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Vrijwilligersbijeenkomst 12 maart

Op dinsdag 12 maart zijn alle vrijwilligers vanaf
19.30 uur van harte welkom in De Kijkdoos.
Doel van de avond is om onderling (nader)
kennis te maken, de gang van zaken op de
tuin met elkaar te bespreken, suggesties en
ideeën uit te wisselen. Jullie ontvangen komende week een uitnodiging via de mail.

16 maart: NLDoet

Kom jij helpen op zaterdag 16 maart en nieuwe
tuinvrienden begeleiden met werken in onze
tuin? Meld je dan aan bij Ans. Wat kan je
doen? We gaan onder meer een wilgentenen
hek vlechten voor de bramenstruiken voor de
bijenstal. De schooltuintjes worden klaar ge-
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werk, zodat we fris en fruitig het nieuwe seizoen met weekendopening in kunnen gaan.
Aanmelden bij
vrijwilligerscoordinator@deheimanshof.nl

20/21 mrt: start moestuinseizoen voor
Struinkids en volwassenen
De moestuintjes van de Struinkids zijn bijna

leeg en worden nu gevoed met compost. Dan
zijn ze mooi op tijd klaar voor de start van het
nieuwe moestuinseizoen. Ken jij mensen die
het leuk vinden om met hun kind of zelf te leren moestuinieren? Neem ze mee naar de tuin
of laten ze zich aanmelden via website of mail
beheer@deheimanshof.nl Kinderen kunnen nu
alvast een keer komen proefdraaien op woensdag. De Struinkids starten om 14.00 uur en zijn
tot 15.30 uur bezig.
De volwassengroep is op donderdagochtend
van 11.00 tot 12.00 uur. Ook leden/vrijwilligers
van De Heimanshof die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij Franke.

Vrijwilligers/reiskostenvergoeding 2018

De penningmeester is het financiële jaar 2018
aan het afsluiten ivm de ledenvergadering op 3
april. Wil jij nog een declaratie indienen, doe
dat dan snel. Het formulier hangt op het prikbord in de Kijkdoos. Dat kun je in het postbakje
van de penningmeester leggen in de beheerderskamer of scannen en mailen naar
heimanshof@fransdebruin.nl
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3 april: Algemene Ledenvergadering

Zet hem vast in je agenda. Bij deze nieuwsbrief
ontvang je de agenda. De bijbehorende stukken zijn eind maart beschikbaar.

Vroeg voorjaar

Door de hoge temperaturen is de natuur inmiddels drie weken eerder ontwaakt dan ‘normaal’.
Maar was is nog normaal tegenwoordig? De
warmterecords rijgen zich aaneen. De tuin
staat stijf van wilde en grootbloemige krokus,
sneeuwklok, winterakoniet, stinkend nieskruid,
voorjaarsklokje en wilde hyacint. Het is een
genot om door het bos te lopen. Vorige week
zijn de paden met vereende krachten volgegooid met verse houtsnippers en dat ruikt weer
heerlijk. Buiten de tuin liggen de bosranden en
het gazon er ook mooi bij: een uitnodiging aan
passanten om een keer te stoppen en door het
hek te komen kijken.

Boomweggeefactie

Van 13 maart tot 1 april hopen we weer ca
20.000 boompjes en stuiken van 60 soorten
klaar te hebben staan voor mensen die hun
tuin natuurvriendelijker willen inrichten.
De Nationale Boomfeestdag is dit jaar in de
Haarlemmermeer, en wel op 13 maart. Kinderen gaan 350 bomen planten in Park 21 en
er is een Kinderklimaattafel. Kinderen gaan
adviezen aan volwassenen geven wat te doen
op het gebied van klimaatverandering. Het is
ons, ondanks diverse pogingen, helaas niet
gelukt om onze actie aan deze landelijke actie
te koppelen.

Nieuwe vrijwilligers en Struinkids

Deze maand mochten we drie nieuwe gezinnen verwelkomen bij de Struinkids. Christina,
Suzanne, Matthijs, Vitoria, Lois en Milo en begeleiders; van harte welkom. Gemma Terpstra
is gestart en zal vooral creatief bezig gaan.
Stagiair Thijs is klaar met zijn stage en zit weer
in de schoolbanken.

Jeugdnatuurclub

De tuin is behoorlijk op orde. Omdat eind maart
de scholen weer starten met moestuinieren,
hebben die tuintjes momenteel prioriteit:
schoon wieden en compost erop. Ook worden
de composthopen afgegraven voor pompoenen courgetteheuvels in de Struintuin. Het volgende project is het hoge duin, dat helemaal
vergrast is. We gaan de waardevolle planten
eruit steken, dan de grond afdekken met worteldoek en ophogen met zilt, kalkrijk zand.
Daarna wordt het duin heringericht met de bewaarde planten en nieuwe soorten.

Klimaatcomputer in de kas

De klimaatcomputer in de kas heeft het begeven. Dit betekent onder meer dat de ramen
bovenin de kas nu niet automatisch open en
dicht gaan, afhankelijk van de temperatuur. Het
bestuur is in overleg met de gemeente
(verhuurder van de kas) over een oplossing
van dit probleem. Wordt het te warm in de kas
om te werken, dan kan je in overleg met Franke de ramen handmatig openzetten. Niet de
deuren ivm tocht die luizen veroorzaken.
Carl en Jan zijn erin geslaagd om de pomp die
water uit het regenwaterreservoir onder de bijenstal ophaalt, weer aan de praat te krijgen.
Na bijna 4 jaar tobben lijkt dat nu weer super te
gaan en hebben we geen drinkwater meer nodig voor de planten. Zo is de tuin weer een
stukje duurzamer!

De Struinkids hebben
zich prima door de
winter heen geslagen.
De opkomst bleef
goed ondanks het
mindere weer en er
zijn zelfs al enkele
gezinnen aangehaakt
voor de start van het
nieuwe moestuinseizoen. Welkom allemaal! Het programma
was heel gevarieerd
met onderbroekenlol’ (er zijn onderbroeken ingegraven als
test op de aanwezigheid van bodemdiertjes), nestkasten bouwen, fenologie, een
hek vlechten van wilgentenen en een oneindige oogst. Vrijdag 1
maart gaan de kids op bezoek bij de Sterrenwacht Copernicus in Overveen.
Ook de GreenTeens hebben zich goed geweerd. Hun actie om mee te doen aan de
Youth for climate-demonstratie op het Malie-
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veld heeft aandacht van lokale en regionale
media getrokken. Ook hun overwinteringsactie
in de boomhut kwam in de krant; helaas viel de
opkomst van nieuwe leden wat tegen. Ook het
bezoek aan natuurpark Lelystad was leerzaam
en gezellig.

Workshop Botanisch tekenen voor
herhaling vatbaar

Zestien mensen werden toegelaten; we willen
immers kwaliteit in begeleiding leveren. En
toen stonden er nog 8 mensen op de wachtlijst!
De workshop Botanisch tekenen, georgani-

EHBO-koffers en diploma

In de tuin zijn op vier punten EHBO-spullen
aanwezig. In de Kijkdoos is een compleet gevulde koffer in de hoek naast de kleine kijkkast.
Verder zijn er eenvoudige pleisterkoffers in het
keukentje van de Struintuin, de bijenstal en in
de lesruimte in de kas. Onze nieuwe technische man Erik gaat zorgen dat er herkenbare
plaatjes komen om mensen de weg naar de
koffers te wijzen. Graag horen we ook wie van
jullie beschikt over een EHBO-diploma. Graag
melden bij vrijwilligerscoordinator@deheimanshof.nl

Nestkasten en insectenhotels

In de kas en het gazenhok is deze winter hard
gewerkt (vooral door Adri en Lammert) aan
een indrukwekkende productie van nestkasten
en insectenhotels. Ook de Struinkids hebben
meegeholpen aan 56 nestkasten die deels bij
hen thuis in de tuin, deels in De Heimanshof en
deels in M.E.E.RGroen-projecten worden op
gehangen. Bijzonder van dit jaar is dat alle geproduceerde insectenhotels en nestkasten nu
al een bestemming hebben, en er lopen nog
meer bestellingen waaronder een vandalismebestendig exemplaar.
seerd door Diederik, bleek een groot succes.
Met veel enthousiasme leerden de deelnemers
op twee avonden de finesses van het botanisch tekenen, onder leiding van een professionele tekenleraar met support van Diederik. Het
merendeel van de deelnemers was geen lid
van De Heimanshof. Hopelijk haken ze snel
aan en gaan meehelpen nog meer naambordjes te tekenen.

14 april: 1e stinsenplantendag ism IVN

Diefstal + sleutel kruiwagenhok

Helaas zijn de afgelopen twee maanden diverse spullen uit de Kijkdoos (gereedschap) en de
kas (pomp) ontvreemd. We vragen jullie allemaal een oogje in het zeil te houden. Ook is
het sleuteltje van het kruiwagenhok zoek. Wie
heeft hem (met geel label). Graag terugbezorgen bij Franke.

Agenda

De eerste grote happening van het jaar qua
bezoekers verwachten we op zondag 14 april.
We organiseren dan voor het eerst een dag
speciaal over de winter/voorjaarsbloeiers, de
stinsenplanten. Deze zijn nu al volop te zien,
mede door het warme weer. We organiseren
dit evenement samen met IVN werkgroep
Haarlemmermeer. Er komen rondleidingen
voor kinderen en volwassenen, lezingen, kinderen kunnen zaadbommen maken.

1 mrt
13mr-1apr
16 mrt
17 mrt

Ook is die zondag de start van onze weekendopeningen. En alsof het niet genoeg is, wordt
op die dag ook het Biodiversiteitsjaar van
Haarlemmermeer geopend. Alle groenorganisaties, verenigd in het Platform Groen Haarlemmermeer, gaan gedurende dit jaar mensen
stimuleren om zich in te zetten voor het vergroten van de biodiversiteit. In de volgende
nieuwsbrief krijgen jullie meer informatie hierover. Er wordt nog volop aan programma gewerkt.

14 april

20 mrt
21 mrt
3 april
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Struinkids naar sterrenwacht
Boomweggeefactie
NLDoet
GreenTeens gaan weidevogels
spotten op de fiets
Start moestuinseizoen
Struinkids; 14.00 uur
Start moestuinieren voor volwassenen.
Algemene Ledenvergadering,
aanvang 20.00 uur
Stinsenplantendag + start
weekendopening Heimanshof

