Veerkracht van de natuur
Beste vriend van De Heimanshof,
Opeens ligt de groeispurt in de tuin weer even stil nu de temperatuur naar beneden
gedonderd is. We waren al bang dat veel voorjaarsbloeiers uitgebloeid zouden zijn voor
onze Voorjaarsbloeiersdag komende zondag 10 april. Het blijft bijzonder hoeveel veerkracht
de natuur heeft dat ze deze enorme temperatuurschommelingen kan opvangen.
Naast de enorme groei van de voorjaarsbloeiers viel afgelopen maand nog iets op in de tuin:
een explosie aan energie/werkkracht. Ruim 40 nieuwe gezichten die al meewerkend kennis
maakten met De Heimanshof tijdens NLdoet en de stageweek van College Hageveld. En de
schoolklassen en Struinkids die hun moestuinseizoen aftrapten. Mooi om te zien. De tuin
bruist weer volop na 2 coronajaren.
Op naar de volgende energieboost! Lente in tuin en kassen. Alvast voorgenieten? Kijk dan
naar dit filmpje op ons YouTube-kanaal.

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

Voorjaarsbloeiers in het zonnetje
We zijn er klaar voor: de voorjaarsbloeiersdag op zondag 10 april. De bloeiende planten zijn
volop aanwezig. De tentoonstelling wordt deze week opgebouwd in de Kijkdoos. De
kinderspeurtocht, gemaakt door stagiair Wessel, ligt klaar net als het leuke cadeautje voor
de deelnemers. De rondleiders en andere vrijwilligers staan in de startblokken. Nu nog even
duimen voor iets warmer en droger weer. We starten om 13.00 uur en de tuin is tot 17.00 uur
open. Bezoekers die zich aanmelden als lid van IVN en/of De Heimanshof krijgen een
welkomstpakket met stekken van een aantal voorjaarsbloeiers.

Toezicht op bestuur (WBTR)
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht
geworden. Deze wet is bedoeld om bestuur van verenigingen en stichtingen te
verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid. De overheid wil hiermee wanbestuur, onverantwoord financieel beheer
en andere ongewenste praktijken voorkomen die de vereniging schaden. De WBTR stelt
eisen aan het handelen van bestuursleden en legt hen verplichtingen op. Als hieraan niet
wordt voldaan, kunnen bestuursleden aansprakelijk zijn. Het bestuur van De Heimanshof
heeft afgelopen maanden de noodzakelijke stappen gezet en de resultaten verwerkt in
het huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt tijdens de ALV op 6 april besproken met
de leden. De laatste stap is het aanpassen van de statuten wat volgens de wet voor 1 juli
2026 afgerond moet zijn.

Extra energie in de tuin
Er is afgelopen maand heel veel (zwaar) werk verricht dankzij de hulp van NLdoet-deelnemers

en 6 maatschappelijke stagiaires van College Hageveld. De klussen op de lijst van onze
beheerder voor NLdoet (11 en 12 maart) konden na twee dagen bijna allemaal afgevinkt
worden. Wat is er hard gewerkt door onze 35 gast-vrijwilligers van Max hotel, Schiphol, Haute
Equipe en de Linieschool en onze vaste vrijwilligers. Onder een stralend zonnetje werden het
duin, de mergelheuvel en het nieuwe kustlandschap van een mooie stenen rand voorzien, de
schooltuintjes teeltklaar gemaakt, ongewenste planten verwijderd, gesnoeid en vooral veel
plezier gemaakt met elkaar. De stagiaires hebben onder meer puin geruimd, veel armbloemig
look gewied, schelpen en snippers gereden, een speurtocht gemaakt en een filmpje. Deze is te
zien op onze facebookpagina.

Werkzaterdag 16 april
Op zaterdag 16 april is er weer een werkzaterdag. Het grote wieden van woekerende
soorten is begonnen. Daarbij kunnen we veel handjes gebruiken. We gaan ook de
natuurspeelplaats opknappen zodat hij klaar is voor de zomerseizoenopening op 1 mei.
Hiervoor zoeken we handige klussers. Mogelijk gaan we ook nog een toegangspoort
maken voor de kassen zodat deze meer in het oog springen van bezoekers. De koffie
staat klaar om 9.00 uur. Je bent de hele dag welkom. We werken tot ongeveer 15.00 uur.

Graag aanmelden bij beheerder Jan, beheer@deheimanshof.nl of via de vrijwilligersapp.

Onder de loep: Pinksterbloem
De pinksterbloem luidt het voorjaar in! Tot 50 jaar geleden werden de velden en weilanden in
de lente lila/paars gekleurd door pinksterbloemen. Hoewel deze mooie voorjaarsbloeier nog
steeds overal in Nederland voorkomt, is dit beeld door de intensivering van de landbouw zo
goed als verdwenen. Jammer, want wat maakt deze plant zo bijzonder?
Lees hierover meer in het nieuwe Onder de Loep-artikel op onze website.

Collecte Jantje Beton: € 500,De Heimanshof collecteerde begin maart voor Jantje Beton. Deze organisatie zet zich in
voor meer speelplekken voor kinderen. Collecterende verenigingen mogen 50 procent
van de opbrengst houden. Met een kleine ploeg collectanten is meer dan € 1.000
opgehaald, waarvan iets meer dan € 500 voor De Heimanshof is. Dank aan alle
collectanten en gevers!

Gastvrouw/gastheer: iets voor jou?
Een zaterdag- of zondagmiddag in De Heimanshof. Lekker genieten van alle plantjes en het
gezang van de vogels. Nieuwe natuurvrienden maken. Samen met kinderen je verwonderen
over de mysteries van de natuur. Het kan allemaal als je gastvrouw of gastheer wordt bij De
Heimanshof. Je hebt er geen vooropleiding voor nodig. Enthousiasme voor de natuur en het
leuk vinden om mensen te ontmoeten, is het enige dat we vragen. Een van onze vaste
gastvrouwen, Afra, vertelt in dit filmpje wat zij zo leuk vindt aan het gastvrouw zijn. Je bepaalt
zelf hoe vaak en wanneer je er kunt zijn.
Heb je interesse? Stuur een mailtje naar ans@deheimanshof.nl en dan maken we een
afspraak.

1 mei: Kom in de kassen!
Vanaf zondag 1 mei zijn we ook in de weekenden open van 13.00 tot 17.00 uur. Er zijn dan
gastvrouwen/-heren in de tuin die bezoekers ontvangen en wegwijs maken. Om de start van
het zomerseizoen te vieren is er een speciale ontdekkingsreis uitgezet in onze kassen. Maak
kennis met tropische, mediterrane en woestijnplanten. Er zijn informatieborden en er is een
leuke ontdektocht voor de kleintjes langs de bananenplant, koffiebonen, papyrus, geldboom,
paradijsvogelbloem en veel meer……

Agenda
6 april

Algemene Ledenvergadering, Kijkdoos, aanvang 20.00 uur

10 april

Voorjaarsbloeiersdag, aanvang 13.00 uur

16 april

Werkzaterdag, aanvang 9.00 uur t/m 15.00 uur

1 mei

Start weekendopening met speciaal programma in de kassen

8 juni

Bezoek Heimanshof in Den Haag (alleen voor vrijwilligers)

25/26 juni

Zomerfestival over het thema Stadsnatuur: wat kan jij doen in je tuin?
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