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1 december tot 1 maart: tuin gesloten

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

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

Het bestuurwenst u allen
een gezond en vredig 2023! 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 ofmeer 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



Van de voorzitter

Vrijwilligersdag in Café-Restaurant Polder (boven)

en Anna's Tuin & Ruigte (onder)

Lezing Maarten Frankenhuis

Werken aan de bordertekeningen en bollenvlekken



Mogen wij ons even voorstellen?

Blauwe ster

Cypreswolfsmelk

Engelwortel

Gele affodil − vervolg op blz. 4 −



Bloementuin winterklaar

Gipskruid

Valse indigo

− vervolg van blz. 3 −



Aanbevolen door Jan Dijk

Dit boek van Roëll de Ram beschrijft op een

prikkelende wijze in korte schetsjes zowel

landschappel ijke als culturele hoogstandjes,

hypermodern en bejaard, waar Nederland zo rijk aan

is. Natuurmonumenten en bijzondere, vaak

onbekende, gebouwen en kunstuitingen. Het boek

nodigt je uit, de betreffende website te verkennen en

te zien of het iets is om heen te gaan, per ov-fiets, per

auto ofwat dan ook. Winterse uitjes staan er ook in.

Dus direct te gebruiken. Ik open het wil lekeurig en zie:

Tiengemeten (het eilandje) . Nooit geweest. Moet

beeldschoon zijn. Met een beetje geluk zie je je eerste

bever. Het enige gevaar van het boek is, dat je te veel

ideeën krijgt. Je leert zo je eigen land kennen. De nare

gevolgen van energieverspil l ing weerhouden ons

straks van verre reizen.

Aanbevolen door Sonja Vetter

We kennen bijna al lemaal Yvette van Boven met

haar leuke kookprogramma’s op de tv. De tuiniers

halen heel veel onkruid weg in de Bloementuin van

Darwin en wat is er nu fijner dan te lezen dat je heel

veel onkruid ook kunt eten? We nemen bijvoorbeeld

de paardenbloem. Pissenl it in het Frans. Van de

bloemblaadjes kan je een heerl ijke jam maken, die

smaakt naar honing. Recept bij mij verkrijgbaar. In dit

boekje wordt op iedere bladzijde een ander ‘onkruid’

behandeld. En het past heel goed in je tas. Een

zakboek voor de tuinier.

Aanbevolen doorMarije Maitland

Dit geweldige boek van Noel Kingsbury kreeg ik

cadeau van mijn jongste zusje. Zij is net als ik erg

geïnteresseerd in tuinieren en heeft een kleine

stadstuin in Nijmegen. ‘De nieuwe kleine tuin’ gaat

vooral over het ontwerpen en beplanten van je tuin en

het leuke ervan vond ik de vol ledigheid. Of je nu een

Mediterrane tuin wil, of in potten op het balkon

tuiniert, of je van bloemen, of juist van bladvormen

houdt, het staat vol met originele ideeën en

praktijkvoorbeelden. Al les kun je erin vinden. Het

begint met de basisvragen, wat wil je nu eigenl ijk met

je tuin, op welke grond tuinier je en hoe is de l igging

qua zon en schaduw. Die drie factoren moeten de

basis vormen van je ontwerp. Daarna kan je gaan

denken over vormgeving en beplanting. Al le

hoofdstukken omvatten uiterst nuttige l ijstjes en

schema’s die je kunnen helpen om je keuzes te maken.

Een goed voorbeeld is het hoofdstuk Beplantingen.

Daarin vind je niet al leen planten die mooi bij elkaar

passen, maar ook ideeën om een gelaagdheid in je

border of potten te creëren, en planten die in

verschil lende seizoenen iets te bieden hebben. Wat

mij verraste was, dat hij niet al leen kijkt naar de plant

in bloei, maar ook naar de sierwaarde van het blad of

de uitgebloeide bloem. Noel Kingsbury is ook zeer

geïnteresseerd in ecologisch tuinieren. Er zijn

hoofdstukken gewijd aan de tuin als toevluchtsoord

voor dieren, ecologische beplantingen, duurzaamheid

en waterelementen. De vele prachtige foto’s van

Maayke de Ridder maken dit boek extra aantrekkel ijk.

Ze geven je iedere keer antwoord op de vraag: ‘ja,

maar hoe ziet het er dan uit?’ Al met al een heel

aantrekkel ijk boek vol nuttige informatie en inspiratie.

Aanbevolen door Joke Jansen Schoonhoven

Bomen staan waar mensen lopen

De wortels onder onze voeten

en hun kronen ver daar boven

Hou je van bomen, kijk je graag naar bomen en wil je

wel meer weten over bomen, dan is het boek "Het

verborgen leven van bomen" van Peter Wohlleben

een fijn boek. De ondertitel “wat ze voelen, hoe ze

communiceren“ leek mij eerst wat zweverig maar de

informatie daarover in dit boek is juist goed

onderbouwd en erg boeiend. Je gaat anders kijken

naar bomen – in een bos, in de bergen, langs de kust,

in parken, langs de straten – en nog meer van ze

genieten.

Aanbevolen door Anna Tomson

In de Linnaeus Boekhandel was ik op zoek naar een

boek voor mijn neef die jarig was geweest. Hij is een

generatie jonger dan ik, maar we hebben veel

dezelfde interesses, zoals de tuin met al les er op en er

aan. Ik zag een aantrekkel ijk boek l iggen van Romke

van der Kaa, die ik ken van de tuinscheurkalender

die ik thuis al vele jaren dagel ijks met genoegen lees.

Na even in “De onderwereld van de tuin. Van microbe

tot mol” gebladerd en gelezen te hebben kocht ik het

boek en gaf het aan de neef. Die heeft het, ondanks

een druk bestaan, meteen helemaal gelezen.

Enthousiast l iet hij me weten dat hij het boek erg

interessant en goed geschreven vond. En zo komt het

boek op de l ijst van de Bloementuin terecht. Nu moet

het ik het zelf nog lezen…

Boeken voor vrijwill igers



Vrijwill iger aan het woord

Interview met Margriet Bakker



Resultaat nestkastjes 2022

Wij glanzen wat we kunnen

Wij glanzen wat we kunnen naast het pad.

Hij daar, hij l iet ons los. We dwarrelden

en kwamen neer. Nu zijn we hier.

Ons blad doet wat het moet en vangt de zon

– waartoe?

De steel zit er nog aan maar mondt niet uit

en krijgt al geen berichten meer van kruin

ofwortels. Ga nu je gang dus, geel, rood, bruin.

Laat ons maar krul len, ritselen

en kraken. Waarna tot slot wie weet drijfnat de

nervatuur zich toont.

Ets van de boom.

Nicolaas Matsier

Uit: Zonder titel, zonder jaar

Op en onder de grond

jonge koolmees



Colofon

Aan dit nummer werkten mee:

Jos Brouwer, Jan Dijk, Marije Maitland, Anna

Tomson, Sonja Vetter. Met dank voor de

foto's van vrijwil l igers.

Redactie: anna@vriendenvanparkdarwin.nl

Darwin Kerstkaart 2022

Wens

Al is het nog zo koud buiten,

binnen is het warm met kerstmis.

Brandt er overal vuur in de haarden,

en ook in de harten van al le mensen.

Heeft niemand dorst of honger

en is het in de hele wereld vrede.

Was het maar altijd zo mooi.

Kitty Schaap
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Darwin Kerstactie 2022

Voor deze derde kerststukjesactie meldden zich veel enthousiaste vrijwil l igers en dat kwam goed uit want er was

grote belangstel l ing bij onze doelgroepen. Er werden prachtige kerststukjes gemaakt met de ingekochte

kerstversieringen maar vooral met mooie takjes, besjes en blaadjes uit de Bloementuin. Aan elk kerststukje werd

een kerstkaartje − met een houtsnede van Joke Jansen Schoonhoven en een gedicht van Kitty Schaap − gestrikt.

Het complete kunstwerkje ging samen met een flyer van de Bloementuin in een papieren tas, klaar voor transport.

Er werden maar l iefst 1 50 kerststukjes bezorgd bij buurt- en zorgcentra in Oost en Watergraafsmeer. Zo straalden bij

Cordaan, Amsta en Dynamo weer de vrol ijke Darwin-kerstl ichtjes!




