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Van de redactie

De tuin staat er al weken mooi bij. Het
zomerse lenteweer heeft veel bloemen
eerder doen ontluiken. Iedereen geniet:
van Festivalbezoeker tot basisschooljeugd. In deze nieuwsbrief weer veel
nieuwtjes. En twee bloemlezingen van
onze Heimanshofdichter Jeroen over de
collecte voor het Oranjefonds en het
Lentefestival. Vergeet je niet op te geven
voor het Midzomernacht Slaapfeest van
23 juni: gezellig feesten met elkaar, en
als je wilt, kun je blijven slapen. En ook
zoeken we nog steeds mensen die een
middagje gastvrouw/heer willen zijn in
de Struintuin. Het schema hangt in De
Kijkdoos en in het keukentje van de
Struintuin. Bezorg jezelf en onze gasten
een heerlijke middag!

Midzomernacht Slaapfeest 23/
24 juni: meld je aan!

Heb jij je al aangemeld voor het Midzomernacht Slaapfeest op 23/24 juni? Snel
doen bij Nathalie
nathalie4heimanshof@gmail.com ,

uiterlijk 20 juni. Het belooft een mooi
spektakel te worden met een champagneproeverij, een prachtige natuurfilm,
een spannend spel, lekker eten, veel gezelligheid met al je vrienden van De Heimanshof. (zie bijgevoegde flyer over het
slaapfeest). Alle leden (ouders van
jeugdleden), donateurs en sponsoren
van De Heimanshof zijn vanaf 16.00 uur
welkom om te komen feesten. Blijven
slapen mag, maar hoeft niet. Blijf zolang
je zin hebt! Aanmelden is verplicht in
verband met de inkoop van eten en drinken en het aantal slaapplaatsen!

Praat mee over de toekomst van
De Heimanshof op 4 juli

In 2019 loopt het beleidsplan van De
Heimanshof af. Het bestuur en Franke
hebben een eerste brainstormsessie gehad over het nieuw te maken beleidsplan. Wij willen jullie als leden daar
graag bij betrekken. We nodigen jullie uit
om op woensdag 4 juli vanaf 19.00 uur
mee te komen praten en je ideeën met
ons te delen. Voor de woensdagvrijwilligers voor wie heen-en-weer reizen lastig gaat, regelen we broodjes en wat te
drinken. Meld je aan bij Ans
(jw.roling@quicknet.nl) en laat je ideeën
niet verloren gaan. Samen bouwen we
aan de toekomst van de tuin en de
vereniging!

Tuinnieuws

We hebben inmiddels ruim twee maanden zomerweer achter de rug tijdens de
lente. Dat heeft z’n invloed op de tuin en
de biodiversiteit. De zuurbesbremraap op
het hoge duin heeft 82 bloemen; vorig
jaar waren dat er 6 (meer slakkenvraat
toen). De klimopbremraap kan niet zo
goed tegen dit weer en heeft maar 15
bloemen op 3 plaatsen in de tuin (vorig
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jaar 100 op
5 plekken).
De akkers
staan er
prachtig
bij. Het bijhouden van
de grasgroei
(grazen) in
de weides
en het riet
rond de
vijver is
flink meer
dan vorige

Zuurbesbremraap

Onder de bezielende leiding van Jeroen
hebben zo’n 20 deelnemers de eerste
stappen gezet op het determineerpad.
Dat viel voor velen niet mee. De omschrijvingen die in de determinatiegids
van Heukels staan, lijken soms wel van
een andere planeet. Toch lukte het uiteindelijk iedereen, met een beetje hulp
van Jeroen en Diederik, om de plantjes
op naam te brengen. Alle cursisten zijn
uitgenodigd om dinsdag 19 juni mee te
lopen met de Inventarisatiegroep die die
avond in de tuin op zoek gaat naar nieuwe soorten. Wil jij ook meelopen, dat
kan. We starten om 19.30 uur bij de
Kijkdoos.

Jeugdnatuurclub

jaren. De beemdkroon bloeit nog hoger
en uitbundiger dan ooit en de wegdistels
op de nieuwe natuurmuur gloriëren. Het
is ideaal insectenweer. De bijenvolken
van Nol hebben al ruim 15 kilo honing
‘afgestaan’. De twee wilde bananenplanten in de kruidentuin hebben de zware
vorst van februari doorstaan en zijn met
negen loten teruggekomen. Helaas zijn
ze afgelopen week ten prooi gevallen aan
de slakken. En zo zijn er nog tientallen
voorbeelden te geven; kijk zelf maar
rond en ontdek het zelf!

Buxusmot

De verwachting was dat de buxushagen
van de kruidentuin net als de buxussen
in de meeste stadstuintjes ten onder
zouden gaan aan de busxusmot. Maar
onze tuin lijkt meer weerstand te hebben
in de vorm van sluipwespen, vogels en
andere jagers. Tot dusver ziet het er niet
slecht uit. Als dit doorzet zou het een
mooi argument kunnen opleveren voor
ecologisch beheer en meer biodiversiteit
ook elders in de Haarlemmermeer en
omstreken.

Foei!

Geslaagde cursus determineren

Het oog van de
redactie viel
afgelopen
week op de
ruimte achter
het beeld van
onze naamgever Eli Heimans. Willen
de mensen die
hier hun sigarettenpeuken
neergooien deze plek snel
schoonmaken!

Na een trage start zijn de tuintjes van de
Struinkids in volle glorie omhoog aan het
schieten. Het bonenplafond lijkt dit jaar
nog eerder op gang te komen dan vorig
jaar. Het belooft een mooi en productief
jaar te worden. Het is iedere woensdag
een drukte van belang met heel veel kinderen, waaronder peuters die een eigen
groepje vormen bij de zandbak onder
leiding van een van de ouders.
Zoals in de extra nieuwsbrief te lezen
was hebben de GreenTeens, ondersteund
door een aantal volwassen leden, een
geweldige prestatie geleverd bij de Oranjefondscollecte met een opbrengst van
€ 3.700. De eerstvolgende activiteit
wordt avondvissen onder leiding van Gilian van Dam, die 6 maanden stage loopt
bij De Heimanshof vanuit de Sportvisserij
Academie.

Geen Taxusactie dit jaar

Helaas kan de geslaagde Taxusactie van
vorig jaar geen vervolg krijgen. De organisatie waar we vorig jaar mee samenwerkten doet dit jaar niet mee. Een andere komt niet ophalen in de buurt. De
ophaalacties afgelopen jaar zijn zo’n succes, dat er een overschot aan taxus is
ontstaan. Dat is een prachtig resultaat.
Voorlopig genoeg grondstoffen om mensen met kanker van een geneesmiddel te
voorzien.

Ledenadministratie gewijzigd

Penningmeester Frans de Bruin heeft de
ledenadministratie overgenomen van
Tonny Elema. Tonny heeft het heel veel
jaren gedaan in combinatie met het penningmeesterschap. Stuur je adreswijzigingen en andere ledenzaken dus voortaan naar heimanshof@fransdebruin.nl

Vissen in de schaduw

De vissen in de aquaria in de Mediterrane
kas hebben dankzij de inspanningen van
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Gordon, Stefan, Ricardo en Franke een
mooi schaduwdak gekregen. Ook zijn
meer waterplanten in de aquaria geplaatst. We hopen dat we hiermee de
vissen een betere leefomgeving hebben
gegeven en de algengroei in de bakken
(wat veel onderhoudswerk vraagt) sterk
vermindert.

Meteen daarna spreek ik een wens in de
vorm van een elfje uit en bestrooi het
doek met bloemen. Laetitia komt tevoorschijn en het festival is geopend.

Tegenslag herbouw Bomenpad

Tot onze grote teleurstelling heeft het
bedrijf waarmee we het nieuwe bomenpad wilde bouwen, zich eind mei wegens
omstandigheden bij de eigenaar teruggetrokken. De zoektocht naar een aannemer is dus opnieuw gestart. Ons geduld wordt danig op de proef gesteld.
Het bomenpad is inmiddels grotendeels
afgebroken door Adri, Tugay en een aantal andere vrijwilligers.
Nieuwe tafels en beheerderskamer
In de Kijkdoos verschijnen binnenkort
nieuwe tafels. Deze zullen iets korter zijn
dan de huidige waardoor ze makkelijker
apart te gebruiken zijn bij cursussen en
andere activiteiten. De huidige tafels zullen de bouwtafels die buiten gebruikt
worden, gaan vervangen.
Het opknappen van de beheerderskamer
nadert zijn voltooiing. Horst en Patrick
zijn nu bezig de elektra aan te passen
zodat de computer daar geplaatst kan
worden (op een van de nieuwe tafels). Er
komt in de centrale ruimte een directe
aansluiting op de beamer voor een laptop. Dan kunnen sprekers daar inpluggen
en hun presentatie zelf aansturen. Ook
worden de kozijnen van de Kijkdoos buiten binnenkort geschilderd.

Verslag Lentefestival Planeet
Heimanshof

We hebben er lang naartoe geleefd: het
Lentefestival in De Heimanshof. Op 3 juni
2018 is het zover. Na de laatste voorbereidingen zit Laetitia zoals afgesproken
verstopt onder een doek vlakbij het toegangshek. Het
is de bedoeling dat ik dit
elfje tot leven
wek. Hoe? Dat
heb ik
geheimgehouden en met de
onthulling van
Laetitia onthul
ik nu ook dit
geheim. Ik
zing een versie op Het
dorp van Wim
Sonneveld
(tekst staat
op onze site!)

Muzikale violen door Kiki en Thirza

Ik neem plaats bij de zaadbommen. Het
grondmengsel heb ik gemaakt van klei
uit de ijsvogelwand gemengd met potgrond. Paul heeft gemengde zaden klaargezet. Het is leuk om uit te leggen dat de
bolletjes grond met zaden alleen voor de
eigen tuin of het plantsoen bedoeld zijn.
Niet voor andere gebieden om turbotuinieren te voorkomen! Ik tref een dame
die plantjes wil kopen. Het blijkt mevrouw Boorsma, moeder van een oudklasgenoot van mij. Zij neemt een tas vol
met gele lissen mee, op de fiets!
Tussen alle bedrijven door is er ruimte
genoeg om vooral te genieten: Marga
heeft tientallen broodjes gesmeerd. Nee,
ik ben hem voorlopig nog niet gesmeerd,
want ik ga ook genieten van zelfgemaakte pesto, smoothies en pizza’s. Neergezegen in één van de stoelen weet ik: hier
kom ik denk ik niet meer weg.
Je kan niet om hem heen: Jos, de man
van Agaath, fotografeert bezoekers met

lijsten die Marga heeft gemaakt. Even
kieken… en ik ga ook op de foto, solo en
met Marga.
Later, terug bij de zaadbommen, spreek
ik een vrouw die hier nog maar een paar
maanden woont, praktisch om de hoek.
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Ze is nu een beetje gesetteld en toe aan
het ontdekken van de omgeving. Ze is zo
enthousiast over ons en de tuin dat ze
vaker wil komen!
Nol staat in de bijenstal om kaarsen te
maken en honing te slingeren. Marion
staat hem bij. Ze trekken veel bijkijks.
Bijzonder geslaagd!
De haikuworkshop die ik wilde geven
komt niet echt van de grond en ik heb
geen gegadigden voor een rondleiding,
maar ach wat deert het? Is het geen
voorrecht om op zo’n mooie planeet geland te zijn? Ondertussen ben ik weer
naar de kruidentuin geslopen waar Monique en Agaath boterhammen vol met
pesto smeren. Ook de nieuwe bewoonster die ik net sprak smult ervan. Door
naar de Struintuin waar de pizzaoven
overuren draait. Hé, zie ik daar grote
bellen zweven? Jawel, de kinderen maken met een lus van wilgentenen in een
grote bak sop reusachtige zeepbellen.
Als iets geen zeepbel is gebleken is het
wel deze geslaagde dag! Voor je er erg in
hebt is het vijf uur geweest. De laatste
bezoekers verlaten de planeet en wij maken ons klaar voor de nazit met een biertje of wijntje. Ik bedank iedereen voor
zijn en haar inzet en voor de prettige samenwerking met Agaath en Diederik. Zet
je je schrap voor terugkeer naar onze
gewone aarde? Proost!

Jeroen Warmerdam

Collecte Heimanshof/
Oranjefonds

Als mij wordt gevraagd of ik wil collecteren voor De Heimanshof en het Oranjefonds reageer ik aanvankelijk met scepsis. Langs de deuren gaan met een bus
in je hand en om geld vragen? Is dat nog
wel van nu en geven de mensen wel
wat? Maar goed, waarom zal ik het niet
eens proberen? Dus geef ik me op voor
26 mei. Als de datum nadert krijg ik van
Franke een plattegrondje van de wijk
waarop ik ben ingedeeld. Het gaat om de
wijk rond de Jan P. Sweelincksingel. Op
die zaterdag loopt ook een aantal GreenTeens mee. Al bij het eerste huizenblokje
blijken mijn vooroordelen te smelten als
sneeuw voor de zon. Ja, toepasselijk,
want de zon schijnt en het is zeer warm.
De meeste mensen zijn erg enthousiast
en kennen De Heimanshof. Bij één huis
vroeg de bewoner hoe het is met Franke.
Hij gaat vaak met zijn kleinkinderen naar
de tuin. Even verderop spreekt de bewoner mij aan met Jeroen. Even ben ik
stomverbaasd. Hoe kent u mij? Hij blijkt
de man van Marjolein Dijkstra die ik ken
van het Bulderbos en hen alle twee heb
ik tijdens de dodenherdenking gespro-

ken. Dat heeft hij onthouden. Er volgen
soms leuke gesprekken. Het is schattig
om te zien hoe een moeder al haar kleingeld aan haar zoontje geeft die de muntjes één voor één in de bus doet. Maar
het blijft niet alleen bij muntjes: al snel
worden er briefjes van 5 en zelfs van 10
euro zonder morren in de bus gedouwd.
In de Sem Dresdenlaan spreek ik een lid
van het vorige koor waar ik op zat. Zij is
milieuactiviste en vindt onze actie heel
goed. Na de binnenring in de Sem Dresdenlaan besluit ik dat het tijd is voor
pauze. In de Struintuin wachten Bep en
Marga met limonade. GreenTeen Iris
blijkt op dezelfde school te zitten als
waar ik ooit op zat. Ook worden er pizza’s gebakken. De jongens proberen
deeg te maken van zelfgemalen meel en
Iris doet er iets te veel water bij. Na toevoegen van extra meel lijkt het deeg
goed en rol ik het uit op een schaal. De
jongens maken de pizza verder af. Uiteindelijk komt er een smakelijke pizza
uit. Dan trekt Franke de koelkast open
en haalt er kant-en-klare deegbollen uit.
En wij maar moeilijk doen….
Na de verpozing maak ik de buitenring
van de Sem Dresdenlaan af. Ook hier
volgen weer gretige giften. Ik raak extra
gemotiveerd en heb zelfs zin om door te
gaan, want omdat de mensen zo enthousiast zijn, voelt het verbindend en voel ik
me geen loopjongen meer. Het is dat er
tamelijk veel mensen niet thuis zijn, anders was de opbrengst nog hoger geweest. Ik kijk terug op een geslaagde
middag!
Jeroen Warmerdam

Agenda

23 juni: Midzomernacht Slaapfeest;
aanvang 16.00 uur
15 juli: bezoek vogelringstation Waterleidingduinen. Info bij Franke
21 juli: Werkzaterdag
5/10 aug: Kamp GreenTeens in
Normandië
Volg jij ons al 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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