maart 2016
Beste vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,

Terwijl ik dit schrijf bloeien de sneeuwklokjes en krokussen in de Botanische Tuin en heeft de
Magnolia al volop wit-zachtroze knoppen. Het was een zachte winter, hoewel er nog tot in maart
nachtvorst was. De tuin staat er prachtig bij, er zijn veel nieuwe planten en bomen geplant:
diverse stinzeplanten (o.a. botanische irissen, sieruien, zwarte tulpen) en een aantal bijzondere
bomen (Hickorynoot, Katsuraboom, Tulepoboom, Mammoetboom). Ook is er een nieuwe
toverhazelaar gekomen, die het exemplaar vervangt dat een paar jaar geleden bij de extreme
vorstval was doodgevroren.

Terugblik 2015
Voorjaar 2015 werd de scheefgezakte
pergola gerestaureerd (bekostigd door de
Vriendenstichting) en in het najaar het
toilettenblok (bekostigd door de gemeente).
Sinds het voorjaar 2015 staat er een
prachtige bijenkorf achter in de tuin waar
twee dames ecologisch imkeren: de bijen
bouwen zelf hun raten en mogen hun
honing behouden.
De sfeer onder medewerkers, vrijwilligers
en bezoekers was het afgelopen jaar
opperbest, er is met veel toewijding en
plezier aan de tuin gewerkt en activiteiten
werd goed bezocht. Helaas is onze oudvrijwilliger Jan van Touw op 83-jarige leeftijd
overleden. Een delegatie van zijn vrienden
uit de tuin ging naar de crematie, ook om
daarmee de dank uit te drukken voor de
vele jaren dat Jan stil en toegewijd in de tuin
werkte.
De rondleidingen van Frans Advokaat zijn het
afgelopen jaar weer goed bezocht, hartelijk
dank Frans! Het grootste succes is jaarlijks de
middag over ‘eetbare gewassen’ waar weer de
leerste gerechten gepresenteerd werden.
Voor de kinderen (onder begeleiding van hun
ouders of grootouders) was er ook dit jaar de
Jeugdvakantiepaspoort-route. In de tuin wordt
het hele jaar door een ‘rugzakroute’ voor
kinderen van 4-8 jaar op de woensdagmiddag
aangeboden. Goed idee voor verjaarsfeestjes!
Er waren in 2015 weer tal van leuke
activiteiten in de Botanische Tuin. Op 3 mei
was het Lentefeest, voor de kinderen werd er
een leuke workshop gegeven door begeleiders
van Stichting Steensoep (natuureducatie), de
volwassenen konden leren om een heerlijke
pesto te maken van planten uit de tuin en jong
en oud maakte een overweldigende
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hoeveelheid bloemstukjes. We vierden dat de
tuin in tien jaar gerenoveerd werd en nu zo
mooi is geworden!
Op 5 mei organiseerde Stichting Pacific
Enterprises Unlimited, zoals ieder jaar weer
een hele leuke creatieve theaterdag in de tuin
voor ca. 100 kinderen.
Een nieuw evenement was het
Midzomerfestival op zaterdag 20 juni en
zondag 21 juni. Er was een beeldententoonstelling in de tuin en Dansgroep
Haarlem verzorgde een indrukwekkende
voorstelling. Op verschillende plekken stonden
de dansers/musici en brachten een lied of een
verhaal ten gehore aan groepjes bezoekers die
door de prachtig verlichte tuin geleid werden.
Het maakte op allen een bijzondere indruk en
daaruit vloeide het besluit voort om in 2016
weer zo’n Midzomerfeest te organiseren.
Geweldig dat deze dansgroep haar
voorstellingen speciaal voor onze tuin maakt.
Op zondag 30 augustus trad het kleurrijke en
sprankelende Rusalki kwartet op met
Folksongs uit vele landen. Het herfstfeest was
op zondag 13 september. In de tuin stonden
kraampjes voor bloemschikken, schilderen,
ecoprinten en informatie over paddenstoelen.
Een vrijwilligster had weer heerlijke hapjes
gebakken en bij de kinderen waren de
pizzaoven en de sapcentrifuge erg in trek.
In het weekend van 10 en 11 oktober was de
tuin geopend voor de jaarlijkse kunstroute
Kralingen/Crooswijk. Een aantal kunstenaars
was in de tuin aanwezig. Op zaterdagmiddag
was de bewonersvereniging Jericholaan te gast
voor de jaarlijkse borrel. Dit gezellige
evenement werd goed bezocht.
Het jaar werd traditiegetrouw afgesloten met
de Lichtjesavond op vrijdag 19 december.
Medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van

de stichting werden tijdens de gezamenlijke
maaltijd bedankt voor hun inzet met een
kerstkrans van de Stichting en een Vogelgids
van de Dienst SenC. Vanaf 19.00 uur kwamen
de vrienden van de stichting en omwonende
belangstellenden langs voor chocolademelk,
glühwein en oliebollen en een demonstratie
van kunstsmid Ruud van ‘In Vuur en Vlam’.
Om half acht riep de midwinterhoorn allen
naar het centrale plein voor de feeërieke
Midwinterdansvoorstelling van danshuis
Haarlem. Weer een groot succes voor jong en
oud!
Plannen voor 2016
Stichtingsbestuurslid Lou de Boer zal over
een paar maanden afscheid nemen en wordt
opgevolgd door Nel van Holst.
Ook in 2016 zullen er weer veel leuke en
interessante activiteiten in de tuin zijn:
• 24 april eerste zondag open.
Rondleiding Frans Advokaat
‘Planten en hun naam’. Alle
rondleidingen zijn van 14.00 -16.00
uur, onkostenvergoeding 2 euro
• 8 mei Lentefeest (12.00-16.00 uur)
met muziek, workshops (ook voor
de kinderen), hapje/drankje.
• 22 mei rondleiding F.A.
‘Geneeskrachtige kruiden’
• 5 juni Concert door het
blaaskwintet ‘Airlines’.
• 11 en 12 juni Verborgen
Tuinendagen
• 18 juni Midzomer festival.
Zaterdagavond dansvoorstelling van
dansgroep Haarlem.
• 26 juni ‘Giftige planten(niet om te
gebruiken)’
• 10 juli Tuin open
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24 juli rondleiding F.A.
‘Heksenkruiden’
7 augustus Tuin open
21 augustus rondleiding F.A.
‘Bomen’
4 september rondleiding F.A.
‘Eetbare gewassen’ (met eten!)
18 september Herfstfeest,
kraampjes, muziek
8/9 oktober Kunstroute met
activiteiten op de tuin
30 oktober, afhankelijk van het
weer: Paddenstoelenwandeling in
het Kralingsche bos met Frans
Advokaat. Verzamelen in het bos bij
snackbar ‘Veulenhof’ naast de
manege.
16 december Lichtjesavond,
aanvang 19.00 uur

Hebben we nog wensen voor dit seizoen? Ja,
een overkapping voor de bijenkorf zodat het
bij heel warm weer in de korf niet te warm
wordt. En er is nog een wens: meer mooie
naambordjes bij de planten. Een kostbaar
project dat veel arbeid vraagt van de
beheerder en degenen die hem willen
helpen. Andere projecten die we op het
wensenlijstje hebben staan zijn de renovatie
van het beheerdershuisje en zadenhuisje.
Deze zullen (grotendeels) door de gemeente
worden gerealiseerd, wat verheugend is.
Verder ging dit jaar al een andere
langgekoesterde wens in vervulling:
vrijwilligers die hiervoor door Jack zijn
ingewerkt, mogen de tuin open houden als
Jack eens onverwacht een middag of een dag
niet aanwezig kan zijn.

Uw bijdrage
Zoals ieder jaar ontvangt u weer een acceptgirokaart. Uw donaties* helpen de activiteiten en
nieuwe plannen op de tuin te verwezenlijken en om nieuw materiaal te bekostigen.
Wij danken alle vrijwilligers en medewerkers die in/voor de tuin werkten en alle ‘vrienden’ die
gedoneerd hebben alsmede Ploum Lodder Princen, hartelijk voor hun giften en bijdragen.
Namens het bestuur,
Lieke van der Ree

* Wie drie achtereenvolgende jaren niet doneert, wordt uit het donateursbestand verwijderd.
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