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Heemstede - Vrijdag 11 maart is er in 
het kader van NL doet een !inke klus 
geklaard in de achtertuin van Woon-
zorgcentrum De Heemhaven in 
Heemstede.

Er werd door de activiteitenbegelei-
ding van De Heemhaven een oproep 
geplaatst op de site van het Oranje-
fonds om de tuin voorjaarsklaar te 
maken. Er kwamenveel reacties en 

dit betekende dat er met een groep 
van 12 vrijwilligers, familieleden en 
vaste vrijwilligers aan de gang werd 
gegaan. Zeker geholpen door het 
heerlijke voorjaarszonnetje werden 
de terrassen, de tafels en stoelen 
schoongemaakt. De moestuin werd 
omgespit en met verse grond 
aangevuld.

Ook alle plantenbakken werden 

voorzien van nieuwe plantjes en dit 
alles zorgt voor een frisse, uitnodi-
gende uitstraling in deze prachtige 
tuin. De bewoners hielpen mee waar 
mogelijk of kwamen polshoogte 
nemen en de harde werkers 
aanmoedigen.

Natuurlijk werden de vrijwilligers in 
de watten gelegd met versgebakken 
appeltaart en een lekkere lunch.
Het was een mooie middag waarbij 
aan het eind trots over de opge-
ruimde en !eurige tuin uitgekeken 
kon worden.

Twee van de bewoners gingen met 
de beweegbegeleider van De Heem-
haven: Maaike naar een vrijwilligers-
klus bij stichting Rebup; een jonge-
renorganisatie die de buurtjongeren 
een veilige plek bieden. Hier gingen 
zij helpen met de bakken in de tuin 
vullen met violen. Hierbij was het 
prachtig om te zien dat er een mooi 
contact ontstond tussen de bewo-
ners op leeftijd en de jongeren. Na 
a!oop maakte beide partijen de 
afspraak elkaar vaker te gaan 
opzoeken. Een mooi voornemen!
 
Wilt u helpen in de prachtige tuin 
met de bewoners? Neem vooral 
contact op met woonzorgcentrum 
De Heemhaven of stuur een mail 
naar s.van.der.valk@zorgbalans.nl.

NLdoet: Handen uit de mouwen in 
achtertuin van De Heemhaven

Handen uit de mouwen in de tuin van De Heemhaven. Foto aangeleverd.

Haarlem - Afgelopen zaterdag 12 
maart was het feest bij woonzorg-
centrum De Houttuinen op de grens 
van Haarlem en Heemstede.
Vrijwilligers van Rotaryclub Sant-
poort Brederode, de vaste vrijwilli-
gers en de begeleiders en verzorgers 
van de Houttuinen zorgden samen 
voor een oudhollandse 
spelletjesmiddag.
Op het programma stonden spelle-
tjes zoals blikgooien, sjoelen en 
Bibberspiraal.
In de Houttuinen vormen bewoners 

steeds met ongeveer 10 mensen 
samen een huishouden. De bewo-
ners maakten een ronde langs het 
spellenparcours met hun eigen 
huishouden.
Het allergrootste succes was de 
po"ertjeskraam. Daar werden 1000 
po"ertjes gebakken, en ze zijn bijna 
allemaal op gegaan.

Meedoen? NLdoet is hét moment om 
je op een makkelijke, leuke en gezel-
lige manier in te zetten voor een 
maatschappelijk doel.

NLdoet: duizend poffertjes voor 
woonzorgcentrum De Houttuinen

NLdoet bij De Houttuinen. Foto aangeleverd.

Heemstede - Afgelopen zaterdag 12 
maart was het een drukte van belang 
op Kom In Mijn Tuin (KIMT). 
Er waren veel vrijwilligers van KIMT 
maar ook hulp van buitenaf die de 
handen uit de mouwen kwamen 
steken, in totaal 30 personen. 
Er werden palen gezet voor een 
nieuwe omheining. Alle groente- en 
bloemenvakken werden ontdaan van 
het oude loof en onkruid. Verder zijn 
de ruiten van de kas weer gelapt, iets 
wat toch ieder jaar weer een hele 
klus is. Tijdens de ko#e- en thee-
pauze was er huisgemaakte – gluten-
vrije-chocoladetaart. Om 17.00 uur 

ging iedereen weer tevreden huis- 
waarts. 
 
Nldoet is een initiatief van het Oran-
jefonds. In heel Nederland steunt het 
projecten. Dit jaar was het thema: 
#JIJDOETERTOE; “samen de samenle-
ving socialer maken; als we er alle-
maal voor elkaar zijn staat niemand 
er alleen voor.” 
Kom in mijn Tuin is een bijzonder 
groen-, natuur-en educatief project 
in het Groenendaalse Bos te Heem- 
stede.  
Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com.

Drukte van belang en veel hulp 
bij NLdoet op Kom In Mijn Tuin

Hard werken tijdens NLdoet op KIMT. Foto: Monique Rusman.
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Het was vrijdag weer echt 
NLDoet-weer. Frisse start, 
oranjezonnetje erbij en 
gaandeweg liep de tempe-
ratuur omhoog en konden 
de jasjes uit. Maar dat kon natuurlijk ook te maken 
hebben met de klus die we onderhanden hadden: met 
spade en bezems de twee Chinese bruggetjes in Groe-
nendaal schoonmaken. Een beste klus met de aanmel-
dingen die daadwerkelijk waren gekomen – allemaal 
vrouwen, dus kom maar op! 

Het oorspronkelijk bedachte klusje, bramensteken, 
bleek uiteindelijk onmogelijk. De beloofde 80 paar 
extra handen werden teruggetrokken; ze waren van 
een school die zijn leerlingen toch niet zodanig 
vertrouwde dat ze ze een ochtend in het bos los kon 
laten. Dus ze kwamen niet. Van de zes aanmeldingen 
voor de NLDoet klus melden zich er uiteindelijk drie af.  
 
Toch stonden er afgelopen vrijdag enkele dapperen te 
scheppen en te vegen.
Na a!oop kregen we een privérondleiding door het bos 
en genoten we van de sneeuwroem tussen de 
krokussen en de sneeuwklokjes. De feromonenval voor 
de mannetjes eikenprocessierups hangt al klaar. De 

rhododendronvijver was een onvermoede schoonheid 
voor de vrijwilligers die deze plek niet kenden. 

Tevreden gingen wij aan de ko#e met gevulde koek. 
We evalueerden en concludeerden dat het toch een 
nuttige ochtend was geweest en lachten hartelijk bij de 
herinnering aan die ene passant die vroeg: “Heeft u een 
taakstraf?” 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Taakstraf

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.


