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Beste leden van de tuin van Darwin, 

 

Het moment is bijna daar dat onze vereniging officieel het beheer van deze tuin op zich neemt. 

Op 15 mei start de eerste groep van vrijwilligers. Sommigen van ons hebben hierover al eerder 

bericht ontvangen maar wellicht zijn er nog meer geïnteresseerden. Heeft u zin om mee te doen 

aarzel dan niet. Voor meer info van de coördinatoren zie hier verderop. 

 

Daarvoor, op vrijdag 12 mei, willen we Jan - onze tuinman - die zo trouw deze mooie tuin tijden lang 

beheerd heeft in het zonnetje zetten. 

We vieren zijn pensionering en afscheid dan vanaf 14:00 _ 16:00; u bent van harte welkom. 

 

 

De planning van de tuinwerkdagen is als volgt: 

 

Vanaf 15 mei zijn de wekelijkse tuinier tijden: 

Maandagen 9:00-12:30u met Lynn Shore 

Donderdagen 9:00-12:30u met Maartje der Kinderen 

Elke derde zaterdag van de maand van 13:00-16:00u met Lynn Shore. 

 

Het is de bedoeling om op deze dagen met de vrijwilligers samen te werken om de tuin mooi te 

houden tijdens het groeiseizoen, dat loopt tot eind oktober. Lynn of ik zijn op de werkdagen steeds 

aanwezig om mee te werken en om, in de rol van tuin coördinator/deskundige, te zorgen voor de 

werkplanning en om indien nodig te instrueren bij de werkzaamheden.  

 

Je bent van harte welkom om mee te doen op de tuinwerkdagen, je kunt kiezen voor een vast 

moment en ook komen wanneer het je uitkomt. Als je je al wilt opgeven voor een _vaste_ werkdag 

dan graag in een antwoord op deze mail. Wij zorgen uiteraard voor de koffie en de thee in de pauze. 

We hopen daar z.s.m. ook 'een dak boven het hoofd' bij te kunnen leveren, in de vorm van het 

geplande tuinhuis. Gereedschap is in principe aanwezig, maar ben je erg gehecht aan je eigen 

schepje neem het vooral mee. 

 



Als we eenmaal gestart zijn kunnen Lynn en ik je steeds een reminder sturen voor de volgende 

tuinwerkdag, als je daar prijs op stelt. We zullen t.z.t. ook de vakanties aan je doorgeven. 

 

Aarzel niet om vragen op tuingebied aan ons te stellen, daar hebben we plezier in. Ook je ideeën 

voor de tuin van Darwin, hemelbestormend en praktisch, horen we graag. Als je vragen hebt over de 

gang van zaken in de tuin of over een andere Park van Darwin kwestie laat het ons weten. 

 

Even ook een berichtje over wat er nu bloeit in de tuin naast Magnolia en Prunus: Cypreswolfsmelk, 

Damastbloem en Muurleeuwenbek (en hier en daar een Paardenbloem, daar gaan we mee aan de 

slag). 

 

We hopen je snel te zien in de tuin! 

 

Met hartelijke groet,  

Maartje en Lynn. 

 


