
Nederlandzoemt!?

Kom je ook een ha l f uurtje bi jen tel l en op zaterdag

1 3 apri l tussen 1 2-1 4 uur in de Bloementu in?

Aanmelden bi j anna@vriendenvanparkdarwin .n l

(s.v.p. vóór 1 0 apri l ) .
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NLdoet!

Op een regenachtige zaterdag in maart kwam er

in het kader van de landelijke vrijwil l igersactie

NLdoet een flinke ploeg vrijwil l igers in de tuin

werken. Voornamelijk 'eigen' vrijwil l igers, maar

toch. Nestkastjes werden schoongemaakt,

hekwerken werden vervangen en compost werd

verspreid – heel veel compost. Tussendoor was er

een heerlijke lunch bij Sonja thuis; daar was het

warm, droog en gezell ig!





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.

Colofon

Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk, Maartje der

Kinderen, Anna Tomson, Sonja Vetter

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

Gesprekmet Chris Barendse, de grote snoeier van onze tuin

Facebook
Voor het laatste nieuws volg ons op

Facebook:

www.facebook.com/vriendenvanParkDarwin

of nog beter, like ons




