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Jaarl i jkse vrijwil l igersdag

Epifyten zi jn geen parasieten . Ze groeien op bomen en

ha len hun energ ie u it regenwater via luchtwortel s. De

boom l i jdt zel f geen schade. Bi j mangrovebossen werkt

dat zo. I n het intermezzo van de vri jwi l l igersdag laat

onze Maartje, jaren lang Vriend van de Hortus, aan

diverse vri jwi l l igers in d ie oeroude tu in met l iefde zien ,

hoe deskundig ze is. Er zi jn er bi jna 30 op komen dagen

op de zondag na afloop van het werkseizoen . Het is weer

eens een recordzachte dag. Daarna is het 2 maanden

vakantie.

I n de Laran jazaa l heette Son ja bi j koffie met cake

iedereen van harte welkom. Iedereen, ook de rest van het

bestuur, heeft ongeloofl i jk zi jn best gedaan; daarzonder

had ze het bi j l tje er a l l ang bi j neergelegd. Dat er ook leed

is verzwi jgt ze n iet. U itvoerig gaat ze in op de

moei l i jkheden rondom het tu inhuis. Ze gaat er eigen l i jk

van uit, dat we er volgend jaar van kunnen gen ieten .

Voor zoveel vri jwi l l igers is het tu inhuis een noodzaak, en

het moet d ichtbi j de ingang staan om de tu in zel f geen

schade te doen. Er moeten ook voor anderen

mogel i jkheden zi jn iets te organ iseren , bi jvoorbeeld

rondleid ingen . We ki jken wat nog mogel i jk is aan laatste

aanpassingen .

Nadat Maartje haar namens de vri jwi l l igers een boek

over Hans Warnau, de ontwerper van Darwinpark met

Bloementu in , heeft aangeboden waar ze zichtbaar bl i j

mee is, en Annel ies een bos mooie rozen waarvoor

hetzel fde geldt, gaan we de Hortus in . Wat geweld ig

leerzaam. Je kunt er op eigen houtje a l l erl ei

themawandel ingen maken. Er is een mooie

driekl imatentu in .

Om 1 uur staat in de zaa l een lunch klaar. Heerl i jke

broodjes d ie u iteindel i jk a l l emaal op komen. Kan n iet

beter. Bi j vertrek kri jgen a l l e vri jwi l l igers een attentie.

Wat een goede onderl inge sfeer.

En na afloop regent het positieve reacties.



Een vrijwill iger aan het woord

Gesprek met Jorien RooymansOnze gevederde vrienden

Tijdens de NLdoet-dag in maart dit jaar hebben

we ongeveer 1 0 vogelnestkasten in de

bloementuin en een paar erbuiten opgehangen.

Buiten de tuin hingen ook al paar oudere

nestkasten. Met elkaar zijn het 1 6 nestkasten.

Woensdag 24 oktober hebben we al le kastjes

gecontroleerd en schoongemaakt.

Schoonmaken doe je om eventuele kuikenl ijkjes te

verwijderen. Vogels gebruiken nestkasten om in te

slapen in de winterperiode. Als het oude

nestmateriaal opgeruimd is, is het duidel ijk voor

de vogel die een slaapplaats zoekt dat deze ruimte

nog onbezet is.*) Ook in het vroege voorjaar is het

goed om de nestkasten weer schoon te maken,

dan is het aantrekkel ijker voor de vogels om er een

nest te bouwen.

Van onze 1 6 nestkasten bleken 6 gebruikt te zijn

als broedplaats. Waarschijnl i jk koolmezen en

pimpelmezen. In één kast was al leen maar het

begin van een nest gemaakt. Al met al geen

slechte score voor het eerste jaar. Ook vogels

moeten wennen aan een nieuwe omgeving.

*) Via deze link zie je een pimpelmees in zo’n

‘winterhotel’: https://youtu.be/qLK4PczzbNQ



Volle maan

Liefde en waanzin zijn beide zondergrenzen



Boeken van Heijn Heijnen

I n 201 4 verscheen zi j n schaakroman 'Rokade'.

D i t j a a r verscheen de verha l enbundel ' Toverd rankjes voor Gel uk - 20 duetten ', e l k verhaa l tj e

word t gevo l gd door een pa ssend ged i ch t van de d i ch ter Meri k van der Torren .

Facebook
Voor het laatste nieuws volg ons op Facebook:

www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin

of nog beter, like ons

Colofon

Aan d i t nummer werkten mee: Jos Brouwer,

J an Di jk, Hein Hei jnen , Maartje der Kinderen ,

Anna Tomson , Son ja Vetter




