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Aan de vrienden van de Botanische Tuin Kralingen,
Langzaam maar zeker vordert de renovatie. Op dit moment is het middengedeelte
aan de beurt: er is nieuwe tuinaarde aangebracht en de paden zijn klaar voor de ophoging met de halfverharding (Hanzegrandt). De plantenfamilies die er zullen worden ondergebracht zijn: de kaardebolfamilie., anjerfamilie en de lipbloemigen.
Er staan ook enkele kistjes met bolgewassen klaar om geplant te worden.
Bovendien wordt binnenkort “de varentuin” gereorganiseerd, waarbij een aantal
nieuwe varensoorten geplant zal worden.
De bouwinspectie heeft de plannen voor de nieuwe kas goedgekeurd, de financiering is toegezegd, de goedkeuring van Monumentenzorg is verkregen, de kassenbouwer is gekozen dus we gaan ervan uit dat in mei de bouw kan beginnen!
Activiteitenprogramma
Op 3 mei om 13.00 uur wordt het seizoen officieel geopend door Michel de Visser
(portefeuillehouder Welzijn, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur van het Dagelijks
Bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk). Hij gaat het startsein geven
voor de bouw van de kas. Evenals vorig jaar zal de muziek van het blazerskwintet
NEOS Brass weer prachtig in de tuin en omgeving te horen zijn. Aanvang 14.00
uur. De tuin is deze dag geopend van 10.30 tot 16.00 uur. Gedurende de hele dag
zijn er activiteiten voor kinderen zoals broodjes bakken, bloempotten versieren en
een plantje planten.
Op 7 juni is er een bloemencorso voor kinderen uit de wijk. Zij kunnen op de
Botanische Tuin hun fietsen, bolderkarren en bakfietsen met bloemen optuigen.
Hierna is er een optocht naar Bosdorp in het Kralingse Bos.
Op 13 en 14 juni doet de Botanische Tuin mee aan de Verborgen Tuinenroute.
Zondag 14 juni zijn er gedurende de hele dag verhalenvertellers.
Op 8 juli is de Buurtdag. In de middag zijn er verschillende kinderactiviteiten en
in de avond muziek en iets te eten.
Op 15 juli en 12 augustus is de Tuin open tot 22.00 uur. Hopelijk kunnen er dan
vleermuizen en nachtvlinders worden bewonderd.
Op 2 augustus is de jaarlijkse poëziedag, waar dichters gedichten voordragen uit
eigen werk.
Op 13 september is de feestelijke sluiting van het seizoen, met als thema: cultuur
en natuur van Indonesië.

Op 11 december, Lichtjesavond, is de Tuin open tot 22.00 uur. Er zijn diverse
activiteiten.
Wegens groot succes geprolongeerd: op de zondagen in de periode van 10 mei
t/m 14 juni geeft Frans Advokaat een rondleiding door de Botanische Tuin en
behandelt elke keer een twintigtal planten Aanvang 14.00 uur.
Voor de schoolkinderen worden dit seizoen natuurlijk weer diverse activiteiten georganiseerd o.a. de kabouterroute voor de kleuters en een zintuigenroute voor middelbare scholieren.In de lente komt er weer een “creatieve lentedag” voor kinderen
uit de buurt, georganiseerd door Enterprise Unlimited.
Speciaal vermeldenswaard is dat er een grote subsidie is ontvangen voor een blinden- en slechtziendenroute die dit jaar nog gerealiseerd gaat worden.
Van verschillende activiteiten zijn foto’s te zien op onze website
www.botanischetuinkralingen.nl
Tenslotte willen we alle donateurs bedanken voor hun financiële steun en de Stichting van Wijngaarden-Boot voor de sponsoring van de muzikale activiteiten.
Lieke van der Ree
(voorzitter Stichting Vrienden
van de Botanische tuin Kralingen)
Secretariaat:
Kralingse Plaslaan 66 A
3061 BA Rotterdam
Tel.: 010-2123993
Wilt u deze nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen, meldt u dat dan op
vrienden@botanischetuinkralingen.nl
We gaan we ervan uit dat u geen belangstelling meer hebt om het tuinbericht te
krijgen wanneer we drie jaar geen bijdrage op onderstaand gironummer ontvangen.
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