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Het bestuur zoekt een

REDACTEUR voor FACEBOOK

Als je goed met het medium kunt

omgaan en als je het leuk vindt om voor

de Vereniging Vrienden van Park Darwin

de ontwikkel ingen in de Bloementuin

door de seizoenen heen via Facebook

met een groot publ iek te delen, neem

dan contact op met het bestuur d.m.v.

een mail naar

anna@vriendenvanparkdarwin.nl

Herhaalde oproep:

1 april tot eind oktober: tuin open van 9-1 9 uur

Na ingang wintertijd: tuin open van 9-1 7 uur

1 december tot 1 maart: tuin gesloten

1 maart tot 1 april : tuin open van 9-1 7 uur



Van de voorzitter

'De liefde ontleed’

partnerkeuze bij mens en dier,

overeenkomsten en verschillen

Bij de partnerkeuze speelt – dat zal u niet

verbazen – de vrouw en het vrouwel ijke

dier de hoofdrol. Zij selecteert daarbij op

‘niet te faken kwal iteitskenmerken’ als

onhandig grote geweien en hoorns,

opval lende veren, aandachttrekkende zang

en balts en waaghalzerig gedrag. Voor de

mensenvrouw echter, is het relatief nieuwe

selectiecriterium sociale intel l igentie

geïntroduceerd. Maar pas op, rond de

eisprong speelt het baviaangehalte van de

mensenman weer een rol.

Maarten Frankenhuis (1942) studeerde

diergeneeskunde, en werd na zijn militaire dienst

en diverse onderzoekperiodes, dierenarts-

onderzoeker in Diergaarde Blijdorp en in 1984

hoogleraar Bedrijfspluimvee-geneeskunde aan de

Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Daarna was

hij 13½ jaar directeur van Artis. Sinds zijn

pensionering in 2003 houdt hij zich bezig met

schrijven, het leiden van natuurreizen en het

geven van lezingen.

NB. Max. 1 5 deelnemers, aanmelding

verpl icht. Aanmelden vóór 1 7 oktober bij

anna@vriendenvanparkdarwin.nl



Inboeten

Van links naar rechts: maagdenpalm, salomonszegel, witte monnikskap, elfenbloem



Vrijwill iger aan het woord

Interview met Nico Willard

"Mijn favoriete gereedschap"



Vlindertell ing 2022: het jaar van de blauwtjes

Van boven naar beneden: 1. naaktslakken, 2. kruisspinnen,

3. stadsreus, 4. tuinhommel, 5. atalanta.

Bloementuin van Darwin

Totaal aantal vlinders 2019-2022



English Gardens

Van links naar rechts: Sissinghurst Castle, High Beeches Gardens, Chelsea, Goodnestone Park Gardens

Van links naar rechts: reuzenpijpbloem,

waterlelie, de 'schlucht'

Botanische Tuinen in Utrecht



Op een zaterdag in september stonden we op de markt

van het Christiaan Huygensplein. We deelden de kraam

met Wijkcentrum Dynamo, waar we ook op andere

vlakken goed mee samenwerken. Het was een mooie

plek: ons boeket uit de Bloementuin was een grote

aandachtstrekker, Dynamo serveerde Surinaamse hapjes

en tegenover onze kraam werd vrol ijke muziek gemaakt.

We hebben de Bloementuin aangeprezen bij het

winkelend publ iek en flyers uitgedeeld. Het leverde weer

enkele leden en donateurs op.

Schildercursus in de Bloementuin

Jonge sla

Alles kan ik verdragen,

het verdorren van bonen,

stervende bloemen, het hoekje

aardappelen kan ik met droge ogen

zien rooien, daar ben ik

werkel ijk hard in.

Maar jonge sla in september,

net geplant, slap nog,

in vochtige bedjes, nee.

Rutger Kopland

uit: Al les op de fiets (1 970)

Op de afsluitende bijeenkomst spreektWilma de cursisten toe



Colofon

Aan dit nummer werkten mee:

Jan Dijk, Carla Koenders, Marije Maitland,

Anna Tomson, Sonja Vetter

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

VerenigingVrienden van ParkDarwin

Je kunt op verschil lende manieren Vriend zijn van de

vereniging:

- Leden betalen €1 0 per jaar en kunnen meepraten

en meebesl issen 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

vrijwil l ige financiële bijdrage.

‐ Belangstellenden ontvangen al leen de

nieuwsbrief.

‐ Combinaties. Een vrijwil l iger is niet automatisch

l id. Als je naast het meewerken in de tuin ook

financieel wilt bijdragen en l id wilt worden, of als je

als l id ook in de tuin aan de slag wilt, kun je dit

opgeven bij anna@vriendenvanparkdarwin.nl. Als je

als l id méér betaalt dan het l idmaatschap, ben je

automatisch ook donateur.

Al le Vrienden ontvangen de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL93 SNSB 0935 4092 54 t.n.v.

Vereniging Vrienden van Park Darwin, Amsterdam

Dit maakten we niet eerder mee: een kl etsnatte Boekettendag, vri jwel de hel e dag regende het. We l ieten

ons n iet u it het vel d sl aan en maakten de tu in kl aar voor ontvangst. Zo'n 1 00 bezoekers trotseerden de regen

en er werden ongeveer 70 mooie bossen bl oemen gepl ukt. Het drukste punt was het tu inhuis met warme

dranken, het winkel aanbod van huisgemaakte appel gel ei , tassen , geurzakjes met Darwin-l avendel , kaarten

van de tu in en meer. En er waren sch i l deri jen van de sch i l dercursus te zien . N a afl oop konden de

medewerkers van de Boekettendag bi jkomen met een gl aasje wi jn en een hapje. Een foto-impressie:




