
De tuin is tot 1 maart GESLOTEN voor publ iek.

Maar daarna weer elke dag open van 9-1 7 uur,

na 1 april van 9-1 9 uur.
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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 ofmeer dagdelen per

maand mee in de tuin of zetten zich op andere wijze

in voor de vereniging.

‐ 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 2022!



Van de voorzitter

17 oktober 2021

Ikwas op de bloemenplukdag en

kocht van alle soorten jam een potje,

grote genade wat is dat lekker en

goed gemaakt, willen jullie alsjeblieft

de maker complimenteren? Die

magnolia limonadesiroop was

trouwens ook bijzonder, helaas is die

al op, daar had ik graag nog een

litertje ofwat van gehad, hoe dan ook

complimenteer de brouwer daarvan

ook.

Bij voorbaat dank,

Annemarie Behrens



Herfst

Haiku

(ingestuurd d
oorMarije

De herfstwin
d geeft me

al le droge bl
aderen

die ik nodig
heb.

Kobayashi Iss
a (1763-182

7)

Het helianthen-project. Boven: helianthen uitsteken en grond

schoonmaken. Midden: geulmetwortelscherm langs de

teruggedrongen helianthen. Onder: lege plekken, in

afwachting van nieuwe beplanting.
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Vrijwill iger aan het woord

Samen een klus klaren

door Jos Brouwer

In november hebben we de nestkasten in en

rond de tuin leeggehaald en schoongemaakt.

In de Bloementuin hangen tien nestkastjes.

Drie zijn succesvol bebroed geweest, er lagen

geen verlaten eitjes of skeletjes in. Buiten de

tuin hangen vijf nestkasten waarvan er ook

drie bebroed zijn. In één kastje lag een leeg ei

met een vrijwel intacte eischaal. Misschien is

dat eitje niet uitgekomen en is de inhoud

verteerd door bacteriën, pissebedden en

andere diertjes. De nestkastjes worden vooral

gebruikt door kool- en pimpelmezen.



Boekettendag 2021

door Jos Brouwer en Lizette Oostendorp

Eind oktober volgenden Bea, Marijke, Lizette, Marije, Riet

en Jos een workshop gereedschapsonderhoud bij

De Wiltfang, een leverancier van tuingereedschap in

Maartensdijk. Het was een leuke en leerzame middag.

Docent Hans deed eerst de theorie uit de doeken, daarna

mochten we de door ons zelfmeegebrachte snoei- en

heggenscharen verzorgen. Na afloop hebben we

onderhoudsmaterialen voor het gereedschap gekocht,

o.a. een heel handig apparaat om heggenscharen te

sl ijpen.

De juiste volgorde om bv een snoeischaar te

onderhouden, zie de foto hieronder :

1 . Schoonborstelen met draadstaalborstel

2. Demonteren

3. Sl ijpen met vijl of sl i jp-pen

4. Met schuurpapier of staalwol het resterende vuil

afschuren

5. Fijn sl i jpen en braampjes verwijderen met een

natte wetsteen

6. Scharnierpunten invetten

7. De delen weer monteren

Je bent wel driekwartier met een snoeischaar bezig,

maar dan heb je ook wat!



Kerstactie 2021

Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jos Brouwer,

Jan Dijk, Marije Maitland, Lizette

Oostendorp, Anna Tomson, Sonja Vetter. Met

dank voor de foto's van vrijwil l igers.

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

Blij personeel

en dankbare

mantelzorgers

bij Dynamo

Met kerst wil ik dit jaar

geen cadeaus onder de boom,

maar mensen om me heen.

Ze hoeven niet mooi ingepakt

met strikken en met l inten.

Gewoon zoals ze zijn,

mooi en l ief en warm.

Ik wil ze omarmen.

Kitty Schaap
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