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Van de voorzitter
Het was dan wel geen winterse winter maar op de kalender staat dat ook
zo’n winter op 21 maart voorbij is. De lente gaat beginnen en dit jaar voelt
dat ook zo. En lente betekent dat wij meer op de tuin zijn en er weer
mogen wonen. Het betekent ook dat er weer drinkwater uit de kraan
komt. Soms wordt er onverwacht een probleem met hoofdkraan van
de vereniging duidelijk. Daarom vraag ik u, om net als andere jaren,
ervoor te zorgen dat uw tuin van 19 maart tot 15 mei toegankelijk is.
Volgens ons Huishoudelijk Reglement is afsluiten nooit toegestaan maar om onze
leden ter wille te zijn is deze regeling, in de praktijk,
versoepeld.
Dat niet-afsluiten maakt dat er ingeval van problemen
met de waterleiding ingegrepen kan worden.
Bovendien maakt de TCC over niet al te lange tijd een
controleronde om de staat van onderhoud van de
tuinen te beoordelen.
Ik hoop dat wij op uw medewerking mogen rekenen.
Dan houden ook de bestuursleden voldoende tijd over
om van hun tuin te genieten.

Themabijeenkomst van het AVVN
Twee bestuursleden, Hans en Jan, hebben zaterdag 20 februari een zogenoemde
themabijeenkomst bij het AVVN bijgewoond. Deze keer was het onderwerp “Het
toepassen van de verenigingsregels”.
De bijeenkomst werd vanwege haar juridische expertise geleid door hoogleraar
Marjan Olfers. Haar zeer openhartige en duidelijke uiteenzettingen van diverse
problemen in het verenigingsleven waren echt verrassend.
Onder meer kwamen de navolgende problemen aan de orde: hoe te handelen
wanneer een lid niet aan zijn verplichtingen voldoet, wat zijn de grootste risico’s die
een vereniging loopt, wat te doen als zich te weinig bestuursleden beschikbaar
stellen.
Prettig was dat wij in de gelegenheid waren om met Marjan Olfers een kort maar
nuttig gesprek te hebben over onze aanpak in het geval van langer lopende conflicten met leden. Marjan Olfers oordeelde dat gezien de stappen die wij ondernemen,
wij doen wat moet en kan.
Wij vonden deze bijeenkomst zeer verrassend en kijken uit naar eventuele vervolgbijeenkomsten.
Hans Klink
Jan van der Weijden

tuincafé Cronesteyn 2:
aan de slag met zaden en kweekbakjes!
Donderdag 31 maart staat Tuincafé nummer twee helemaal in
het teken van zaden, kiemen en kweken. Kom en doe mee, want
we gaan vooral zelf aan de slag. Lekker knoeien met grond en zaden. ☺
Voor alle deelnemers staan kweekbakjes (x 24 vaks) klaar. We stellen ons eigen
ideale grondmengsel samen en het Tuincafé stelt gratis zaden beschikbaar van
diverse bijzondere groenten en planten. Mocht je zelf nog over de nodige zaden
beschikken; neem ze mee!
De gratis verstrekking van bijzondere zaden doen we nu voor de vierde keer in het
begin van het seizoen. De keuze is dit jaar gemaakt op basis van vrolijke kleuren
voor de moestuin. Tuinleden Marian Rappoldt en Leo van der Sluijs leggen uit wat je
gebruikt, hoe en waarom en er zijn praktische tips, maar natuurlijk
leren we ook graag van jouw ervaring. De uitleg wordt
deels vooraf gegeven en verder terwijl iedereen bezig is
met zijn/haar eigen bakje. Aan het einde van de avond
heb je je eigen kant en klare kweekbakje, wat je mee naar
huis neemt. Daar kun je verder per dag volgen hoe de zaden
kiemen.
Voor tuinleden van Cronesteyn is deelname aan deze avond
kosteloos. De avond wordt gehouden in onze verenigingskantine
(Boerenpad 1, Leiden). Entree is gratis. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open:
19.30 uur. Afsluiting: 22.00 uur.
Niet-leden zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen. Van hen vragen wij een
bijdrage van 3 euro.

Leidingwater en leidingwatergebruik
De leden van de Watercommissie gingen zaterdag 12 maart weer aan de slag.
De hoofdleiding moest worden getest om te zien of het hele systeem op ons
complex schadevrij de afgelopen winter (nou ja …) heeft doorstaan.
Dat bleek inderdaad het geval. Dit betekent dat zaterdag 19 maart de druk weer op
de kranen gaat en iedereen weer echt aan de slag kan. Voor degenen met een huisje
inclusief waterleiding op hun tuin: let goed op bij het open zetten van de hoofdkraan
of er geen lekkage is. Mocht de hoofdkraan blijken te lekken, dan kun je dit
doorgeven via het formulier wat (net als vorige maand) als bijlage bij deze editie zit.
Wat het gebruik van leidingwater betreft: wees er zuinig mee op en rond je tuin.
Voor velen klinkt dit als een ‘open deur’, maar gezien onze hoge jaarrekening is er
een hele kleine groep grootverbruikers, of een grotere groep die het leidingwater te
gemakkelijk gebruikt voor allerlei doeleinden, inclusief sproeien. In 2015 begon het
bestuur de leden via een grafiek in
deze nieuwsbrief bewust te maken
van het effect van ons gezamenlijk
leidingwatergebruik.
Eind 2015 stelde het bestuur vast
dat voor het eerst de gebruikscijfers waren teruggelopen.
De maandelijkse grafiek zal
ongetwijfeld hebben bijgedragen
aan de bewustwording.

Aangezien ons gemiddeld verbruik nog altijd hoog ligt (gelijk aan het gemiddeld
leidingwatergebruik per woning per jaar) gaat het bestuur ook dit jaar door met het
tonen van de maandelijkse verbruikscijfers. Ter herinnering plaatsen we hierbij nog
even de laatste grafiek van 2015.

Moestuiniercursus van Velt in onze kantine
De afdeling Holland Rijnland van Velt (de Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren) organiseert volgende maand in onze kantine een nieuwe milieuvriendelijke moestuiniercursus. Hoe luxe wil je het hebben? Dichterbij kan niet. De cursus
wordt gehouden op drie donderdagavonden (7, 14 en 28 april). Heb je interesse?
Neem dan contact op met mooktineke@gmail.com.
De vereniging Velt bestaat al 40 jaar. Zij telt in Vlaanderen en Nederland ruim 15.000
leden en 120 lokale groepen. Duurzaamheid staat hoog bij haar in het vaandel.

Overlast loslopende kippen
Het bestuur heeft klachten ontvangen over
loslopende kippen. Vorig jaar was daar al sprake
van en ook onlangs kwam er weer een klacht
binnen. In de voorschriften staat dat ‘scharrel’kippen op ons complex niet zijn toegestaan.
De reden is logisch; op zoek naar voedsel
vernielen de hennen en hanen jonge aanplant.
En uiteraard gebeurt dat meestal bij
buurtuinders. Omdat er al meerdere klachten speelden, heeft het bestuur besloten
met directe ingang de regels strakker aan te halen. Dat wil zeggen: wie officieel nog
geen toestemming heeft van het bestuur om kippen te houden op zijn/haar tuin,
moet die vergunning alsnog en zo spoedig mogelijk aanvragen.
Het bestuur zal een controle-ronde doen over het complex om duidelijk te krijgen
om welke tuinleden het gaat. Bij de afweging of leden wel of geen vergunning
krijgen, zal ook worden gekeken of de hokken (mits hoger dan 1 meter) voldoen aan
de bouwvoorschriften en of de hokken voldoende goed zijn afgesloten, zodat
hennen en hanen niet kunnen ontsnappen.
Heb je kippen en geen vergunning? Wacht dan niet tot het bestuur bij je aanklopt,
maar neem alvast zelf contact op zodat we een en ander goed regelen.

Boom in mootjes
In de vorige editie kon je al lezen dat er in februari een grote wilg achter het
Winkeltje om was gegaan. Achteraf blijkt er toch de nodige schade, onder andere
aan dak en spanten, te zijn ontstaan.
Hopelijk kan alles via de verzekering
worden opgevangen. Dat is één kant
van het verhaal. Een andere kant is, dat
de dikke stam moest worden
verwijderd. Een klus die je niet tussen
neus en lippen door doet.
Een paar leden hadden er flink werk
aan. Eerst de dikke stam met een
boomzaag in moten zagen en daarna de

moten per stuk met de verenigingstrekker wegslepen, want zelfs één moot was te
zwaar om met drie of vier man van z’n plek te krijgen. Dat het is gelukt, kun je zien
als je ons complex oprijdt, want de boom is weg. Maar het heeft de nodige
zweetdruppels gekost van enkele vrijwilligers. Dank aan hen!

Onkruidbrander te huur bij het Winkeltje
Heb je op je tuin last van onkruid tussen de tegels in
je pad? Een van de natuurvriendelijkere manieren van
verwijderen is verbranden. En we hebben een primeur!
In het Winkeltje van onze vereniging kunnen leden
vanaf nu het beste type onkruidbrander huren wat in
Nederland verkrijgbaar is. Je betaalt 15 euro voor een
dagdeel. Dat is inclusief gas. De vlam is krachtig en
strak (gelijk dakbranders werken), waardoor je heel
nauwkeurig op het onkruid kunt richten en de direct
omgeving niet beschadigd. Het systeem is zo bedacht
dat je helemaal niet hoeft te sjouwen en je kunt er
overal in je tuin mee terecht. Het systeem is extra beveiligd, zodat de gastoevoer
automatisch sluit als er al iets mis mocht gaan. Dit betekent natuurlijk niet dat je het
in handen van kinderen kunt geven. Omgaan met vuur vereist verantwoordelijkheid.
Wil je de onkruidbrander huren? Voorkom dan dat je misgrijpt.
Loop dan even binnen bij het Winkeltje en reserveer ‘m. We hebben er maar één!

Nieuwe leden
De doorstroom in onze vereniging gaat ook dit jaar weer gewoon door.
Twee oud-leden droegen de afgelopen maand hun tuin over aan nieuwe leden.
Deze nieuwelingen zijn: mevrouw Houwink ten Cate (tuin F17) en de heer Sayem
(E10). Wij heten beiden welkom in de vereniging en wensen hen veel plezier met
hun hobby!

Gereedschapsavond werd een feest
Sinds ik een spade van koolstofstaal heb,
moet de tuingrond rekening met mij
houden en niet omgekeerd.
En dankzij de essenhouten steel kan ik
ook kracht zetten zonder risico van breuk.
Ja, het is duurder in aankoop, maar uiteindelijk goedkoper. De spa slijpt zichzelf en
wortels zijn geen probleem.
Heb je een braam, dan heb je een
hardstalen vijl nodig om ‘m eraf te
krijgen. Iets anders: gebruik bij slijpen
petroleum. Goedkoop en goed. Deze en véél meer tips gaf Louis Decae tijdens de
eerste Tuincaféavond van dit seizoen. Wil je de rest van het verslag lezen?
Ga dan naar de Facebook-pagina Tuincafé Cronesteyn (https://www.facebook.com/
groups/1495934940662632/).

Tuinbladen doorgebladerd
Het seizoen is weer van start gegaan.
Egyptische ganzen wisten dat eerder dan
wij. Maandag 14 maart zag ik al een stel
met jongen langs een slootkant in
Roomburg! En de tuinbladen jongen nu ook
flink aan. Allerlei eendagsvliegen zullen de
kop opsteken om een graantje mee te
pikken in de markt van tuinliefhebbers. Vaste kwartaalbladen zijn Onze Eigen Tuin en
De Tuin (in vier seizoenen). Ik ben blij op beide een abonnement te hebben want het
zijn het de meest informatieve Nederlandse tuinbladen die ik ken.
Onze Eigen Tuin, lentenummer 2016 heeft het in deze editie vooral over tuinen en
groen in steden. De artikelen gaan over bomen in de stad; exoten die zich laven in
luwe plekken (in de stad); groente in bakken; aardappelen in potten; balkon- en
binnentuinen en kleine stadstuinen. Daarnaast een boeiend artikel over
(de geschiedenis van de) camelia’s, aandacht voor de Haarlemse tuinarchitect
Els Proost en vaste rubrieken als ‘De moestuin’ en ‘De tuin in …’ waarin tips over
werkzaamheden in je tuin.
De Tuin (in vier seizoenen) lente 2016 is, net als de vorige edities, een feest voor het
oog. Het fotomateriaal krijgt minstens evenveel aandacht als de teksten. Maar laten
we ons beperken tot de (voor mij) meest interessante artikelen. Misschien komt het
raar over, maar de ‘Groene Agenda’ vind ik altijd belangrijk, want zover mij bekend,
biedt dit blad als enige zo’n uitgebreide opsomming van tuinactiviteiten in het hele
land. Doorbladerend blijft het artikel over Kasteel Keukenhof, nu een onderdeel van
de voorjaarstentoonstelling, het dichtst in de buurt van Leiden.
Het meest geslaagde artikel gaat over elfenbloemen (Epimedium); een ranke fraaie
bodemplant die je gemakkelijk over het hoofd ziet. Maar ook het artikel Sierkers is
het lezen waard, over de mooiste bloesembomen ter wereld (waar Japanners
grenzenloos verzot op zijn. Ik heb die ‘gekte’ meegemaakt toen ik een paar jaar
geleden in het voorjaar mijn zoon bezocht en met hem door het landschap rond de
berg Fuji fietste, vol rijen bloeiende kersenbomen en nog grotere rijen Japanners
met camera’s en telelenzen).

Gluren bij de buren, aflevering 3
Na de Hoeve Cronesteijn en De Tuin van de Smid
gaan we nu “gluren” bij Huize Weipoort,
(ons beter bekend als Het Klooster), het in 1926
gebouwde kruisherenklooster, dat toen nog
Mater Dolorosa heette.
In maart 1925 kocht de Orde der Kruisheren het
terrein van 1,25 ha. langs de Vrouwenweg aan de
hoek van de Meerburgerwatering in het
toenmalige Zoeterwoude.
De eerste paal werd geslagen en anderhalf jaar
later vond de inwijding plaats. Het zogeheten Studiehuis voor Philosophie werd er
gevestigd. In de jaren zestig kwam de hele Vrouwenweg onder bestuur van de
gemeente Leiden. Teruglopende activiteiten en financiën noopten de orde tot
verkoop van het klooster in 1967 aan de Stichting Gemiva, een organisatie voor
geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Holland. Na de opening in 1969 werden er 95
verstandelijk gehandicapten in het voormalige klooster verpleegd en werd het

klooster omgedoopt tot Huize de Weipoort. Begin jaren tachtig vertrok Gemiva naar
Swetterhage in Zoeterwoude.
De buurtvereniging Weipoort (opgericht in 1981) betrok de twee aan elkaar
gekoppelde bouwketen bij het klooster. De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (nu
DUWO) nam het complex over en vestigde er 97 wooneenheden.
•
Ik word enthousiast ontvangen door Dave, de studentbeheerder van het klooster.
Een functie die hij al enkele jaren heeft en nog even kan doen, want nu is hij bezig
met zijn Master Sociale & Organisatiepsychologie aan de universiteit van Leiden.
Nadat hij afgestudeerd is zal hij het Klooster moeten verlaten.
Als studentbeheerder van het pand is hij het medium tussen de studenten en DUWO
én de contactpersoon voor de Vereniging Bewoners Vrouwenweg.
In het Klooster zijn Dave’s taken voornamelijk; letten op de brandveiligheid en
nieuwe mensen welkom heten, een hele sociale functie in ieder geval.
Maar het leuke is ook dat hij zijn eigen bevoegdheden heeft, dus is hij in staat
geweest om onder andere het internet aanzienlijk te verbeteren.
Ook hing hij licht op bij de fietsen aan de voorkant, voor toch iets meer sociale
controle, en ga zo maar door. “Sharing is caring, toch”, aldus Dave.
We lopen een groot deel van het prachtige pand door (waar nu ongeveer 85
woningen in gebruik zijn) en nog veel van zijn oude glorie bewaard is gebleven.
In elke vleugel en etage zijn 9 studentenkamers, een gezamenlijke keuken en…….
gezamenlijke douches en toiletten! Zijn kamer is ruim en heel sfeervol, maar het
belangrijkste zijn het dakterras en de binnentuin. Op het dakterras heeft hij, met
hulp van enkele medestudenten, een MOESTUIN gecreëerd!
Emmers staan er nu nog in ruststand bij, maar straks gaat de kweek weer beginnen
met veel aardbeien, frambozen, courgettes, peultjes, rucola enzovoort.
Dave:
“Het leuke aan planten is dat ze ergens net als huisdieren zijn, je geeft ze liefde en
voeding en wat water en de rest gebeurt vanzelf. Als beginner was het lastig om
de verhoudingen goed te krijgen, je speelt met grond, welke planten waar moeten
staan et cetera. En dan kom je erachter, zolang je ze maar goed verzorgt groeien ze
wel! Planten vond ik vroeger altijd wel leuk, maar pas sinds ik hier woon is het echt
een ding geworden.
Ik deed dat met een vriend in die tijd, het opzetten kostte wel wat moeite maar
daarna kon je het gewoon laten gaan. Fruit dat je zelf kweekt is zoveeeeeel lekkerder
dan in de supermarkt, het is echt bizar. En dit geldt ook voor groente en dergelijke.
Ergens is de aard van mijn passie ook dat ik een beetje een anti-consument ben.
De supermarkt verkoopt erg veel troep, als je beter weet ten minste.
Bananen en ananassen die permanent groen zijn bij de XL-supermarkt, aardbeien
die proeven als een waterballon. Het is niets vergeleken met wat je uit je tuin kunt
halen. Een tuintje hebben op die manier is erg belonend, ik hoef geen bakken vol
met m’n eigen aardbeien (hoewel dat echt niet erg is).
Dus een moestuin is vrij waardevol, en als iets mislukt, dan hebben we gelukkig
meer zaadjes geplant.“
In de binnentuin van het Klooster, die door alle bewoners gebruikt wordt, staan
appelbomen. Van de appels maakt Dave graag lekkere dingen, zoals natuurlijk
appeltaart. Ofwel ………………………
‘t Klooster is een mooie plek om te wonen.

Onze ontmoeting eindigt met: Dave: “Ik ga erover nadenken om met een paar medebewoners een moestuin op Cronesteyn te nemen.”
Carla: “Ik kom deze zomer beslist nog een keer langs om de dakmoestuin in volle
glorie te bewonderen.”

Informatie over huisvesting van statushouders
Woensdag 17 februari heeft de gemeente Leiden in onze kantine een besloten
informatieavond voor bewoners van de Vrouwenweg en belanghebbenden uit de
directe omgeving georganiseerd met als thema: mogelijke opvang op een locatie
langs de Vrouwenweg van personen die inmiddels van de overheid een verblijfstatus
kregen. Het bestuur van onze vereniging valt onder de groep belanghebbenden en
kreeg een uitnodiging. Twee bestuursleden hebben zich als bezoeker laten
registreren en hebben de avond bezocht.
Besproken zijn de plannen van de gemeente om te onderzoeken wat de
mogelijkheden tot huisvesting van zogenaamde statushouders zijn op negen, door
Leiden verspreid liggende, locaties. Een statushouder is iemand die toestemming
heeft gekregen om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Die toestemming
bevat onder meer de eis dat men zich verplicht tot een intensief en versneld
inburgeringsproces. Naast het versneld leren van onze taal wordt ook aandacht
besteed aan het vinden een juiste dagbesteding zoals betaald of vrijwilligerswerk.
De avond verliep in een tamelijk rustige sfeer terwijl er toch veel vragen gesteld
werden variërend van wat voor soort en hoeveel woningen komen er, hoelang
blijven deze huizen staan, hoe denkt men over de veiligheid met al het extra verkeer
op de Vrouwenweg. Hot items waren ook een eventuele waardevermindering van de
bestaande huizen en de aantasting van het “Groene Hart”.
Om tien uur sloot de burgemeester van Leiden de bijeenkomst waarna hij nog lange
tijd bleef praten met een ieder die wat te vragen had.
De stand van zaken is nu dat in de gemeenteraad vorige week is besproken dat er
voor alle negen locaties onderzoek gedaan gaat worden naar de haalbaarheid van
alle mogelijke aspecten die betrekking hebben op de huisvesting. Met als leidraad de
uitslag van dit onderzoek beslist de gemeenteraad in mei wat de volgende stappen
kunnen en zullen zijn.
Het spreekt vanzelf dat wij als bestuur u op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen via de Nieuwe Cronieck en in dringende gevallen per E-mail.
Jaap van Riet,
voorzitter

Klepper de klep - De ooievaar
Zag ik dat nou goed toen ik vorige week door het Cronesteynpark fietste?
Ja, volgens mij wel! Een ooievaar was het vorig jaar omgewaaide en weer snel
herplaatste nest aan het inspecteren, wat een mooie lentebode! Tijd om mij iets
meer te verdiepen in deze bijzondere witte verschijning op twee hoge rode poten,
waar zoveel mythes omheen hangen. Want wie kent niet de geboortekaartjes met
de ooievaar erop, die aan hun grote snavel een schone luier hebben hangen met

daarin een pracht van een baby? Of in de
moderne versie; de ooievaar die door een
raam gevlogen schijnt te zijn waar een
nieuw mensenkind is geboren.
Zo’n ooievaarsnest is een prachtgezicht
en het is, zowel voor de ooievaars als de
mens, belangrijk dat het in een rustige
en natuurlijke omgeving staat. Zo kunnen
de ooievaars ongestoord aan hun hapjes
muizen, mollen, kikkers en insecten komen
en hebben wij geen last van ‘burenoverlast’. Want als het nest eenmaal wordt
bewoond, gaat het er wat dat betreft pittig
aan toe.
Op het nest verklaren de ooievaars elkaar de liefde door een behoorlijk geluid uit
hun snavels te laten komen. Naast dit snavelgeklepper is er nog meer gedrag dat
niet enthousiast ontvangen kan worden; uitwerpselen, gevallen nestmateriaal,
voedselresten en soms ook een overleden jong kunnen uit het nest worden
gekieperd. Dus verstandig om van een afstandje van al dit bijzonders wat daar
gebeurt te genieten; dan kan het ooievaarspaar rustig samen voor het nest en de
jongen zorgen en krijgen wij geen ongeleide projectielen op ons hoofd.
En dat nest wordt nogal geëmancipeerd beheerd. Beide ouders broeden om beurten
op de eieren en voeden ook beiden de jongen. (Ze zijn overigens ‘nesttrouw’, dat wil
zeggen; zolang zij samen een nest hebben zijn ze trouw aan elkaar).
Een ‘juffrouw ooievaar’ heeft één legsel per jaar met gewoonlijk vier eieren, die na
33 of 34 dagen uitkomen. Na 58 tot 64 dagen verlaten de jongen het nest, waarbij zij
hierna nog 7 tot 20 dagen gevoed worden door de ouders.
Mannetjes en vrouwtjes hebben hetzelfde uiterlijk; een grote, witte vogel, met
zwarte vleugelranden en rode poten en snavel. Formaat; ongeveer een meter van
snavel tot staart en met een vleugelspanwijdte van vaak boven de twee meter.
Eind jaren zestig waren er in Nederland haast in geen velden of wegen nog ooievaars
te bespeuren. Gelukkig is daar toen actie op ondernomen met ieder jaar een
groeiend positief resultaat. Wil je daar meer over weten, kijk dan even bij STORK.
Stork is, naast uiver en eiber, een andere naam voor de ooievaar, maar het staat ook
voor STichting Ooievaar Research & Knowhow. Je kunt daar onder meer lezen hoe
ooievaars overwinteren in warme gebieden zoals in Afrika of ten zuiden van India.
Als zij zich daarna naar ons toe verplaatsen dan nemen zij niet de kortste route.
Zij vliegen liever een flink eindje om, zodat zij over land vliegen, in plaats van over
grote stukken zee; www.ooievaars.eu
Een filmpje over ooievaars die volledig ontspannen hun hapjes eten en op
hun lange poten een wandelingetje maken? Zie https://www.youtube.com/
watch?v=Ln2vJzSSpbY
En een Juffrouw Ooievaar die ‘tegen’ is? Zie https://www.youtube.com/
watch?v=q1AMzS3FFBw

Helpen bij onderhoud bijenperken Irispad?
Het ploegje vrijwilligers voor de bijenperken aan het
Irispad gaan donderdagmiddag 7 april weer voor het
eerst aan de slag. De twee perken worden geschoond
van de laatste winterresten, zodat het jonge groen alle
ruimte en zonlicht krijgt. Vanaf die datum worden de

perken regelmatig (ook weer op donderdagmiddagen) onderhouden. Tussen beide perken staat het
insectenhotel. Ook dat is van de vereniging.
De perken bevatten vooral planten die voedsel
bieden aan vlinders, bijen en andere insecten.
Deze planten worden ook ‘drachtplanten’
genoemd.
Zij bevatten veel nectar en stuifmeel. Van de nectar
maken bijen honing zodat zij de winter doorkomen
en het stuifmeel is vooral voedsel voor de jonge
bijtjes in de korf. In lente, zomer en herfst is het er
een druk gezoem. Ga maar eens kijken/luisteren.
En … als je zin hebt om meer te doen dan luisteren
alleen; kom ons dan af en toe een middagje helpen bij het onderhoud. Je bent van
harte welkom. Na gedane arbeid genieten we op het bankje altijd nog even na van
gedane arbeid. Kortom: het is niet alleen werken wat we er doen; het is ook leuk.
Zin om te helpen? Bel dan Marian Rappoldt (071-5661405).

Introductieavond nieuwe leden
Dinsdagavond 15 maart organiseerde het bestuur de eerste introductieavond van
2016 voor nieuwe leden. Tijdens deze avonden informeren bestuursleden de
nieuwkomers over beleid, regels, afspraken, activiteiten en verplichtingen. En verder
zijn ze vooral ook bedoeld als een leuke onderlinge kennismaking en kunnen
bestuursleden vragen beantwoorden waar nieuwelingen mee zitten.
Negen nieuwe leden en partners moesten bij de start even geduld hebben, omdat
de beamer niet deed wat hij moest doen. De beamer bleef in staking, dus ontbraken
ditmaal de beelden. De vragen gingen dit keer over het (mogen) kappen van
bomen, de tuinwerkbeurten, leidingwatergebruik en de verzekering van tuinhuisjes.
De nieuwe leden kozen voor Cronesteyn vanwege de mooie ligging, fijne
jeugdherinneringen, opvoedingswaarde voor kinderen, bekendheid met het complex
door vrienden die al lid zijn en om bijen te kunnen houden.

Knutselavonden Cronesteyn 2016
Graag willen wij onze leden attent maken
dat er dit seizoen weer een aantal
Knutselavonden worden gehouden in onze
kantine. De eerstvolgende is 24 maart, op
deze avonden kunnen de vrouwen zich weer
helemaal uitleven, ze mogen zelf bepalen
wat ze willen maken of leuk vinden om te
doen.Kijk even op Facebook bij Ontspanning
Cronesteyn voor het programma en voor de
juiste datums.Wij zouden het erg leuk vinden om u op een van de datums te mogen
ontvangen in onze kantine, altijd leuk, ook onder het genot van een drankje.
Aanvang : 19.30 uur
Graag tot ziens!
P.S. Facebook: Aanmelden bij www.facebook.com, daarna zoeken op ‘ontspanning’

Lente!
Meerkoeten zwemmen met takken in hun snavel rond, thuis staan op menig
vensterbank kweekbakjes ongeduldig te wachten totdat ze naar onze tuinen mogen,
de watercommissie is volop aan het testen en uit de wind zitten we alweer heerlijk in
het zonnetje te mijmeren op onze tuinen. Kortom; het tuinseizoen is wederom
begonnen. We wensen iedereen een mooie, gezellige en groene tuintijd toe!

Activiteiten:
Datum 			door 			wat
zaterdag 19 mrt 		
TCC 			
dinsdag 15 mrt 		
Bestuur 		
zondag 20 mrt 		
Ontspanningscie
donderdag 24 mrt 		
Ontspanningscie
donderdag 31 mrt 		
Tuincafé 		
							
zaterdag 9 april 		
TCC 			
maandag 18 april 		
TCC 			
donderdag 21 april
Ontspanningscie
zaterdag 23 april 		
TCC 			
zaterdag 23 april 		
TCC 			

tuinwerkbeurt H-pad en inhaalbeurt
1e Introductieavond nieuwe leden
Paasbrunch
knutselavond
zaden, kiemen, kweken.
Gratis groente zaden
tuinwerkbeurt D- en K-pad
tuinwerkbeurt
knutselavond
tuinwerkbeurt E- en L-pad
snoeihout (10.00 - 11.45 uur)
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