Zomervakantie in zicht
Beste vriend van De Heimanshof,
In de laatste weken voor de zomervakantie is het een drukte van belang met schoolklassen in
de tuin. Naast de basisschoolleerlingen waren er deze week ook leerlingen van 2 VWO van het
Herbert Visser College uit Nieuw Vennep. Ze werkten mee in de tuin, kregen een rondleiding
en maakten een filmpje van iets dat hen opgevallen was. Als afsluiting was er pizza uit onze
eigen leemoven, die weer operationeel is. Leuk om de tuin door de ogen van 14/15 jarigen te
zien!
Natuurlijk blikken we in deze nieuwsbrief even terug op het zeer geslaagde Zomerfestival van
26 juni jl. We ontvingen ruim 200 bezoekers die met veel interesse de informatie over het
thema 'Maak je tuin klaar voor de toekomst' tot zich namen.
Wij wensen iedereen die vakantie krijgt een hele fijne tijd toe. Het werk in de tuin gaat gewoon
door. Wil je een dagje 'vakantie-vieren' in de tuin? Je bent van harte welkom.
N.B. Velen hebben hun contributie inmiddels overgemaakt voor 2022. Jij ook??
Foto: zuurbesbremraap op het duin

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

Zomerfestival: Druk bezocht en gezellig
'Maak je tuin klaar voor de toekomst’. Deze oproep was niet tegen dovemans oren gezegd.
Zo’n 225 bezoekers kwamen op 26 juni naar ons Zomerfestival om kennis te vergaren,
voorbeelden te bekijken en vooral … te genieten van de tuin die prachtig in bloei staat. Onder
hen diverse wijkbewoners die kwamen naar aanleiding van de flyers die we in de buurt hadden
bezorgd.
Veel bezoekers lieten zich informeren via rondleidingen. Ouders met kinderen liepen het
kabouterpad door het bos. Het NMCX stond er met informatie over de campagnes ‘Meer
biodiversiteit’, Haarlemmermeer Waterproof en de HAKA (kampioenschap tegelwippen). Bij
Amstelring Dagbesteding waren vruchtenbowl en wraps te krijgen. De grootste trekker was wel
de mooie sheltertent voor de Kijkdoos waar koffie en thee met taart verkocht werd. Bezoekers
raakten er met elkaar en met onze vrijwilligers aan de praat onder het genot van het lekkers.
Kortom, een zeer geslaagde dag met mooie PR voor De Heimanshof.

Werkzaterdag 16 juli
Vakantie of niet, we gaan gewoon door met de werkzaterdagen. De eerstvolgende is op
16 juli. Project van de dag is de renovatie van de kruidentuin (zie bericht hieronder), maar
er is ook maai- en snoeiwerk, kluswerk, moestuinwerk…. Voor ieder wat wils. De
koffie/thee staat klaar om 9.00 uur. Kan je pas later starten? Ook oké, meld je aan bij Jan
beheer@deheimanshof.nl dan weet hij dat je komt.

Project 'De eetbare stad' van start
Afgelopen week is de aftrap verricht van het project ‘De eetbare stad’. We vertelden daarover
in de vorige nieuwsbrief. Dit project houdt in dat de kruidentuin gerenoveerd wordt, en er
'smikkelfruit' wordt aangeplant langs de paden rondom de kassen en bij de Struinkidstuintjes.
De eerste zware klus was de acht betonnen bakken uit te graven die voor de kassen stonden.
Deze hebben op diverse plekken in de tuin een nieuwe bestemming gekregen. Daar kwam heel
wat natuurkunde aan te pas want alles ging met handkracht. De inheemse fruitstruiken worden

in het najaar geplant.
De volgende stap is het verwijderen van de buxushaagjes in de kruidentuin, die door de rupsen
van de buxusmot afgevreten zijn. De kruiden worden uitgegraven en ingekuild, de grond
vervangen, de nieuwe haagjes geplant en de kruiden teruggezet. De nieuwe haagjes,
Euonymus japonica green spire, zijn besteld en worden binnenkort afgeleverd. De komende
weken vinden zij hun definitieve plek in de kruidentuin.

Vacature onderhoud gebouwen & installaties
Op het terrein van De Heimanshof staan verschillende gebouwen die onderhoud vragen.
Ook de brug, pompen en andere installaties moeten regelmatig nagekeken worden. Het
bestuur zoekt iemand met affiniteit met deze werkzaamheden die een plan wil opstellen
en mede uitvoeren. Er zijn diverse vrijwilligers die mee kunnen helpen met het uitvoeren
van de werkzaamheden.
Heb je interesse? Stuur een mailtje naar ans@deheimanshof.nl en dan maken we een
afspraak.

Onder de loep: Aardbeiboom
In de zomer genieten we van die heerlijke zomerkoninkjes, de
aardbeien. Maar wist je dat er ook een aardbeiboom bestaat? De
Arbutus unedo, ofwel aardbeiboom, is in De Heimanshof te vinden
in de woestijnkas. Hij is niet verwant aan de aardbeiplant die wij in
Nederland kennen en de vruchten zijn helaas niet zo smakelijk.
Unedo betekent namelijk ‘ik eet er (slechts) één’.
Lees hierover meer in het nieuwe Onder de Loep-artikel op onze
website.

Struintuin de hele zomer open
De natuurspeelplaats ‘De Struintuin’ is de hele zomer open voor
kinderen met hun ouders om lekker te spelen en te ontdekken hoe
planten en dieren samenleven. De mankementen aan de boomhut
zijn inmiddels weer hersteld.
De kinderzomeractiviteiten die in onze jaarfolder waren
aangekondigd, gaan helaas niet door vanwege te weinig
beschikbare begeleiders. Maar zelf spelen met zand, water,
klimmen, evenwichtsbalk lopen, beestjes zoeken…. dat gaat kan
allemaal wel! En ook in de heemtuin en de kassen valt altijd wat te
ontdekken, zoals de wandelende takken.

Schooltuinseizoen afgelopen
Deze week sluiten de schoolklassen hun moestuinseizoen af en kan de oogst mee naar huis
genomen worden. Ze hebben geleerd hoe je moet zaaien, planten, verzorgen en oogsten. Het
was een genot om de kids enthousiast bezig te zien in hun tuintje. Vooral het water geven was
een populaire activiteit. Wieden was een stuk minder in trek. Door het groeizame weer was het
hard werken om het ongewenste kruid de baas te blijven. Per tuintje kan je goed zien welk kind
daar gevoel voor heeft. Hoewel … sommigen kregen hulp van ouders of opa’s/oma’s die buiten
de les om het tuintje even kwamen opknappen. Als de tuintjes straks leeg zijn, worden ze deels
gebruikt voor het inkuilen van de kruiden uit de kruidentuin (project De eetbare stad). Ook
worden groenten ingezaaid voor het Fête de la Nature dat we op 4 september vieren in onze
tuin.

Agenda
16 juli

Werkzaterdag, aanvang 9.00 uur

20 augustus Werkzaterdag, aanvang 9.00 uur

4 september Fête de la nature i.s.m IVN en het NMCX Centrum voor Duurzaamheid
25 september Einde weekend openstelling
2 oktober

Lezing over paddenstoelen door Reinier Hopmans
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