Beste vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,

maart 2014

Door het vroege voorjaar ziet de tuin er op dit moment van schrijven, medio maart, al prachtig
uit. De magnolia staat in volle bloei en knoppen van heesters en bomen lopen spectaculair uit.
Tijdens de zachte winter konden Jack en de vrijwilligers gewoon doorwerken waardoor de tuin
er nu heel goed onderhouden uitziet. Er wordt gewerkt aan het vernieuwen van de naambordjes
en er zijn plannen voor het ophogen van twee laagliggende gedeelten, o.a. achter het
beheerdershuisje.

Als we terugkijken op het afgelopen jaar zien we dat het een veelbewogen jaar was.
De tuin en de activiteiten zijn het afgelopen jaar goed bezocht. De opening van het tuinseizoen,
met een dansvoorstelling van een verkorte “Sacre du Printemps” was een groot succes.
Vermeldenswaard is wel, dat Jack de Graaf die ochtend helaas zijn schouder brak. Gelukkig
herstelde hij goed en kon vanaf september weer fulltime werken.
Op zondag 1 september, tijdens de viering van de afsluiting van het honderdste jaar Botanische
Tuin Kralingen werden er bordjes in het zadenhuisje met de namen van de Tuinbazen van de
afgelopen honderd jaar onthuld door Patricia Antuzzi. Zij is de dochter van de voorlaatste
beheerder. Ook werd een nieuw boekje over de planten in de botanische tuin gepresenteerd dat
gemaakt is door Frans Advokaat, met medewerking van Eric Douma. *)
We vierden begin september het eeuwfeest samen met het Libanon Lyceum. De band tussen de
tuin en de school, die van origine zo sterk was maar verloren ging, is het afgelopen jaar
versterkt. Leerlingen van de school waren veel meer betrokken bij de tuin, o.a. door een
technasiumproject , in samenwerking met ‘de tuin’.
Vertegenwoordigers van de tuin waren aanwezig bij het feest in de school, Lou de Boer hield een
presentatie over de geschiedenis van de botanische tuin. **)
In de tuin is een bronzen beeldje geplaatst van een meisje dat naar de school kijkt, het
symboliseert de band tussen school en tuin. Het is gemaakt door kunstenares Yvon van
Wordragen, die ideeën van leerlingen van het Libanon erin verwerkte. De school kreeg dit
beeldje bij haar eeuwfeest cadeau en de tuin heeft het in bruikleen.
De andere activiteiten: Verborgen Tuinendagen, de zigeunermuziek/dans, Kunstroute, waren
een succes, zolang het weer het toestond. Tijdens de tweede dag van de Kunstroute stond de
tuin blank door de overvloedige regenval…
Traditiegetrouw trokken de rondleidingen van Frans Advokaat weer vele geïnteresseerden.
Voor kinderen is een nieuwe ‘rugzakroute’ ontwikkeld, naast de speurtocht in het kader van het
Jeugdvakantiepaspoort. Jack is hiertoe bijgestaan door Vera Nollen, een nieuwe vrijwilligster.
Hartelijk dank, Vera en Frans.

De Lichtjesavond vorig jaar december was als vanouds gezellig. Medewerkers en vrijwilligers
van de tuin kregen na de gezamenlijke maaltijd een dankwoord en een attentie van de Stichting.
Extra aandacht was er voor het feit dat Nettie ’t Hart afscheid nam als secretaris van het bestuur
Vrienden van de Botanische Tuin Kralingen. Wij willen haar ook langs deze weg nogmaals
bedanken voor de 7 jaren toewijding aan het werk voor de stichting. En wij zijn blij dat we
kunnen melden dat haar plaats in het bestuur wordt overgenomen door Selma Roenhorst.
Een klein nieuw initiatief is de “Foto van de maand”. Hebt u een mooie foto op de tuin gemaakt,
dan kunt u die sturen naar lydiasnijder@hotmail.com en jjw.degraaf@Rotterdam.nl Wordt de
foto gekozen dan krijgt hij een mooie plaats op de website en in de tuin.

Ook in 2014 worden er weer veel leuke interessante activiteiten in de tuin georganiseerd:
-4 mei eerste. Rondleiding Frans Advokaat “Kruidenpotpourri”.
Alle rondleidingen zijn van 14.00 -16.00 uur, onkostenvergoeding 2 euro.
-18 mei Lentefeest (12.00-16.00 uur) met voorstelling van het acrobatenduo OlaMari ,
workshop voor de kinderen, hapje/drankje.
- 1 juni rondleiding F.A. “Geneeskrachtige kruiden”.
- 14 en 15 juni Verborgen Tuinendagen.
-29 juni rondleiding F.A. “Magie der kruiden”.
-13 juli rondleiding F.A. “Giftige kruiden”.
-27 juli rondleiding F.A. “Bomen”.
-10 augustus zondag open
-24 augustus rondleiding F.A. “Eetbare gewassen”.
-7 september Concert om 14.30 uur door ‘Het Flexemble’ (fluit, klarinet, hoorn, fagot)
-21 september Herfstfeest i.s.m. de kinderboerderij (Boerendag), muziek, kraampjes,
workshops.
-28 september Paddenstoelenwandeling in het Kralingse bos met Frans Advokaat. Verzamelen
in het bos bij snackbar “Veulenhof” naast de manege.
-11/12 oktober Kunstroute met activiteiten op de tuin.
-19 december Lichtjesavond, aanvang 19.00 uur.

Zoals ieder jaar ontvangt u weer een acceptgirokaart. Door de donaties kunnen wij helpen om
activiteiten op de tuin te bekostigen, of schenken we materiaal – dit voorjaar schenken we
zaaigoed voor o.a. de kleine akker met speciale, oude, graansoorten. Verder is het dit jaar urgent
om de pergola en de fontein te herstellen.

Om ons adressenbestand up-to-date te houden wordt het ieder jaar doorgenomen en gaan we
ervan uit als er drie jaar niet gedoneerd is dat iemand verhuisd is of geen belangstelling meer
heeft.
We hebben ook het afgelopen jaar gezien dat we een trouwe en goedgeefse Vriendenkring
hebben, waarvoor dank. We hopen binnenkort vele vrienden weer te zien bij een van de
activiteiten of zomaar op een doordeweekse dag. Ook bedanken we de Stichting Vakir
(Vereniging voor Kamermuziek in Rotterdam), de Erasmusstichting en Ploum Lodder Princen
voor hun bijdragen.
Namens het bestuur,

Lieke van der Ree

*) Het boekje ‘Honderd planten van de Botanische Tuin Kralingen’ is bij activiteiten op de tuin en
bij de rondleidingen van Frans Advokaat te verkrijgen voor een vriendenprijs van €5,00
**) Het boekje “De stieftuin”, geschreven door Lou de Boer, krijgen de vrienden één keer bij een
donatie van minimaal €25,-. Het is ook te bestellen bij ons secretariaat voor €10,- .

