
De tuin is elke dag open van 9-1 9 uur.

Vanaf 1 oktober van 9-1 7 uur.
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Het bestuur zoekt een

REDACTEUR voor FACEBOOK

Als je goed met het medium kunt

omgaan en als je het leuk vindt om voor

de Vereniging Vrienden van Park Darwin

de ontwikkel ingen in de Bloementuin

door de seizoenen heen via Facebook

met een groot publ iek te delen, neem

dan contact op met het bestuur d.m.v.

een mail naar

anna@vriendenvanparkdarwin.nl



Van de voorzitter

Maartje laat lachend een foto van zichzelfzien in het

fotoboekje van de tuin dat zij bij haar afscheid kreeg



Spitvorken en bessennetten



Het zonnige hart van de Bloementuin
− een nieuw ontwerp voor borders 1 5 en 1 6

Artistimpression van het borderontwerp

April: Lizette ziet toe op het beplanten van border 15

Mei: bessennetten over border 15 tegen diefstal (!)

Juni: border15 in ontwikkeling

April: border 15 (rechts) en 16 (links) worden

schoongemaakt



Evenwicht zoeken

Peter Alma, ‘De geschiedenis derwetenschap’,

trappenhuis Oudemanhuispoort, 1950-1951 (foto:

Wim Ruigrok). Uit: Binnenstad 300, tijdschrift van de

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Jorien Rooymans bij haar beeld 'Evenwicht zoeken' op een

binnenplaats van de Oudemanhuispoort, april 2022

Westwand Amsterdam Amstel, 1939, Peter Alma

(foto: Arjan de Boer). Uit: RETOURS,

spoorweghistorie, vormgeving en fotografie, 2017



Een merel

Er is iets in de zang van een merel

het is voorjaar, je wordt wakker

je l igt te denken in de nacht

het raam staat open − er is iets

waarvan die vogel zingt

je denkt aan wat je moet opgeven

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol

met het zingen van die merel.

Rutger Kopland

Le Merle, houtsnede van François-Xavier Lalanne

Muskuskruid Lizette en haar stagebegeleiders in de heemplantenkwekerij Tuinhommel op zachte Acanthus. Foto: Saskia Vleugel



In juni organiseerde het bestuur een lunch voor de

vrijwil l igers. Deze lunch zou eigenl ijk begin februari

hebben moeten plaatsvinden, bij de opening van het

tuinseizoen, maar kon − net als in 2021 − vanwege

corona niet doorgaan. Nu, aan het begin van de

zomer, konden we lekker buiten zitten. Op het menu

stonden aspergesoep, versierde broodjes, salades,

bonbons en macarons, al les door het bestuur bereid.

Sonja begon met een gloedvol le speech waarin ze

haar grote dank uitsprak voor de vrijwil l igers, die met

hun tuinwerk of andere klussen de stil le kracht van de

Bloementuin zijn. Daarna werd er goed gesmuld en

vrol ijk gebabbeld.



Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk,

Marije Maitland, Lizette Oostendorp, Anna

Tomson, Sonja Vetter

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

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

Na drie jaar was-ie er weer: de Open Dag. Het was a l s vanouds een genoegl i jke dag èn mooi weer, waar 1 00-

1 50 bezoekers op afkwamen. De merchandise viel bi jzonder in de smaak: de prachtige tassen van Barbara

Haasnoot, de mooie teken ingen van Joke, de plantjes u it de tu in vlogen weg om nog maar te zwi jgen van

het geheim van de Darwintu in , de magnol iasi roop. Het geheel werd afgesloten met een borrel voor de

medewerkers d ie weer u itmuntend verzorgd werd door Joppe Frankenhuis. Een fotoimpressie:

Na afloop van de Open Dag kreeg een

laatste bezoekster de bos bloemen uit

de tuin mee (links) en kon de groep

medewerkers bijkomen met een

drankje en een lekker hapje (rechts)

De voorbereidingen: ingang versieren, tent

opzetten (hoe moest dat ookweer?), winkel

inrichten en catering klaarzetten

Veel drukte bij de winkel en de catering. Ook veel belangstelling en waardering voor de

rondleidingen door de tuin van Marije en door het park en omgeving van Frédéric

De winkelmet plantjes uit de tuin, siroop,

kaarten, tassen èn PIN-apparaat




