Augustus 2016

Van de voorzitter
Wat gaat de zomer eigenlijk snel voorbij. We hopen nog op een aantal zomerse
dagen want tot nu toe was het weer door zijn wisselvalligheid niet echt geweldig.
Vooral de leden die graag groenten kweken geven aan dat de oogsten daardoor
matig zijn.
Maar misschien krijgen we nog een subliem tweede gedeelte van de zomer.

Verwarmen
Stoken zonder overlast. Omdat de zomer zich
tot nu toe niet altijd van zijn warmste kant
heeft laten zien steken we graag de
bijverwarming in de vorm van open haard of
vuurkorf aan. Houdt bij dat stoken niet alleen
rekening met dat wat u stookt maar ook met
de windrichting en windsterkte.
Meerdere leden hebben aandoeningen die
daardoor van de rook dat uw vuur
verspreid zoveel last hebben dat zij met moeite
kunnen ademen. Wees er dus alert op hoe de rook verwaait en als er dan iemand
komt zeggen dat hij last heeft van uw vuurtje wees hem terwille en pas uw
stookgedrag aan.

Kroos(varen)
Planken in sloten. Toen in dit voorjaar de kroosvaren zijn blaadjes opstak is
oogluikend toegestaan dat sloten met drijvende planken opgesplitst werden in
delen zodat kroosvrij maken en houden mogelijk was zonder dat bij elke
veranderende windrichting het kroos van verderop uit uw sloot weer in uw
slootdeel binnen kwam drijven. Met de toezichthouder op onze watergangen, het
Hoog Heemraadschap is toen besproken dat deze planken, om het kroos onder
controle te krijgen, oogluikend zouden worden toegestaan voor enige tijd.
Kort geleden is, met datzelfde HHR de afspraak gemaakt dat alle in de sloot
geplaatste planken voor 1 oktober aanstaande verwijderd moeten worden.
Wanneer bij de jaarlijkse schouw in oktober nog planken aanwezig zijn kan het
gebeuren dat er door het HHR handhavend, dat wil zeggen,
door het uitdelen van boetes opgetreden kan worden.

Afgesloten tuinen
De afgelopen maanden is het meerdere keren voorgekomen
dat een bestuurslid samen met een reparateur, vanwege
bijvoorbeeld een rioleringsprobleem, op een tuin moest zijn.
Veel tuinen zijn echter met een slot afgesloten en dan

moeten de reparateurs zonder iets te kunnen uitrichten vertrekken.
Uw tuin op slot geeft misschien wel een gevoel van veiligheid maar het kan ook een
belemmering zijn voor goed en snel handelen. Misschien is dit iets om over na te
denken als u de sleutel omdraait bij het weggaan.

Wildernis festival
Op zondag 28 augustus zal de tweede editie van het Wildernis Festival plaatsvinden
middenin polderpark Cronesteijn. Het is een dag vol muziek, theater, workshops,
biologisch eten en drinken en andere bizarriteiten. De organisatie van Wildernis wil
u via deze nieuwsbrief laten weten dat de op- en afbouw zal plaatsvinden vanaf
donderdag 25 augustus tot en met dinsdag 30 augustus.
Lijkt het u leuk om een kijkje te komen nemen op dit prachtige evenement dan kan
dit natuurlijk. Kijk voor meer informatie en festivaltickets op www.wildernisfestival.
nl.
VZ: Ook kunt u informatie over het festival vinden in de mededelingenkast voor de
bestuurskamer. Met de organisatie van het festival is besproken dat er weinig tot
geen hinder voor onze tuinders zal zijn. U kunt gewoon door het park naar en van
ons complex gaan.

Kom ook naar het Oogstfeest 2016 Cronesteyn
Kom je dinsdag 30 augustus ook weer naar het Oogstfeest? Vanwege de minimale
oogsten, doen we het dit jaar iets rustiger aan dan vorig jaar.
Dus: zonder tentoonstelling en veiling van groenten, fruit en andere producten,
maar willen we WEL graag, net als vorig
jaar, een eettafel vol lekkere voor- hoofden nagerechten presenteren en samen
smullen. Verder ruimen we tijd in voor
korte verhalen van deelnemers. Iedereen
die dat wil, krijgt vijf minuten aandacht en
aan het einde van de avond eren we
degene met het mooiste/leukste verhaal.
Wat de organisatoren betreft wordt het
Oogstfeest 2016 dus een eet- en
luisterfeest.
Vorig jaar hadden we een prachtige tafel
vol lekkere gerechten, die leden naar de Oogstavond meenamen. Dit jaar willen we
dat graag herhalen, maar dat kan alleen met hulp van iedereen die mee wil doen.
Kom je ook? Neem dan één van je favoriete gerechten mee (in principe voor vier
personen). Als het mogelijk is verwerk er dan iets in uit je eigen tuin.
Let wel; dat is niet verplicht, maar wel leuk als het lukt. Terwijl anderen kunnen
proeven van jouw recept(en) neem je zelf de proef op de som bij recepten van
anderen! Een logische tip: eet thuis dus tevoren
zo min mogelijk, want als je met een volle buik
de kantine binnenstapt, dan mis je echt iets!
Tussen voor-, hoofd- en nagerecht geven we
leden die iets willen vertellen het podium.
Elk onderwerp mag, als het maar op de één of
andere manier een link met tuinieren heeft en
niet langer dan ongeveer vijf minuten duurt.

Het mag je eigen verhaal zijn over iets wat je op je tuin is gebeurd, maar het kan ook
het verhaal van een ander zijn, of een leuk gedicht, of ... wat dan ook.
De zaal bepaalt aan het einde van de avond wie het beste/leukste verhaal had en die
wint een prijs. De organisatoren doen ook mee, maar natuurlijk buiten mededinging.
Let op: de avond begint al om 19.00 uur. De deuren gaan open om 18.30 uur.
Schotels kunnen worden aangeleverd vanaf 18.00 uur.
We hopen op een grote opkomst en een avond om van te smullen.

Bekendmaking mooiste ‘groene’ tuin van Cronesteyn
De Leidse Bond voor Amateurtuinders (LBA) houdt dit jaar weer een wedstrijd onder
de zes verenigingen. Per vereniging wordt een mooiste tuin gekozen.
Groen tuinieren speelt een belangrijke factor in de verkiezing. Vier leden van
Cronesteyn deden mee aan de wedstrijd. Tijdens het Oogstfeest (30 augustus) wordt
door het LBA bekend gemaakt wie van hen de hoogste score heeft gehaald
binnen onze vereniging. Als je wilt weten wie er heeft gewonnen, kom dan naar het
Oogstfeest!Onze winnaar/winnares doet -samen met de winnaars binnen de andere
vijf verenigingen - mee aan de verkiezing van de mooiste moestuin van Leiden en
wordt tijdens het decembercongres van de LBA dus de opvolger van ons tuinlid
Tiny Monquil, die deze competitie vorig jaar won.

Tuinafval; handige tips van Fred Weber tijdens tuincafé-avond
Penningmeester en tuinlid Fred Weber tuiniert
volgens de groene principes, ook wel natuurlijk
tuinieren genoemd. ‘Afval’ heeft hij niet.
Alles wordt hergebruikt. Donderdag 28 juli
vertelde Fred hoe hij dat doet en wat de
alternatieven zijn. Het scheelt hem veel gesjouw
en bespaart kosten voor middelen als compost.
Wil je meer lezen over Fred’s verhaal onder de
titel ‘Tuinafval; last of lust?’ meld je dan aan op
de facebookpagina van Tuincafé Cronesteyn.

Verbruik leidingwater weer gedaald
Juni en juli zijn ‘goede’ maanden in de grafiek over verbruik van leidingwater op ons
complex. Beide maanden gebruikten we minder ten opzichte van dezelfde maanden
vorig jaar. Goed … het voorjaar was nat en juli was relatief koel en dat helpt
uiteraard in het naar beneden duwen van de verbruikscijfers. Maar toch, kijk nog
eens naar juni 2014 in de grafiek; toen gebruikten we meer dan twee keer
zoveel leidingwater.
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Nieuwe leden
Sinds juni zijn er weer acht nieuwe tuinleden de vereniging binnen gekomen.
De nieuwe leden zijn de dames Van der Reijden (tuinruil H02), Borssum Waalkes
(F16), Jong (F25), Swanenburg (C19) en de heren Plug (C06), Berkant (C18), van den
Bogaart (E19) en de Jong (L18). Allen van harte welkom en veel plezier gewenst met
uw tuin en in de vereniging!

Slecht tuinjaar of valt het toch nog mee?
Er wordt dit jaar over tegenvallende oogsten heel wat gemopperd in de vereniging.
Over nauwelijks opkomende groenten. Over helemáál niet opkomende groenten.
Over slakken … slakken … slakken. Was het vorig jaar een ‘slakkenjaar’ … dit jaar
spant de kroon (tot nog toe en laten we hopen dat we dit volgend jaar niet opnieuw
zeggen). De redactie trof Marijke Drenth vorige week bij haar aardappelveldje aan
het L-pad (zie foto). Nou ja, ex-aardappelveld dan.
De planten hingen er zieltogend bij en dat lag toch echt aan het weer en NIET aan de
zorg die zij aan haar tuin besteedt.
Marijke is niet zo gauw van haar stuk en
ook hierover kan ze gelukkig lachen.
Een overbuurvrouw raakt in het gesprek
betrokken. Hij had gelijke klachten én
resultaten voor wat betreft haar bonenveld.
En een passerende buurman verderop bevestigt het beeld ook voor wat zijn
tomatenopbrengst betreft.
Is dit jaar echt een ‘drama’? Of zijn er ook
leden die juist het omgekeerde ervaren?
Goeie/betere oogst dan voorgaande jaren? Bij de redactie zijn die nog niet echt
gehoord. Wel waren er enkele leden die zich redelijk tevreden toonden, maar óók
zij bevestigden dat de opbrengst duidelijk minder was dan ze normaliter gewend
waren. Wat zijn uw ervaringen? Reageer en laat ons weten of de negatieve ervaring
echt over de hele vereniging wordt gedeeld, of dat we het beeld toch (ietsje?)
kunnen bijstellen.

Doorgeefinterview ‘Geef het stokje door’
Het ‘doorgeefinterview’ is inmiddels op het C-pad beland.
Yvonne van tuin B-10 gaf het stokje door aan Annemieke.
‘De één vindt het een feest om groenten uit eigen tuin te eten, de ander vindt het
prettig om de seizoenen bewust mee te maken, een volgende telt vlinders en vogels op z’n tuintje, voor weer een ander is de tuin een plek om te ontstressen en z’n
yoga-oefeningen te doen, anderen vinden het heerlijk om na een dag tuinieren met
een puzzelboekje in de hand in een luie stoel van het resultaat te genieten. Wat vind
jij het leukste aan het hebben van een tuin op Cronesteyn?’
‘Dit is gewoon mijn huis. Ik voel me hier meer thuis dan in mijn woning. De mensen
zijn gemoedelijk hier en iedereen loopt snel binnen voor een bakkie koffie. En we
doen veel voor elkaar. Mijn buurman doet bijvoorbeeld mijn heg, en ik zorg zo nu en
dan voor zijn kat.’

‘… wat is jouw grootste blunder op tuingebied?’
‘Ik heb een top 3! Ik had voor het eerst uien gepoot. En ik maar wachten tot er groene sprietjes uit de grond kwamen. Maar ik bleek ze veel te diep te hebben gezet, dus
er bleef uiteindelijk een grote bak snot over. En we hebben weleens -dachten webloemzaden gezaaid, nou, dat bleek dus radijs te zijn! En dankzij de moestuintjes van
AH, die m’n dochter in de kas zette, is de kas nu een soort oerwoud geworden, het
blijken 35 tomatenplantjes te zijn die wel heel erg hun best doen …’
‘Wat is je grootste succes op tuingebied?’
‘Ik ben er trots op dat we van het oerwoud dat we hier aantroffen een voor ons supermooie tuin hebben nu en dat we elke dag lachend aangekeken worden door onze
supertomaten, dankzij de moestuintjes van onze dochter Ramona.’
‘Hoe is het zo gekomen dat je hier een tuin hebt? Door familie. Ik heb ‘m nu vier jaar,
we hebben hard aan de tuin en het huis moeten werken, maar het is heerlijk hier.’
‘Er gebeurt van alles op onze tuinvereniging. Zo hebben we bijvoorbeeld de nieuwjaarsborrel, zijn er kaartavonden, Halloween, kinderactiviteiten, we hebben het winkeltje en het tuincafé. Via de informatieborden bij elk pad en voor de bestuurskamer,
De Nieuwe Croniek, de website en de e-mail wordt je op de hoogte gesteld van deze
activiteiten en word je twee keer per jaar uitgenodigd om naar de algemene ledenvergadering te komen. Vind je dat je genoeg geïnformeerd wordt over het reilen en
zeilen en de activiteiten op onze tuinvereniging?’
‘Ja, perfect! Je hebt voor ieder wat wils; de activiteiten van de ontspanningscommissie en de activiteiten van het tuincafé bijvoorbeeld. En soms, en dat vind ik leuk,
komen die samen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de pubquiz, dat vond ik mooi. En
dat zie je ook in het Winkeltje dat ik samen met Yvonne en Leontien en mijn broer
Perry run. De tuinder die van het natuurlijk tuinieren is en de tuinder die meedoet
aan het familievissen en andere activiteiten komen daar samen en maken een praatje. Leuk toch?
Was getekend, Annemieke, C-pad 9.

De Ransuil
Dit keer een bijdrage van Jacqueline en Allart Dekker, tuinders
op het Hortensiapad.
Ransuil jongen op Tuinvereniging Cronesteyn gespot!
De buren op ons pad vertelden ons begin juni dat er in de dennenboom op onze tuin
een nest uilen met jongen zat. Wij hadden nog nooit uilen in Nederland in het wild

gezien en waren die avond dus meteen
paraat om ze in eigen tuin te spotten!
Rond een uur of negen hoorden we ze al,
toen we ons pad kwamen oprijden: een
luid hoog gekerm van 4 jongen.
Die luide bedelroep om eten klinkt als
een piepende schommel.
Onze buurtjes, die het hele seizoen op
het park slapen, vertelden dat de
uilenouders rond zonsondergang vanuit
het polderpark met muizen in hun
klauwen terugkeren op het nest om de
jongen te voeden. De bedelroep gaat de
hele nacht door!
Op één van de volgende avonden,
waarop steeds weer andere
tuinbewoners nieuwsgierig naar de
jongen kwamen kijken, vertelden
sommigen er geen oog dicht van te
kunnen doen.
Maar als je komende winter terugdenkt
aan deze bijzondere gebeurtenis, zal het
de uilen vast en zeker vergeven worden!
Overigens nestelen uilen in oude nesten
van kraaien en eksters, hetgeen in onze

boom ook het geval was. De populatie
wordt daardoor vaak niet opgemerkt en
geringd. De ransuilen maken moeilijke
tijden door, het zijn er veel minder dan
bv. 30 jaar geleden. Wij zijn dan ook extra
trots dat ons volkstuincomplex kennelijk
gunstige broedomstandigheden geeft!
De bijgaande foto’s zijn gemaakt door
Hans Jonker, met dank voor zijn
toestemming om ze te mogen meesturen
met dit artikel.
En Jacqueline en Allart; hartelijk dank voor
dit bericht over de ransuilen!
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