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De jaarvergadering van de Vereniging
Vrienden van Park Darwin was gepland op
dinsdag 21 april, maar ook deze bijeenkomst
kan door de Coronamaatregelen niet
doorgaan. Wel worden de jaarstukken begin
april naar de leden verstuurd, zodat het
bestuur toch verantwoording kan afleggen
over het (financieel) beleid van 201 9 en de
plannen voor 2020. Het bestuur zal de leden
vragen om schriftelijk – per mail – te
reageren op de stukken en voorgelegde
besluiten. We hopen dat op deze
uitzonderlijke wijze, waarin door de statuten
natuurlijk niet wordt voorzien, de
jaarrekening, begroting en plannen voor
2020 toch tijdig kunnen worden
goedgekeurd.

Op 7 maart vond de eerste minituincursus
van 2020 plaats, een groot succes. Er waren
ruim twintig mensen op afgekomen. Maartje
leidde de grote groep door de tuin en omdat
ze een spraakversterker had was ze voor
iedereen goed verstaanbaar. De mensen
waren bijzonder geboeid. Na afloop werd er
koffie gedronken in het tuinhuis. Zouden er
dit jaar nog meer minituincursussen volgen?

Vlnr: brandnetel, haagwinde, kweekgras

Vrijwilliger aan het woord
Veel planten in de Bloementuin houden van
een neutrale tot kalkrijke bodem, bijv.
herfstcyclamen, vlinderstruik, longkruid, tulp
en vele andere. Een zure bodemminnaar in
onze tuin is de Magnolia. Als de grond aan de
zure kant is, is dat leuk voor de Magnolia maar
zullen de kalkminnende planten minder goed
groeien. Om zure grond te neutraliseren kun je
kalk strooien. Is een kalkbehandeling nodig in
de Bloementuin?
Om daar achter te komen testte Maartje eind
februari de zuurgraad van de grond met een
pH-bodemtest. Door in een buisje een beetje
grond te mengen met een tabletje en wat
gedestilleerd water, vindt een kleurreactie
plaats waaruit de zuurgraad van de grond kan
worden afgelezen. Hoe zuurder de grond hoe
geler de oplossing. De test van Maartje gaf een
diepblauwe kleur, dat wil zeggen dat het
grondmonster neutraal tot basisch is, pH 7 of
hoger. Conclusie: we hoeven geen kalk te
strooien.

De Magnolia staat op dit moment overigens
weer uitbundig te bloeien. De struik heeft
kennelijk geen moeite met de neutrale bodem
van de Bloementuin!

Wat lijkt het alweer lang geleden. Het tuinhuis was propvol
met feestelijke mensen. Het was 1 februari, ‘We gaan
beginnen!’Ik bedoel: met het tuinwerk. De alcoholvrije lunch
vond plaats in ons nieuwe Huis in de tuin. Op onze eerste
werkdag, gelukkig een zaterdag. We hadden net weer de
warmste januarimaand aller tijden achter de rug – ach daar
raak je aan gewend. Al was de verwarming een beetje aan, er
stonden stoelen buiten, binnen was het soms gewoon te vol.
De zon scheen. De grote snoei had nog niet plaatsgevonden.
Maar er was al groei van onkruid hier en daar. Verder
voorjaarsbloeiers en een uitgekomen bol. Iedereen was blij.
En er was in no time genoeg te eten klaargemaakt – nou, aan
de quiches en taarten zal door diverse bestuursleden en door
een gulle buurman van de tuin genoeg gezwoegd zijn. Daar
krijg je op tv mooi les in tegenwoordig!

De voorzitter hield een optimistische toespraak. Pas op 1
maart zou de tuin voor het publiek opengaan. Wij gingen
alvast met onkruid beginnen en later, na de snoei, opruimen.
Winterlunch, een van de ongetwijfeld vele nieuwe woorden
van dit jaar. Maar zeker voor herhaling vatbaar, een blijvertje.
En volgende keer iets minder te eten; want er was wel erg
ruim klaargemaakt. We zijn royaal! Wat een succes. Daar ga je
voortvarend van beginnen met tuinwerk, in de hoop dat er
geen kink in de kabel komt. Die hoop zou vals blijken ten
gevolge van een virus.

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.
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