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Nieuwsbrief

meter afstand te houden aan bezoekers, ook
op de smalle paden.
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We gaan weer open voor bezoekers!

Vanaf zaterdag 30 mei zijn we in de weekenden weer open voor bezoekers, komend weekend dus ook op 2e Pinksterdag. Je kunt tussen
13.00 en 17.00 uur een rondje door de tuin
wandelen en genieten van de vele bloeiende
planten, struiken en bomen. Voorlopig is de
tuin alleen in de weekenden geopend voor bezoekers.
Vanwege de coronaregels geldt een aantal
beperkingen bij het bezoek van de tuin. De
accommodaties (Kijkdoos en toiletten), kassen
en de Struintuin (natuurontdek/speeltuin voor
kinderen) blijven nog gesloten. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een (groot)
ouder de tuin in en mogen niet vrij rondlopen
door de tuin. Verder vraagt De Heimanshof 1,5

Gastheren/gastvrouwen gezocht voor
weekenden

Nu de tuin in de weekenden weer opengaat,
hebben we gastvrouwen en gastheren nodig
die bezoekers verwelkomen en de weg wijzen.
En ook toezicht houden op de naleving van de
coronamaatregelen. Iedere middag zijn 2 vrijwilligers in de tuin nodig van 13.00 tot 17.00
uur. Een unieke gelegenheid om lekker een
middag van de tuin te genieten; en als het rustig is kan je ook beste een beetje werken in de
tuin als je dat wilt. Heb je interesse? Mail dan
met Ans ans@deheimanshof.nl

Nieuws uit de tuin

Er gebeurt zo ontzettend veel in de tuin dat het
niet in het kort is samen te vatten. Eigenlijk
moet je gewoon zelf komen kijken om het te
zien. De veenbak heeft weer levend hoogveen
met bijbehorende soorten als veenpluis.

Er zijn veel opgekweekte plantjes in de tuin
gezet. Er is een opslag- en afvoerdepot gemaakt in de uitrit tegen de hockeyvelden aan.
De moestuinhoek van de Struinkids is voorzien
van een strak pad en het hek naar de hockeyvelden is recht gezet. Het balkenbruggetje over
de beek, wat zeer wankel werd, is weggehaald. Ook de kleine akker is inmiddels ingezaaid met bonensoorten en ‘verfplanten’ zoals
wede. Marjo is weer volop bezig om de golvende heggen langs het hoofdpad netjes in model
te houden. Ook zijn de heggen bij ingang num-
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mer 7 en voor het voormalige NMCX-gebouw
flink verlaagd door Carl zodat je er weer overheen kunt kijken. Afgelopen week is ook de
ijsvogel weer even op bezoek geweest, hopelijk blijft hij nu. En ….. nog veel meer. Kom zelf
kijken en genieten.

tocht was opgezet door Diederik en Roelina met foto’s
van huisfotograaf John van
Loon. Ook veel volwassenen keken vol interesse
naar de foto’s met leuke
natuurweetjes. Goede PR
voor De Heimanshof. Een
aantal deelnemers is inmiddels ook lid geworden van
de Struinkids die 3 juni beginnen met moestuinieren.

Algemene Ledenvergadering op 1 juli

Het bestuur heeft 1 juli als voorlopige datum
voor de uitgestelde ALV gepland. We kijken
hoe de coronaregels tegen die tijd zijn en passen onze vergadering daarop aan. Wie weet
wordt het wel een open-lucht-vergadering. De
vergaderstukken worden over circa twee weken via een aparte mail naar jullie gestuurd.
Houd de datum vast vrij in je agenda.

Subsidiebesteding 2019 goedgekeurd
door gemeente

De gemeente heeft de financiële en beleidsmatige verantwoording van het bestuur goedgekeurd. Deze stukken zijn ingediend onder voorbehoud van goedkeuring door de leden in de
komende ALV. Het bestuur is blij met het vertrouwen dat de gemeente heeft getoond.

Struinkids Megan en Dylan deden ook mee en hun moeder
maakte er een mooi filmpje van dat te zien is op Facebook.

Stoepplantjes spotten

Vrijwilligers Marijke, Dick, Diederik en Roelina
zijn begonnen met de actie ‘stoepplantjes spotten’: bij wilde planten die op (of vlak naast) de
stoep groeien schrijven we met stoepkrijt de
naam. Een heel simpele actie die erg leuk is
om te doen, en die als doel heeft andere mensen opmerkzaam te maken op het bestaan van
die plantjes. Iedereen kan meedoen! Op de
website vind je uitgebreide informatie over de
actie die inmiddels al een artikel in het Haarlems Dagblad opleverde en een aanhaakactie

Bijdrage uit Betrekken bij Groen Fonds

We hebben een bedrag van € 1.100 ontvangen
van het Betrekken bij Groen Fonds van Landschap Noord-Holland. We hadden een verzoek
ingediend voor nieuw tuin- en klusgereedschap; een en ander is aan vervanging toe en
het zou een mooi verjaarscadeau zijn voor ons
45-jarig bestaan. Het fonds honoreerde alleen
ons verzoek voor tuingereedschap en daar zijn
we ook heel blij mee.

Plantendatabase weer in de lucht

De technische problemen met de plantendatabase zijn opgelost. Je kunt nu via de Flora en
Fauna-knop weer per biotoop bekijken welke
planten erin staan. Ook is de bloeikalender
weer in bedrijf. De plantendatabase is gekoppeld aan de FLORON-website. Die site geeft
per soort een schat aan informatie. Zeker de
moeite waard om eens een kijkje in te nemen.

Fotospeurtocht groot succes

Begin mei hebben ruim 60 kinderen meegedaan aan de fotospeurtocht die startte vanaf
De Heimanshof en liep door de wijk. De speur-

met boekhandel Stevens. Net deze week
kwam namelijk het boek Stadsflora van Ton
Denters uit waarin ook aandacht is voor stoepplantjes. Het boek is bij Stevens te koop. Een
mooie win-win-actie.
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3 Juni: Struinkids van start

Op 27 mei hebben 7 nieuwe Struinkids samen
met hun moeder kennis gemaakt met De Heimanshof. Ze gaan vanaf 3 juni een eigen
moestuintje bijhouden en heel veel dingen leren over de natuur. Vanwege de coronamaatregelen tuinieren de kinderen alleen, zonder
(groot)ouder. Marion en Ans begeleiden de
kids. Welkom Max, Justin, Ruben, Thomas,
Thijs, Mirthe en Noortje. Megan en Dylan gaan
als ‘ervaren’ Struinkids ook weer meedoen.
Veel plezier allemaal.

Nieuwe vrijwilligers

Afgelopen maand hebben we een flink aantal
nieuwe en teruggekeerde vrijwilligers mogen
begroeten. Dave van der Meulen, Marc van
Gurp, Afra The, Gordon Banks van Alphen,
Cees Duizendstra en Rick van Ginkel helpen
mee in de tuin. Amjad Alshattar wordt gastvrouw in de weekenden. Sophie Bosman en
Gordon gaan onze webmaster helpen bij de
website. We zijn ontzettend blij met deze nieuwe ondersteuners want er is veel werk te verzetten zowel in de tuin als in de organisatie. Nu
zijn we vooral nog op zoek naar een nieuwe
voorzitter en een bestuurslid Jeugdzaken/
Struintuin. Heb je interesse? Mail met de vrijwilligerscoördinator ans@deheimanshof.nl

ze bloemrijke bermen en akkerranden van
groot belang. Daarvoor worden vrijwilligers gezocht! Help jij mee van juni tot september om
te tellen welke insecten er zijn en hoeveel?
Om het jullie gemakkelijker te maken om de
verschillende insecten te herkennen geeft insecten kenniscentrum EIS in samenwerking
met Naturalis een gratis workshop van ongeveer 1,5 uur voor iedereen die zich daarvoor
aanmeldt. Deze workshop vindt ook in juni
plaats. Heb je interesse? Stuur dan een bericht
naar mariken.straat@nmcx.nl Op dit moment
hebben zich al 11 vrijwilligers aangemeld. Voor
meer informatie: kijk in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Kasten in Kijkdoos

Ze lieten even op zich wachten maar de nieuwe kasten voor De Kijkdoos zijn gearriveerd.
De verhuisdozen zijn inmiddels weer uit het
voormalig NMCX-gebouw gehaald en de inhoud krijgt een plekje in de kasten. De huiscommissie kan nu verder met inrichten, zodat
alles klaar is als we de deuren van de accommodaties weer mogen openen voor bezoekers.
Nog even geduld a.u.b.

Agenda

30 mei start weekend openingen
3 juni: start Struinkids moestuinseizoen
20 juni: werkzaterdag vrijwilligers
1 juli: Algemene Ledenvergadering (onder
voorbehoud van Coronaregels)

Nieuwe buren

Zorgorganisatie Amstelring huurt vanaf medio
mei het voormalig NMCX-gebouw voor de
noodopvang van mensen met dementie. Het
kantoor heeft in een week tijd een metamorfose ondergaan en is nu een gezellige huiskamer
met werkruimte en keuken. Amstelring is met
de gemeente in gesprek om voor langere tijd
het gebouw te huren met name voor vitale jong
dementerenden. Tot voor de corona werkte
iedere dinsdag– en donderdagochtend een
groep vitale jong dementerenden in de tuin tot
grote tevredenheid van beide partijen.

Insectentellers gezocht

In de Haarlemmermeerpolder is er het project
Greenbase, een project waarbij de boeren hun
akkerranden bloemrijker maken om te zien of
die randen meer insecten aantrekken en daarmee ook natuurlijke vijanden van de plaagbeestjes in hun gewas. De naastgelegen bermen worden door de gemeente insectvriendelijk beheert. Om na te gaan wat het effect is
van een dergelijk project is monitoring van deNieuwsbrief De Heimanshof Mei 2020

