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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.

Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Hetbestuurwenstu een
gezonden gelukkig

2021!



Het is met grote droefheid dat het bestuur kennis

heeft genomen dat Alfred Gouw, lid van het eerste

uur, op 73-jarige leeftijd is overleden. Een fijn mens

en een voortreffelijke leraar Wiskunde. Met groot

enthousiasme en jeugdig elan heeft hij zich voor de

tuin ingezet en iedere woensdag was hij paraat om

de tuin te sluiten. Dit jaar werd hij getroffen door

een ernstige ziekte maar niemand kon bedenken

dat hij daar zo snel aan zou overlijden. We spreken

onze innige deelneming uit aan zijn vrouw Doris en

zijn dochters Tamara en Roxane. Jos Brouwer heeft

namens ons een boeket aangeboden en we

hebben hem tot de begraafplaats begeleid. We

zullen hem niet vergeten.

kerst zo anders nu

mensen op afstand

straten bijna leeg

gezang verstomd

maar in onze harten

al len in l iefde bijeen

Kitty Schaap

Kerstmis 2020



Guldenroede (Solidago canadensis)

Schout-bij-nacht plant (Rodgersia pinnata)

Scharnierplant (Physostegia virginiana)
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Vrijwill iger aan het woord

Jos in zijn element



27 november 2020

Geacht Bestuur,

Vandaag waren wij dit jaar voor het laatst in de Tuin

van Darwin, waar nog steeds van alles te zien is.

Wilt Umijn dank overbrengen aan de leden van het

Bestuur en alle Vrijwilligers die het voortbestaan

van de tuin mogelijkmaken?

Met vriendelijke groet,

Lida Alberse



Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk,

Maartje der Kinderen, Anna Tomson, Sonja

Vetter. Met dank voor de foto's van

vrijwil l igers.

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

vervoer en bezorging

aan hetwerk

het bouwmateriaal

de resultaten




