April 2016

Van de voorzitter
We hebben weer drinkwater op de tuin en de slagboom is op zaterdagmorgen weer
open. Kortom het zomerseizoen op tuincomplex Cronesteyn is begonnen.
Dat betekent voor het bestuur dat we aan de eerste ronde
tuincontroles beginnen. Niet om u op de vingers te kijken en
vermaningen uit te delen al is dat laatste jammer genoeg toch wel
eens nodig.
Twee voorbeelden van dingen die de afgelopen weken opvielen:
1.
Op te veel tuinen zit een buitenkraan met mogelijkheid
om een slang daarop aan te sluiten. Zoals u waarschijnlijk
weet is een dergelijke kraan niet toegestaan.
Op nogal wat tuinen is te zien dat de slang de hele winter
lang aangekoppeld is gebleven. Naast het feit dat dit de
kwaliteit van de slang niet ten goede komt kunt u zelf wel
raden wat er in de zomer met die slang gedaan gaat worden.
Het kostbare drinkwater waarvoor wij allemaal betalen wordt verspild over de tuin.
Misschien moeten we er toch maar eens over gaan denken alle leden met kraan met
slangaansluiting een extra waterrekening te sturen.
2. In afwijking van het in het huishoudelijk reglement vastgelegde
wordt gedoogd dat de tuin afgesloten is met een slot of iets
dergelijks. Om een goede controle op water en tuin te kunnen
uitvoeren is er gevraagd de tuin tussen half maart en half mei in ieder
geval niet af te sluiten. Het lijkt erop dat veel leden dat niet gelezen
hebben en zodoende worden de controleurs opgezadeld met veel tijdverlies
omdat ze steeds moeten terugkomen om te kijken of de tuin wel
toegankelijk is.
Het meerjaren onderhoudsplan.
De gemeente Leiden heeft alle tuinverenigingen de verplichting opgelegd om een zgn. MeerJarenOnderhoudsplan te maken. In dat plan
wordt de staat van elk tuincomplex vastgelegd waar het bijvoorbeeld gaat om de
hoogte van de bomen, de toestand van de paden en sloten en de aanwezigheid van
bouwsels met en zonder bouwvergunning. Aan de hand van dat plan zullen eisen
gesteld worden aan de tuinvereniging die een tuincomplex in beheer heeft.
We raden alle leden dan ook aan om goed te bedenken of de bouwvergunning voor
alle bouwsels op uw tuin nog wel in overeenstemming zijn met de huidige situatie.
En zo nodig actie te ondernemen.
Leidse Bond van Amateurtuinders.
Elk jaar ziet u op onze jaarnota een bedrag in rekening gebracht worden als
contributie voor de Leidse Bond van Amateurtuinders, kortweg LBA genoemd.
Wat is die LBA? De LBA is een overkoepelend orgaan dat de belangen van de
amateurtuinders bij de gemeente Leiden behartigt en controleert. In het algemeen

bestuur van de LBA is elke tuinvereniging vertegenwoordigt met een bestuurslid en
een lid van die tuinvereniging. Het algemeen bestuur komt maandelijks bijeen en
behandeld daar zaken die belangrijk zijn voor een vereniging.
Daarnaast wordt er twee keer per jaar een congres gehouden waarop beslissingen
genomen kunnen worden die het hele Leidse volkstuinwezen en elke afzonderlijke
tuinvereniging kunnen aangaan. Een belangrijk punt dat op dit moment speelt is de
compensatie van tuinen die in het verleden door de gemeente opgeheven zijn om
bijvoorbeeld de uitbreiding van Rhijnhof mogelijk te maken.
Wij als tuinvereniging Cronesteyn praten en beslissen mee in de zaken die in dit
congres aan de orde komen, maar dan moeten er wel tuinleden zijn die mee willen
denken en beslissen. Als grote vereniging mogen 6 leden meedenken en beslissen
maar helaas we laten onze stem verloren gaan. Wie, o wie voelen zich geroepen om
mee te denken en te beslissen over tuinieren nu en in de nabije toekomst?
Inlichtingen over wat er van je verwacht wordt kun je altijd krijgen op ons
bestuurs-spreekuur, maar ook als dat uitkomt willen we graag wat over de
werkzaamheden en inspanningen vertellen.

Schervenspreekuur. Antiek uit je tuin?
Soms vind je iets ouds bij graafwerk in je tuin. Witstenen pijpenkoppen zullen velen
van ons wel eens naar boven hebben gehaald. Of misschien oude geglazuurde
tegels, of scherven ervan. Zijn die vondsten bijzonder? Dat hangt van een paar dingen af en die moet je nou maar net weten. Maar ook zonder die kennis bewaren we
ze toch vaak. Als een soort relikwie.
Op de vensterbank van ons huisje, of misschien thuis? Dinsdagavond 26 april
komen archeoloog Dé Steures
(voorzitter Archeologische
Werkgemeenschap Nederland,
afdeling Rijnstreek) en
mogelijk enkele andere
leden van de AWN naar onze
tuincafé-avond.
Zij zullen vertellen over hun
ervaringen met vondsten en
zijn ook erg nieuwsgierig naar
wat jij tijdens het tuinspitten
naar boven haalde.
Neem het mee. Het gaat niet
om het taxeren van waarde,
maar om te zien of we het
verhaal achter de voorwerpen
te weten komen. Hoe oud is het, wát is het en meer van dat soort vragen kunnen Dé
en zijn begeleiders hopelijk voor je beantwoorden.
Verder wordt het restant aan gratis zaden van de vorige editie uitgedeeld, kun je een
‘tuintest’ doen en staat de Weggeeftafel weer opgesteld. Dus als je nog zaailingen,
stekken of dergelijke kwijt wil; neem ze mee en maak er anderen blij mee!
De avond is gratis toegankelijk voor leden en belangstellenden. Het programma
begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De deur van onze kantine is vanaf 19.30
uur open. Kom je ook?

Nieuwe leden
In maart noteerde het bestuur geen nieuwe leden. Daarmee kan dit een bijzondere
maand worden genoemd, want sinds juli 2014 was er een maandelijkse toeloop van
één of meer nieuwe leden. De topmaand was oktober 2014 waarin zes nieuwe leden
werden verwelkomd. Of maart 2016 een incident is, of het begin van een wat
rustiger periode, zal pas later dit jaar duidelijk worden.

Vrijgekomen tuinen
De volgende tuinen zijn beschikbaar voor nieuwe leden: B03, C19, E19, F25, K06,
K07, K19, L11, L24, M04 en M09. Kandidaatleden ontvangen regelmatig per e-mail
een geactualiseerde en iets uitgebreidere lijst, inclusief taxatieprijs voor de eventueel aanwezige opstallen. Onderhandelingen over het overnemen van een tuin verlopen volgens de regels zoals die in het Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen. Het
bestuur bepaalt daarbij wie van de belangstellenden de onderhandelingen met de
scheidende gebruiker mag starten. Dit gebeurt op basis van de plaats op de ranglijst.
Als de aangewezene afziet van de tuin, wijst het bestuur vanuit de belangstellingsregistratie de volgende kandidaat aan die met de gebruiker in onderhandeling gaat.
Ook leden die interesse hebben om hun huidige tuin te ruilen voor een vrijgekomen
tuin, mogen dit ook bij de secretaris melden.

Diefstallen uit huisjes en schuurtjes
Meerdere keren bereiken het bestuur de afgelopen
maanden geruchten van diefstallen uit huisjes en
schuurtjes. Een serieuze melding ging over een fiets,
die in een huisje stond geparkeerd. Hou rekening met
het dievengilde. Inbraakrisico kun je nooit helemaal
voorkomen, maar je maakt het minder gemakkelijk als
je zorgt dat ongewenste bezoekers niet vrij zicht
hebben op wat er in je huisje of schuurtje staat.
En blijf alert op mensen die rondlopen op tuinen
waarvan de gebruiker niet aanwezig is. Dat klopt niet.
Het bestuur stelt het altijd op prijs als je verdachte
dingen meldt.

Tuinbladen doorgebladerd
Twee edities van Groei&Bloei bladerde ik voor de nieuwsbrief door.
De februari-editie is misschien alweer een beetje oud, maar aangezien de
vereniging in die maand altijd een special uitbrengt, is het toch de moeite waard
om ‘m nog even te vermelden. Vooral omdat er een test in staat waarmee je inzicht
krijgt welke soort tuin het beste bij je past. Een goede zet voor degenen die
twijfelen. Zelf ben ik ook zo’n ‘twijfelaar’. Nou ja, in die zin dat ik veel leuk vind.
Maar het is uiteraard geen bezwaar om meerdere tuinideeën op jouw stukje
gemeente)grond uit te werken. Dat kan heel verrassend werken, zolang je maar
zorgt dat ze visueel van elkaar worden gescheiden. Ik ken een paar tuinen op ons
complex waar dat heel mooi is gedaan. Terug naar de test in de februari-editie: deze
ligt tijdens de volgende Tuincafé-avond beschikbaar voor geïnteresseerden.
Ook als je denkt wel te weten wat jouw ultieme tuinsoort is, blijft het leuk om te kij-

ken of de testmakers je daarin volgen.
De maart-editie kondigde de lente al
aan, maar de natuur heeft zo z’n eigen
agenda en dus moesten we nog een
maandje wachten voor het echter
lekker werd. Maar nu is het er en
dat is meteen ook goed zichtbaar.
Binnen één of twee dagen
sprongen overal in de velden
bloemen en boomknoppen open.
De redactie van Groei&Bloei
‘valt’ voor de camellia (pag.12).
Leerzaam is ook het artikel met
tien vragen over goede potgrond
(pag. 18, waarbij ook het RHP-keurmerk weer wordt vermeld – zie ook de vorige
editie van onze nieuwsbrief). Praktisch zijn ook de korte artikelen over basilicum
(pag. 20) en het kweken van eenjarigen (pag. 24).
De rest van het blad mag je zelf doorbladeren, thuis, bij de bibliotheek, of bij onze
vereniging tijdens de tuincafé-avonden.

Winkeltje verhuurt professionele onkruidbrander
Wil je je onkruid tussen je tuintegels kwijt op een milieuvriendelijker manier dan het
strooien van zout of andere verdelgings’troep’? Het Winkeltje heeft een zeer professionele onkruidbrander beschikbaar, waarmee het verbranden van het onkruid
in een mum van tijd is gedaan en zonder dat het veel lichamelijke inspanning kost.
Iedereen is liever lui dan moe nietwaar? Voor 15 euro huur je de brander voor een
dagdeel (ochtend of middag). De prijs is inclusief gasgebruik. Nieuwsgierig? Meer
informatie krijg je in het Winkeltje.

Wistutrouwensdat:

Het Winkeltje ook fittingen verkoopt en dat er 1.5 watt-lampjes in gaan die weinig
stroom verbruiken, maar wel veel licht geven?
Er ook gaskachels kunnen worden gekocht?
Er verse koeienmest beschikbaar is?
Er genoeg tuinaarde op voorraad is?

tuincafé Cronesteyn

Kleurrijk 2e Tuincafé met bloemen- en groentezaden
Het belooft weer een goed jaar te worden voor ons Tuincafé! Ook de 2e avond van
dit jaar werd goed bezocht! Met het thema kleurrijke moestuin gingen we aan de
slag met het zaaien van een aantal originele en mooi gekleurde groenten en
(eetbare) bloemen. Marian Rappoldt had tevoren een leuk lijstje samengesteld van
onmisbare kleuren in je tuin. Haar devies: wees niet te bang en gebruik eens wat
meer oranje en geel! Deze kleuren zorgen voor een vrolijk en zomers accent.
Ruim 25 bezoekers van de avond gingen aan de slag met het mengen van de ideale
zaaigrond. Hiervoor werd een mengsel van zand, kokos-potgrond en biologische
tuinaarde gebruikt. Hiermee werden de gratis verstrekte kweekbakjes gevuld en de

zaden werden zorgvuldig toevertrouwd
aan de aarde. Aan het begin van de
avond vertelden Marian Rappoldt en Leo
van der Sluijs nog wat bijzonderheden
over plantzaden in het algemeen en de
gebruikte soorten in het bijzonder.
Zo ging ieder met een goed gevulde
kweekbak naar huis. Hopelijk zien we
gauw de eerste kiemplantjes verschijnen
op onze Facebook-pagina!
Net als vorig jaar was er tijdens deze
zaai-avond al een blik vooruit op ons jaarlijks oogstfeest. Op 30 augustus kunnen alle
tuinleden hun zelfgekweekte groenten, fruit, boeketten en gerechten presenteren
en worden de waren op onze grootse veiling verkocht. Daar hoor je de komende
maanden meer over.
Nieuwsgierig naar meer foto’s van deze avond? Bezoek dan onze Facebookpagina
‘tuincafé Cronesteyn’.
Irispad-vrijwilligers weer actief

De twee velden met favoriete
planten voor insecten zijn weer
geschoond en de kantlijnen zijn
weer aangebracht.
Dat was nodig want het gras
probeerde terrein terug te
winnen. Oud blad is weggehaald
om licht en warmte doorgang te
bieden naar de nieuwe knoppen,
zowel boven als onder de grond.
Het groei- en bloeifeest kan dus
weer beginnen.
Het groepje vrijwilligers werkt
eenmaal in de maand op
donderdagmiddag twee uurtjes aan de velden. Het zijn gezellige uurtjes én je doet
iets leuks voor de vereniging. Bovendien hoort er altijd koffie (en soms) koek bij.
Krijg je zin om mee te doen?
Leuk! Bel dan even met Marian Rappoldt (071-5661405). Zij is de coördinator.
Natuurspeeltuin
Naast De Tuin van de Smid wordt hard gewerkt aan een natuurspeeltuin voor wat
grotere kinderen. Vanaf mei kan er lekker geravot worden. Rond zeven eilandjes
verschijnen evenwichtsbalken, autobanden en palen in het water. Keurig op al dat
moois je evenwicht houden is vanzelfsprekend een kunst, maar lekker natte voeten
halen maakt het leuk. Er komt een buitendouche om modder af te spoelen.

Het oog wil ook wat - Artisjok
			De oorsprong van de naam artisjok komt uit het Arabisch, het is
			
een distelachtige plant. Door allerlei mutaties en kruisingen van
de kardoen is, sinds de 15-de eeuw, de artisjok ontstaan zoals wij hem nu
kennen. Wil je een stukje exotische allure in je tuin hebben, dan hier wat tips en
informatie.
Het gaat om een vaste plant, die niet tegen te koude winters kan.
Met wat bescherming komt hij onze milde winters van tegenwoordig gelukkig wel
door. Artisjokken hebben zilvergroene, grijze bladeren met
lichte stekels, die niet pijnlijk zijn. De planten worden één
tot twee meter hoog en hebben in de breedte ook wat
ruimte nodig.
Uit zaad artisjokken kweken is mogelijk, maar niet makkelijk. Als je vroeg in het voorjaar bij een aangename
kamertemperatuur aan de slag gaat en de plantjes pas
bij echt warm weer in je tuin zet kun je het eerste jaar
misschien oogsten rond het einde van de zomer, maar
vaak is het eerste jaar nog zonder opbrengst.
In het tweede jaar is de oogst vroeger.
Artisjokken vermeerderen door wortelstokken van oudere
planten weg te halen, heeft meer kans van slagen. Dit kan in april
of november. Je snijdt dan met een mes de beste scheuten, die aan
de buitenkant van de moederplant zitten, met wat loof en een stuk
wortel, af. Doe je dat in april dan kun je de plant het best direct op de
nieuwe plaats van bestemming zetten; artisjokken zijn niet zo dol op verhuizen.
Zet ze wat beschut op een lekkere zonnige plaats en geef hen flink de ruimte.
Neem je in november deze wortelstokken
als stekken, dan zet je deze in potten en laat
ze overwinteren in een niet vochtige kas, of
een kelder, schuur of binnenshuis.
Vanaf half mei mogen ze dan naar hun
definitieve plaats. Omdat de plant na drie
tot vier jaar zijn beste tijd heeft gehad is
stekken op deze manier aan te raden.
In het voorjaar geef je extra veel
voedselrijke (compost)grond, in de zomer
houd je de grond vochtig, maar niet te nat
en in de herfst snoei je de stengels tot 45
centimeter terug. ‘s Winters moet de grond
droog zijn en bij vorst willen de wortels
bescherming. Dit kun je doen door rondom
de plant een laag stro of varenblad te
stapelen of een mand over de plant te
zetten. Maar helemaal ‘dichtmetselen’ is

de bedoeling niet, er moet wel lucht door kunnen komen, dus dit soort maatregelen
neem je alleen als het echt vriest. Door teveel te bedekken kan er rotting ontstaan.
Als er geen kans op vorst is kun je de beschermlaag weghalen.
Staat deze gigant in je tuin om te consumeren, dan oogst je de bloemknoppen als ze
zo groot mogelijk zijn, maar nog wel gesloten. Je snijdt de bloemknoppen met een
stukje steel af en kookt dit in zijn geheel. Na het koken de bladeren één voor één
uitzuigen, bijvoorbeeld gedompeld in een smaakvolle vinaigrette.
In de artisjokbodem zit het hart van de bloem verstopt. Het komt tevoorschijn als je
het harige gedeelte weg haalt. Deze bodems worden bijvoorbeeld verwerkt in
salades. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=5xmy5J3tbqE
Als je in kruidenboeken snuffelt kom je te weten dat er aan het nuttigen van
artisjokken allerlei moois wordt toegeschreven. Let op! Het stimuleert de
spijsvertering, de vitaminen en mineralen in dit goedje zijn talrijk, de bloedsuikerspiegel verlaagt en de gal, lever en nieren ontgiften als je dagelijks een paar maal het
aftreksel drinkt van gekookte bloemknoppen en bladeren. Bovendien schijnt het zo
te zijn dat je na het nuttigen van artisjok enthousiaster aan het liefdesleven
deelneemt. Nou nou.
Voor degenen die liever niet snoepen van deze plant, maar wachten totdat de
magnifieke, reusachtige, diepblauw paarse distelbloemen verschijnen, geniet ervan!
De artisjok is dan niet meer eetbaar, maar de formidabele bloemen, met vaak nog
wat exemplaren van bescheidener formaat aan de zijscheuten zijn een lust voor het
oog.
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TCC tuinwerkbeurt
Ontspanningscommissie knutselavond
TCC tuinwerkbeurt E- en L-pad
TCC snoeihout (10.00 - 11.45 uur)
Tuincafé Archeologische vondsten in je volkstuin?
Bestuur Algemene Voorjaarsledenvergadering
Ontspanningscommissie bloemenmarkt
TCC tuinwerkbeurt F- en M-pad
Ontspanningscommissie knutselavond
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