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Nol, Monique en aspirant-leden Horst en
Gerard. Vragen kunnen ook gesteld worden
aan secretaris@deheimanshof.nl Dan neemt
een bestuurslid contact met je op.

Renovatie vloer Kijkdoos
Begin januari start bouwbedrijf Aspect met de
vervanging van de vloer in de Kijkdoos. In de
nieuwe vloer komt vloerverwarming; de oude
radiatoren worden weggehaald. De eerste verhuisdozen met boeken uit de bibliotheek zijn
inmiddels naar het NMCX-gebouw verplaatst.
Daar mogen we onze spullen opslaan en is
vanaf januari ook de opvang van de vrijwilligers voor koffie/thee/lunch. Verhuisdozen en
helpende handjes zijn zeer welkom. Aanmelden kan bij Nico de Wolff (wolff243@planet.nl)

Vrijwilligersfeest 23 november

Heb je je al aangemeld voor het vrijwilligersfeest aanstaande zaterdag 23 november? Zo
niet, doe dat dan nog snel bij Wilma
(wilma.roeleveld@ziggo.nl). De Kijkdoos wordt
deze week mooi versierd door onze vrijwilligers
van Amstelring. De inloop is zaterdag vanaf
15.00 uur, daarna spellen en de pubquiz en
rond 17.30/18.00 uur beginnen we met het
eten.

Nieuws uit het bestuur

Extra ALV op 3 december
Op dinsdag 3 december is er een extra Algemene Ledenvergadering over het royement als
lid van Franke van der Laan. Alle leden en vrijwilligers hebben een uitnodiging gekregen via
de mail of per post. De ALV begint om 20.00
uur. Mocht je lid zijn en geen uitnodiging hebben ontvangen, stuur dan een mail naar
Monique, secretaris@deheimanshof.nl
Bestuursleden gezocht
Het bestuur is nog steeds dringend op zoek
naar nieuwe bestuursleden met name mensen
met kennis van de inheemse flora, communicatie en financiën. Voor meer informatie kun je
je wenden tot de zittende bestuursleden: Cor,

Nieuw: Vrijwilligersnieuwsbrief
Op dinsdag 12 november is de eerste nieuwsbrief speciaal voor vrijwilligers van De Heimanshof gemaild. Hierin staat informatie over
ontwikkelingen in de tuin die vooral voor de
vrijwilligers van belang zijn. Ben je vrijwilliger
en heb je geen mail gekregen, stuur dan een
berichtje naar de vrijwilligerscoördinator Ans
Röling, ans@deheimanshof.nl Vrijwilligers
blijven ook de maandelijkse reguliere nieuwsbrief ontvangen, die meer gericht is op leden,
donateurs en andere belangstellenden.
Subsidie toegekend - Activiteitenplan
2020 klaar
Na twee consultatierondes bij de vrijwilligers
wordt deze week de laatste hand gelegd aan
het Activiteitenplan 2020. Hierin staat beschreven wat de vereniging komend jaar wil realiseren aan plannen en werkzaamheden. Geïnte-
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resseerden kunnen het plan opvragen bij het
secretariaat, secretaris@deheimanshof.nl
Dit plan is de basis voor de subsidieverlening
door de gemeente. Vanwege de interne ontwikkelingen afgelopen maanden rond het vertrek van de beheerder heeft de vereniging van
de gemeente uitstel gekregen voor het indienen van het plan. Vooruitlopend op dit plan
heeft de gemeente ons al wel de subsidie voor
2020 toegekend. Het bestuur is heel blij met
het vertrouwen dat de gemeente hiermee in de
vereniging toont.
Vacature nieuwe beheerder in de media
Deze week gaat de advertentie uit voor de werving van een nieuwe beheerder. De advertentie is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
Voel je vrij om deze bij mensen die jij geschikt
vindt, onder de aandacht te brengen. De advertentie komt op onze site en Facebook, een
tweetal vakbladen en lokale en regionale media. De sollicitatiegesprekken zullen begin januari plaatsvinden.

Nieuws uit de tuin

Het werk in de tuin ligt goed op schema. Bijna
alles is gemaaid, de eerste wintersnoeiwerkzaamheden zijn gedaan (met name
op het lage duin tijdens de Natuurwerkdag),
diverse hagen zijn flink ingekort, de veenplas is
ontdaan van het riet en de werkschuur en de
garage hebben een metamorfose ondergaan.
Voor de komende weken staat nog meer
snoeiwerk op het programma, wordt de haag
tussen de schooltuintjes en de kruidentuin
smaller gemaakt, krijgen de kassen een rigoureuze snoeibeurt en zullen de paden ontdaan
worden van grassen. De schooltuintjes krijgen
deze winter ook wat extra aandacht in de vorm
van nieuwe voeding omdat de groei dit jaar wat
achter bleef.

Geen werkzaterdag in december

Op de 3e zaterdag (21/12) in december is er
GEEN werkzaterdag in verband met de aankomende feestdagen. We bedanken iedereen die
de afgelopen maanden op de werkzaterdagen
heeft meegeholpen en hopen jullie weer te zien
op de 3e zaterdag in het nieuwe jaar, 18 januari
2020. Maar je mag natuurlijk ook gewoon op
de reguliere werkdagen door de week (diochtend, wo-hele dag en do-ochtend) komen.
Er is altijd wel wat te doen. Zeker nu de Kijkdoos uit- en daarna weer ingeruimd moet worden.

Nieuwe vrijwilligers

Afgelopen maand mochten we weer vier nieuwe vrijwilligers begroeten. Esmeralda Stokman
was al bekend op de tuin als moestuinlid maar
gaat nu ook in de tuin meehelpen op donderdag. Nico de Wolff is terug van weggeweest en
is actief met de verbouwing en verhuizing van
de Kijkdoos en helpt ook in de tuin. Annette
Troost gaat het meehelpen op de tuin combi-

neren met werkzaamheden voor de website en
mogelijk Twitter. Daarnaast komt Liesbeth Darlang weer af en toe meehelpen op werkzaterdagen. Van harte welkom allemaal!

Terugblik op activiteiten

De Struinkids zijn weer lekker actief geweest.
in hun eigen tuintjes en de schooltuintjes maar
ook tijdens de Nacht van de Nacht op 27 oktober. Ze hadden een spannende tocht in het
donker in de tuin uitgezet verlicht met kandelaartjes Zo’n 40 bezoekers kwamen een kijkje
nemen en genoten van de gepofte kastanjes
van Nol. Vorige week hielden ze een kruiwagenrace door de tuin en moest een volle emmer water in de kruiwagen over diverse obstakels gereden worden. Ze deden het allemaal
supergoed.
Op de Nationale Natuurwerkdag op 2 november waren 20 vrijwilligers actief in de tuin. Er is
enorm veel werk verzet in een gezellige sfeer.
Op 16 november hebben drie van onze vrijwilligers de wijkraad ondersteund bij een actie
om zwerfvuil in de wijk op te ruimen. De
opkomst was niet groot maar er is wel veel vuil
verzameld. Het was mooi te horen, dat er iedere maand een aantal buurtbewoners rondgaat
om zwerfvuil in de wijk tegenover De Heimanshof op te ruimen. We vonden het al zo bijzonder dat we daar zo weinig zwerfvuil aantroffen……
Op 17 november
stond bij de GreenTeens ‘dieren helpen’ op het programma. En er valt
zeker wat te helpen
in deze tijd van het
jaar. Met een gezellig grote groep werd
er eerst in het nieuwe onderkomen
van Franke in
Heemstede gewerkt
aan nestkastjes
voor vogels en vleermuizenkasten. Daarna
werden we bij hoge uitzondering ontvangen bij
de egelopvang. Wat was dat bijzonder. Heel
veel geleerd en super leuke middag!

Agenda

23 nov: Vrijwilligersfeest
3 dec: extra ALV, aanvang 20.00 uur Kijkdoos
7 dec: Vrijwiligersverwendag Gemeente Haarlemmermeer. Aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer
8 dec: Sinterklaas met de GreenTeens
18 dec: Kerstversiering maken: Struinkids.
Aanvang: 14.00 uur
30 dec: Eindejaarsspektakel GreenTeens.

Nieuwsbrief De Heimanshof november 2019

