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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 de tuin of zetten zich op andere wijze
in voor de vereniging.

‐ 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.

1 april tot eind oktober: elke dag van 9-1 9 uur.
Na ingang van de wintertijd: open van 9-1 7 uur.
1 december tot 1 maart: gesloten.
1 maart tot 1 april: elke dag van 9-1 7 uur.

Alle Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.
Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t. n. v.
Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam.

Van de voorzitter

Henny Hofman, met boeket, in gesprek met Marije

Maartje geeft haar minituincursus Herfst

Hemelsleutel met QR-code

Finale

Maartje (links) draagt het tuinbeheer
over aan Marije (rechts)

Vrijwilliger aan het woord

Levermos

Gewoon elfenschermpje

Jan voegt hier aan toe: "Arjan, wanneer je je droombaan vindt hopen we je te blijven zien!"

Witpootkronkel, een miljoenpoot

Arjan aan het vlinders tellen

Kleine watersalamander

Vlindertelling 2021 : muntvlindertje op nummer één

To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.
Emily Dickinson (1830-1886)

Wie een weide wil maken
neme een klaver en één bij,
Eén klaver, en een bij,
En mijmerij.
Zijn bijen ver te zoeken,
Neem dan met mijmerij genoegen.
Vertaling Jan Eijkelboom (1926-2008)

Muntvlinder op marjolein

Atalanta op vlinderstruik

Centraal Museum Utrecht
1 1 sept 2021 - 9 jan 2022

Kunst in de tuin

Over de noodzaak van kunst en tuinieren
De tuin spreekt al eeuwenlang tot de
verbeelding. Het is een ruimte waar de natuur
wordt bedwongen. In verschillende culturen en
religies wordt de tuin geassocieerd met een
harmonieus en besloten toevluchtsoord. In die
spanning tussen natuur en cultuur manifesteert
de wereld zich. De huidige klimaatcrisis maakt
het verlangen naar een herleving van de
figuurlijke waarde van de tuin opnieuw − en
schrijnend − actueel. Het afgelopen jaar hebben
veel mensen door het vele thuis zijn als gevolg
van de coronacrisis, het tuinieren (her-)ontdekt.
Ook voor veel hedendaagse kunstenaars is de
tuin een inspiratiebron en aanleiding opnieuw
na te denken over onze relatie met natuur. In de
tentoonstelling wordt het werk van een breed
scala aan hedendaagse kunstenaars
gepresenteerd in combinatie met bijzondere
bruiklenen en oude meesters uit de collectie van
de Centraal Museum.

Elspeth Diederix Miracle2 #01, 2021

Wilma (rechts) geeft aanwijzigen

Bron: www. centraalmuseum. nl

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Jos Brouwer,
Jan Dijk, Joke Jansen Schoonhoven, Monique
van Kempen, Maartje der Kinderen, Marije
Maitland, Anna Tomson, Sonja Vetter.
Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

