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Augustus 2019 – 7
wij met Horst en de beheerder als beheerscommissie gefunctioneerd. Ook bij de lezingen
was hij een vast klant vaak ook met echtgenote Hermien. Voor al zijn werk – ook buiten de
tuin om – kreeg hij een gemeentelijke onderscheiding.
Maar er kwamen gezondheidsproblemen en de
tuin werd minder bezocht. Hij kwam graag. Zijn
nieuwe problemen en die van Hermien deden
hen naar de Meerstede verhuizen. Afgelopen
voorjaar waren ze nog even op excursie mee
naar De Heimanshof.
Ton, bedankt voor alles. Je was een heel lieve
en fijne collega.
Mia de Graaff-Munsterman

Veel werk verzet in de tuin

De afgelopen maand is er heel veel werk verzet in de tuin. Alle paden en bijna alle heggen
zijn aangepakt, in de Struintuin heeft een grote
opruimactie plaatsgevonden en afgelopen
week zijn we begonnen met het maaien van
stroken die uitgebloeid zijn. Dit is gedaan met
de zeis door Henk Nijenhuis. Henk is de vorige
beheerder van De Heimanshof en helpt ons
komende periode met het regelen van

In memoriam Ton Spitteler
(16 sept. 1929 – 16 juli 2019)

Vele jaren was Ton als actief vrijwilliger werkzaam in De Heimanshof. Een man met kennis,
betrouwbaar en goed met mensen. Inzetbaar
op alle klussen. Ook voor rondleidingen op
open dagen en buiten die tijd als wij (Mia en
Ton) daarvoor werden gevraagd door beheerder Ton Engelman.
Omdat er vraag
kwam naar zaden
en plantjes zijn wij
met de verkoop
daarvan gestart
onder zijn leiding.
De huidige kweekhoek was het resultaat. Vaak
bracht hij plantjes
mee van zijn eigen
volkstuin.
Enige tijd hebben

Struintuin is opgeruimd en afvalbakken duidelijk
gemarkeerd

werkzaamheden in de tuin samen met een
tuincommissie die na de vakantie opgericht zal
worden. In de Kijkdoos ligt een werklijst waarop je kunt zien wat er gedaan kan worden in
de tuin. Ook in de kas wordt hard gewerkt met
name door Erik. Hij heeft alle aquaria leeggehaald en deze worden met de pompen aangeboden op Marktplaats.
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17 aug: werkzaterdag

Komende zaterdag is het weer werkzaterdag
van 13.00 tot 16.00 uur. Carl heeft een plan
gemaakt om te zorgen dat de pomp in de beek
niet steeds dichtslibt met vuil. Daar wordt a.s.
zaterdag aan gewerkt. Er zijn nog enkele heggen te snoeien, paden te maaien, moestuintjes
te wieden… kortom, genoeg te doen. Vorige
maand waren er 15 werkers!

Bestuurlijke zaken
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De subsidieaanvraag voor 2020 is ingediend; dit betreft de begroting die in de
ALV van mei is goedgekeurd. Daar hoort
een activiteitenplan bij. Voor het maken
daarvan hebben we van de gemeente
uitstel gekregen gezien de ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Het bestuur wil de vrijwilligers betrekken bij het
maken van dit plan en zal hen per mail
uitnodigen voor een bijeenkomst begin
september.
Horst Radema zal de komende maanden het penningmeesterschap waarnemen, met name de beleidsmatige zaken.
De betalingen blijven nog door onze vorige penningmeester Frans gedaan worden tot eind van dit jaar. Ondertussen
zoekt het bestuur naar een nieuwe penningmeester.
De Ledenadministratie is overgegaan
naar Monique en Wietze Hofstede.
Email: secretaris@deheimanshof.nl
telefoon 06 25400667.
Mensen die hun jaarlijkse bijdrage nog
niet betaald hebben, worden verzocht dit
alsnog te doen. Vanwege de kosten verstuurt de vereniging geen acceptgirokaarten.
De tuin is sinds begin deze maand ook
weer op zaterdagmiddag open. De
weekendopeningen zijn zonder gastheer/vrouw en dus op eigen verantwoordelijkheid van bezoekers.

Samenwerking met Amstelring

Afgelopen maand is een samenwerkingsproject gestart met Amstelring Dagbesteding. Een
groep jonge vitale mensen met een vorm van
dementie helpt op dinsdag- en donderdagochtend in de tuin in het kader van dagbesteding.
Afgelopen weken zijn ze enthousiast aan het
hooien, takken afvoeren, wieden en honing
slingeren geweest samen met hun begeleiders
Marianne en Petra. Na twee maanden vindt
een evaluatie plaats van deze pilot. Voor meer
informatie kan je terecht bij Mara van Limbeek
van Amstelring, mvanlimbeek@amstelring.nl
telefoon 06 22064255.

GreenTeens op tropisch zomerkamp
in Limburg

Het was een perfecte timing dit zomerkamp

van de GreenTeens, het was droog en meer
dan zonnig, pfff. Met 10 supergezellige GreenTeens en met Nathalie, Franke en Marike hebben we een heel geslaagd zomerkamp gehad
in Vijlen, een klein plaatsje bij Epen. Van daaruit konden we allerlei uitstapjes maken naar De
Pietersberg, de Ardennen, de Maasplassen en
ook hebben we de Amerikaanse begraafplaats
in Margraten bezocht. We hebben vuurbuikpadden gevonden en mochten van de schaapherder een schaap optillen.

Gezwommen elke dag want het was loeiheet
deze week. Dus gingen we ook slapen in de
openlucht. Franke had geregeld dat we om het
terrein ook een natuurmuur mochten bouwen
dus dat hebben we gedaan in de ochtend.
Daarna zwemmen! Afkoeling was heel erg nodig. Ook het pizza bakken in de avond en de
kookwedstrijd waren een succes. Team Nathalie heeft gewonnen. Maar daar ging het niet om
natuurlijk. De bonte avond waren we onherkenbaar verkleed en was super spannend georganiseerd door Thirza en Feline met een speurtocht, een moordspel en een natuurquiz. Het
was een onvergetelijk kamp, natuurlijk met elke
avond een kampvuur ook bij 30 graden.
Dank aan de organisatie en aan alle GreenTeens die er een top kamp van hebben gemaakt!

21 augustus: Struinkidsclub
voor thuisblijvers

Voor kinderen die niet op vakantie gaan of in
augustus al terug zijn, organiseert De Heimanshof samen met IVN een leuke en leerzame natuurmiddag op 21 augustus. Het thema
is: ‘Het BIJzondere leven van de bijen’. Kinderen leren de bijendans, kijken in de kast,
gaan honing slingeren. Kortom, een BIJzondere natuurbelevening. Aanvang: 14.00 uur. Onze eigen Struinkids zijn natuurlijk van harte
welkom en hopelijk maken veel nieuwe kinderen kennis met De Heimanshof

Bezoek Heimanshof Den Haag
uitgesteld naar 2020

De excursie naar de Heimanshof in Den Haag
is uitgesteld naar volgend jaar. De beheerder is
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in augustus op vakantie. Later in het jaar zijn
de meest interessante soorten daar, net als bij
ons, uitgebloeid. Bovendien is er nog veel werk
hier in onze eigen tuin te doen, en in de weekenden is een excursie op dit moment niet mogelijk in Den Haag. Daarom is besloten om de
tuin volgend jaar ergens in mei/juni te bezoeken.

Ideeën voor dag van de Duurzaamheid?

Vleermuizenexcursie 23 augustus

Agenda

Nog even een herinnering. Deze excursie
wordt georganiseerd door het IVN en start om
20.15 uur bij molen De Eersteling aan de
Hoofdvaart en duurt tot circa 21.30 uur. Jong
en oud kan mee. Aanmelden is verplicht door
een email naar ivnhaarlemmermeer@gmail.com. Kijk voor meer info op:
www.groenhaarlemmermeer.nl Deelname is
gratis.

Op 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Wie heeft er een leuk idee om in die
week als Heimanshof stil te staan bij dit steeds
belangrijker wordende thema? Meld je idee
aan bij secretaris@deheimanshof.nl of
ans@deheimanshof.nl

18 aug: Beachparty GreenTeens
21 aug: Struinkids voor thuisblijvers; ism het
IVN. Aanvang: 14.00 uur
23 aug: Excursie IVN: Nacht van de
Vleermuis. Opgaven via IVN.
15 sept: Oogstfeest vanaf 14.00 uur
10 okt: Dag van de Duurzaamheid
12 okt: Wildsafari in de Waterleidingduinen:
burlende herten zoeken
5 juli :

Honing te koop

De bijen van Nol blijven goed produceren. Er is
dus weer honing te koop. Een grote pot kost
€ 5 voor leden en € 6 voor niet-leden. Een klein
potje € 3,- voor leden en € 4,- voor niet-leden.
Verkoop: van maandag t/m donderdag in de
ochtend bij Nol of Ans.

Beterschap Paul

Paul Tensen, vrijwilliger op de woensdag, verblijft enige tijd in revalidatiecentrum Overtoom
in Amsterdam na een operatie aan zijn been.
Wij wensen hem een goed herstel toe en hopen hem snel weer op de tuin te kunnen begroeten.

Nieuwe vrijwilligers

We begroeten deze maand drie nieuwe vrijwilligers. Cora Reurings is een oude bekende van
De Heimanshof. Met haar man, Ton Engelman,
was zij jaren actief onder meer als voorzitter.
Nu komt ze op woensdag weer meehelpen.
Wilma Roeleveld gaat op de donderdag aan de
slag in de kruidentuin. Ze is van plan ook een
cursus te gaan volgen in de kruidenleer. Ook
de man van Monique, Wietze Hofstede, heeft
zijn draai op De Heimanshof gevonden. Hij is
vooral in de weekenden samen met Adrie bezig het gazen hok in de Struintuin op te ruimen
en allerlei kleine reparatieklusjes uit te voeren.
Welkom allemaal!
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Struinkids: Vissen vangen in het
donker—uitgesteld. Wordt nieuwe
datum voor gezocht iom ouders

