Jaarverslag 2017
Het jaar 2017 is in diverse opzichten
een gedenkwaardig jaar geweest.
Twee mensen die vanaf het eerste uur
betrokken zijn geweest bij de Stichting,
Mr. Elisabeth van Doorne en Dr. Huub
van der Aa zijn overleden. In de juni
Nieuwsbrief heeft van allebei een in
memoriam gestaan. Met ingang van 1
januari zijn drie nieuwe bestuursleden
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Een zeer welkome
uitbreiding van het bestuur. Zij hebben
zich spontaan aangemeld en zich
voorgesteld in de Nieuwsbrief van juni.

bureau Arcadië en Hans Knotters
is gestart. Het is de bedoeling de
renovatie in twee i.p.v. vier jaar te
realiseren.

In het kader van het Westerdijkjaar,
officieel gestart door minister Jet
Bussemaker op 10 februari in het
Universiteitsmuseum in Utrecht,
met als thema 100-jaar vrouwelijk
hoogleraarschap , heeft de Stichting
op 24 juni een Westerdijk dag
georganiseerd. Een uitgebreid verslag
hiervan is te lezen in de Nieuwsbrief
van december. Daarnaast zijn
bestuursleden aanwezig geweest bij
allerlei bijeenkomsten in Utrecht. De
voorbereiding van de renovatie van het
Cantonspark is inmiddels in gang gezet.
Een werkgroep o.l.v. Mariëlle Jansen,
namens de gemeente Baarn, waarin
participeren De Stichting Vrienden
van het Cantonspark, Living Story, de
nieuwe exploitant van de Wintertuin,
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De Stichting werkt met vrijwilligers:
bestuursleden, leden van de
beheercommissie, rondleiders en
vrijwilligers werkzaam in het park.
Donateurs en vrijwilligers maken
georganiseerde bijeenkomsten en het
uitgeven van folders, Nieuwsbrieven
etc. mogelijk.
Samenstelling bestuur :

Dit bestuur heeft in 2017 tienmaal
vergaderd. Tevens is via mail
en telefoon regelmatig contact
onderhouden.

Leden beheercommissie:

Vrijwilligers werkzaam in het park:

Voorzitter: Ing. Ruud de Meij

Elke eerste zaterdag in de maand
wordt gewerkt in het park van 10
tot 13 uur, met uitzondering van de
maanden januari en september en als
er sneeuw ligt of vorst in de grond zit.
Een vaste groep van ca. 15 vrijwilligers
is present en enthousiast aan het werk.
De werkzaamheden worden begeleid
door Urja Niet – Graafland en Ruud
de Meij. Met de verantwoordelijke
ambtenaar van de gemeente, de heer
Hans Knotters , is regelmatig overleg.

Leden: urja Niet – Graafland , Ing.
Geertje Bakker- Hanisch ten Cate, Just
Bleekemolen, Maurice Hinterding,
Jkvr. Angelique Bosch van Drakestein,
Drs. Hans Persoon.
Leden van de beheercommissie zijn
vijfmaal op pad geweest om de bomen
in het park te inventariseren met
het oog op de komende renovatie.
Daarnaast zijn zij betrokken bij de
maandelijkse werkdagen.
Coördinator rondleidingen : Urja
Niet – Graafland.
Rondleiders: Ing. Geertje BakkerHanisch ten Cate, Greet de Lange –
Meijer, Tera Naafs en Betty Rootselaar
– Naafs.
Maandelijks van april t/m oktober
worden gratis rondleidingen van
ca. anderhalf uur aangeboden,
afwisselend op dinsdag of
donderdagavond. In de maanden
september en oktober is gekozen voor
een rondleiding op zaterdagmiddag.
Daarnaast is er de mogelijkheid
rondleidingen op verzoek aan te
vragen. Het afgelopen jaar zijn drie
rondleidingen op verzoek gegeven.

Activiteiten gedurende het
jaar waarbij bestuursleden,
beheercommissieleden, rondleiders
en vrijwilligers betrokken zijn.
Naast de reeds boven vermelde
reguliere activiteiten zoals het
uitgeven van Nieuwsbrieven, het
geven van rondleidingen, het
organiseren van iets speciaals voor
de donateurs en belangstellenden
(Westerdijk dag) en voor de
vrijwilligers (picknick op 26 augustus
in het park) , zijn er door het hele
jaar heen activiteiten geweest
waarbij de Stichting betrokken was
of bestuursleden acte de présence
hebben gegeven. De website wordt
actueel gehouden en op facebook is
regelmatig iets te lezen.
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Het begint in januari met de
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente ,
ditmaal met een speciale uitnodiging
i.v.m. de nominatie met twee andere
kandidaten voor de vrijwilligersprijs
2017. Een mooi boeket bloemen
en vereerd met de nominatie,
de prijs € 1000,00 ging naar de
Scouting. In februari de start van het
Westerdijkjaar. In maart aanwezig bij
de herbenoeming van burgemeester
Röell. In april de housewarming van
de toekomstige bewoners van de
hortulanuswoning die helemaal in stijl
zal worden uitgebreid en verbouwd.
In juni de eerste werksessie in het
kader van de renovatie. In augustus
het Westerdijksymposium in Utrecht.
In september deelname aan het
Cultureel Festival. In november
overleg met Monumentenzorg en een
gesprek met de burgemeester over het
vandalisme. Er is contact geweest met
redacteurs van de Baarnsche Courant,
met RTV Eemland en Radio Soest.
Veel publiciteit met name over het
vandalisme en het Westerdijkjaar.
Vooruitblik 2018
Het wordt een spannend jaar
waarin met de renovatie begonnen
gaat worden. Ook wat betreft de
exploitatie van de Wintertuin door
Living Story en wat dit voor het
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park gaat betekenen. De escape
room wordt momenteel uitgetest
maar de aanpassingen moeten nog
gerealiseerd worden. Wij hopen dat
een verzoek aan burgemeester en
gemeenteraad om de naam van een
beroemd Baarnse te laten terugkomen
in een Westerdijkplantsoen of laan
gehonoreerd zal worden. Ook wat
betreft de beveiliging hopen wij
dat onze wensen ingewilligd zullen
worden. Met ingang van april zullen
kinderen van BSO buiten tweemaal
in de maand in het park gaan werken.
Een mooie manier om het bijzondere
van het park al jong te leren. Er wordt
gewerkt aan een gids voor rondleiders.
Heeft het bestuur de nodige
uitbreiding gekregen, het aantal
rondleiders zou ook uitgebreid mogen
worden. Onze penningmeester Wilco
van Dijen gaat stoppen. Gelukkig
heeft zich iemand aangemeld:
Drs. Anneloes Lubbinge , zij heeft
de eerste bestuursvergadering al
bijgewoond en het bestuur is blij met
haar komst. U kunt over haar lezen
verderop in de Nieuwsbrief waarin
zij zich voorstelt. Op een passende
wijze zal t.z.t afscheid genomen
worden van Wilco, die 17 jaar lang de
penningen fantastisch heeft beheerd.
Voor 6 oktober staat een lezing voor
donateurs op het programma. Het is

de toegezegde lezing van over varens
n.a.v. de excursie aan de Hortus in
Leiden in 2016.Wellicht kan dan ook
iets verteld worden over de voortgang
van de renovatie. Het zal u niet ontgaan
zijn dat de Stichting Vrienden van het
Cantonspark weer genomineerd was
voor de vrijwilligersprijs, nu voor 2018
en dat de Stichting ditmaal winnaar is
geworden. Een mooie pluim op de hoed
van allen die zich vrijwillig inzetten
voor behoud en verfraaiing van het

Jonge bloemen van de Cornus causa

Cantonspark en een stimulans om
onverminderd door te gaan.
Maart 2018
Greet de Lange, secretaris
Angelique Bosch van Drakestein,
voorzitter
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