Jaarverslag 2016

Na de eerste kap in december 2015 begon 2016 met het opruimen van de kap en vast te stellen wat er in de tuin
nog verder gesnoeid moest worden
Met ondersteuning van een aantal extra IVN leden hebben wij in februari de snoei werkzaamheden
afgerond.
De Linde (geschonken bij het 100 jarig bestaan van de heidebloem) en de Paardenkastanje wordt door de bijenclub
onderhouden.
Deze beide bomen zullen echter op termijn een te groot ruimte beslag in nemen.
Op 12 maart hebben wij als heemtuin meegedaan aan de vrijwiligersdag "NL DOET".
Na de nodige voorbereidingen is op die dag de Buxushaag van de kruidentuin vervangen door een Ilex haag.
De pergola is met een extra constructie versterkt waardoor hij weer jaren mee kan.
De toegang naar de tuin is verbreed. Om alles op een dag te realiseren hebben zich naast de heemtuin
medewerkers 4 IVN leden en 3 vrijwilligers via NL Doet hun medewerking hieraan gegeven.
Op 30 april heeft de plantendag weer plaats gevonden. Naast de opbrengst uit de heemtuin mogen wij al jaren
rekenen op de opbrengst van de Dahlia en peulen verkoop. Voor 2016 was de opbrengst uitzonderlijk
goed.
Met de leden van de heemtuin zijn wij aanwezig geweest op de ledendag van de IVN. Deze was dit keer in
Leiden georganiseerd.
Het zijn altijd interessante bijeenkomsten met de nodige workshops en excursies.
In het weekend van 18 en 19 juni heeft de heemtuin weer deel genomen aan de opentuinen dag van Groei en Bloei.
Er zijn circa 50 belangstelden geweest.
Op zaterdag 21 mei hebben een aantal leden van Groei en Bloei en de IVN uit Zeddam een bezoek aan onze
heemtuin gebracht. Ze vonden het een interessante tuin waarbij Wim ze van de nodige informatie heeft voorzien.
Het jaar is door een aantal leden van IVN afgesloten met het maken van kerstbakjes.
Sinds begin van dit jaar mogen wij rekenen op de medewerking van Ko Verhagen.
Naast leuke zaken hebben wij in de loop van het jaar helaas afscheid moeten nemen van 2 medewerkers. Voor
hun werden hen werden de werkzaamheden te veel.
Enkele medewerkers kunnen door lichamelijke beperkingen niet meer die werkzaamheden doen die ze zo graag
voor de heemtuin doen.
Door de overige medewerkers moeten dus prioriteiten gesteld worden.
Hopelijk krijgen wij in 2017 extra ondersteuning om de heemtuin toch weer het gezicht van de IVN te laten zijn.
De heemtuin werkgroep

