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Warmte gecombineerd met regen. Het was
ideaal groeiweer afgelopen weken en dat zien
we in de tuin. Alles lijkt dubbelhard te groeien.
Grote stukken zijn al uitgebloeid en zijn daarom gemaaid. Ook de heggen hebben een extra snoeibeurt gehad. De eerste granen zijn
geoogst.
We zijn nu gestart met de renovatie van de
zoute bak die overgenomen was door ongewenst groen. Verzilting is een toenemend probleem in Haarlemmermeer. In deze bak willen
we laten zien welke gewassen goed kunnen
overleven in zilte omstandigheden. Ecoloog
Henk Nijenhuis zal op 27 september in De Heimanshof een lezing geven over verzilting.

Openingstijden aangepast ivm warmte

Vanwege de warmte zijn de werk- en openingstijden in de tuin deze week aangepast.
De beheerder is er al om 8.00 uur en de tuin
gaat om 16.00 uur dicht. Zondag is de tuin gewoon vanaf 13.00 uur open.

Zaterdag werkzaterdag

15 Augustus is het alweer de 3e zaterdag van
de maand, dus werkzaterdag. Iedereen die het
leuk vindt om een steentje bij te dragen aan de
tuin, is van harte welkom. Het blijft ook dit
weekend nog warm, dus starten we vroeg.

45 jaar De Heimanshof

In het weekend van 5-6 september hopen we
ons uitgesteld verjaarspartijtje te kunnen vieren. Dit zou in juni gebeuren maar is door de
Coronacrisis uitgesteld. We maken nu voorzichtig plannen voor een verantwoord feestje in
de tuin. Op zaterdag willen we het 45-jarig bestaan met onze vrijwilligers, onze Amstelringpartner en leden vieren. Voor de zondag maken we een programma voor iedereen. Houdt
onze website in de gaten voor het laatste
nieuws.

Werk in uitvoering. De vijver in de voorbeeldtuin is gedempt. Het foliedoek gaat naar de zoute bak daarachter,
die nu leeg gehaald is. Deze wordt komende weken opnieuw ingericht.

De voorbeeldtuin die ernaast ligt, zal komend
jaar worden verplaatst richting De Kijkdoos.
We willen bezoekers inspireren om in hun eigen omgeving natuur en duurzaamheid in te
passen. Door voorbeelden te koppelen aan De
Kijkdoos, denken we deze doelstelling beter te
kunnen realiseren.

Honing te koop

Het is een heel goed honingjaar. Er is nog volop honing te koop. Leden betalen € 5,- per pot;
niet-leden € 6,-.
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Bremschildwants

Schilders gezocht

De toegangshekken op nummer 7 en daarnaast zijn dringend aan een opknapbeurt toe.
Er zit veel roest op de hekken. Onze schilder
Martijn wil graag assistentie bij deze pittige
klus. Wie wil er meehelpen schuren en schilderen? Aanmelden bij Jan,
beheer@deheimanshof.nl

Activiteitenplan 2021

Het bestuur heeft in samenspraak met de vrijwilligers het Activiteitenplan 2021 opgesteld.
Dit plan moet jaarlijks voor 15 augustus worden ingediend bij de gemeente voor de subsidie. De acties zijn op hoofdlijnen gericht op
behoud en waar mogelijk vergroting van de
biodiversiteit, inspireren van bezoekers om zelf
actief aan de slag te gaan in eigen omgeving,
natuureducatie onder meer door scholing van
vrijwilligers en het bieden van een gezellige,
veilige werkomgeving voor wie dat zoekt. Plan
en bijbehorende begroting zullen binnenkort op
de website verschijnen.

Beleidsplan 2021-2025

Het beleidsplan krijgt steeds meer vorm. Vorig
jaar en dit jaar (tijdens de ALV) zijn diverse
gesprekken geweest met vrijwilligers over de
koers voor de komende jaren. Het nieuwe bestuur heeft op een aantal ‘heisessies’ onder
meer gekeken naar de doelstellingen van de
vereniging (daterend van 1987!), de resultaten
van het vorige beleidsplan en naar maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk tot bijsturing
van beleid aanleiding geven. Het bestuur kreeg
bij deze sessies ondersteuning van ecoloog
Hans Oltshoorn. Het eerste concept van het
beleidsplan 2021 – 2025 zal in september klaar
zijn. Dan zal het bestuur dit bespreken met de
vrijwilligers en leden. In het activiteitenplan
2021 is al enigszins rekening gehouden met de
aangepaste strategische doelen.

De Struinkids gaan ook gewoon door, warmte of niet. Vorige week persten ze verse sap van de druiven uit de kas.

Bedrijven gezocht

Het werk in de tuin is nooit klaar. Er staan voor
de komende maanden een aantal grotere projecten op stapel waarbij we veel extra handen
kunnen gebruiken. Begin november is de Nationale Natuurwerkdag die dit jaar over drie dagen 6 t/m 8 november wordt verspreid. De Heimanshof doet in ieder geval op zaterdag mee,

en als er belangstelling is, kan er ook op vrijdag en/of zondag gewerkt worden. Iets voor
jouw werkgever of die van je partner, ouders?
Maar ook voor die tijd is er werk zat. Heb je
belangstelling, mail dan met onze beheerder
Jan van Steijn, beheer@deheimanshof.nl

Nieuwe vrijwilligers/stagiaire

Afgelopen maand zijn weer twee nieuwe gezichten in de tuin aan het werk gegaan. Marjon
de Graaf gaat aan de slag in de tuin. Saïra van
Essen start als stagiaire van de opleiding Bosen natuurbeheer en zal vanaf september gedurende een jaar twee dagen in de week meewerken op de tuin en in de organisatie.

Veel nachtvlinders

De workshop Nachtvlinders spotten op zaterdag 11 juli was een succes. Zo’n 16 vrijwilligers
brachten onder leiding van Nico Dekker 31
soorten op naam. Op onderstaande foto kun je
de namen lezen waarvan er een aantal zeer
indrukwekkend zijn: hyena, gevorkte sileneuil,
en aangebrande valkmot.

Heimanshof op Instagram

Ons gezicht op social media is weer uitgebreid.
We zijn sinds kort ook actief op Instagram.
Roelina en Marc zetten daar nu regelmatig foto’s op met leuke weetjes. We hebben al bijna
200 volgers in een paar weken tijd. Ook onze
account op Facebook wordt steeds vaker bekeken. Ons laatste bericht werd door meer dan
3.000 mensen bekeken. Ook aan de website is
afgelopen weken veel werk verzet. De homepage is aangepast en diverse pagina’s zijn geactualiseerd. Via al deze kanalen blijf je op de
hoogte van het laatste nieuws over tuin en vereniging.

Agenda

15 aug: Werkzaterdag. Aanvang ivm de warmte vanaf 8.00 uur tot circa 15.00 uur
5-6 sept: 45-jarig bestaan van De Heimanshof
en viering Fête de la nature. Beide da
gen vanaf 13.00 uur open.
27 sept: Lezing van Henk Nijenhuis over verzilting. Aanvang: 14.30 uur Aanmelden
verplicht ivm Coronamaatregelen
24 okt: Nacht van de Nacht
6-8 nov: Nationale Natuurwerkdag
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