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Terugkijkend op het vorige jaar, mogen we zeggen dat het voor de botanische tuin een goed jaar
was; er waren genoeg behulpzame vrijwilligers, de activiteiten werden goed bezocht en de tuin
stond er mooi bij. Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar?

Wij hebben afscheid genomen van Mariëlle van der
Heeden in haar functie als bedrijfsleidster cluster
‘Kralingen’ voor de gemeente Rotterdam Sport en
Cultuur. De stichting dankt haar hartelijk voor haar inzet,
zowel voor de tuin zelf als voor haar werknemers en
vrijwilligers. De functie van Mariëlle is overgenomen
door Laura Scheublin.
Verder hebben we op 18 mei afscheid genomen van dhr.
Van der Schalk en hem bedankt voor zijn jarenlange inzet
voor de tuin o.a. als secretaris van het eerste uur, daarna
als voorzitter en van 2006 tot 2013 als lid van de
kascommissie. De stichting heeft hem een schilderij van
de tuin cadeau gedaan. Hij zal als lid van de
kascommissie in 2015 opgevolgd worden door de heer
Dick Kabel. Deze zal dit jaar dus samen met Dhr. Daan
Touw onze penningen controleren.

Er waren in 2014 tal van leuke activiteiten in de
botanische tuin. Allereerst werd op
30 april door Stichting Pacific Enterprises Unlimited,
ondersteund door medewerkers van de tuin en de
stichting, een heel leuke creatieve theaterdag in de tuin
gehouden voor ca. 100 kinderen.
Op 18 mei, het Lentefeest, werd de opening van het
activiteitenseizoen officieel gevierd met een optreden
van het acrobatenduo Olamari. Na de pauze gaf Olamari
een workshop acrobatiek voor kinderen, tot groot
genoegen van jong en oud.
Op zondag 7 september trad het Flexemble op (klarinet,
fluit, fagot en hoorn) met stukken van Strauss tot Duke
Ellington. Het was prachtig weer en voor sommigen
onder ons zelfs een beetje té warm in de zon.
Het herfstfeest op zondag 21 september stond in het
teken van een ‘boerendag’ in samenwerking met de
kinderboerderij de Kraal. In de tuin stonden kraampjes
binnen dit thema: een imker, een workshop ecoprinten
(printen op wol met natuurlijke plantenkleurstoffen uit
de tuin) een workshop papier maken en een

paddenstoelenkraam. Een vrijwilligster op de tuin had
brood en cake met oergranen gebakken voor de
tuingasten. Zij borduurde hiermee voort op het initiatief
van onze beheerder Jack om dit jaar oergranen (o.a. Tef)
in de tuin te zaaien.
Voor de Verborgen Tuinendagen op 13 en 14 juni hadden
de vrijwilligers en Jack hard gewerkt om de tuin op haar
mooist te presenteren.
In het weekend van 11 en 12 oktober was de tuin
geopend voor de jaarlijkse kunstroute
Kralingen/Crooswijk. Een aantal kunstenaars was in de
tuin aanwezig. Op 11 oktober regende het pijpenstelen,
maar op 12 oktober is de tuin goed bezocht. In de
namiddag was de bewonersvereniging Jericholaan te
gast voor de jaarlijkse borrel. Dit gezellige evenement
werd goed bezocht.
De afsluiting van het jaar, de traditionele Lichtjesavond,
vond plaats op vrijdag 19 december met een maaltijd
voor de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van de
stichting. De voorzitter dankte allen voor hun inzet in het
afgelopen jaar en iedereen ontving een kerstkrans. Vanaf
19.00 uur werden de vrienden van de stichting en
omwonende belangstellenden getrakteerd op
chocolademelk, glühwein en oliebollen. In de tuin stond
de Rotterdamse kunstsmid Ruud van “In Vuur en Vlam”.
In een oven met open vuur mochten de tuingasten hun
eigen ijzer smeden. Dit was een prachtig gezicht en een
groot succes onder de kinderen.

De rondleidingen van Frans Advokaat zijn het afgelopen
jaar met belangstelling gevolgd, hartelijk dank Frans!
Voor de kinderen (onder begeleiding van hun ouders of
grootouders) was er de route die gelopen werd in het
kader van het Jeugdvakantiepaspoort. In de tuin wordt
het hele jaar door een ‘rugzakroute’ voor kinderen van 48 jaar op de woensdagmiddag aangeboden.
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In 2015 vieren we dat de renovatie van de Botanische
Tuin, die tien jaar geleden begon, zo goed als voltooid is.
Het gebied bij het beheerdershuisje is eind 2014
opgehoogd en de paden hebben nu dezelfde soort
verharding als de rest van de tuin. De opgehoogde
border zal beplant worden met bijzonder fruitrassen en
daarnaast zal, net als het afgelopen jaar, een kleine akker
worden ingezaaid met graan en akkeronkruiden.
De pergola zal in maart gerenoveerd worden want de
palen hebben de afgelopen jaren meer onder de
veengrond geleden dan voorzien was.
En verder is er nog steeds de wens om het zadenhuisje te
renoveren. Hiervoor heeft de Stichting in 2014 een gift
gekregen van de Stichting Trefcentrum Rotterdam. Deze
laatste is opgeheven en wij hebben €2900,- gekregen uit
de ‘nalatenschap’ omdat onze doelen, vooral de sociale,
overeenkomen met de doelen die de Stichting
Trefcentrum had.
Ook in 2015 zullen er weer veel leuke en interessante
activiteiten in de tuin zijn:
-3 mei eerste zondag open. Rondleiding Frans Advokaat
“Voorjaarsbloeiers”. Alle rondleidingen zijn van 14.00 16.00 uur, onkostenvergoeding 2 euro
-17 mei Lentefeest (12.00-16.00 uur) met muziek,
tentoonstelling, workshop voor de kinderen,
hapje/drankje. Thema ‘Kralingen’.
- 31 mei rondleiding Frans Advokaat “Heksenkruiden
door de eeuwen heen”
- 13 en 14 juni Verborgen Tuinendagen
- 20 en 21 juni Midzomerfestival. Zaterdagavond
voorstelling van dansgroep Haarlem , zondagmiddag
dansworkshop voor kinderen
- 14 juni rondleiding Frans Advokaat “Medicinale
kruiden in de Middeleeuwen”

- 5 juli Tuin open
-19 juli rondleiding Frans Advokaat “Giftige planten(niet
om te gebruiken)”
-2 augustus rondleiding Frans Advokaat “Bomen als
woudreuzen”
-16 augustus rondleiding Frans Advokaat “Eetbare
gewassen” (met eten!)
-30 augustus Concert door het Rusalki-kwartet
-13 september Herfstfeest, kraampjes, muziekoptreden
van het Trio Drieërlei, oud-Hollandse muziek en dans
(met dansinstructie!)
-27 september Tuin open
- ergens in oktober, afhankelijk van het weer:
Paddenstoelenwandeling in het Kralingsche bos met
Frans Advokaat. Verzamelen in het bos bij snackbar
“Veulenhof” naast de manege.
- 11 oktober Kunstroute met activiteiten op de tuin
-18 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 betalen we het herstel van de pergola.
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. Als u geen e-mailpost meer
van ons krijgt terwijl u zich daar wel voor heeft
opgegeven wilt u dan uw, misschien inmiddels
gewijzigde, e-mailadres naar ons secretariaat sturen?
Wij zijn tegenwoordig ook op facebook te volgen
https://nl-nl.facebook.com/pages/Botanische-TuinKralingen/445988595412345.

Wij danken alle vrienden die gedoneerd hebben hartelijk voor hun gift. Ook bedanken we de Stichting
Vakir (Vereniging voor Kamermuziek in Rotterdam), Stichting Trefcentrum en Ploum Lodder Princen voor
hun bijdragen.
Namens het bestuur,

Lieke van der Ree

*) 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,- incl. verzendkosten.
**) 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 €5,00.
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