april nog op te halen,
daarna gaan ze naar een klimaatbos dat
de stichting M.E.E.RGroen gaat aanleggen in Aalsmeer.

GreenTeens halen 1.000 euro op

De overwinteringsactie van de GreenTeens eind februari heeft het mooie bedrag van 1.028
euro opgebracht.
Een fantastisch
resultaat. Dit
weekend zijn de
bikkels alweer op
pad geweest. Ze
overnachtten op
Kaageiland en
snoeiden daar de
fruitbomen van de
smikkelroute.

IVN-cursus ‘Natuur in de polder’

Wil je meer weten over de oorsprong en
natuur in de Haarlemmermeer? Geef je
dan op voor de cursus ‘Natuur in de polder’. Deze bestaat uit 3 avonden en 3
excursies. Data avonden: woensdag 11
april en woensdag 16 mei, van 19.45 tot
22 uur. Excursies op zondag 15 april
Haarlemmermeerse bos 10.00 uur en
excursie zondag 20 of 27 mei (NNB) op
Kaageiland 10.00 uur. De datum van een
derde cursusavond moet nog worden bepaald. Locatie: gebouw HoofddorpCentraal, Prins Hendriklaan 33 Hoofddorp
(voormalige gymzaal nabij kinderboerderij/wandelbos Hoofddorp). Kosten: € 25
inclusief koffie/thee en diverse zoekkaarten. Aanmelden via ivnhaarlemmermeer@gmail.com

Floron te gast in De Heimanshof

Op zaterdag 7 april vergadert het district
Hollands Duin in De Heimanshof over
haar plannen voor 2018. Dick Gatsonides, lid van Floron, zal een rondleiding
door de tuin verzorgen. Een mooie gelegenheid om onze nieuwe database aan
deze groep deskundige inventariseerders
te tonen en hen te danken voor het beschikbaar stellen van materialen.

GLS sterke partner bij NLDoet

Op 9 maart heeft een super gemotiveerd
team van het bedrijf General Logistics
Systems (GLS) een dag hard gewerkt op
onze tuin in het kader van NLDoet. Dit
bedrijf is een internationale pakketdienst
met meer dan 270.000 klanten in Europa
en de Verenigde Staten. Tijdens NLDoet
hebben ze alle schooltuintjes opgeknapt,
de wilgen bij de vijver geknot, een insectenhotel gevuld, een pad klinkers
‘gelicht’ en het houtwerk van de Kijkdoos
schilderklaar gemaakt. Heel ander werk
dan normaal, maar ze genoten volop.
Dank voor jullie hulp en tot de volgende
keer.

Agenda
25 mrt:

Op zoek naar stinzenplanten
in Thijssepark, Amstelveen.
Vertrek 13.30 u bij De Heimanshof
28 mrt:
Algemene Ledenvergadering
De Heimanshof, aanvang
20.00 uur in de Kijkdoos
28/29 mrt: Start moestuinseizoen:
Struinkids om 14.00 uur. Volwassenen op 29 mrt om 11u
14 april: Opening Struintuinseizoen om
13.00 uur
15 april: Inspiratie: wandeling vogels
spotten op Kaageiland
17 april: Start determinatiecursus,
20.00 uur in De Kijkdoos

Nieuwsbrief De Heimanshof Maart 2018

