
De Heimanshof
Programma 2015

Werkdagen:    9.00 - 17.00 uur
Weekenddagen
8 april - medio oktober:  13.00 - 17.00 uur

Struintuin voor de kinderen
onder begeleiding
Werkdagen:    13.00 - 17.00 uur
Weekenddagen
8 april - medio oktober:  13.00 - 17.00 uur 

Bezoekadres   Website
Wieger Bruinlaan 1-7  www.deheimanshof.nl
2132 AW  Hoofddorp 
  
De Kijkdoos   Beheer Franke v/d Laan
023 - 56 291 24  06 - 482 26 490
bestuur@deheimanshof.nl beheer@deheimanshof.nl

Zo. 4 januari
Jubileum nieuwjaarsbijeenkomst

Zo. 8 februari
Ontdekkingstocht Oostvaarders-
plassen

Zo. 12 april
Bezoek Thijssepark Amstelveen

Za. 9 mei
Picknick op de boerderij

Za. 20 en zo. 21 juni
Midzomernacht jubileumfeest

Wo. 5 augustus
Bezoek aan een bijzondere tuin
van een van onze leden

Zo. 11 oktober
Vrijwilligersfeest Slowfood koken

Za. 28 november
Verrassingsavond
40 jaar Heimanshof in beeld 

Inspiratiedagen

Openingstijden & contact

Wieger Bruinlaan 1-7  www.deheimanshof.nl

Weekend 24 januari
Warme winterslaap in 
de Boomhut

Zo. 22 februari 
GreenTeens koken bij 
Parkcafe Groen voor 
ouders en genodigden

Zo. 29 maart
Roofvissentocht in de 
vroege uurtjes

12 t/m 18 april
Collecteren Stichting
Kinderhulp

Eind april
Collecteren Oranjefonds

Meivakantie 2 – 10 mei
Kamp met JNM

Zo. 17 mei
Schoonmaakduik met 
Project Baseline

Za. 13 juni
Overnachting in het bos

Zo. 5 t/m di. 7 juli
Zomerkamp in Limburg

Zo. 16 augustus
Minicursus Snorkelen

Zo. 13 september
Oogstfeest

Zo. 27 september
Bezoek Vinkenbaan sa-
men met de Struinkids

Vr. 23 oktober 
Spooky vleermuizen 
nacht

Zo. 22 november
Roofvogels in het echt!

Ma. 28 december
Eindejaarsspektakel 

Greenteens activiteiten

Greenteens
Hou je van buiten zijn en avontuur en ben 
je tussen de 12 en 18 jaar, kom dan een kijk-
je nemen bij de GreenTeens. Deze enthou-
siaste groep maakt en organiseert samen 
het jaarprogramma en gaat zonder ouders 
maar met begeleiding op ontdekkingstocht 
in de natuur met De Heimanshof als thuis-
basis.
De kosten van een lidmaatschap zijn € 25,- 
per jaar met voor sommige excursies een
extra bijdrage. Kijk voor meer informatie op: 
www.deheimanshof.nl/jeugd/greenteens

Overnachting in het bos

Bezoek Vinkenbaan sa-
men met de Struinkids

40 jaar!

Met een bijdrage van minimaal  
€ 5,- per jaar bent u donateur/
lid van heemtuin De Heimanshof
en steunt u dit mooie stukje 
natuur in de Haarlemmermeer. 
Als lid van de vereniging kunt u 
deelnemen aan alle activiteiten. 
Er is ook een apart programma 
exclusief voor (volwassen) leden/
donateurs waarin we elkaar wil-
len inspireren en ons laten in-
spireren door de natuur.

Hou je van buiten zijn en avontuur en ben 
je tussen de 12 en 18 jaar, kom dan een kijk-
je nemen bij de GreenTeens. Deze enthou-
siaste groep maakt en organiseert samen 
het jaarprogramma en gaat zonder ouders 
maar met begeleiding op ontdekkingstocht 
in de natuur met De Heimanshof als thuis-
basis.
De kosten van een lidmaatschap zijn 
per jaar met voor sommige excursies een
extra bijdrage. Kijk voor meer informatie op: 
www.deheimanshof.nl/jeugd/greenteens

Fotografie: 
o.a. Kees van 
der Veer

Kvk Nummer:  405 96 282
IBAN Vrien denkring De Heiman shof: NL 06 INGB 000 572 98 96

Leden

Openingstijden & contact

spireren door de natuur.

in de Haarlemmermeer

Gratistoegang! Inspiratietuin en groene oase 



Als je tussen de 6 en 12 jaar bent, kun je 
samen met een volwassen begeleider le-
ren moestuinieren op woensdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur. Je krijgt je eigen 
tuintje, uitleg, zaadjes en plantjes van 
De Heimanshof en je mag je oogst zelf op-
eten! Daarnaast gaan we iedere maand met 
elkaar gezellige dingen doen in de natuur.
Hiernaast vind je het programma voor 
2015. Natuurlijk kan er altijd volop
gespeeld worden in de Struintuin.

Lidmaatschap voor een jaar kost € 25,-. 
Kijk voor actuele info en tijden van
excursies op: deheimanshof.nl/jeugdclub

Struinkids activiteiten
Zo. 18 januari
Vogelverwendag

Za. 7 februari
Oehoe, wat weet jij van uilen?

Zo. 15 maart
Help de padden oversteken

Wo. 25 maart
Start nieuw moestuinseizoen

Wo. 8 april 
Opening nieuw bomenlabyrint 
en Struintuinseizoen

Mei (ntb)
Nestjesdag, hoeveel eitjes tel jij?

Zo. 7 juni
We gaan op bezoek bij een boer

Juni (ntb)
Roofvogelringen

Za. 29 augustus
Waterpret en heksenpad
Meermond

Zo. 13 september
Oogstfeest

Zo. 27 september
Uniek bezoek aan vinkenbaan 
(samen met GreenTeens)

Wo. 21 oktober
Van appelpluk tot appelmoes

Za. 24 oktober
Burlende hertensafari

Za. 7 november
Struinkids helpen met
Natuurwerkdag

Wo. 11 november
Maak je eigen Sint Maarten 
pompoen

Zo. 13 december
Eindejaarsspektakel 

(samen met GreenTeens)

Wo. 21 oktober
Van appelpluk tot appelmoes

Za. 24 oktober
Burlende hertensafari

Za. 7 november
Struinkids helpen met
Natuurwerkdag

Wo. 11 november
Maak je eigen Sint Maarten 
pompoen

Zo. 13 december
Eindejaarsspektakel 

Struinkids

De Heimanshof 40 jaar

Zo. 1 maart
Jubileumlezing door Romke van der Kaa
‘Verwilderen. Laat de plant het werk 
doen’

Locatie: Auditorium zaal Hoofddorp Centr.
Prins Hendriklaan 33, Hoofddorp

Nacht van za. 20 op zo. 21 juni
Midzomernachtfeest
Speciaal voor leden en introducés
 
Locatie: De Heimanshof

Zo. 23 augustus
Jubileum Natuurfestival
Natuurlijk Genieten

Locatie: De Heimanshof

Najaar 2015
Jubileumconferentie
ter ere van 40 jarig bestaan 

Jubileum activiteiten

De Heimanshof is een natuur-
ontdekparadijs voor iedereen. 
Voor liefhebbers van wilde plan-
ten, voor (groot)ouders die hun 
(klein)kinderen spelenderwijs
de natuur willen laten ontdek-
ken, voor mensen die graag in de 
tuin willen meehelpen of vrijwil-
ligerswerk zoeken, voor natuur-
fotografen en voor onderzoekers. 
Maar ook voor tieners, stagiaires 
en bedrijven met een duurzaam-
heidsprogramma.
De Heimanshof bestaat dit jaar 
40 jaar en dat willen we graag
met iedereen vieren. In deze 

flyer vindt u een overzicht van 
alle (jubileum)activiteiten, ex-
cursies en evenementen voor 
2015 waar we u van harte voor 
uitnodigen. Er is voor ieder-
een wat wils, voor leden en niet 
leden en voor alle leeftijden. U 
kunt ook altijd even binnen-
lopen om deze mooie heem-
tuin te bewonderen, want iedere 
week, jaar rond, is de tuin weer 
anders!

Kijk voor meer informatie en
de actuele agenda ook op:
www.deheimanshof.nl

Za. 30 en zo. 31 mei
Natuurlijk Spelen!

Za. 27 en zo. 28 juni
Natuurlijk Ontdekken!

Za. 22 en zo. 23 augustus
Natuurlijk Genieten! 

Natuur
festivaltour

18 maart t/m 1 april
Boomweggeefdagen De Heimanshof 

Vr. 20 en za. 21 maart
NL Doet

Za. 7 november
Landelijke natuurwerkdag

Ook leuk!

Lezingen programma
Zo. 1 februari
‘Onderwater in Haarlemmermeer’ 
door Axel Gunderson van Project 
Baseline Haarlemmermeer

Zo. 1 maart Jubileumlezing
‘Verwilderen. Laat de plant het werk 
doen’. door Romke van der Kaa
(Auditorium zaal Hoofddorp Centraal)

Zo. 3 mei
‘Invasieve insecten’
door Ad Sonnemans

Zo. 6 september
‘Laat u verrassen door de Grote Kroos-
varen’ door Paul Brouwer

Zo.4 oktober
‘Hoe mooi spinnen zijn’
door Ed Nieuwenhuys

Zo.1 november
‘Het klimaat verandert, maar zijn wij 
daaraan schuldig?’
door dr. Bas van Geel, bioloog bij UVA 

Al 30 jaar weet De Heimanshof 
vele bezoekers naar de tuin te 
trekken met boeiende lezingen. 
Ook dit jaar is er weer een ge-
varieerd scala aan onderwerpen. 
Natuurlijk kunt u de lezing combi-
neren met een wandeling door de 
tuin waar elke week iets nieuws
te ontdekken is. De lezingen 
zijn gratis toegankelijk voor alle
belangstellenden.

Lezingen op zondagen van
14.30 - 16.00 uur in De Kijkdoos.
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In de zomermaanden, als de wilde
plantentuin en het weer op hun 
mooist zijn, organiseert De Hei-
manshof drie speciale weekenden 
onder de naam Natuurfestivaltour. 
Ieder weekend heeft een eigen the-
ma. Er zijn rondleidingen, thema-
activiteiten voor de jeugd en voor 
volwassenen, er worden insecten-
hotels gemaakt, er zijn imker-
demonstraties en nog veel meer. 
Iedereen is welkom, de toegang is 
gratis en het festival vindt plaats 
van 13.00 – 17.00 uur. Houdt voor
het volledige programma de web-
site in de gaten. 

Ook leuk!


