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1 juli ALV: NB andere locatie

Aanstaande woensdag houden we de uitgestelde ALV. Hierin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019. De
agenda en bijbehorende stukken zijn op 16 juni
verstuurd. De vergadering is in het NMCXkantoor, Prins Hendriklaan 33 in Hoofddorp.
Aanvang 20.00 uur; koffie/thee vanaf 19.30
uur.

Tuin ook door de week open

Vanaf 29 juni is de tuin op dinsdag, woensdag
en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur weer
open voor bezoekers. Als de beheerder aanwezig is, is het hek op
nummer 1 ook op
maandag of vrijdag
open. Hij wisselt dit af.
De Struintuin is gedeeltelijk open. Het
hout voor de reparatie
van de trap van de
boomhut is ernstig vertraagd. Daarom kunnen hut en het nieuwe
bomenpad nog niet
gekeurd worden. Deze
onderdelen blijven dus

Juni 2020 – 5
gesloten tot de keuring rond is. Er kan wel ‘op
de begane grond’ gespeeld worden. Voor volwassenen geldt nog steeds: 1,5 meter afstand
en geen toegang tot de accommodaties.

Nieuws uit het bestuur

Beleidsplan 2021 - 2025. Het bestuur is afgelopen maand meerdere keren bijeengeweest om
de basis te leggen voor het beleidsplan 20212025. Zij heeft daarbij hulp gekregen van ecoloog Hans Oltshoorn. Tijdens de ALV zal Hans
een tussenstand presteren en jullie vragen om
actief mee te helpen met de invulling van het
beleidsplan en activiteitenplan 2021.
Medio juni is de werkgroep Gebouwen en installaties opgericht. Hierin zitten Cora, Nico,
Nol en Jan
(beheerder). Hun
eerste grote klus is
de herinrichting
van de Kijkdoos en
die ligt goed op
schema. De grote
zaal is geschilderd
en de kasten zijn
ingericht. De beheerderskamer is
gereorganiseerd en
dient nu tevens als
spreekkamer. De
entree wordt opgeknapt en het aanrechtblad zal verlengd worden om meer werkruimte te krijgen. Tevens is afgesproken dat er
meer schoongemaakt gaat worden vanwege
de corona maar ook door de hogere bezetting
van de ruimtes. De officiële heropening van de
Kijkdoos staat gepland voor 6 september, als
we ons 45-jarig bestaan gaan vieren.
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De samenwerking tussen De Heimanshof en
Amstelring Dagbesteding is in juni formeel
vastgelegd in een contract. De Heimanshof
geeft op dinsdag- en donderdagochtend begeleiding aan een groep van maximaal 6 deelnemers (jonge, vitale dementerenden). Het feestje om de samenwerking te vieren is nog even
uitgesteld maar gaat er zeker komen!

355 bloeiende soorten

De werkgroep Tuin heeft vanaf januari van dit
jaar bijgehouden welke soorten er in bloei zijn
gekomen. De teller staat
op 24 juni op 355 soorten. Enkele bijzondere
en opvallende soorten
die ze afgelopen week
waarnamen waren: akkerleeuwenbek
(schooltuinen), esdoornganzenvoet (kleine akker), slangenlook
(griend), kandelaarstoorts (duin), kuifhyacint
(duinstruweel) en heel
veel grassoorten.

Jan van Steijn

45-jarig bestaan

Nu de coronamaatregelen wat soepeler worden, kunnen we gelukkig toch nog aan de slag
met het vieren van ons 9de lustrum. We gaan
dit doen in het weekend van 5 en 6 september
wanneer wereldwijd ook het Fête de la Nature
wordt gevierd. We gaan aan de slag om een
mooi programma te maken. Wil je meehelpen,
stuur dan een mailtje naar
ans@deheimanshof.nl en noteer de data vast
in je agenda.

Pas op voor teken

Kuifhyacint

Diederik uit de werkgroep Tuin deed nog een
opvallende waarneming. Hij zag een Rouwende gouden tor (Oxythyrea funesta) op een
moerasspirea. Deze
soort was tot op
heden niet in De
Heimanshof gesignaleerd. (De foto is
niet van onszelf.)

Nieuws van de beheerder

Hoogheemraadschap, gemeente, kinderboerderij en de NMCX.
Tot slot hoop ik samen met de kenners ons
kennisniveau te verhogen om samen De Heimanshof verder te brengen in de 21ste eeuw.
Zo wordt er op 11 juli een nachtvlinderworkshop gegeven door Nico Dekker. Tijdens deze
excursie wordt er eveneens een inventarisatie
opgemaakt wat we die avond/nacht allemaal
zien. Er zullen meer van dit soort activiteiten
volgen, ook voor bezoekers als het coronabeleid dat toelaat.

Hallo vrienden van De Heimanshof, Goh joh,
wat is onze hof toch mooi. Ik voel me thuis op
De Heimanshof, al heb ik meer tijd nodig om
de tuin beter te leren kennen. Het is echt een
pareltje van Haarlemmermeer. De parel zit
hem naast alle bloeiende planten met name
ook in de vele vlinders en de vele geheimenhoekjes met leuke doorzichten. Ook de reacties van bezoekers zijn enorm stimulerend:
“Goh wat een mooie heemtuin”, “De tuin is als
een medicijn, een tweede thuis” en nog vele
andere reacties.
Ook vind ik het enorm fijn dat er zo’n grote
groep van vrijwilligers actief is. Mensen die al
jaren actief zijn of na langere of korte rustperiode weer actief zijn. Ook is er een flinke instroom van nieuwe vrijwilligers. We gaan ervoor om met zijn allen de heemtuin op een
hoog niveau te handhaven.
Ook valt het mij op als beheerder dat De Heimanshof in een goed daglicht staat als ik contact opneem met externe partijen zoals het

Ook in De Heimanshof kun je tijdens het werken of rondlopen in aanraking komen met teken. Controleer na elk bezoek je lichaam op
teken. Als je er op tijd bij bent als je gebeten
bent, is het goed te behandelen. Kijk voor meer
informatie op https://www.rivm.nl/tekenbetenen-lyme.

Kleurrijke Struinkids

De tuintjes van de Struinkids zien er prachtig
uit. De groenten groeien mooi tussen de vele
klaprozen en slaapbollen. De kinderen hebben
de eerste gewassen gezaaid en al lekker andijvie, bieten en sla geoogst. Er zijn ook al mooie
naambordjes in de tuintjes verschenen. Naast
het moestuinieren gaan ze ook regelmatige de
heemtuin in om zich daar ook te verwonderen
over allerlei natuurverschijnselen. Komende
week gaat onze imker Nol hen vertellen over
de bijen.
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juli: ‘Nachtvlinders kijken’ voor
vrijwilligers

Op zaterdag 11 juli organiseert onze beheerder
Jan samen met Nico Dekker een workshop
Nachtvlinders kijken, speciaal voor vrijwilligers
van De Heimanshof.
Er zijn in Nederland ongeveer 2.200 soorten
nachtvlinders verdeeld in macro- (900) en microvlinders (1.300). We gaan ze lokken met
lamplicht, een wit doek en stroopmengsel dat
we op de bomen smeren.
Vrijwilligers ontvangen een aparte uitnodiging
waarmee ze zich kunnen aanmelden.

Amstelringploeg weer actief

De werkgroep met jong dementerenden van
Amstelring is 23 juni weer begonnen met werken in de tuin. Door de coronacrisis is de groep
een tijdje niet actief geweest. Nu gaan ze er
weer met veel enthousiasme tegenaan!

Agenda

Nieuwe vrijwilligers

We mochten deze maand weer vijf nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Rick Putters en Anja
Messemaker helpen in de tuin. Sophie Boltenbal gaat met onze webmaster werken aan de
website en plantendatabase. Armanda Huig wil
in de kassen aan de slag en bij de Struinkids.
Vanaf 1 juli is Henk Nijenhuis ook actief als
vrijwilliger. Hij was polderecoloog in de Haarlemmermeer en daarvoor beheerder van onze
tuin. Nu komt hij meewerken en zal zich vooral
gaan richten op de kweekhoek. Welkom allemaal en veel werkplezier!

1 juli: Algemene Ledenvergadering, locatie
NMCX-kantoor Prins Hendriklaan 33,
Hoofddorp. Aanvang: 20.00 uur
11 juli: Nachtvlinder workshop voor vrijwilligers
van De Heimanshof
18 juli: Werkzaterdag vrijwilligers
6 sept: 45-jarig bestaan De Heimanshof

18 juli werkzaterdag

Kom jij zaterdag 18 juli ook een paar uurtjes
helpen in de tuin? Er is weer van alles te doen:
wieden, klussen, opruimen en vooral …. GENIETEN. De beheerder is er vanaf 10 uur en er
wordt gewerkt tot 16.00 uur. Als je geen vaste
vrijwilliger bent, meld je dan even aan bij de
beheerder Jan, beheer@deheimanshof.nl dan
kan hij een passende werkplanning maken.
Iedereen is welkom.

Gastvrouw Bep heette onze buren van Amstelring begin
juni van harte welkom met taart.

Er is weer honing!

De onvervalste Heimanshof-honing is weer
beschikbaar in de Kijkdoos. Leden betalen
voor een grote pot 5 euro en niet-leden 6 euro.
Zolang de voorraad strekt!

Andijviestamppot dag bij de buren

De grote hoeveelheid andijvie in de schooltuintjes was voor onze buren van de Amstelring
reden om een stamppotdag te houden. De
deelnemers oogsten zelf en maakten een heerlijke lunch in hun eigen keuken.

Geen schooltuinen dit jaar , wel prachtige klaprozentuintjes. (ingang nummer 7)
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