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Aquarel cursus
In jul i werd in de Bloementuin een mini-

cursus aquarel leren gegeven door Carla

Budding, beeldend kunstenaar en l id van

onze vereniging. Voor de cursisten was dit

een eerste kennismaking met de

aquareltechniek. Het was helaas nogal

somber weer maar de deelnemers wisten

er toch wat van te maken. Carla en de

cursisten waren erg enthousiast over de

'schilderachtige' plek en komen volgend

jaar graag weer.



Vrijwill iger aan het woord DAM DOET:
leerl ingen in de tuin

Leerl ingen van De Amsterdamse Mavo (DAM)

aan de Linnaeushof doen elk jaar twee

maatschappel ijke participatie projecten

buiten de school. Dan steken de kinderen de

handen uit de mouwen voor

buurtinitiatieven. Dit al les volgens het Pay it

Forward model van de school waarin de

kinderen leren iets voor een ander te doen

zonder hier zelf per se beter van te worden.

In het kader van DAM DOET werkten er in jul i

drie leerl ingen een ochtend mee met de

vrijwil l igers in de Bloementuin. Het gewroet

in de aarde viel ze lang niet mee maar ze

hebben goed meegeholpen.



Excursie naar de Vlinderhof
doorbezoekerJan Dijk

Eind augustus waren we met een groep van 1 2 mensen in de

Vlinderhof in De Meern, bij Utrecht. De Vlinderhof ligt midden

in het Máximapark, dat het hart is van de wijk Leidsche Rijn

van de gemeente Utrecht, en zo groot als de binnenstad van

Utrecht, dus een soort Central Park in die wijk. Het wandelpad

om het parkmeet 1 0 km! Alles is nog nieuw. Door en rondom

het park is een van ver duidelijk zichtbare honingraatwal, de

Parkpergola, met vaak begroeiing; incompleet nog. De

Vlinderhof ligt helemaal in het midden. Vanafeen heuvel kun

je mooi uitkijken. Er stond een buitenhuis Vlinderhof. Het is

dus geen vlindertuin, de vergissing maakt men nogal eens.

De wereldberoemde Piet Oudolfheeft het park ontworpen,

veel was er nog niet in Nederland van hem te zien; wel in het

buitenland. De beeldentuin van het Singermuseum is ook

van Oudolf.

De hofbestaat uit gevarieerde en bloemrijke percelen met

groen gras ertussen. De percelen zijn afgegrensd door een rij

kinderhoofdjes. Per plantsoort zijn de perceeltjes klein. De

tuin wordt beheerd door een stichting, die wel 50 actieve

vrijwilligers kent, die op zaterdagen en op woensdagavonden

in groten getale de handen uit de mouwen steken.

Bovendien, veel deelnemers hebben een eigen perceeltje ‘in

beheer’. Die lopen erwel eens extra langs. Er komt een nieuw

tuinhuis, het oude is aan vandalisme ten offer gevallen.

Zelfvond ik bijzonder, dat alle plekken heel goed bereikbaar

zijn, je kunt overal bij om onkruid weg te halen en zo. De

variëteit is enorm. Van die heel hoge planten zoals bij ons

zagen we vrijwel niet, het zijn soms kleinere variëteiten. Het

onkruid lijkt goed onder controle te zijn. Er is een

geplastificeerd boekje met ringbandje te koop, waarin alle

aanwezige planten zijn vermeld - met foto. Ruim 200! We zijn

onder de indruk van de fraai vormgegeven en goed

onderhouden tuin. Bij tuinrestaurant Anafora trakteerde uw

vereniging de Darwinners na afloop op koffie.

Boomvalken in het Darwinplantsoen



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.

Voor het laatste nieuws volg ons op

Facebook
www.facebook.com/vriendenvanparkdarwin

of nog beter, like ons

Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jos Brouwer, Jan Dijk,

Maartje der Kinderen, Anna Tomson, Sonja Vetter

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl
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