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Van de redactie

In mijn werkkamer wijst het kwik 35
graden aan op het moment dat ik dit
schrijf. Puffen, al wekenlang maar nu
helemaal. Ook de Heimanshof-tuin puft.
Gisteren was er een beetje regen, helaas
niet bij mij in Beinsdorp. Velen van jullie
vieren momenteel vakantie: veel plezier
en geniet daarvan. Het werk in de tuin
gaat door, vooral met watergeven. Daar
zijn Adri en Franke, gesteund door een
kleine groep vrijwilligers, continu mee
bezig. Knap werk in die hitte. Kom jij ook
een handje helpen? En… onder de bomen
in het bos en onder de druivenpergola i
de Struintuin is het nog goed uit te houden. Ondanks de zomervakantie toch
weer genoeg nieuws in deze nieuwsbrief
waaronder het droevige overlijden van
onze vrijwilliger Olga Ruijs. Zij heeft nu
eindelijk haar rust gevonden.

hebben.

enthousiast
mee in de tuin.
Na 1 of 2 jaren
kwam ze als
vrijwilliger bij
de woensdagploeg. Daar
deed ze veel
met zaden, zowel winnen,
zeven als opslaan. Ze heeft
een schema
opgezet van
alle zaden van
de planten die
we in de tuin

Het was een zeer intelligente, actieve,
dominante vrouw, bodemkundige, die
veel wist van orchideeën, veredelen van
planten en goed kon organiseren.
Helaas kon ze het leven niet goed aan.
Het ging met vele ups en downs. Ruim
een jaar geleden fleurde ze weer helemaal op, maar de laatste maanden voelde ze zich helaas weer hopeloos. Ze
heeft gekozen voor een verlossing uit
haar ellende. We zullen haar nooit vergeten. We wensen haar dochters, haar
vriend en haar familie heel veel moed en
sterkte om dit te verwerken.
Namens De Heimanshof, Paul Tensen.

Herdenking Olga Ruijs

Op 27 juni overleed Olga op 61-jarige
leeftijd. In augustus 2010 is ze bij ons
gekomen via de ADO van GGZ inGeest,
een organisatie voor mensen met geestelijke problemen.
Met een deel van deze groep werkte ze

Schilderij ‘De aardakker’ gemaakt door Olga.
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Afwezigheid Franke

Franke gaat van 5 t/m 10 augustus met
de GreenTeens mee op kamp naar Normandië. Hij verzorgt de begeleiding samen met Marike en Marijn (zoon Franke), en ook Carl en Cathy Meskers gaan
mee als chauffeur. Er kan iedere dag gewoon gewerkt worden in de tuin. Er ligt
een lijst met werkzaamheden in de Kijkdoos, er is geregeld dat de tuin om 8.30
uur open is en weer wordt afgesloten
omstreeks 17.00 uur.

water hebben maar dat is niet te doen.
Met kunst en vliegwerk sproeien we wat
we kunnen, en daar kunnen we zeker wel
hulp bij gebruiken: iedere dag!

Honing te koop

De bijen hebben in het voorjaar en de
vroege zomer enorm hun best gedaan en
veel honing geproduceerd. Nu hebben ze
het door de droogte heel moeilijk en produceren ze nauwelijks meer. Nol heeft
nog honing te koop. Op woensdag kan je
een klein potje kopen voor € 2,50 en een
grote voor € 5,-. Tijdens Nol zijn vakantie neemt Ans de honneurs waar. Wees
er snel bij!

Droogte in de tuin

We zijn een natuurtuin, dus meestal laten we de natuur ‘begeleid’ zijn gang
gaan. Maar inmiddels is de aanhoudende
droogte (in 3 maanden 1-2 mm regen..)
een serieus probleem geworden. Naast
het versneld bloeien en zaad zetten en
het feit dat de hele tuin geel wordt, gaan
de laatste weken ook steeds meer bomen en struiken dood zoals de kurkeik,
de nieuwe gaspeldoorn, de twee moerascipressen op het gazon voor de tuin, de
appelboom van 50 jaar oud naast de
Kijkdoos en twee nieuwe vuilboompjes.
Het lijkt nog maar het begin te zijn.
Ook gaf de pomp die de beek op niveau
hield de geest na twee seizoenen dienst.
De monteur concludeerde dat er niets
meer aan te doen is. De beek zakt met
dit weer 5 tot 7 cm per dag. Na 10 dagen
stonden de beek en ook de halve vijver
droog. Gelukkig vond Carl een nieuwe
oplossing. Het blijkt dat de ijsvogelpoel
op het niveau van de Hoofdvaart staat en
ook daarmee in verbinding. Met het
dompelpompje uit de bijenstal kunnen
we nu de beek een beetje op niveau houden. Daar moet snel een nieuwe oplossing voor komen.
Eigenlijk moet de hele tuin bijna elke dag

Ook een gevolg van de warmte: het graan is vroeg
rijp. Het hangt te drogen in de Kijkdoos.

ADO-groep gestopt

GGZ inGeest heeft als resultaat van een
reorganisatie besloten te stoppen met de
acute dagopvang (ADO) als behandelvorm. Hiermee komt een einde aan negen jaar samenwerking met deze organisatie. Vele cliënten hebben in de afgelopen jaren met veel plezier in onze tuin
gewerkt en daarmee aan hun eigen herstel. Dat alles onder leiding van Nathalie,
hun vaste begeleider vanuit GGZ inGeest. Velen bleven, na hun behandelperiode, als vrijwilliger bij ons komen. Op
10 juli namen we afscheid van Nathalie
en de groep. Gelukkig blijft Nathalie nog
wel vrijwilliger bij ons en wie weet vinden we nog weer een nieuwe ingang bij
GGZ inGeest of andere zorgorganisaties
om weer een groep op te starten.

Natuurboeken van Corry

Begin dit jaar overleed onze trouwe vrijwilliger Corry. Van haar familie hebben
we heel veel natuurboeken gedoneerd
gekregen. Horst heeft hier een aantal
uitgehaald voor onze bibliotheek. De rest
staat in dozen in de Kijkdoos en zijn gratis mee te nemen. Wat over twee maanden niet weg is, gaat naar de Kringloop
of een andere goede bestemming. Kom
neuzen in de dozen!

19 augustus: Zomerwandeling

Het lijkt een hele uitdaging voor Diederik
te worden om op zondag 19 augustus
nog bloeiende planten en struiken te laten zien tijdens de Zomerwandeling in
onze tuin. Maar ook de droogte en de
effecten daarvan leveren interessante
verhalen op voor natuurliefhebbers. Hoe
overleven planten en dieren? Wat gedijt
juist goed in de hitte? Welke verkoeling
brengen bomen ons? De wandeling start
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om 13.00 uur vanaf de Kijkdoos.

Turbotuinieren

De schooltuintjes waren dit jaar tenenkrommend om aan te zien. Er werd te
weinig gesproeid en te weinig gevoed.
Dit is de verantwoordelijkheid van de begeleidende leerkrachten en ouders tijdens het schooltuinseizoen. Erg frustrerend voor de kinderen.
Direct nadat de scholen de tuintjes leeggehaald hadden, zijn we met het turbotuinieren begonnen: composthopen en
bonenstaken plaatsen, mestkorrels en
water erop. Met deze ingrediënten gaat
het bij 25-30 graden als een speer
(turbo). Dat belooft dus veel goeds voor
het oogstfeest en de hele winter.

Jeugdclubs

Het was een drukke tijd voor de
Struinkids. Naast het tuinieren in eigen
tuin en turbotuinieren zijn ze wezen
avondvissen, zangvogels ringen in de
Waterleidingduinen en met Bert Jan Bol
mee geweest om een nestje torenvalken
en kerkuilen van ringen te voorzien.

Struinkids aan het vissen

De GreenTeens gingen ook avondvissen
en zijn nu vooral bezig met het voorbereiden van hun kamp van 5 t/m 10 augustus. Ze gaan deze keer naar Ault in
Normandië, vlak bij krijtrotsen waar fossielen zijn te vinden en een waddengebied. Ze gaan zich ook verdiepen in de
(Tweede Wereldoorlog)geschiedenis.

Afscheid Gilian

Op 20 juli hebben we afscheid genomen
van Gilian van Dam die 5 maanden stage
gelopen heeft bij ons vanuit de Sportvisserij Academie in Zwolle. Gilian was een
fantastische stagiair die zich ook actief in
het verenigingsleven begaf. Hij volgde de
determinatiecursus en organiseerde het
avondvissen voor zowel de Struinkids als
de GreenTeens. We hopen hem nog regelmatig terug te zien in de tuin; hij
woont in Aalsmeer, dus Gilian….. altijd
welkom!!!

Gilian in waadpak bij de vijver.

Nieuwe vrijwilligers

Onze vrijwilligersploeg is weer twee
(internationale) krachten sterker. In juli
is Jean Crawshaw begonnen als vrijwilliger op de donderdagmorgen. Jean is van
oorsprong Brits maar woont al meer dan
40 jaar in Nederland. Viktoria Jozsa komt
uit Hongarije en gaat aan de slag als
gastvrouw in de Struintuin. Welkom en
veel plezier!

Oogstfeest: 9 september

Het lijkt nog ver weg. Maar met de vakanties er tussen komt het Oogstfeest
toch al snel dichterbij. Het Oogstfeest is
voor alle vrijwilligers van De Heimanshof
met partners, opa’s/oma’s, buren etc.
We gaan eerst samen oogsten, dan samen koken en dan aan lange tafels
(onder een heerlijk fris najaarszonnetje)
samen eten. De turbotuintjes doen het
goed, dus hopelijk hebben we veel oogst
en kunnen we veel monden voeden. Wie
wil meehelpen bij de organisatie? Aanmelden bij Ans: jw.roling@quicknet.nl of
06 20002896.

Glazen potjes gezocht!

Marion en Franke zijn dringend op zoek
naar lege glazen (wek)potjes van jampotformaat of groter. De oogst in allerlei
tuinen is zo overvloedig, dat ze een deel
willen inmaken, onder meer voor het
Oogstfeest. Neem ze mee en zet ze in de
Struintuinkeuken, dan worden ze wel gevonden!

Agenda

5/10 aug: Kamp GreenTeens in
Normandië
19 aug: Zomerwandeling. Aanvang 13.00
uur bij De Kijkdoos
9 sept: Oogstfeest
23 sept: Fossielen zoeken op het strand
Volg ons op Facebook (DeHeimanshof) en
Instagram? Vind ons leuk en deel!
Kijk ook op: www.deheimanshof.nl voor actuele informatie over activiteiten.
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