1

Nieuwsbrief 5
In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van zaken rondom de tuin en het park
van Darwin.
Allereerst zijn de werkzaamheden om een soort van wadi’s te creëren in het
Darwinplantsoen zowat afgerond. Er zijn greppels en heuveltjes aangelegd, her en der zijn
kleine struiken geplant, de bovenlaag is gemengd met zand voor betere doorlaatbaarheid
en er wordt deze week gras ingezaaid.
Het park is klaar maar ook de tuin ligt er uitstekend bij: vanaf half april is de tuin weer
open. Openstellingstijden (tot 12 mei) zijn 10:00 – 16:00. Vanaf 12 mei is de tuin dagelijks
vanaf 9:00 tot 19:00 open voor het publiek. De reden van dit verschil is dat we, de
stichting Vrienden van het Park van Darwin, dan verantwoordelijk zijn voor het beheer van
de tuin.
Zoals jullie wellicht al langer weten gaat Jan de tuinman op 12 mei met pensioen. Jan is
gedurende bijna 25 jaar werkzaam geweest in deze tuin en dat de tuin jaar in en jaar uit
er zo mooi bij lag is de verdienste van Jan geweest. Wij willen een gelegenheid
organiseren om hem hiervoor bedanken. Op vrijdag 12 mei organiseren we een
afscheidsfeest van Jan in onze tuin, van 14:00 tot 16:00. We willen Jan naast een cadeau
o.a. een boekje aanbieden met daarin persoonlijke woorden, herinneringen, foto’s etc..
Mensen die een persoonlijk bericht of een foto voor Jan's afscheid willen maken, kunnen
dit aan Sonja Vetter mailen(svetter@xs4all.nl) Tevens zal er gelegenheid zijn om ter plekke
een persoonlijk woord tot Jan te richten. Meld je daarvoor aan bij Sonja.
Op 21 maart is de algemene ledenvergadering geweest. Het verslag daarvan is terug te
lezen op onze website onder het hoofdje “ARCHIEF”. Een belangrijk onderdeel van zo’n
vergadering is natuurlijk de beoordeling door de leden van het gevoerde (financiële) beleid
en de plannen voor komend jaar. Over het algemeen genomen is deze boordeling positief.
Een paar punten vermelden we hier, hetzij vanwege het belang/impact hetzij vanwege
reacties van leden:
- het beheer van de tuin zal dit jaar gebeuren door een aantal vrijwilligers die
aangestuurd zullen gaan worden door een tweetal (betaalde) coördinatoren. In principe
zullen er op 2 ochtenden per week tuinwerkzaamheden plaats vinden.
- t.b.v. van deze vrijwilligersclub maar ook om andere activiteiten te kunnen
ondersteunen zal er een tuinhuisje in de tuin geplaatst worden. Er was, tijdens de
vergadering, veel discussie over vorm en plaats (in de tuin). Bestuur neemt de
opmerkingen mee in de verdere uitwerking.
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- een aantal leden had de behoefte om meer duidelijkheid te krijgen over wat we nou
precies met onze tuin willen (de term “kernwaarden” viel een paar keer). Het bestuur
leek dat een goed plan. Ter plekke is een “activiteiten-cie.” opgericht waar zich meteen
twee leden voor aangemeld hebben te weten: Alex Scholtens en Annelies Teunissen. De
commissie moet op 1 mei haar resultaten opleveren. We nodigen iedereen uit zitting te
nemen in deze commissie. Aanmelding kan bij een van de bestuursleden.
Het bestuur vindt ’t een goed idee om het weer mogelijk te maken dat buurtbewoners hun
tuinafval kunnen storten op de tuinafval plek (tegenover Darwinplantsoen 14). Tot enige
jaren terug bestond die mogelijkheid ook maar door misbruik heeft de gemeente het
gebruik daarvan beperkt. Er is een hek geplaatst rondom de plek; Jan heeft vanuit de tuin
direct toegang maar er is ook een deur met slot aangebracht via welke derden hun
tuinafval zouden kunnen deponeren. Het bestuur stelt het volgende voor:
- overdag, tijdens de openstellingstijden kunnen buurtbewoners, gewoon via de gewone
tuintoegang, hun tuinafval brengen. Dit zal veelal voldoen zijn in de genoemde periode.
- echter de reguliere openstelling van de tuin loopt vanaf half april tot en met half/eind
oktober. Vrijwel zeker zullen mensen juist in de periode, vóór opening en ná sluiting van
de tuin, behoefte hebben hun tuinafval te kunnen storten.
- kortom: het moet mogelijk zijn om via die speciale deur toegang te krijgen. Dit vereist
sleutelbeheer (er moeten mensen zijn die een sleutel hebben) en anderen moeten bij
deze mensen langs kunnen gaan of we moeten bepaalde tijden afspreken etc..
- het bestuur is benieuwd naar mogelijke oplossingen, alternatieven om gemakkelijk
tuinafval te laten storten zonder dat hoveniers en andere onverlaten daar gebruik van
maken. Wij nodigen u uit voor ideeën: stuur deze toe aan de een van de bestuursleden.
Het bestuur van de Vrienden van Park Darwin:
Jos Brouwer, Sjef van der Pas, Sonja Vetter.

