
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 of meer 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.
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Afstand houden, ook in de koffiepauze

Jos kreeg een speelgoedkijker en een 'snip' als

symbolische bijdrage voor een nieuwe verrekijker

Anderhalvemeter afscheidsborrel voor Jos

Isolatieplaten worden ingegraven

langs de randen van het tuinhuis





Vrijwill iger aan het woord

We zien regelmatig pissebedden in de tuin. Het zijn

vlijtige opruimers die leven van rottend hout en

blad en zo bijdragen aan de koolstof- en

stikstofkringloop. Pissebedden kunnen een paar

jaar oud worden – als ze niet ziek worden of

worden opgegeten door insecten of vogels.

Af en toe zien we een mooie blauwe pissebed, zoals

deze op de foto hierboven, in april door Joke gespot

en in de app-groep van de vrijwilligers gezet.

Maartje wist dat zo’n blauwe pissebed ziek is,

besmet met het iridovirus. De blauwe kleur wordt

veroorzaakt door de weerkaatsing van het licht op

de viruskristallen in het lichaam van de pissebed.

Het is een veel voorkomend virus, genoemd naar

de Griekse godin Iris – godin van de regenboog –

en wordt ook wel regenboogvirus genoemd. Het

geeft mooie kleur, maar helaas, het virus is dodelijk

en besmettelijk. Een geïnfecteerde pissebed

verzwakt en als hij eenmaal blauw wordt door

ophopende virusdeeltjes zal hij snel dood gaan. En

omdat pissebedden van dode dieren eten, ook

soortgenoten, kan het virus zich verder verspreiden.

Dit speelde zich af midden in de corona pandemie,

dus in de app-groep veroorzaakte de blauwe

pissebed de nodige deining. Gelukkig is dit virus

niet gevaarlijk voor de mens…



Als kind heb ik

het weiland nog gekend

waar nu grote platanen groeien,

waar vroeger sloten waren

en nu wadi's zijn

waar in de opgehoogde tuin

vele soorten bloemen bloeien.

De tuin gevormd door noeste vl ijt

bewerkt door vele handen

die in hun vrije tijd

snoeien, wieden, planten.

Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk, Joke Jansen

Schoonhoven, Corrie Groen, Maartje der Kinderen,

Anna Tomson, Sonja Vetter.

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl
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