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Eerste voorjaarsbloeiers!

De eerste sneeuwklokjes en winterakonieten
staan alweer boven de grond. De hoge temperaturen stimuleren de groei en ook de bijen.
Vorige week vlogen ze tijdens een zonnige dag
uit om even te ‘ontlasten’. Er wordt momenteel
druk gesnoeid en geknot. Ook zijn we begonnen met het ontgrassen van de paden zodat er
straks nieuwe schelpen en kiezels op kunnen.
Het snoeisel van het najaar is versnipperd en
op de paden in het bos en de Struintuin gegooid. De
Struinkids
hebben het
oude Struikelpad in ere hersteld. Ook zijn
de akkers omgespit; die
liggen nu in
winterrust tot
het inzaaien in
het voorjaar.
Struikelpad

Januari 2020 – 1
Op de werkzaterdag 18 januari zijn onder meer
alle zaden geïnventariseerd voor het nieuwe
seizoen.

Ontslag en royement Franke

Op 28 november is de rechtszitting geweest
over het beroep van Franke tegen het bestuursbesluit tot ‘ontslag op staande voet’. De
rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan en
het bestuur van De Heimanshof in het gelijk
gesteld. Het ontslag was rechtmatig volgens
de rechter. Tijdens de drukbezochte bijzondere
Algemene Ledenvergadering van 3 december
jl. heeft een meerderheid van de leden (41
voor, 27 tegen en 1 blanco) ingestemd met het
besluit van het bestuur om Franke te royeren.

Werving nieuwe beheerder

De werving voor een nieuwe beheerder loopt.
De sollicitatiecommissie heeft een aantal kandidaten opgeroepen voor een gesprek.

ALV op 31 maart

De Algemene Ledenvergadering is dit jaar op
31 maart. Alle leden krijgen een uitnodiging via
de jaarbrief die begin februari verzonden
wordt.

Drie nieuwe kandidaat-bestuursleden

Het bestuur is dringend op zoek naar versterking. Het is dan ook verheugend dat drie leden
zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Louis van Rossum, Dick Gatsonides en Wilma Roeleveld. Vanaf januari
draaien ze ‘warm’ in het bestuur. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 31 maart a.s.
worden ze voorgedragen ter benoeming aan
de leden.

Waarnemend penningmeester/
vrijwilligersvergoeding

Horst Radema is tot de ALV 31 maart waarnemend penningmeester. Vrijwilligers die gebruik
willen maken van de vrijwilligersvergoeding
kunnen een formulier vanuit de Kijkdoos meenemen of een formulier downloaden vanaf de
site (onder Vereniging - algemene gegevens).
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Leden kascommissie

Het bestuur is druk bezig met het afsluiten van
2019. Het jaarverslag en de jaarrekening zullen
op de ALV van 31 maart worden gepresenteerd. Voor de controle op de boekhouding
wordt conform de statuten een kascommissie
gevormd. Hiervoor zoeken we leden die een
avond met de penningmeester de boeken na
willen kijken. Aanmelden kan bij de waarnemend penningmeester Horst Radema,
horst.radema@outlook.com

Vrijwilligersbijeenkomst: 21 januari

In deze bijeenkomst staat de inrichting van de
Kijkdoos centraal. Ook komen allerlei andere
ontwikkelingen in organisatie en tuin aan de
orde. Heb je als vrijwilliger geen uitnodiging
ontvangen via de mail, meld dat even bij
ans@deheimanshof.nl

Nieuwe vloer en wand in Kijkdoos klaar

De Kijkdoos is afgelopen week door bouwbedrijf Aspect voorzien
van een nieuwe
vloer met vloerverwarming. Ook is er
een wand vervangen die door het
vocht was aangetast. De bouw werkgroep maakt nu samen met de vrijwilligers een nieuw
inrichtingsplan. De
verwachting is dat
we eind februari/
begin maart weer
van de Kijkdoos
gebruik kunnen
gaan maken.

Bomenpad gaat er komen

Het bestuur heeft een contract getekend met
het bedrijf Skywalker om een stuk aan het bomenpad te bouwen. Eindelijk! Na drie jaar is
het zo ver. Het bouwwerk met een heuse uitkijktoren wordt voor 1 april opgeleverd en zal
bij de zomer-weekendopeningen met een
feestje in gebruik genomen worden.

Werkzaterdag 15 februari

Er is nog genoeg te doen in de tuin. Voor de
mensen die door de week niet kunnen is er
elke 3e zaterdag van de maand een werkzaterdag van 13.00 tot circa 16.00 uur. Er is voor
iedereen wel wat te doen: snoeien, paden
schoonmaken, opruimen, plannen maken,
zaden uitzoeken. Iedereen is welkom!

Schoollessen weer begonnen

Op dinsdag 14 januari waren de eerste schoolklassen weer in de tuin voor hun natuurspeurtocht. Het was een gezellige drukte die prima
samenging met de werkploeg in de tuin. De
lessen lopen door tot de zomervakantie en
worden georganiseerd en begeleid door het
NMCX.

Basiscursus Wilde planten, FLORON

FLORON Hollands Duin verzorgt dit jaar een
wilde plantencursus op De Heimanshof. De
cursus bestaat uit acht cursusavonden en vier
excursies en zal plaatsvinden op woensdagavond in de periode van woensdag 25 maart
tot en met 30 september 2020. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vind je uitgebreide informatie
over de inhoud en aanmelding. Het deelnemersaantal is beperkt (maximaal 15) dus wees
er snel bij als je interesse hebt. Aanmelden bij
Dick Gatsonides, dimajema@quicknet.nl

Agenda

Het jaarprogramma voor 2020 is nog in de
maak. We verwachten dat de jaarflyer in de
eerste week van februari klaar is voor verzending. In verband met de verbouwing van de
Kijkdoos zijn er geen activiteiten gepland in
februari, behalve natuurlijk het werk in de tuin.
21 jan: Vrijwilligersbijeenkomst, aanvang 19.30
uur in gebouw op Wieger Bruinlaan 7
15 febr: Werkzaterdag aanvang 13.00 uur
8 mrt: Lezing ‘De kracht van kruiden volgens
Hildegard von Bingen’. In het kader
van de internationale vrouwendag.
Aanvang: 14.30 uur
25 mrt: Start basiscursus Wilde planten,
FLORON, aanvang 19.30 uur
31 mrt: Algemene Ledenvergadering in de
Kijkdoos, aanvang 20.00 uur
1 april: Start moestuinseizoen voor Struinkids,
aanvang 14.00 uur
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