Jaarverslag 2015
Het stichtingsbestuur was in 2015 als volgt samengesteld: Lieke van der Ree, voorzitter;
Stephan Sluijters, penningmeester; Selma Roenhorst, secretaris; Lou de Boer, lid.
Het bestuur kwam dit jaar zes maal in vergadering bijeen.
De opening van het activiteitenprogramma 2015 werd gevierd op 3 mei met het Lentefeest en
de sluiting was op 13 september met het Herfstfeest. Op 18 december was de traditionele
Lichtjesavond.
De Stichting heeft de activiteiten op de tuin financieel ondersteund door o.a. sponsoring van
de muziek, voorstellingen en de catering, door een bedrag ter beschikking te stellen voor de
Lichtjesavond, door het verlenen van hand- en spandiensten tijdens de diverse activiteiten en
door het betalen van de renovatie van de pergola in het rosarium.

Algemeen
Dit was het eerste jaar voor Laura Scheublin in haar functie als bedrijfsleidster cluster
‘Kralingen’ voor de gemeente Rotterdam Sport en Cultuur. De Stichting is blij met haar
komst en haar inzet voor de tuin op allerlei gebieden. Zo heeft zij zich o.a. sterk gemaakt voor
de renovatie van het beheerdershuisje, het toilettenblok en het zadenhuisje. In 2015 zijn de
eerste werkzaamheden hiervoor al verricht. Ook heeft de gemeente voor bedrijfskleding
gezorgd, evenals planten en bollen.
Dit jaar heten wij Nel van Holst hartelijk welkom als nieuw lid van ons bestuur. Wij zijn blij
dat zijn ons bestuur komt versterken.
In 2015 is de tuin verrijkt met twee imkers en twee bijenkasten. De imkers Johanna Priester
en Jolanda van Houten imkeren ecologisch. Dat betekent o.a. dat zij de honing niet uit de kast
halen en dat de bijen hun raten zelf bouwen.
Tijdens de warme dagen begin juli leek het er even op dat een bijenvolk ging zwermen. De
imkers hielden om de beurt de wacht op een klapstoeltje in de tuin. Tegen de warmte waren
de kasten bedekt met doeken, maar een bamboe overkapping staat op de verlanglijst. De
Stichting hoopt hier in 2016 voor te kunnen zorgen.
In maart 2015 is er een Tuinbericht verzonden aan de vrienden en belangstellenden van de
tuin met daarin vermeld diverse wetenswaardigheden en het activiteitenprogramma voor dat
jaar. Per mail zijn de donateurs met een e-mailadres nog eens uitgenodigd en herinnerd aan
alle activiteiten op de tuin.

Activiteiten
Het is al even genoemd in het jaarverslag van 2014, maar in het voorjaar van 2015 is de
laatste hand gelegd aan het ophogen van de tuin. Dit is een project van bijna 10 jaar geweest,
dus tijdens het Lentefeest hebben we vanzelfsprekend feestelijke aandacht aan de afronding
van de ophoging besteed.

Op 9 maart is begonnen aan de renovatie van de pergola door Vis & Haas Tuinen in
samenwerking met Eric Douma, landschapsarchitect en vrijwilliger. Dat is een flinke klus
geweest, vanwege de verzakkingen en houtreparaties. Begin april zijn de werkzaamheden
naar tevredenheid afgerond en kon iedereen in de zomer van 2015 weer genieten van een
prachtige pergola met bloeiende rozen.
Het Lentefeest vond plaats op 3 mei dit jaar en was tevens de officiële opening van het
activiteitenseizoen. Een groepje begeleiders van Stichting Steensoep verzorgde voor de
kinderen een aantal leuke activiteiten, zoals het fabriceren van zogenaamde
‘bloemzaadbommen’ (dienen over de schutting van bijvoorbeeld braakliggend terrein gegooid
te worden), broodjes bakken, slootwaterbeestjes bestuderen en andere natuurproefjes. Op het
gras bij de ingang van de tuin was een kleine dansworkshop voor kinderen. Jong en oud heeft
heerlijke pesto gemaakt en geproefd van ingrediënten uit de tuin. Ook het bloemschikken was
weer een succes en vele bloemstukjes zijn uitgedeeld of mee naar huis genomen.
Op 5 mei diende dit jaar de tuin weer als locatie voor bijna 100 kinderen die door Pacific
Unlimited Enterprises met allerlei workshops, knutselen en koken vermaakt en spelenderwijze
onderwezen werden.
Het Midzomerfestival op zaterdag 20 juni en zondag 21 juni was op een groot succes.
Dansgroep Haarlem verzorgde in de tuin een avondvullend programma. Via een
avondwandeling doorweven van interactieve rituelen, eindigden alle deelnemers op het
centrale plein voor de kas. Bij de warme gloed van de vuurkolven, dansten de dansers ons op
bijzondere wijze de Midzomernacht in. Ook de tentoonstelling in de tuin is positief
ontvangen.
De Stichting heeft dit jaar een microscoop geschonken aan de tuin, die makkelijk en goed
bedienbaar is voor iedereen. Op 13 september stond de microscoop bij de kraam van de
Stichting en zijn er vele bloemen, zaden en andere zelf gevonden voorwerpen mee bekeken.
De rondleidingen van Frans Advokaat waren dit jaar geslaagd en goed bezocht: rond de 10 à
15 deelnemers per keer staken weer een heleboel kennis op. Na de rondleiding over de eetbare
gewassen waren er weer lekkere hapjes. Dit wordt altijd zeer op prijs gesteld. Eén van de
rondleidingen stond zelfs in het AD, wat zeker meer bezoekers opleverde.
Het concert van het a-capella-kwartet Rusalki op 30 augustus, was heel leuk en divers, van
droevige Russische liederen tot vrolijke zigeunerdans. Kort daarna was het Herfstfeest op 13
september. Klein opgezet dit keer en daardoor juist heel gezellig. Er is veel geschilderd door
de kinderen. De pizza-oventjes en de sap-machine waren ook heel erg in trek, er kon zelfs
appelsap van appels uit eigen tuin gedronken worden. Het bloemschikken was dit keer in
herfstkleuren. Dit alles met dank aan de betrokken en zorgzame begeleiding van de
vrijwilligers van de tuin.
De traditionele Lichtjesavond vond plaats op vrijdag 18 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 tuin 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. Plotseling
klonk de midwinterhoorn om alle gasten te verzamelen in een kring bij de vuurkolven. Daar

trad dansgroep Haarlem op ter ere van de Midwinternacht. Zo trok aan het einde van de avond
iedereen verwarmd en verlicht van binnen het donker weer in.
Donateurs
Het bestuur van de stichting was bij de diverse activiteiten nauw betrokken en heeft dit jaar 25
nieuwe vrienden kunnen inschrijven, waardoor het jaar kon worden afgesloten met een aantal
van 462 ingeschreven relaties en vrienden.
Het stichtingsbestuur dankt iedereen die zich voor de tuin heeft ingezet en/of de tuin op
enigerlei wijze heeft ondersteund.
Selma Roenhorst, secretaris
Rotterdam, 10 februari 2016

