Jaarverslag 2015
Het eerste half jaar van het jaar 2015 heeft
helemaal in het teken gestaan van het
organiseren van een Botanische Fair op
4 juli ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van Cantonspark en Wintertuin.
Het bestuur is tijdelijk uitgebreid met
drie vrijwilligers die ieder voor zich een
belangrijke taak hebben vervuld: Yvette
van den Berg voor het benaderen van
kwekers en andere tuin gerelateerde
instanties, Ramon Egmond en Anne
de Lange waren belangrijk voor de PR
activiteiten, foto’s en ondersteuning
op de dag zelf. De Stichting heeft met
het organiseren van deze Fair nog eens
extra willen onderstrepen hoe waardevol
Cantonspark en Wintertuin voor Baarn zijn.
Samenstelling Bestuur 2015
Voorzitter: Jkvr. Angelique Bosch van
Drakestein: tuinconservator, onderhoud
landgoederen, werkzaam bij museum De
Lakenhal in Leiden als bruikleen registrar.
Secretaris: Greet de Lange – Meijer:
redacteur Nieuwsbrief
Penningmeester: Wilco van Dijen:
werkzaam bij Natuurmonumenten als
teamleider financiële administratie.
PR functionaris: Prof. Dr. Dr. h.c. Rob
Samson: Senior mycoloog, CBS-KNAW
Biodiversity Centre Utrecht; eindredacteur
Nieuwsbrief.
Lid: Ing. Ruud de Meij: tuinadviseur.
Lid: Nico Burgman (tot 11 september
2015): Adviseur Onderwijs Bedrijfsleven;
werkzaam als technisch projectleider bij
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St Samenwerking Beroepsonderwijs en
Bedrijfsleven (SBB), notulist tot 6 augustus
2015.
Samenstelling Beheercommissie:
Voorzitter ; Ing. Ruud de Meij
Leden: Ing. Geertje Bakker – Hanisch ten
Cate: plantenteelt, tuinbouw , bomen; Just
Bleekemolen: beëdigd taxateur bomen;
boomverzorging; Jkvr. Angelique Bosch
van Drakestein; Maurice Hinterding:
voormalig hortulanus Botanische Tuin
Amsterdam (UvA); eigenaar Eemtuinen,
voormalig werknemer Fa. Copijn; Urja
Niet – Graafland: Natuurtherapeut bij
Natuurwerkplaats Baarn. Drs. Hans
Persoon: Botanische Tuien Utrecht.
De
Beheercommissie
adviseert
in
overleg met de verantwoordelijke
gemeenteambtenaar de te verrichten
werkzaamheden. Zij begeleidt ook het
vrijwilligerswerk op de eerste zaterdag van
de maand.
Activiteiten
Rondleidingen: Coördinator: Urja Niet
Graafland
Rondleiders: Ing. Geertje Bakker – Hanisch
ten Cate; Greet de Lange. Tera Naafs, Betty
Rootselaar – Naafs.
Gratis rondleidingen van april t/m
augustus op afwisselend op dinsdag en
donderdagavond , eenmaal per maand. In
september en oktober op zaterdagmiddag.
Rondleidingen op verzoek hebben ook in
2015 plaats gevonden.
juni 2016
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Vrijwilligerswerkdagen:

Bijzondere activiteiten.

Coördinatoren: Urja Niet – Graafland en
Ruud de Meij

Het organiseren van een Botanische Fair
op 4 juli met kramen in het park voor
diverse kwekers en groen gerelateerde
instanties zoals Groei en Bloei, De Tuin
in Vier seizoenen, NMC De Groene Inval,
Vrienden van het Gooi. Naast de reguliere
bestuursvergaderingen zijn zeer veel
werkbesprekingen gehouden om alles tot
in de puntjes te regelen: een vergunning
van de Gemeente Baarn, huur van
marktkramen, tenten en stoelen voor de
deelnemende standhouders, toiletwagens,
catering, bemensing en materiaal voor de

Belangrijkste werkzaamheden: terug
plaatsen van de Bletilla striata, aanleg van
twee nieuwe borders onder leiding van
Henriëtte Hinterding. Veel snoeiwerk,
verwijderen van Esdoorn en bramenopslag,
om maar enkele zaken te noemen. Een
vaste kern van ca. 15 personen is actief in
het park, soms in wisselende samenstelling

Het bestuur van de Stichting (foto genomen op 18 april 2016)

juni 2016
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De vernieuwde website van het Cantonspark

workshops bloemschikken en koken met
bloemen, EHBO medewerkers, regelen
van pendelbusjes: parkeerplaatsen - Faas
Eliaslaan - station vice versa. Vrijwilligers
voor alle voorkomende werkzaamheden
gedurende de warmste dag van het jaar.
Aankoop van een Wollemi pine die de
gemeente Baarn is aangeboden. Met een
goed gevoel kan door allen, op de fair
worden teruggezien
Public relation:
Nieuwsbrieven in juli (ook uitgedeeld
tijdens de fair) en december. Posters
en folders voor de rondleidingen en
vrijwilligersdagen. Banners en Chinese
lampionnen voor Park en Wintertuin
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tijdens de fair. Publicaties in de plaatselijke
en regionale media, Reclameborden langs
de weg voor het promoten van de fair.
Op Facebook is een pagina geopend, de
website aangepast. Verantwoordelijk voor
de PR : Rob Samson, aangevuld met Anne
de Lange en Ramon Egmond voor de fair.
Overige activiteiten/contacten waarbij
bestuur/beheercommissieleden/rondleiders
betrokken /aanwezig waren.
De Nieuwjaarsreceptie van B&W Baarn;
een bijeenkomst georganiseerd door de
VVD over de toekomst van de Wintertuin.
De afscheidsreceptie van Jorrit de Regt ,
bouwkundig medewerker en als zodanig
projectleider van de cascorestauratie van
juni 2016
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de Wintertuin. Aanwezig op het Cultureel
Festival. Gesprekken met de wethouders
en ambtenaren die Wintertuin en/of Park
in hun pakket hebben. Door wisseling
van het College gesprekken met de
wethouders Margreet Breukelaar en Kees
Koudstaal, opgevolgd door Erwin Jansma
en Jan Baerends. Overleg met gemeente
ambtenaren: Ton van Hardeveld, Alice
Latuhamina, Mariëlle Jansen en Hans
Knotters. In oktober heeft de Stichting
een plan ingediend voor een mogelijke
bestemming van de Wintertuin.

2015 een extra dimensie gekregen door de
Botanische Fair. Het park zag er goed uit,
mede door de nieuwe borders en het extra
onderhoud. De geplande tentoonstelling
100 jaar Cantonspark kon in december
niet meer gehouden worden. Deze wordt
uitgesteld tot februari 2016. Veel dank gaat
uit naar onze donateurs en vrijwilligers,
zonder hen zouden genoemde activiteiten
niet gerealiseerd kunnen worden.
April 2016
Greet de Lange, secretaris

Terugblik op 2015.
De doelstelling van de Stichting o.a.
grotere bekendheid geven aan de
waardevolle botanische, culturele en
historische elementen in het park heeft in

juni 2016
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