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24 JUNI: OPEN DAG
VOOR JONG EN OUD
Op zondag 24 juni houden we van 12-

16 uur onze jaarlijkse OPEN DAG in de

Bloementuin. De afgelopen twee

edities waren voor eenieder de

mooiste dag van het jaar in het park.

Wat gaan we doen op de Open dag?

Natuurlijk rondwandelen in de mooie

Bloementuin. Voor kinderen is er een

bloemenpuzzeltocht. Er is een

partytent met hapjes en drankjes. We

praten na over wat we het afgelopen

jaar met al onze vrijwilligers bereikt

hebben.

Maar ook over de toekomst van tuin en

park, over het tuinhuis dat gaat komen.

Uw ideeën en suggesties zijn welkom –

er zal een ideeënbus zijn. Met vragen

over uw eigen tuin kunt u gerust even

bij de tuindeskundigen Maartje en

Lynn terecht. Het wordt weer een

mooie en gezellige dag!

Voorwoord

D eze nieuwsbrief staat weer
boordevol met informatie over

onze mooie Bloementuin van Darwin.

V oorzitter Sonja staat stil bij het
eenjarig bestaan van de

afspraken tussen stadsdeel en
Vereniging over het onderhoud van de
tuin en de vele mooie resultaten die
de Vrienden met elkaar in die relatief
korte tijd hebben bereikt. Maar de
voorzitter kijkt natuurlijk ook vooruit,
bijvoorbeeld naar de komende Open
Dag op 24 juni.

D e ontwikkelingen in de tuin
worden weer bloemrijk

beschreven door Maartje. Het vele,
hardnekkige onkruid, waar de
vrijwilligers op dit moment hun
handen aan vol hebben, vormde voor
twee van hen de inspiratie voor een
heus gedicht! Een van de andere
vrijwilligers beschrijft hoe zij met veel
plezier al vanaf het begin meewerkt in
de tuin.

T ot slot volgt informatie uit de
Vereniging met de

activiteitenagenda en hoe je als
Vriend de Vereniging kunt steunen.

i: De tuin doet mee

met ‘Rendez-vous aux jardins’ van

11-17 uur. De koffie staat klaar.

i:Open Dag van 12-

16 uur; met voor de jeugd een

Bloemenpuzzeltocht

juli: “Tuinieren in de

zomer”, mini-tuincursus door

Maartje van 11-12 uur, aanmelden

niet nodig. Onderwerpen:

watergeven, steunen, snoei na de

bloei en onkruidbestrijding

juli: Vereniging is

present bij Buurtdag Amsteldorp,

omgeving Hoekhuis, 13-17 uur

: “Tuinieren in de

herfst”, mini-tuincursus door

Maartje van 11-12 uur, aanmelden

niet nodig

: Vereniging is

present op Huygensdag

Watergraafsmeer

: Boekettendag

:

Bollenplantdag

Ergens in ; vrijwilligersdag

Op de volgende dagen en tijden wordt er

door vrijwilligers in de tuin gewerkt, altijd

onder leiding van een tuincoördinator:

- maandag 09.00-12.30 uur

- woensdag 11.00-16.00 uur

- 1e en 3e zaterdag van de maand 13.00-

16.00 uur

Meldt u ook aan als vrijwilliger, we hebben

uw hulp hard nodig. Gereedschap is

aanwezig, u kunt zo aan de slag!



Een Jaar Tuin
Van de voorzitter

Deze week is het een jaar geleden dat het stadsdeel met ons een contract sloot voor

onbepaalde tijd om samen de Bloementuin van Darwin te beheren. Het is eigenlijk

ongelooflijk wat er in een jaar allemaal is gebeurd. In een korte terugblik: er zijn twee

tuindeskundigen geworven, Maartje en Lynn, die ook de coördinatie doen van de ook

geworven vrijwilligers. Er is een beheerplan gemaakt en een inventarisatie van de tuin

zodat alle vrijwilligers goed geïnstrueerd kunnen worden wat ze moeten doen. Er is een

opdracht verstrekt aan de Hogeschool Van Hall Larenstein om met ons het beste scenario

voor het beheer uit te stippelen en dit scenario is ook gepresenteerd en aangenomen.

We weten nu in welke richting we de tuin verder willen ontwikkelen.

Er is ervaring opgedaan met het organiseren van een Open Dag, Boekettendag, Dag van

de Vrijwilliger. We deden mee met NL Doet en NL Zoemt. Er zijn rondleidingen

georganiseerd voor Vrienden van het Beatrixpark, voor de Vereniging Groei en Bloei, voor

geïnteresseerden. Er zijn subsidies opnieuw aangevraagd en verkregen, oude subsidies

verantwoord, twee jaarvergaderingen gehouden. Het bestuur is de kascommissie

bijzonder dankbaar voor hun diensten en hun secure wijze van werken, de talloze

vrijwilligers die zich geweldig hebben ingezet, Maartje en Lynn die zich in een jaar

onmisbaar hebben gemaakt. Het bestuur heeft zich bijzonder ingezet om alles rond te

krijgen en na het afscheid van Sjef, zijn nieuwe bestuursleden aangetreden. Welkom voor

Liesbet, Jan, Anna en Joeri! En ook de afdeling Groen heeft ons geholpen waar ze

konden, net als het bestuur van het stadsdeel.

En dan is er goed nieuws: het tuinhuis gaat er komen. Alle neuzen staan in de goede

richting, binnenkort wordt het ontwerp ter inzage gelegd en als het allemaal goed gaat,

kunnen we in september met de bouw beginnen. Het jaarverslag is inmiddels

toegezonden naar de leden die aanwezig waren op de jaarvergadering maar iedereen

kan het op onze website lezen net als het financieel verslag.

En wat staat er buiten de bouw van het tuinhuis nog meer te gebeuren? Lees daarvoor

alles over de tuinactiviteiten en andere evenementen in deze Nieuwsbrief. En vooral: kom

kijken hoe de tuin er prachtig bijstaat en nog mooier, kom meewerken.

Blik vooruit!

Afgezien van het tuinhuis waarvan de bouw hopelijk in september kan beginnen, staan

ook andere leuke zaken op de rol. Op 2 juni doen we als één van de twee tuinen in

Amsterdam (de andere tuin is Artis) mee aan “Rendez-vous au jardins” met als thema:

Europa. Ook op die manier hopen we dat de prachtige Bloementuin van Darwin meer

bekendheid krijgt. Dan is er op 24 juni de Open Dag. We gaan beginnen om 12.00 uur en

het duurt tot 16.00 uur. Er zijn rondleidingen, bloemenpuzzeltocht voor kinderen, er

kunnen vragen over de tuin worden beantwoord en over tuinieren. Een hapje en een

drankje zoals we al twee jaar doen. En iedereen kan zich weer aanmelden als lid, als

vrijwilliger of als donateur. Sommigen zijn zelfs alle drie. Op 7 juli zijn we aanwezig op de

Buurtdag Amsteldorp en op 8 september op de Huygensdag op het Christiaan

Huygensplein. Er gaan dingen veranderen in de tuin maar het mooiste blijft natuurlijk

hetzelfde: de Bloementuin van Darwin!

Afscheid van Lynn Shore
Heerl i jk voor Lynn: zi j heeft een vol l ed ige

baan gekregen op de British School en wi j

fel ici teren haar van harte h iermee. Helaas

kan zi j daardoor n iet l anger werk verrichten

voor onze Veren ig ing en dat vinden wi j dan

weer heel erg jammer. Lynn had een heel

eigen inbreng en ervaring: dat gaan we

al l emaal missen . Het bestuur heeft voor de

korte termi jn vervangers gevonden en is

bezig met de lange termi jn na de

zomervakantie. Lynn gaan we natuurl i jk op

waard ige wi jze u itl u iden en u hoort nog

een passende datum van ons.



Op zaterdag 21 apri l vond de eerste

Nationale Bijenteldag plaats,

georganiseerd door Nederland

Zoemt (www.nederlandzoemt.nl ) .

Ook in de Bloementuin van Darwin

telden we mee. De organisatie

meldt dat de bijenteldag een groot

succes was. Maar in de

Bloementuin viel er nog weinig te

tel len, zoals we al verwacht

hadden.

Al leen in de zui lkers, de ranke

Prunus boordevol roze bloesem,

zoemde het van de bijen en

aanverwanten. Op naam brengen

was lastig omdat de insecten

meestal ruim boven ooghoogte

vlogen. De zui lkers was op dat

moment vri jwel de enige bloeiende

plant in de tuin.

De conclusie is dat de tuin nu, anno

201 8, door een gebrek aan

voorjaarsbloei zeker tot mei weinig

bijdraagt aan de wilde bijen- en

insectenstand. Door bol len en

andere vroeg bloeiende planten

aan het assortiment toe te voegen

wil len we de tuin op dit punt

verbeteren. Op 6 en op 20 oktober

organiseren we daarom

"Bol lenplantdagen". Iedereen die

mee wil helpen om de tuin bij-

vriendel i jker te maken is van harte

welkom om dan de handen uit de

mouwen te steken.

Voor ons was deelname aan NL

Zoemt vooral bedoeld als

nulmeting. Bi j de Bijenteldag 201 9

zul len we zien of er inderdaad meer

zoemt in onze tuin!

Een vrijwilliger aan het woord

Ineke Aalders is als vrijwilliger actief vanaf het eerste uur. Dit is haar verhaal.

“Het fijne vind ik de atmosfeer die ik aantref wanneer ik in de bloementuin bezig ben: de

buitenlucht en de geur van de aarde en de planten. Daarom werk ik er graag: één, soms twee keer

per week. Nu ik met pensioen ben, heb ik daar alle gelegenheid toe. Ik woon ook niet ver van de

tuin, in de Transvaalbuurt.

Ik heb nooit een tuin gehad. Mijn ouders wel. Ik werkte graag op de zaterdagmiddagen met mijn

vader in de tuin. Zowel van vaders als van moederskant zijn er veel boeren – destijds ook in de

tropen – en tuiniers in de familie. Verder wandel ik graag door de parken hier in de buurt: het

Oosterpark, park Frankendael, het Flevopark en ook in de Nieuwe Ooster.

In de Vaste Plantentuin (zo heette de Bloementuin van Darwin toen nog) had ik nog maar zo’n

twee, drie keer rondgewandeld, toen ik in een stukje las dat er vrijwilligers werden gevraagd. Heb

me gelijk aangemeld. Het kwam op het goede moment op mijn pad.

Je werkt hier met een fijne club mensen, er wordt goed voor je gezorgd en het is vrijblijvend: als je

een of twee keertjes niet komt, geeft dat helemaal niets; je beseft vanzelf dat enige regelmaat

van belang is voor de tuin. De pauzes zijn nog het leukst, je praat heel wat af met elkaar en je

hoort nog eens wat. Maar wanneer je eenmaal weer aan het werk bent, werk je lekker door en ga

je je eigen gang. De taken zijn duidelijk. Maartje of Lynn coördineert de werkzaamheden voor de

vrijwilligers en werkt zelf hard mee. Met vragen over planten kun je altijd bij ze terecht.

Vandaag ben ik onkruid aan het wieden …..”

Langzaam maar zeker komt de tuin in bloei. Prachtige kleurcombinaties van blauwe

Korenbloemen en gele Daglelies openbaren zich. Vele wonderen der natuur in de categorie

‘tuinonkruid’ laten zich ook zien. Dat is meteen onze belangrijkste bron van tuinwerk, wieden,

wieden en nog eens wieden. Bezoekers en vrijwilligers vragen geregeld of oppervlakkig

wieden van bijvoorbeeld Zevenblad wel zin heeft, of dat het het Zevenblad zelfs in de hand

zou werken. Doel met dit wieden is om de tuinplanten een goede kans te geven om uit te

groeien en onkruid binnen de perken te houden. We zijn ons ervan bewust dat echt ‘met

wortel en tak’ verwijderen van Zevenblad en andere wortelonkruiden een ingrijpend project is

in zo’n grote tuin. Dus iets om mogelijk in de toekomst met hulp van de afdeling Groen van de

gemeente aan te pakken. Er zijn hier en daar door vorstschade open plekken in de borders

ontstaan, die we gedeeltelijk opvullen met planten van andere plekken in de tuin. Of straks

met voorjaarsbloeiers waar we volgend jaar plezier van hebben. Steunmateriaal bij hoge

planten aanbrengen wordt ook snel nodig. Daarom plaatsen we rijshout, dat we van Chris

Barendse uit Frankendael hebben gekregen. Jos Brouwer heeft heel handige metalen steunen

gemaakt die we waar nodig in de grond kunnen prikken om straks de bloemenvracht overeind

te houden. De haag is bemest en groeit nu snel, zodat de bovenkant weer mooi dichtgroeit.

De afgelopen twee wandelingen van de Minituincursus zijn goed bezocht. De thema’s

‘Tuinwerk na de winter’ en ‘Echte voorjaarsklussen’ hebben antwoord gegeven op tuinvragen

van de deelnemers. De volgende wandeling op 7 juli staan de onderwerpen watergeven,

steunen, snoei na de bloei en onkruidbestrijding centraal.

Maar daarvoor doen we op 2 juni in Amsterdam samen met Artis mee aan “Rendez-vous aux

jardins”. Een nieuw landelijk opentuinevenement, georganiseerd door de Nederlandse

Tuinenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Tussen 11.00 en 17.00 kunnen

bezoekers tuinvragen stellen, een kop koffie drinken en uiteraard genieten van onze prachtige

bloementuin.



Meldt U aan als

Vrijwil l iger, we

hebben u nodig

Facebook
Voor het laatste nieuws volg ons op Facebook:

www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin

of nog beter, like ons

Onze Vereniging Vrienden van Park Darwin draait op vrijwilligers. Dat
betekent dat alle ondersteuning – praktisch of financieel – welkom is. Je
kunt op verschillende manieren als Vriend bijdragen aan de Vereniging:

Lid

Leden betalen (minimaal) €10 per jaar en kunnen meepraten en
meebeslissen op de ledenvergaderingen. Zij ontvangen de nieuwsbrieven.

Vrijwilliger

Vrijwilligers werken 1 of meerdere dagdelen per maand mee in het
onderhoud van de tuin, altijd onder leiding van een tuincoördinator. Zij
ontvangen de nieuwsbrieven.

Donateur

Donateurs steunen de Vereniging met een vrijwillige financiële bijdrage.
Zij ontvangen de nieuwsbrieven.

Belangstellende

Belangstellenden ontvangen alleen de nieuwsbrieven.

Combinaties

Iemand die zich heeft aangemeld als vrijwilliger is niet automatisch lid. Als
je naast het meewerken in de tuin ook financieel wilt bijdragen en lid wilt
worden, kun je dit opgeven via onze website
www.vriendenvanparkdarwin.nl. En als je als lid méér betaalt dan het
lidmaatschap, ben je automatisch ook donateur.

Onze penningmeester Jos heeft half mei

de leden van onze vereniging gevraagd

de jaarlijkse contributie à € 10,- over te

maken naar de bankrekening van onze

vereniging. Veel leden hebben hier

reeds gehoor aan gegeven. Voor

degenen die nog niet reageerden: we

zien uw bijdrage graag tegemoet op

NL93 SNSB 0935409254 tnv

Vereniging Vrienden van Park Darwin.

foto: Annelies Teunissen

Bijdragen

Ineke Aalders, Jos Brouwer, Jan Dijk, Maartje der Kinderen,

Annelies Teunissen, Anna Tomson, Sonja Vetter

Lay out: Liesbet Zikkenheimer




