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dag 20 mei houdt bioloog Dik Vonk,
voormalig stadsecoloog van Haarlem,
een lezing over dit thema in De Heimanshof. Hij raakte op jonge leeftijd al
gefascineerd door die kleine diertjes die
de meeste mensen eng, gevaarlijk of een
lastpost vinden. In het Haarlems Dagblad deed hij mee aan een column over
het bijzondere leven van deze
‘kriebeldiertjes’, zoals hij ze noemt. De

Van de redactie

Aanpoten is het momenteel. Op allerlei
gebied. De tuin is prachtig en de overdaad van sommige soorten machtig. En
het activiteitenprogramma is overvol.
Allemaal leuke, nuttige en noodzakelijke
activiteiten waar je je hart kan ophalen.
Doe mee. Het is gezellig, leuk en alle
handjes zijn hard nodig komende maand
om hopelijk weer honderden bezoekers
welkom te heten en de laten genieten
van de tuin in lente/zomertooi.

19 mei: werkzaterdag

Eén keer per maand is het
‘werkzaterdag’ op De Heimanshof. Franke is dan aanwezig om samen met vrijwilligers, die door de week niet kunnen
helpen, in de tuin te werken. Het is altijd
de 3e zaterdag van de maand, aanstaande zaterdag dus. Er is veel te doen momenteel in de tuin, zeker met het oog op
het lentefestival dat eraan komt. Voor de
klussers is het afbreken van het bomenpad de uitdaging. Kom je ook helpen?

Lezing ‘Minder insecten:
fictie of waarheid’

Ook deze week verscheen weer een artikel in de media over de achteruitgang
van het aantal soorten insecten. Op zon-

verhalen zijn uitermate vermakelijk door
de lichtheid van de toon en verrassende
invalshoeken.
Dik Vonk maakt zich ook zorgen over de
ontwikkeling van de insecten en de natuur in bredere zin, maar wil zijn gehoor
vooral handvatten meegeven om zelf aan
de slag te gaan om de insecten te helpen. De lezing begint om 14.30 uur in de
Kijkdoos.

Oranjefonds collecte 22 t/ 26
mei: collecteer mee!

De GreenTeens doen al enkele jaren mee
met de Oranjefondscollecte in mei. De
opbrengst gaat voor 50% naar lokale
sociale doelen via het Oranjefonds, en
50% mag de organisatie die collecteert
zelf houden. De GreenTeens financieren
daar een deel van hun programma mee.
Dit jaar willen we niet alleen met de
GreenTeens maar met zoveel mogelijk
Heimanshoffers collecteren om meer
geld voor de vereniging op te halen.
Daar kunnen we dan extra dingen mee
betalen zoals het Midzomernacht/
slaapfeest op 23 juni en het is mooie PR
voor onze vereniging.
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Vorig jaar haalden de GreenTeens de op
één na hoogste opbrengst van Nederland
en kregen daarvoor € 500 extra van het
Oranjefonds. Met jullie hulp en die van
andere Heimanshoffers gaan we voor de
eerste plaats; dan krijgen we weer een
extra bonus!! Franke en Marike coördineren de collecte. Er wordt gelopen op 22
t/m 26 mei van 16.00/17.00 uur tot circa
20.00 uur. In principe doen we dinsdag

en woensdag een wijk in Badhoevedorp,
woensdag en donderdag de wijken rond
De Heimanshof en vrijdag en zaterdag
Toolenburg Oost. Overdag kunnen we
ook op Schiphol collecteren. Maar als je
het aangeeft, kun je een blok van straten
krijgen waar je kunt lopen wanneer je
wilt. Halverwege wordt steeds ergens
gezamenlijk gegeten. Wil je meehelpen?
Geef dat dan door aan Franke,
beheer@deheimanshof.nl

Nieuws uit de tuin

De afgelopen weken heeft de natuur in
de tuin de achterstand van de late vorstperiode in februari in rap tempo in een
voorsprong omgezet. Normaliter beginnen we met het ’grazen’ van glanshaver
rond begin juni en dat is nu voor half mei
al nodig! Dit jaar hebben we extra werk
gemaakt van het reduceren van de overmaat van armbloemig look, daslook en
zevenblad. Nu zitten we volop in het
weghalen van ijle dravik en (nog steeds)
kleefkruid. Daar komen binnenkort fluitenkruid, glanshaver, heermoes, kweek,
herik en duizendknoop (op de akkers)
bij. Ook is een begin gemaakt met het
knippen van de
paden en het
snoeien van de
heggen.
Het lijkt erop dat
de buxusplaag dit
jaar doorzet. De
eerste tekenen zijn
er al. Het ziet er
niet best uit voor
de kruidentuin.
Maar verder staat
alles er prachtig
bij.
Laatste nieuws: er
zijn 50 zuurbesbremrapen opgekomen op
het duin. Parasiteert op de zuurbes
(struik).
Fête de la nature

Op 26 en 27 mei doen we mee aan het
Fête de la nature. Dan komen er mensen
uit de hele regio en ook van verder naar
de tuin en trekken we wat meer registers
open om te laten zien dat het in onze
tuin altijd Fête de la nature is. Er worden
pizza’s gebakken en rondleidingen gegeven. Onze vast Struintuin-gastvrouw Bep
is op zondag 27 mei verhinderd. We zoeken nog mensen die dat weekend gastheer/gastvrouw willen zijn. Opgeven bij
Ans, jw.roling@quicknet.nl
Lentefestival 3 juni: Planeet
Heimanshof
Nieuwe bezoekers van De Heimanshof
wanen zich soms op een andere planeet,
zoveel is hier te zien en ontdekken, middenin een woonwijk. Op deze planeet
draait alles om groen en doen. Op 3 juni
2018 gaan we al dit moois aan de
‘buitenwereld’ laten zien tijdens het Lentefestival.
Het festival wordt om 13.00 uur geopend
met een bijzondere act bij het sierhek
aan de Wieger Bruinlaan 1. Op het programma staat een rondleiding met één
van onze natuurgidsen, twee leerzame
speurtochten, twee lekkere recepten met
bijzondere planten, en een expositie en

workshop over botanische tekenen in de
bibliotheek. In de struintuin worden pizza’s gebakken. Kinderen kunnen verder
o.a. zaadbommen maken, bellenblazen
met wilgentakken, en meehelpen in de
bijenschuur van onze kindvriendelijke
honingslingeraar. Het programma wordt
omlijst met poëzie en muziek. De organisatoren Diederik, Agaath en Jeroen zoeken nog vrijwilligers om te helpen bij dit
programma. Aanmelden via secretaris@deheimanshof.nl of bij een van hen.
Nieuwe vrijwilligers
Graag heten wij een aantal nieuwe vrijwilligers welkom bij onze club. Thalmon
Overbeek werkt mee op de maandag en
Carlos Hoedeman versterkt de woensdaggroep. Ricardo Peeterse helpt sinds
enkele weken mee bij de verzorging van
de aquaria. Welkom allemaal en veel plezier in De Heimanshof.
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Jij komt toch ook? Nieuwsgierig
naar het programma? Kijk in de
bijlage van deze nieuwsbrief.
Dat mag je niet missen!

Gastheren/gastvrouwen
gezocht

Het jaarschema voor de weekenden is
nog lang niet gevuld. Een aantal van jullie heeft al een keer meegeholpen en
heeft genoten. Ieder weekend zijn er wel
bezoekers. De ene komt met kinderen en
is vooral in de natuurontdektuin en anderen lopen een rondje door de tuin. Het is
leuk om deze mensen een beetje wegwijs te maken en hen wat informatie
over onze vereniging te geven. Probeer
het eens een keer. Het is niet moeilijk en
Bep vindt het ook hartstikke leuk om je
op weg te helpen als het nodig is. We

willen vooral extra bezetting hebben op
de dagen dat er extra activiteiten zijn
zoals Fete de la nature (26/27 mei) en
het lentefestival (3 juni). Aanmelden kan
bij Ans, jw.roling@quicknet.nl

Agenda
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
3 juni:
Lentefestival
23 juni:
Midzomernachtfeest
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