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Vrijwilliger aan het woord

Een pluim voor de tuin!
Ingezonden briefvan Henny Hofman-Kuper,
ontwerpster van het beplantingsplan van de
Bloementuin (zie Nieuwsbrief15):

"Met de prachtige en zonnige boekettendag
nog vers in het geheugen, wil ik de
vrijwilligers hartelijk danken voor al het werk
dat hieraan is voorafgegaan. Het is zo
bijzonder wanneer je als ontwerper in de
veronderstelling leeft dat de bloementuin ter
ziele is en opeens blijkt [met dank aan de
studenten van Van Hall] dat daar toch nog een
springlevende tuin in de Watergraafsmeer
bestaat. Gestut en gesteund door een
enthousiaste groep mensen. Overigens wel
met dank ook aan Jan Steenmeier die daar
door de gemeente nog net op tijd aan het
onderhoud mocht bijdragen. Veel van mijn
projecten in Amsterdam hebben het loodje
gelegd. Groen is kwetsbaar in een hongerige
stad. Ook daarom ben ik zo blij met jullie inzet.
Hartelijk dank daarvoor!"

'Kijk in je Wijk' op bezoek
Civic Amsterdam is een welzijnsorganisatie in Amsterdam-Oost die maatschappelijk

Vreemde groeisels

werk en schuldhulpverlening in de buurt op zich neemt. Voor kwetsbare buurtbewoners
in de Indische buurt en het Oostelijk Havengebied is er het buurtverkenningsprogramma ‘Kijk in je Wijk’, bedoeld om buurtbewoners vertrouwd(er) en bekend(er) te
maken met de mogelijkheden in hun omgeving. In oktober kwam een groep van Kijk in
je Wijk op bezoek in de Bloementuin van Darwin. Sonja en Maartje zorgden voor een
warme ontvangst. De groep kreeg een rondleiding inclusief mini-tuincursus en daarna
koffie en koek in het tuinhuis. De mensen vonden het prachtig. Wellicht zien we ze nog
eens terug in de tuin…
Deze herfst zagen we draadvormige groeisels
in de Bloementuin, een paar centimeter lang
en 1 -2 mm breed. Zo iel dat je ze tussen de
plantenresten makkelijk over het hoofd ziet.
Maar Maartje kreeg ze in de gaten. Het bleken
draadknotszwammen (Macrotyphula juncea)
te zijn – toch een heel algemene soort.

Even voorstellen:
Joke Jansen Schoonhoven

In maart dit jaar was mijn eerste maandag als
vrijwilliger in de Darwintuin. Het was een afspraak met
mezelf geweest voor “als ik met pensioen ga“. Zalig vind
ik het om onder de inspirerende leiding met elkaar te
werken in deze bijzondere tuin. Nu ben ik gevraagd om
ook bestuurlijk deze tuin de ondersteunen. Ik zal dit
graag doen om dezelfde redenen: samen werken voor
het behoud van deze mooie tuin. Woon sinds 1 972
samen met mijn man in Amsterdam waarvan de laatste
ruim 30 jaar in de Watergraafsmeer waar onze twee
dochters een fijne – groene – jeugd hebben gehad. In
een huis zonder tuin, maar met een fijn dakterras waar
we genieten van de kruinen van de bomen in deze
mooie buurt.
Mijn beroep: econome en werkzaam geweest in
financiële management- en directiefuncties, met name
in de zorg. Daarnaast penningmeester geweest in
besturen. Het laatste in stichtingen waar ik op een of
andere manier direct bij betrokken was. Net als nu bij
de Darwintuin dus.

HAIKU
van Jan

Het is heel mooi weer
Op het nagenoeg volle terras
Staat de verwarming volop te gloeien
Weggevlucht

Vereniging Vrienden van ParkDarwin
Je kunt op verschillende manieren Vriend zijn van de
vereniging:
- Leden betalen €1 0 per jaar en kunnen meepraten
en meebeslissen 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
vrijwillige financiële bijdrage.
‐ Belangstellenden ontvangen alleen de
nieuwsbrief.
‐ Combinaties. Een vrijwilliger is niet automatisch
lid. Als je naast het meewerken in de tuin ook
financieel wilt bijdragen en lid wilt worden, of als je
als lid ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit
opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je
als lid méér betaalt dan het lidmaatschap, ben je
automatisch ook donateur.
Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.
Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t. n. v.
Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Voor het laatste nieuws volg ons op

Facebook

www.facebook.com/vriendenvanparkdarwin
of nog beter, like ons

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk, Joke Jansen
Schoonhoven, Maartje der Kinderen, Anna Tomson,
Sonja Vetter. Dankbaar gebruik werd gemaakt van
foto's van Corrie Groen.
Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

