Nieuwsbrief 25
Vrienden van Park Darwin

De tuin is elke dag open van 9-1 9 uur.
Vanaf 1 oktober van 9-1 7 uur.

Boekettendag 2021 − Aquarel van Anne Spaargaren

Van de voorzitter

Zonnepanelen op het tuinhuis

Zaaien is vooruitzien!

− lees verder op blz. 4 −

– vervolg van blz. 3 −

Vrijwilliger aan het woord

De Wilde Tuin

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.

Links: het afgezette stukje 'wilde tuin' naast het tuinhuis. Rechts: er stond al snel zomaar een grote ererijs te bloeien.

‐ Donateurs steunen de vereniging met een
vrijwillige financiële bijdrage.

‐ Belangstellenden ontvangen alleen de
nieuwsbrief.

Als ik een bloem was,

‐ Combinaties. Een vrijwilliger is niet automatisch

zou ik dan nu bloeien?

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

een onvoorstelbare bloem,

opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je

een bloem die niet kan kiezen tussen bloeien
en niet bloeien,
En die over de rand van een vaas voorover
leunt
om te zien of zijn afgrond een bodem heeft?
Of zou ik alleen maar kunnen bloeien,
moeten bloeien,
rood en gedachteloos,
op een ongerepte schoorsteenmantel, ergens
tussen schaamte en geluk?
En als ik een bloem was,

Rachel Ruysch (1664-1750) − Stilleven met bloemen, ongedateerd

Of zou ik een bijzondere bloem zijn,

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

Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Jan Dijk,
Marije Maitland, Anna Tomson, Sonja Vetter

zou ik dan weten wanneer ik moest verwelken?
Nu nog niet?
Toon Tellegen
uit: 'Kruis en Munt'

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

