December 2016

Van de voorzitter
Zoals al vaker ter sprake is gekomen worden er deze winter aanpassingen aan ons
rioleringsstelsel gedaan.
Dat dit gepaard zal gaan met enige overlast is niet te voorkomen maar alle
betrokkenen zijn van plan die overlast tot het minste te beperken.
Dinsdag 6 december is een aantal mensen bezig geweest met het vastleggen van de
huidige situatie en nader onderzoek naar de beste wijze van uitvoering van de
aanpassing. In de week voorafgaand aan die dag is er aan 5 tuinders een bericht
verstuurd met de vraag om toegang tot de tuin en de toestemming om een
zogenaamde hoogtebout te mogen plaatsen. Helaas bleken 2 mailadressen
onbereikbaar en als de berichten wel aangekomen leken te zijn werd er in twee
gevallen niet op gereageerd. Op grond van de reacties is toen besloten dat “Wie
zwijgt toestemt” en dat de nodige werkzaamheden zonder nadere toestemming
uitgevoerd konden worden.

Nieuwjaarsreceptie
Het is een goede gewoonte om als leden van
tuinvereniging Cronesteyn een nieuw jaar met
elkaar te begroeten.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd op onze
nieuwjaarsreceptie op
zondag 15 januari 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
in onze kantine.

Algemene ledenvergadering
Zaterdagochtend, 19 november vroeg op, rustig
ontbeten om vervolgens goed geluimd naar de
Algemene Ledenvergadering te gaan.
Een paar bekenden ontmoeten, een bakkie doen, een vlotte vergadering en dan
weer vroeg naar huis of tuin want er stond niet veel bijzonders op de agenda.
De vergadering had een feestelijk tintje moeten krijgen vanwege het 35 jarige
bestaan van de verenging; er was een heerlijke traktatie voor alle aanwezigen.
Hoe anders verliep deze vergadering.
Het was drukker dan gewoonlijk. Prima, een grotere betrokkenheid is nooit weg.
Direct na aanvang begon het geduvel.
Eén van de afgetreden bestuursleden wilde het agendapunt, bestuur, naar voren
halen want hij had iets belangrijks te vertellen aangaande bestuursaangelegenheden. Belangrijk of niet, het was wat mij betreft een onaangenaam verhaal en ik
kreeg de indruk dat het voormalige bestuurslid vooral zijn gram wilde halen.

Het andere afgetreden bestuurslid deed er nog een schepje bovenop door op de
persoon te spelen. Beide heren deden hun best om te vertellen dat het hen om de
vereniging te doen was, en niet om de persoon. Al met al vond ik het, en naar ik
later begreep velen met mij, een ontluisterende vertoning om je op deze wijze te
laten gelden. Het was kantje boord of we hadden geen bestuur meer gehad.
Merkwaardig was bovendien dat het hoogste woord over dit onderwerp
(bestuur) werd gevoerd door iemand die noch bestuurslid, noch lid van de
vereniging is.
Natuurlijk mag, en kan je van mening verschillen en opbouwend kritisch zijn, echter
in een openbare ledenvergadering als deze dien je je volgens mij, te houden aan
algemene regels van fatsoen.
Het goede van deze ochtend kwam van de voorzitter van de tuchtcommissie die
voorstelde om een werkgroepje te formeren om het bestuursbeleid en de
vermeende aantijgingen te onderzoeken.
Jeminee … we zijn een tuinvereniging met vrijwilligers die hun best doen.
Ik stel voor om ons in het vervolg vooral bezig te houden met tuinieren en zaken die
daar betrekking op hebben. En dat we dat gehakketak en gekissebis voortaan
achterwege laten en nooit meer op de man spelen.
Gelukkig zijn Anne en Jaap niet afgetreden. Ik wens hen en onze vereniging alvast
een aangenamer bestuurlijk 2017 toe.
Een tuinlid

Laatste avond van het Tuincafe 2016 ……….. De Pubquiz !!
Bij binnenkomst van de deelnemers begon de pret al met het uitzoeken van een
petje en het verzinnen van de teamnaam.
Uiteindelijk konden we met 6 (goedgevulde) teams starten met de eerste vragenronde en na de tweede ronde kwam
de stemming er pas goed in, bij het
spelen van Petje op/Petje af.
De derde vragenronde was nieuw in
dit theater, namelijk een fotoronde,
waarbij de juiste foto bij de vraag
gezocht moest worden.
Als alle vragenrondes en nog tweemaal Petje op/Petje af zijn gespeeld,
begint de spanning bij de teams te
stijgen.
We houden iedereen nog even in
spanning, door eerst de loterijprijzen aan de gelukkige winnaars uit te
delen en dan is het zover.
Op de zesde plaats de Tuinkabouters, de vijfde voor de 3D’s, de vierde
voor de Heideroosjes en de derde
plaats voor de Kroonsteentjes
en tweede voor de Brandnetels, die

beiden met een doos bloembolletjes werden
verblijd.
De eerste prijs ging naar De Bezige Bijtjes, die
een oorkonde, een fles bubbels én de
felbegeerde wisselbeker in ontvangst mochten
nemen. Hun naam zal zo snel mogelijk in de
beker gegraveerd worden, na de overwinnaars
van vorig jaar de Muurbloempjes, die hun titel
helaas niet konden verdedigen, wegens het
verwelken van enkele bloempjes.
Al met al een zeer geslaagde avond.

Doorgeef interview : GEEF HET STOKJE DOOR
Het is stil op Cronesteyn.
Af en toe kom ik nog wel iemand tegen, als ik de vogels in mijn tuin ga voorzien van
wintervoer. Maar voor een interview geen goede timing.
De natuur heeft zich al grotendeels in de winterstand gezet en HET STOKJE heeft ook
voor een winterslaap gekozen en wel bij Sofia van Tongeren Edelweispad 13.
Zodra we onze neuzen in het voorjaar weer op het park laten zien, zal het interview
met Sofia plaatsvinden en het stokje daarna zijn weg vervolgen naar het F pad.

				Geen Hoogvlieger - De Fazant
Tsja, u zult wel denken, de decembermaand, wat komt er op mijn bord te liggen?
Dat zou fazant kunnen zijn, maar dan hoop ik dat u ‘m netjes bij de poelier besteld.
Want net als bij kippen, hebben we het bij fazanten over hennen en hanen, omdat
het hoenders zijn. Bovendien staat in de wet dat u van deze dieren en hun nesten af
moet blijven, tenzij u aan de jachtregels voldoet.
Aan het precies beschrijven van de soort die we bij ons op het tuincomplex zien

waag ik mij maar niet, want dit schijnt een mix te zijn van vele soorten en dat gaat
mijn pet te boven.
Wat ik, en u, wel weten, is hoe imposant de fazantenhaan eruit ziet. Met zijn 90
centimeter hoge verschijning in goudkastanje kleur, het diepblauw, de witte band om
zijn nek, de rode lellen op zijn hoofd, zijn sterke snavel, goudkleurige ogen en
enorme staart om mee te pronken staat hij zijn mannetje wel.
Fazanten zijn loopvogels die flinke afstanden kunnen afleggen. Bij dreigend gevaar
kunnen ze ontsnappen omdat ze, zonder een startbaan, plotseling een stuk van de
grond kunnen komen. Echte vliegers zijn het niet.
Bij zonsopgang en zonsondergang gaan ze aan de wandel, op zoek naar eten.
En ja, in onze moestuinen zijn heerlijke zaden, vruchten en insecten te vinden ..., hun
stevige poten halen het lekkers naar boven. Als dat je net gepote tuinbonen zijn is
dat niet leuk, maar vergeet niet dat de fazanten ook slakken eten en af en toe een
muis.
Ze zijn behoorlijk pienter. Zo zorgen ze ervoor dat ze er in de Hollandse winters
warmpjes bijzitten door dicht tegen elkaar aan te kruipen. Hennen en meerdere hanen bij elkaar, dat maakt niet uit, als ze het maar niet koud krijgen.
Ook kunnen ze goed stil zitten en als jij, of een andere bedreiging, te dicht hij hen in
de buurt komt, dan geven ze zo’n ongelofelijk schorre, rauwe kreet dat je er
kippenvel van krijgt. Tegelijkertijd gaan ze in een soort helikopterstart recht omhoog
de lucht in, waarbij hun wapperende vleugels er wel voor zorgen dat je de benen
neemt. De dames fazant gooien er nog een schepje uitgekooktheid bovenop door
een camouflagepak als schutkleur te hebben waar niemand tegenop kan.
En als ze een nest hebben dat gevaar loopt laten ze zien dat ze een diploma
toneelcursus hebben behaald.
Moeder speelt dan dat ze gewond
is en laat één vleugel over de grond
slepen, terwijl ze van haar nest
wegloopt. Zo kunnen haar jongen
snel de andere kant op lopen en zich
schuil houden totdat de vijand
geweken is. Het mogen dan geen
hoogvliegers zijn, slim zijn ze wel!
Nog even over dat broedseizoen, van
maart tot en met juni.
Zodra de eerste voorjaarssignalen

komen gaan de heren ieder apart hun eigen terrein afbakenen, waarbij meerdere
dames gebruik kunnen maken van de voorzieningen; tegen een paar gezinnen op
zijn terrein ziet de haan niet op. Tijd om de eieren in de goed verscholen nesten te
verzorgen en zijn kroos op te voeden neemt hij niet, dat laat hij aan de moeders
over. En die hennen op hun beurt zijn ook niet van het lang vertroetelen van de
jongen; direct uit het ei moeten ze zelf voedsel zoeken.

Kerstbrunch 2016
Zondag 11 december was het weer zover, de kerstbrunch in onze kantine.
Ongeveer 40 leden hadden zich aangemeld om in de uitbundig in kerstsfeer
gebrachte kantine aan te schuiven bij de kerstbrunch. Vooral de leden die voor de
eerste keer deze happening bijwoonden waren diep onder de indruk van het vele
werk dat de kantinecommissie verzet had.
Het leverde vele oh’s en ah’s op.
De kantineploeg had zijn uiterste best gedaan om een
smaakvolle maaltijd te serveren en is daarin, naar ik
gehoord heb, volledig geslaagd.
Dank, ook namens de bezoekers, voor jullie inzet!!

Gratis af te halen:
Op M16; drie fietsenrekken (ijzeren beugels in blok beton)
was getekend Marian Rappoldt.

De redactie van
De Nieuwe
Croniek wenst u
gezellige
feestdagen en
een gelukkig
nieuwjaar toe.
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