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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.

De jaarvergadering van de Vereniging
Vrienden van Park Darwin zal ook dit jaar
helaas op afstand (per mail) moeten worden
afgehandeld. De jaarstukken, waarin het
bestuur verantwoording aflegt over het
(financieel) beleid van 2020 en de plannen
voor 2021 uiteenzet, worden begin april
naar de leden verstuurd. De leden hebben
vervolgens enkele weken de tijd om te
reageren op de stukken en voorgenomen
besluiten. Het bestuur hoopt dat op deze
wijze het beleid en de plannen toch kunnen
worden goedgekeurd zodat de Vereniging
klaar is voor het nieuwe tuinjaar.

‘February Gold’

De natuur, en vooral alles wat groeit en bloeit, is een
van mijn grote inspiratiebronnen. Ik ben al heel lang
een enthousiast amateurtuinier, heerlijk met je vingers
in de aarde, kijken wat er opkomt en wat extra zorg
nodig heeft, plannen, en plannen bijstellen. Tijdens de
winter, in de stille coronamaanden, heb ik met veel
plezier een digitale cursus hovenier en een cursus
tuinontwerpen gedaan. Het heeft mijn kennis zeker
verdiept, al ben ik niet zelf met de bosmaaier en de
kettingzaag aan de slag gegaan… .
Na mijn studie Engelse taal- en letterkunde aan de
UvA, heb ik 40 jaar in het volwassenenonderwijs
gewerkt. De eerste 20 heb ik als freelancer
bedrijfscursussen gegeven en de tweede 20, heb ik als
hogeschooldocent gewerkt bij de opleiding
Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool. Ik
woon nu al ruim 40 jaar in Den Haag, in een huis met
wat de Engelsen zo mooi ‘a mature garden’ noemen, die
hoef je alleen nog maar bij te houden.
Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk tuinen,
parken en plantsoenen voor ons zijn. De Bloementuin
van Darwin is een schitterend voorbeeld van een
bijzondere tuin, waar veel mensen op verschillende
manieren van genieten. Daar wil ik graag mijn tijd,
energie en enthousiasme in steken. Ik hoop de
komende maanden zo veel mogelijk coördinatoren en
tuiniers te ontmoeten op de dagen dat ik in de tuin kan
zijn en veel van hun te leren. Het is de bedoeling dat ik
op termijn de taken van Maartje als beheerder
overneem, daarvoor is verbinding nodig, en daar ga ik
mijn best voor doen.

Bezoek uit Zweden

Achter The Manor Hotel Amsterdam (voorheen
Stadsdeelkantoor Oost, maar oorspronkelijk het
Burgerziekenhuis), liggen langs de
Domselaerstraat in het plantsoen vier piepkleine
tuintjes die met zorg zijn ingericht, elk met een
eigen thema. De Buurttuintjes Domselaer &
Woltera. Er hangen een paar informatieborden die
lezenswaard zijn. Wij, De Bloementuin van
Jan in de tuin aan het werk, februari 2021

Darwin, worden in een ervan genoemd. Ik heb er
een foto van gemaakt die hieronder is afgebeeld.
Loop er bij gelegenheid eens langs. Vooral als u het
afgebeelde niet helemaal kunt lezen.

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk,
Maartje der Kinderen, Marije Maitland,
Anna Tomson, Sonja Vetter. Met dank aan
Oorspronkelijk ontwerp Darwinplantsoen uit 1962 van Hans Warnau met tussen de bomen van links naar rechts:
zwemvijver, zandbak, vaste plantentuin, speelweide en rozentuin. Zwemvijver en zandbak zijn nooit gerealiseerd.
(Illustratie uit 'Herinrichting Darwinplantsoen', rapport studenten Hogeschool Van Hall Larenstein, 2017)

Jeroen Determan voor de mooie
sneeuwfoto's.
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