Nieuws uit de tuin
Beste vriend van De Heimanshof,
Op de laatste werkzaterdag van het jaar is nog een flinke boost gegeven aan het kustlandschap-inwording. De dijk is gebouwd en in de veenbak is turfmolm gekruid. In de Kijkdoos zijn plafondplaten
gemonteerd ter verbetering van de akoestiek. Vanwege de lockdown mogen we je helaas komende
weken niet in de tuin ontvangen, tenzij je vrijwilliger bent. Hopelijk kan je op 13 februari bij de eerste
lezing van dit jaar over ‘Bomen in De Heimanshof’ de verbeterde akoestiek ervaren. Tussen kerst en
nieuwjaar wordt er ook niet gewerkt. Wij wensen je warme, gezellige, betekenisvolle dagen toe en
zien je graag weer in 2022.

Volg ons via Facebook en Instagram en geniet van mooie foto's,
informatieve teksten en leuke weetjes!

Vriendin Joky Merckens overleden
Zaterdag 4 december is Joky Merckens overleden, lid van verdienste van De Heimanshof.
Joky is 32 jaar vrijwilliger geweest op De Heimanshof. Ze was van alle markten thuis. Ze wist
veel van plantjes maar ook klussen was haar niet vreemd. Horst Radema schreef een In
Memoriam over Joky.

Nieuwe jaarfolder 2022 en contributie
De nieuwe jaarfolder van De Heimanshof is in productie. Naast informatie over De
Heimanshof vind je er ook de activiteitenkalender voor 2022. De folder wordt medio
januari naar de leden gestuurd samen met de jaarbrief, met de vraag om de contributie
voor 2022 over te maken. Nog geen lid? Met een donatie van 10 euro ben je al lid en
werk je mee aan het realiseren van onze dromen. En je heb ledenvoordeel zoals bij de
cursus fruitbomen snoeien.

Onder de loep: De Strelitzia
Voor de plant van de maand duiken we deze keer de kassen in. De Strelitzia reginae, ook wel
de paradijsvogelbloem genoemd, staat prachtig in bloei zoals je kunt zien op de foto van John
van Loon. De tekst is deze keer geschreven door Monica Wiebes, die komende maanden als
Vrijwillige Trainee diverse planten in de kassen van informatie gaat voorzien. Wist je dat de
strelitzia familie is van de bananenplant? Die is ook te zien in onze kassen.
Lees het volledige artikel in Onder de Loep.

Werkzaterdag 15 januari
De corona lockdown loopt vooralsnog tot 14 januari. Hopelijk is de situatie dan weer
zodanig verbeterd, dat er weer meer mogelijk is. Buiten werken kan in ieder geval. De
tuin is groot genoeg en er is altijd een grote diversiteit aan klussen. Zet hem dus vast in je
agenda. Met buiten werken booster je je gezondheid en kan je die extra kerstkilootjes er
weer van afwerken, gezellig met andere natuurliefhebbers. Wel even aanmelden bij:
beheer@deheimanshof.nl

Cursus fruitbomen snoeien op 22 januari
Op zaterdag 22 januari kan je meedoen aan een cursus Fruitbomen snoeien. In de ochtend
krijg je theorie aangereikt en daarna gaan we fruitbomen in De Heimanshof snoeien, uiteraard
onder begeleiding van deskundige snoeiers. De cursus wordt gegeven voor de Stichting
Fruitbomen uit Aerdenhout en de docent is Rogier Tan.
Voor vrijwilligers van De Heimanshof is de cursus gratis. Donateurs/leden betalen € 30 en nietleden betalen € 40,-; prijzen zijn inclusief eenvoudige lunch, koffie en thee. Er kunnen
maximaal 12 mensen deelnemen aan de cursus. Wil je meedoen, geef je dan op bij:
secretaris@deheimanshof.nl

Agenda
15 jan.

Werkzaterdag, aanvang 9.00 uur

22 jan

Cursus fruitbomen snoeien

13 febr

Lezing over Bomen in De Heimanshof, door Jan van Steijn

De kamerlinde in de tropische kas staat in bloei. Op het blad een jonge wandelende tak
die het blad van de kamerlinde heerlijk vindt.
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