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Beste Vrienden van het Park Darwin, 

Dit is de eerst nieuwsbrief van onze vereniging en er zullen er nog velen volgen.  

We hopen u zo op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom onze 

tuin en ons plantsoen. Natuurlijk kunt u ons ook volgen op  facebook 

(https://www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin/) en onze website 

(http://www.vriendenvanparkdarwin.nl). 

Enquête 

Het laatste wat u van ons gehoord heeft was de enquête van  mei 2016. Een groot aantal mensen wilde 

best de handen uit de mouwen steken in de vorm van tuinwerk en spitten inde grond. Maar voor deelname 

aan een commissie was helaas wat weinig belangstelling. Nu kan dat liggen aan een zekere koudwatervrees 

of onduidelijkheid van wat verwacht wordt. Hopelijk zal de koudwatervrees afnemen en er meer 

duidelijkheid komen over de verwachtingen. Er zijn een tweetal commissies gevormd, waarover hier onder 

meer. 

Open dag 

Het eerste ambitieuze plan is om medio september (in het weekend van 17 september) een soort van 

“open dag” te organiseren in onze tuin. Het programma staat nog niet vast maar gedacht wordt aan 

rondleidingen in onze tuin met uitleg van de plantensoorten of speciale aandacht voor medicinale en/of 

eetbare planten, een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van deze tuin. E.e.a. omlijst met wat drankjes 

en hapjes. Nadere informatie daarover zal medio augustus rond gestuurd worden. Alle ideeën en hulp zijn 

van harte welkom. Velen handen maken licht werk. 

Tuin commissie 

De “Tuin en Subsidies” commissie bestaat uit Jos Brouwer, Sjef van der Pas, Sonja Vetter ( allen ook 

bestuursleden) en Maartje der Kinderen.  

Op basis van de mee gekregen opdracht (zie ook enquête document) heeft de cie. in eerste instantie 

gekozen voor onderzoek c.q. uitwerking van, kort gezegd, plan A. Plan A houdt in: het voortbestaan, as-is, 

van de huidige bloementuin. Onderzoek houdt in of dit zonder een vaste, door de gemeente betaalde, 

tuinman mogelijk is. Er zal zoiets als organisatie van begeleider(s) en vrijwilligers nodig zijn voor dit behoud. 

Onderzocht wordt nu wat dan de taakomvang is en hoe de diverse functies (begeleider, vrijwilligers) 

ingevuld zouden kunnen worden. Hiervoor is o.a. al contact gelegd met het Wellant college (voor stage 

plaatsen) en gemeentelijke diensten.  

Geschiedenis van de tuin 

Daarnaast is er een onderzoek gestart naar hoe onze tuin eigenlijk is ontstaan (de ontwerpgeschiedenis). 

Graag willen we met (oud-)buurtbewoners in contact komen om te horen om persoonlijke ervaringen van 

de ontstaansgeschiedenis van de tuin te vernemen. Ook belevingsfoto's en verhalen uit de beginjaren van 

tuin zijn welkom. We willen dan van een mooi naslagwerk maken op de website. Heeft u nog mooie oude 

herinneringen in de vorm van verhalen en beelden, neem contact op met Sjef. 

Communicatie 

De commissie “communicatie” bestaat nu uit twee personen: Liesbet Zikkerheimer en Sjef van der Pas. De 

opdracht is nog niet echt omschreven maar voor de hand ligt dat we ons bezig zullen gaan houden met de 
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tamtam rondom onze vereniging: publiceren van artikelen in de plaatselijke krantjes, acties opstarten om 

meer leden en geïnteresseerden te krijgen, beheer van facebook en de website etc.. 

Vriendelijke groet, namens het bestuur van de vereniging, 

Sjef van der Pas. 

Ps 1. Mocht u in uw omgeving mensen kennen die ook geïnteresseerd zijn schroom dan niet deze 

nieuwsbrief aan hen door te sturen. Mensen kunnen zich ook via de website voor de nieuwsbrief opgeven. 

Ps 2. Mocht u opmerkingen/adviezen hebben laat dat ons weten. Diverse wegen daartoe staan open: 

facebook, de website, een email of direct contact met een van de bestuursleden. 

 


