WILDE NATUUR
BIJ U OM DE HOEK

Bezoekadre
Wieger Bruinlaan 1-7
2132 AW Hoofddorp

Beste buurman, buurvrouw van De Heimanshof,
Wist u dat er een prachtige wildeplantentuin
bij u om de hoek is? Voor mij als beheerder is
het een genot om hier te mogen werken. Iedere
drie weken verandert de tuin en bloeien er weer
andere bloemen.

De vrijwilligers en ik van De Heimanshof zijn
dagelijks in touw om onze diverse landschappen
met meer dan 700 soorten wilde planten te
beheren. Zodat niet alleen wij, maar ook u kunt
genieten van deze bijzondere heemtuin.

Als ik door de heemtuin loop zie ik een tuin vol
met leven. Een grote bonte specht, die druk bezig
is zijn kleintjes te voeren. Schoolkinderen die een
natuurles volgen. Even verderop is de nieuwe
aangelegde zilte duinvallei. Veel bezoekers
genieten enorm van de heemtuin. Sommige
maken foto’s van de planten en dieren, ouders
komen uitwaaien met hun kinderen en ook zijn er
steeds vaker geocachers (met je telefoon of een
GPS-apparaat) op zoek naar een schat.

Kom eens binnen. Ervaar de rust, de ruimte en
al het moois wat de tuin te bieden heeft. Wilt u
meehelpen in de tuin of ons via een lidmaatschap
steunen. GRAAG! Ik hoop u te zien!

vriendenkring

DE HEIMANSHOF

Jan van Steijn
Buurman en beheerder De Heimanshof

Openingstijde
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
In de weekenden vanaf 1 mei tot 1 oktober
van 13.00 tot 17.00 uur
De tuin is gratis toegankelijk!

26 JUNI ZOMERFESTIVAL
OP DE HEIMANSHOF

Zomerfestiva

Gratis workshop & meer

Je eigen tuin groen, duurzaam en diervriendelijk
26 juni van 13:00 tot 17:00 uur
Wat kunt u doen in uw tuin om de natuur een handje te helpen en in te spelen
op de gevolgen van de klimaatverandering? Op deze dag laten we u praktische
voorbeelden zien en geven adviezen. U kunt een rondleiding volgen of zelf
rondwandelen in de tuin, meedoen met een honing workshop en honing kopen
bij onze imker. Voor de kinderen is er een kabouter-ontdektocht door de tuin.
We serveren kofﬁe, thee en limonade met een punt huisgemaakte appeltaart
op ons tuinterras.
Kijk op www.deheimanshof.nl voor meer gratis activiteiten in 2022.

Woordzoeker
Zoek vier woorden die verborgen
zijn in dit letterblok.
Kom met de uitkomst naar
De Heimanshof op 26 juni
(13.00 – 17.00 uur) en ontvang
een leuk prijsje.

