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Winterakoniet
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Wat goed dat ik de winter aan kan, niet?
Ik sta rechtop in ijzig koude winden
In sneeuw kun je mijn gele bloemen vinden
Ik ben de eerste bloeier die je ziet
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Van de redactie

Green power, zo is deze periode van het
jaar te typeren. Het groen knalt eruit,
gewenst en ongewenst. En ook de activiteitenkalender barst uit zijn voegen.
Voor ieder wat wils. En, er zijn vele
handjes nodig om te helpen. Meld je snel
aan want het is geen werk, in tegendeel:
het is genieten!!!

Het sneeuwklokje is net zo vroeg als ik
Zo frêle wit met grijzig groene bladen
Van oudsher zijn wij goede kameraden
We zijn bijzonder goed in onze schik
En plots is mijn gebloei voorbij
Het wordt een beetje warm voor mij
Het bos te donker bovendien
Ook ditmaal heb ik zon gezien
Maar nu moet ik in ruste gaan
Je ziet mij volgend jaar weer staan.
Jeroen Warmerdam
(vorm sonnet)

Collecteren voor De Heimanshof

In de week van 22 tot 26 mei gaan we
collecteren voor het Oranjefonds, maar
feitelijk ook voor De Heimanshof. De
helft van de opbrengst van de collecte
mogen we namelijk zelf houden! Vorig
jaar haalden de GreenTeens € 2.266 binnen in Hoofddorp en op Schiphol. We
mogen nu rondom De Heimanshof langs
de deur. Een mooie gelegenheid om onze
tuin te promoten en een flyer af te geven. Wie wil meehelpen? Aanmelden bij
Ans: jw.roling@quicknet.nl

Gastheren/gastvrouwen gezocht

Winterakoniet

Vanaf 14 april is de tuin ook in de weekenden open van 13.00 tot 17.00 uur. Als
een goed gastheer willen we de bezoekers graag aandacht geven en daar hebben we gastheren en gastvrouwen voor
nodig. We doen een beroep op jullie allemaal om een paar keer dit seizoen deze
rol op je te nemen. Het is niet ingewikkeld: koffie/thee/limo maken, wat vertellen over de tuin, mensen proberen donateur te maken of vrijwilliger.. Hoe meer
mensen betrokken raken bij onze mooie
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tuin, des te beter. Geef de data die je
wilt helpen door aan Ans
(jw.roling@quicknet.nl). Je bent niet alleen. Bep en Franke zijn er ook om je
wegwijs te maken.
In de ledenvergadering is ook
gesproken over
een proef met
avond openstelling van de tuin.
Dit kan allen als
er ook weer
gastvrouwen/
heren zijn. Heb
je daar interesse in, meld dat
dan ook aan
Ans.
Bep opende het seizoen met pannenkoeken

Voorjaar knalt eruit

Het begin van het voorjaar brengt altijd
zeer veel activiteiten met zich mee:
NLdoet, de boomweggeefdagen, start
van groentetuinprogramma van de
Struinkids, start van de weekendopening
van De Heimanshof en vlak ook het
wiedwerk niet uit. Het eerste wiedwerk is
altijd weghalen van overvloedig armbloemig look. Dat doen we nu al 3 weken en
er zijn minstens 8 kruiwagens weggewied. Voordat we daarmee klaar zijn,
dienen daslook, kleefkruid, zevenblad en
heermoes zich aan. We kunnen weer volop aan de bak. Tegelijkertijd moeten de
laatste boompjes uit de akkertjes worden
gehaald en 15 graansoorten, vlas, huttentut, zonnebloem, bonen, hennep, tabak, quinoa ingezaaid worden.
Ook de kas vraagt aandacht. In drie dagen tijd is het dak schoongespoten zodat
er een nieuwe kalklaag op kan. Dit is nodig omdat de temperatuur in de kas in
de zomer anders te hoog wordt.
Helaas is de ijsvogel die op 12 februari
met een vrouwtje een nestje aan het
bouwen was, na het koude winterweer
nog niet teruggekomen. We vrezen het
ergste. Hopelijk vindt een andere ijsvogel
de weg naar onze tuin.

Boomweggeefdagen succesvol

Voor de boomweggeefactie stonden dit
jaar 15.000 boompjes van 65 soorten
klaar. Er zijn door ongeveer 250 particulieren circa 3.000 uit De Heimanshof en
op een bomenmarkt in Heemstede 2.500
opgehaald. Er komen elk jaar meer grote
projecten op gang: 1.200 wilgen en 300
boompjes naar Jeugdland Hoofddorp,
1.500 boompjes naar de nieuwe tuin van
Restaurant Den Burgh, 2.000 boompjes

naar natuurspeelplaats Meermond, 400
boompjes naar een wijkcentrum in Lisserbroek (+ groot insectenhotel) en de
laatste boompjes gaan zaterdag 14 april
naar Houtwijkerveld om een kaalgeslagen bos weer op te vullen.

Resultaten inventarisatie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
heeft de inventarisatiecommissie de resultaten van de inventarisatie tot nu toe
gepresenteerd. Er zijn tot op heden ruim
800 soorten (ruim 600 inheems en meer
dan 200 cultuurgewassen) gevonden en
we moeten nog een flink aantal biotopen
nalopen dit jaar. Gerda heeft een prachtige database gebouwd waarin alle gegevens verwerkt zijn. Je kunt op onze site
onder het kopje ‘Flora en fauna’ en dan
‘Planten in de tuin’ zien welke soorten
gevonden zijn. Je kunt ook doorklikken
naar meer informatie over die plant
(koppeling naar Floron-site) en je kunt
zien welke soorten deze maand bloeien!
Een geweldige prestatie van Gerda die
dat samen met Dick voor elkaar heeft
gebokst! Terecht kregen ze daar een
kleine attentie voor op de ALV.

Soortenbordjes in de tuin

Je ziet inmiddels ook steeds meer soortenbordjes in de tuin verschijnen. Dat is
het werk van Diederik. Hij kan dit bordjes op zijn werk printen. Een aantal
bordjes heeft ook een tekening van de
plant. Maar die tekeningen zijn niet van
alle soorten beschikbaar. Wie wil er met
Diederik samen tekeningen maken van
de ontbrekende soorten?
Basiscursus Determineren start 1/5
Door persoonlijke omstandigheden bij
Jeroen start de determinatiecursus niet
op 17 april maar op 1 mei. Er zijn nog
een enkele plaatsen voor deelnemers.
Opgeven bij Jeroen:
j.b.warmerdam@quicknet.nl

Lezing over verdwijnen insecten

Op zondag 20 mei (1e Pinksterdag) komt
Dik Vonk een lezing houden over de terugloop van het aantal insecten, mogelijke oorzaken en de gevolgen daarvan. Dik
was stadsecoloog in Haarlem, is bestuurslid van onze collega-heemtuin
Thijsse’s Hof in Bloemendaal en weet
heel veel van insecten. Hij schrijft ook
een column over insecten in het Haarlems Dagblad. Het is een zeer geanimeerde verteller met veel kennis over de
insectenwereld. Hij zal ons vooral ook
handvatten aanreiken wat wij er zelf aan
kunnen doen om de situatie te verbeteren voor die kleine kriebelbeestjes. De
lezing is om 14.30 uur en gratis toegankelijk.

Nieuwsbrief De Heimanshof April 2018

Foto van de maand

De foto van de maand is van Struinkid
Roy met zijn moeder. De Struinkids hadden op 11 april een fotowedstrijd. Jury
John vond de tulp van Laetitia fototechnisch het mooiste. (zie hieronder) Deze
hierboven vond de redactie zelf heel
mooi!

kennen en verrast worden door al het
moois dat er te zien is. Zulke bezoekers
wanen zich soms even op een andere
planeet. Tijdens het Lentefestival willen
we dat ‘andere-planeet gevoel’ wat aandikken. Het festivalthema wordt dus
‘Planeet Heimanshof’. Dit thema geeft
aan dat De Heimanshof een heel aparte,
inspirerende en zelfs hippe plek is, en
tegelijk dat aandacht voor de natuur alles te maken heeft met de zorg voor de
toekomst van de planeet aarde.
Terugkerende activiteiten die goed bij dit
thema passen zijn: rondleidingen door de
tuin, de plantjes in de kweekhoek, boomplak zagen/frezen, pizza's bakken in de
leemoven, pesto maken en lopen op blotevoetenpad.
Botanisch
tekenen

Voorbereiding Lentefestival

Op 3 juni vieren we het Lentefestival. We
hopen op veel bezoekers. Ieder jaar lukt
het weer om nieuwe mensen te trekken
die de Heimanshof niet of minder goed

Daarnaast zijn
de organisatoren
Diederik,
Jeroen en
Agaath
bezig met
het ontwikkelen
van nieuwe activiteiten, zoals botanisch tekenen
o.l.v. een tekenleraar van Pier-K, stap in
de groene wereld van de insecten (met
verkleedkleren voor kinderen), maak je
eigen natuurvriendelijke planeet, een
speurtocht langs planten in de tuin aan
de hand van de naam-
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bordjes, optreden van een didgeredoo/
trompetspeler en poëzie in de tuin.
Daarbij zijn nog vele helpende handen
nodig. Wie kan op 3 juni helpen om er
een fantastisch Lentefestival van te maken? Denk daarbij ook aan koffie en thee
serveren, bemensen van de informatie
stand. Wie wil helpen hoeft niet de hele
dag bij dezelfde activiteit te staan – er
kan gerouleerd worden. Heb je tijd en
zin? Of heb je misschien nog een idee
dat goed bij het thema past?
Geef je dan nu al op bij Agaath
jb.van.rooijen@quicknet.nl

Midzomernacht slaapfeest
23 juni!!

Lieve Heimanshof-familie, in deze
nieuwsbrief mogen we jullie met enthousiasme mededelen dat er weer een Midzomerfeest aan zit te komen. Safe-thedate want zaterdag 23 juni vieren we de
zonnewende en luiden daarmee de zomer in. Het Midzomerfeest duurt deze
editie lekker extra lang want we maken
er een slaapfeestje van. Wie wil er nu
niet op het mooiste plekje van de Haarlemmermeer slapen. Zullen de planten in
de tuin echt magische krachten bezitten…? Daar hoort natuurlijk een vreugdevuur bij! Het programma zal nog bekend
worden gemaakt. In ieder geval zal er op
het festival o.a. gedanst kunnen worden,
is er een chill-out area om te relaxen en
een slowfood-corner met verassende
versnaperingen. Brrrr…. in het holst van
de nacht is iedereen de hoofdrolspeler in
een spannend spel... Noteer deze dag
dus alvast in je agenda! Dit wordt een
intiem samenzijn en is bedoeld als cadeau-/bedankje voor alle Heimanshofleden. Mocht je nog iets willen toevoegen
aan onze programmering, neem dan contact op met Nathalie via: misssparkling@hotmail.com

tijdens de speurtocht foto’s van mooie
plekjes in de tuin.

GreenTeens
sporten in
de polder

Zondag 15 april
gingen de
GreenTeens
actief de polder
in. De uitdaging
tijdens het poldersporten is
om geen nat
pak te halen
door te balanceren en te
klimmen over
water met heel
veel uitdagingen onderweg.
Een goede oefening voor het
echte survivallen in de natuur
dat ook nog op het programma staat.
Niet iedereen hield het droog maar Simon, Mirthe en Jan haalden het op een
nat voetje na. Complimenten.

Agenda
1 mei :

Start determinatiecursus,
19.30 uur in De Kijkdoos
16 mei:
Het leven van de bij. Workshop voor de Struinkids.
20 mei:
Lezing over verdwijnen van
insecten door Dik Vonk, 14.30
uur in de Kijkdoos
22-26 mei: Collecte Oranjefonds
26/27 mei: Fête de la Nature
27 mei:
Wadlopen Balgzand voor de
GreenTeens
3 juni:
Lentefestival

Struinkids zoeken schat

Eind maart is het moestuinseizoen van
de Struinkids gestart met een leuke
groep nieuwe kinderen met ouder en
de harde kern van
afgelopen seizoen.
De eerste zaden
zitten al in de
grond. Het enthousiasme is groot. Op
11 april openden ze
symbolisch het
Weekend-open seizoen met een
speurtocht naar de
schat die kapitein
Hook kwijt was. De
kinderen maakten
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