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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf wordt de herfst
langzamerhand zicht- en voelbaar. Onderweg naar
de tuin zag ik een aantal prachtig goudkleurige
berkenbomen en op ons parkeerterrein zijn de
gevallen bladeren niet meer te tellen. Ook is het
aantal auto’s op datzelfde parkeerterrein stukken
minder dan in de afgelopen maanden.
Wanneer je ’s ochtends vroeg op het terrein komt
voelt alles klam aan en is het gras goed nat.
Maar eigenlijk had ik moeten beginnen met het uitspreken van een compliment aan
die leden die gevolg hebben gegeven aan de oproep om voor 1 oktober de in het water hangende balken weg te halen. Het aanwezige kroos sterft nu langzamerhand af
en zakt naar de bodem. Het viel me op dat een enkeling zich in de datum heeft vergist en hopelijk 1 november als datum aanhoudt.
Nu we het toch over in sloot aanwezige zaken
hebben: Denkt u eraan dat het Hoog HeemRaadschap na 1 november weer zijn jaarlijkse
schouw van de sloten op ons complex gaat
uitvoeren! Zij, het HoogHeemRaadschap zijn
onverbiddelijk als het gaat om in de sloten
aanwezige beplanting en in of te ver over de
sloot hangend groen. Laten we er met z’n
allen voor zorgen dat de portemonnee van
onze tuinleden dicht kan
blijven. Eerder schreef ik al dat het duidelijk
is dat er nog maar weinigen op het complex
overnachten en na 31 oktober mag dat zelfs een paar maanden niet meer.
Gelukkig kunt u uw huisje voor de winter grotendeels klaar hebben voor volgend jaar
want het water wordt pas op 5 november afgesloten.
Diezelfde 5 november is de laatste zaterdag openingstelling van de slagboom op het
Edelweisspad.
Wilt u nog zware spullen afvoeren doe
het dan uiterlijk die zaterdag want
daarna gaat de sleutel in de
wintervriezer.

19 november ALV
Volgens onze regels komen we als leden van tuinvereniging Cronesteyn twee maal
per jaar bij elkaar. Eénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar.
Omdat de kalender “herfst” aangeeft is er nu dus sprake van de najaarsvergadering.
Ik kan niet anders doen dan u allemaal meer dan van harte uitnodigen op die
zaterdag 19 november tussen 10.00 en 12.00 uur om aanwezig te zijn bij onze
Algemene LedenVergadering in onze kantine. Er zijn veel dingen gaande op ons
terrein en binnen de vereniging dus kom in grote aantallen en denk en praat mee
met uw verenigingsleden.

Introductieavond nieuwe leden
Donderdag 8 september was de tweede introductieavond voor nieuwe tuinleden
dit jaar georganiseerd. Bij de voorbereiding van deze avond waren de verwachtingen hoog gespannen want we hadden bij de overdracht toch heel wat enthousiaste
nieuwe leden ontmoet. Groot was dan ook de teleurstelling dat op 8 september
de leden van slechts 6 tuinen van hun belangstelling blijk gaven. Van de overige 10
uitnodigingen aan nieuwe tuinleden heeft een enkeling aangegeven niet aanwezig te
kunnen zijn maar het grootste aantal heeft op geen enkele wijze gereageerd.
De organisatoren van de bijeenkomst waren en zijn erg teleurgesteld.

Doorgeef-interview
“Geef het stokje door”
Het stokje is inmiddels op het D pad aangekomen
Ik ben Gerda en zit op het Dahliapad.
Ik heb het stokje gekregen van Annemieke, van het
C pad
“Wat vindt je prettig aan het hebben van een tuin”
Het leukst aan de tuin...alles wat groeit en bloeit,
behalve dan het onkruid...
Alhoewel dat goed is voor de nodige beweging.
Voor de rest vooral genieten .Vooral van onze grote
magnolia boom, wanneer die in bloei staat is de
tuin een roze oase.
“Wat is je grootste blunder op tuingebied”
Ben nog niet zo aan het poten en planten
misschien komt dat nog....
Ik had wel vorig jaar van mijn buurvrouw een
tomaten plantje gehad en die was ik eigenlijk
vergeten. Toen ze kwam kijken hingen er wel aardige trosjes aan en zei “en dat nog
wel zonder te dieven !”. Wist ik veel.
“Wat is je grootste succes op tuingebied”
Nou eigenlijk alles, want toen wij hier kwamen was het flink verwaarloosd.
Je kon de tuin zowat niet in...wij zijn dus al heel blij met dit resultaat.

“Hoe is het zo gekomen dat je hier een tuin hebt
We hadden voorheen een tuin in Gelderland. We vonden het heerlijk, maar wilden
liever iets dichter bij huis en zijn 3 jaar geleden hier terecht gekomen.
“Vindt je dat er genoeg activiteiten zijn en wordt je hier voldoende over
geïnformeerd”
Ja wordt genoeg geïnformeerd.
Ter aanvulling
Gerda heeft een gezellige tuin en houdt ook van gezelligheid.
Ze is ook nog eens heel actief in het verenigingsleven op Cronesteyn.
“Ik doe de kidsmiddag als Tante Dahlia en samen met mijn man zijn we Dahlia en
Clown Ollie, bij de kinderbingo
En ik heb dit jaar met veel plezier de playbackshow gepresenteerd”
Was getekend,
Gerda van Oevern
Dahliapad 25

tuincafé Cronesteyn
September

Na een lange, warme nazomer was het op donderdag 29 september ineens
herfstweer en dat paste uitstekend bij het onderwerp van die avond paddenstoelen.
Hans Adema had graag paddenstoelen meegenomen, maar door de aanhoudende
droogte zijn die nog nauwelijks te vinden. Met 20 bezoekers moest hij het met
een fotoreportage doen en dat was geen straf. Prachtige foto’s en boeiende
verhalen erbij hebben ons veel inzicht gegeven in vooral zeldzame soorten met
nóg zeldzamere, bijna niet uit te spreken namen.
Eén van die zeldzame soorten is gespot in Cronesteyn park vlakbij het spoor de
Zwarte ameniet.
Ook blijken er steeds meer mensen paddenstoelen te plukken voor
consumptie, maar pas op
“Veel paddenstoelen zijn eetbaar, maar sommigen maar 1 keer!! “

Tuincafé Oktober
De PUBQUIZ!!
De UITSMIJTER van het Tuincafé jaar
Na het succes van vorig jaar sluiten we er nu mee af.
Het team dat op Dinsdag 25 oktober de meeste vragen over tuinieren en
de natuur goed beantwoordt, wordt winnaar van deze tweede
Pubquiz Tuincafé Cronesteyn.
Je kunt meedoen met een team van twee, tot maximaal vijf personen.
Dit kunnen medetuinders, familie of vrienden zijn, iedereen is welkom en verzin

vooral een leuke naam voor je team !! Deelname is gratis.
Inschrijven kan tot 23 oktober via de facebookpagina:Tuincafé Cronesteyn
of bij Carla Blesting C25, Jetty Schild B24.of Leo v.d. Sluys E06.en ook nog op de
avond zelf.
De quiz begint om 20.00 uur, de deuren van de kantine zijn vanaf 19.30 open.
De drie teams die bovenaan eindigen, krijgen een leuke prijs en het winnende team
gaat natuurlijk met de fel begeerde WISSELBEKER naar huis !! Vorig jaar gewonnen
door het damesteam “De Muurbloempjes”
Dus kom, als deelnemer of als kijker. Iedereen is welkom.

De Japanse Wijnbes is best
De Japanse Wijnbes? Is dat wel een bes?
Of is het meer familie van de framboos of van
een kleine braam …?
Hoe de familietakken of stambomen ook lopen,
het is een bijzondere struik/-plant die je makkelijk in je
tuin kunt hebben.
De vruchtjes zijn heerlijk zoet en plakken een beetje als je ze plukt. Het lekkerste is
het als je ze direct nuttigt; zo uit het handje, of door de yoghurt bijvoorbeeld.
Het grote voordeel van deze vruchtjes is dat veel meesnoepers op twee of vier
pootjes in je volkstuin deze vruchtjes links laten liggen. Waarschijnlijk komt dit door
de pittige stekels die aan de Japanse Wijnbes zitten.
Rond deze tijd, september oktober, is het eenvoudig de Japanse Wijnbes te snoeien
en stekken te maken. Takken waaraan de vruchtjes hebben gezeten kun je nog
makkelijk zien; deze snoei je weg. Soms zijn dit heel stevige stengels met enorme
stekels. Je kunt deze rond je herfst- en wintergroenten draperen om bijvoorbeeld
slakken tegen te houden.
Takken zonder vruchten laat je zitten, daar komen volgend jaar de nieuwe vruchtjes
aan. Deze jonge takken kun je ook naar de aarde begeleiden, met een steen erop.
Zo maak je stekken die je in het voorjaar kunt
uitplanten. In het tweede jaar gaan ze dan ook
vruchtjes geven.
De Japanse Wijnbes houdt van humus- en kalkrijke
grond, die niet al te vochtig hoeft te zijn.
En, als je bijen-aantrekplanten in de buurt van de
Japanse Wijnbes zet krijg je nog lekkerder ‘bessen’.
Dus bijen trekken zich blijkbaar niets aan van die
stekels!

Nieuwe verenigingsleden
Sinds het verschijnen van de vorige Croniek zijn er weer negen nieuwe leden van
onze vereniging te melden. Het zijn Mevrouw G.P. v.d. Linden (B03), de heer B.
Landstra (K16), de heer E.C.J. de Vos (H12), de heer E. v. Rijn (K04),
de heer A. Kromhout (K25), de heer R. Zom (G03), mevrouw E.M. Bonnet-van As
(E14), de heer R.C. Barends (A11) en de heer M. Chabab (L05). Wij wensen al deze
nieuwe leden veel tuinplezier en een fijne tijd bij onze vereniging.
Mevrouw G.C. Scheltens is verhuisd van C26 naar G16. Voor haar veel tuingenoegen
op de nieuwe plek.

Verbruik leidingwater gelijk gebleven
Bij de vorige opname van de waterstand leek het verbruik van leidingwater ook dit
jaar weer minder te zijn dan in 2015. Maar zo als we allemaal ervaren hebben waren
de maanden augustus en september lekker warm. Dat betekent meestal, en zeker in
september, dat er meer leden op hun tuin blijven wonen dan in andere jaren.
Het volg daarvan is dat op dit moment
maandelijks waterverbruik TV Cronesteyn (in m3)
het verbruik van leidingwater bijna gelijk 1800
is aan dat van 2015.
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Activiteitenkalender
Dinsdag 25 oktober
Tuincafé Pubquiz
Zaterdag 5 november		
Winterafsluiting leidingwater
Zaterdag 5 november
Laatste zaterdagopenstelling slagboom van dit jaar
Zaterdag 19 november
Bestuur: Algemene Najaars Leden Vergadering 		
					
10.00-12.00 uur in de kantine
Zondag 27 november
Ontspanningscommissie:
					Sinterklaasfeest voor de kinderen
Zondag 11 december 		
Ontspanningscommissie: Kerstbrunch
Zaterdag 10 + 17 december
Ontspanningscommissie: Kerstkaarten

Rooseveltstraat 78

