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Open dag in beeld



Het tuinhuis
door Sonja Vetter

En daar staat ie dan : het n ieuwe tuinhuis. We hebben a l

enorm veel compl imenten van iedereen gekregen voor

het fraa ie ontwerp en de uitvoering. Arch itect Christine

Fuchs, aannemer DonkerGroen en uitvoerders De Tolbrug

en Dura Vermeer kunnen trots zi jn op het resu l taat. Het

heeft nog veel voeten in de aarde gehad om tot de

uiteindel i jke bouw te komen maar toen de vergunn ing

eenmaal was afgegeven, was het varkentje zo gewassen .

Nu zi jn we bezig met de afwerking van binnen, de aan leg

van elektra , water en ecolog isch toi l et. Zonder Jos, onze

penn ingmeester, zou dit a l l emaal in de soep zi jn gelopen

maar Jos en buurman Fl ip hebben zich een sl ag in de

rondte gewerkt om sl imme oplossingen te verzinnen .

Zonder rioolafvoer za l er toch een fris toi l et versch i jnen ,

de grindbak wordt schoongespoeld met de afvoer van de

keuken waar a l l een met biolog ische producten mag

worden gewerkt. Het toi l et is bedoeld voor de

vri jwi l l igers, n iet voor bezoekers. Een uitvoerige

handleid ing voor het toi l et komt op de deur maar a lvast

één ding: mannen moeten zittend plassen ! Dat za l nog

en ige oefen ing vergen maar wees gerust: vrouwen doen

dit a l eeuwen. Tegel i jk is de inrichtingscommissie bezig

zich te buigen over wat er a l l emaal in de ru imte moet en

kan . Ook h ier za l duurzaamheid het lei tmotiv zi jn : zo

mogel i jk tweedehands spul l en . Tenslotte komen er een

groen dak en zonnepanelen op het dak. Maar dan zi jn we

alweer een paar maanden verder.

Sonja met architect Christina Fuchs

zeekool kegelmorielje



Vrijwill iger aan het woord

*) Ook bekend als 'het witte kerkje' van Betondorp, hoewel het gebouw allang niet meer wit is.

Het tuinhuis in wording

aanleg ecotoilet

'piketpaal' gezet door de gemeente

straataanzicht

vloer en terras gelegd

het tuinhuis krijgt vorm





VerenigingVrienden van ParkDarwin

Je kunt op verschil lende manieren Vriend zijn van de

vereniging:

- Leden betalen €1 0 per jaar en kunnen meepraten

en meebesl issen op de ledenvergaderingen.

‐ Vrijwilligers werken één ofmeer dagdelen per

maand mee in het onderhoud van de tuin, altijd

onder leiding van een tuincoördinator.

‐ Donateurs steunen de Vereniging met een

vrijwil l ige financiële bijdrage.

‐ Belangstellenden ontvangen al leen de

nieuwsbrief.

‐ Combinaties. Een vrijwil l iger is niet automatisch

l id. Als je naast het meewerken in de tuin ook

financieel wilt bijdragen en l id wilt worden, of als je

als l id ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit

opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je

als l id méér betaalt dan het l idmaatschap, ben je

automatisch ook donateur.

Al le Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t.n.v.

Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Facebook
Voor het laatste nieuws volg ons op

Facebook:

www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin

of nog beter, like ons

Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk, Maartje der

Kinderen, Anna Tomson, Sonja Vetter

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

Gerrie Andela en Anja Guinée

Tuin- en landschapsarchitect Hans Warnau – Vanzelfsprekende schoonheid

Uitgeverij Blauwdruk, 2006

Varia

Bijentelling.We deden op zaterdag 1 3 april weer mee met de nationale bijentel l ing. Het was een zonnige dag

maar door een straffe wind toch behoorl ijk koud. We telden in totaal maar 25 wil lde bijen en dat viel ons erg

tegen. We hadden immers voorjaarsbol len en andere vroegbloeiers in de tuin gezet, juist om méér bijen te

trekken! Maar ook landel ijk werden maar weinig wilde bijen geteld, zo'n 40% minder dan vorig jaar. Volgens de

organisatie van NL Zoemt kwam dat door het kil le weer van dat weekend, dan vl iegen bijen niet graag. Toch

maken we ons niet echt zorgen, want op warmere dagen, zoals de Open Dag, ritselt en zoemt het in de tuin van

de insecten, ontelbaar veel !

Huygensmarkt. Op zaterdag 1 5 juni stonden we met een kraam op de markt van het Chr. Huygensplein. De

stemming op het plein was zeer gedrukt door het nieuws over de plotsel inge dood van Broer Soolsma. Toch

spraken we met voorbijgangers en maakten reclame voor de tuin. Het leverde weer enkele nieuwe vrienden op.

Ledenbestand. Het gaat goed met de vereniging. Op dit moment hebben we 99 vrijwil l igers waarvan er 56

daadwerkel ijk actief zijn, 202 leden, 46 donateurs en 63 belangstel lenden. Omdat er nogal wat combinaties

(zoals l id/donateur) voorkomen, komt het totale aantal relaties, dus vrienden van de vereniging, uit op 361 .




