Juli 2017

Zorgen om de TV Cronesteyn van morgen!
Anne Langedijk, Secretaris TV Cronesteyn

Op 11 mei 2017 had het bestuur een oriënterende- /informatie-avond georganiseerd
om de nieuwe leden iets vertellen over de diverse vacatures voor de vele
noodzakelijke vrijwilligerstaken die onze vereniging kent. Van de 35 aangeschreven
tuinleden kregen wij 5 (afmelding e.a.) reacties terug. M.a.w.: geen van de overige
aangeschreven tuinleden was geïnteresseerd in een informatieavond over
vrijwilligerstaken.

Toch jammer……………………………
Toen ik in februari 2012 een tuin toegewezen kreeg was ik dolblij met mijn
paradijselijk toevluchtsoord. Ik had natuurlijk al wel contact gehad met het bestuur,
de penningmeester, de bouwcommissie, de TCC : maar waren dat vrijwilligers?
Ik had er geen flauw benul van en was alleen maar druk bezig voor mijn eigen tuin!
Dat veranderde toen ik in september 2012 de SOS Noodoproep van het toenmalige
bestuur via de mail ontving. Juist door die noodoproep werd ik me er van bewust
dat dit dus vrijwilligers waren die, door hun gezamenlijke inspanning, het voor mij
mogelijk maakten om een tuin te hebben en te houden. Vanuit dat besef ben ik gaan
nadenken over een vrijwilligerstaak.
Omdat ik toen nog 3,5 dag per week werkte met daarnaast mantelzorgtaken, ben ik
niet zomaar in het diepe gesprongen, maar na een gesprek met Nico (oud VZ) heb
ik toch besloten om het secretariaat op me te nemen. Ik moet eerlijk zeggen dat de
combinatie best wel eens zwaar is geweest, maar het was ook vaak een heerlijke
bliksemafleider voor al die regelmatig terugkerende stress op mijn werk!
(en omgekeerd)
Omdat u, denk ik, al vele malen de roep om vrijwilligers voor onze TV heeft gehoord,
wil ik u met een allersimpelst voorbeeld laten zien hoe vrijwilligers werkzaamheden
met elkaar samenwerken voor de instandhouding van onze tuinvereniging en dus
ook onmisbaar zijn voor het voortbestaan van uw tuin!
Stel, de watercommissie houdt op te bestaan: lekkages worden dan niet meer
gerepareerd.
Tsja …, zult u denken dan doe ik het toch zelf?! Maar grote lekkages op de zij- en
achterpaden kunnen voor een forse kostenpost gaan zorgen. En als de TV dan ook
nog eens geen penningmeester heeft kan het zijn dat die forse waterrekening niet
betaald wordt met -het zou zomaar kunnen- een waterafsluiting tot gevolg.
Nou ja, hoor ik u zeggen: wat een overdreven voorbeeld! Toch laat het wel zien dat
bij afwezigheid van bestuursleden en/of commissieleden de machinerie van onze
TV Cronesteyn gaat haperen en kan gaan vastlopen.
Goed, kunt u zeggen: dan besteden we toch alles uit? Dan hebben we nog maar
enkele (onbezoldigde) vrijwilligers nodig om de betaalde krachten aan te sturen.
Maar zo’n forse kostenpost zal niet alleen voor veel tuinleden problemen op gaan
leveren; het zal ook voor veel onrust op de tuinvereniging gaan zorgen.
En we hebben toch juist een tuin om ons te kunnen ontspannen! Nog afgezien van

bovenstaande: welke vrijwilliger wil dan nog zijn vrije tijd kosteloos aan de
vereniging geven?
Genoeg gesomberd; weg met al die doemscenario’s zult u zeggen.
Er is een beroemd gezegde: komt tijd komt raad! Dat denk ik ook wel: ik kan mij
voorstellen dat er heus wel een tuinlid opstaat om de kar, ook voor u, te trekken.
Toch weet ik zeker dat ook dit tuinlid aan u zal vragen:
“Wilt u vrijwilliger worden? De tuinvereniging heeft u nodig!”
De tuinvereniging is naarstig op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers voor de
volgende aandachtspunten:
-HHR/statuten en dossiervorming
-Technische zaken/ MJOP(meer jaren onderhoudsplan)
-Natuurlijk Tuinieren
-Communicatie
Voor bestuursleden geldt dat er 1 x per maand een bestuursvergadering is en
aanwezigheid bij het bestuurs-spreekuur volgens een halfjaarrooster.
Voor vrijwilligers geldt dat de tuinvereniging meerdere commissies heeft waarin
voor de verschillende activiteiten en werkzaamheden in deeltaken samengewerkt
wordt.
Geboden: Een afwisselende vrijwilligersfunctie							
		
Werkzaamheden in deeltijd/op projectbasis mogelijk
		
Gelegenheid tot thuiswerk
		
Huisdieren mogen mee op locatie: mits aan de lijn en plastic zakje mee!

Heet van de pen
Vlak voor deze Nieuwe Croniek de tuinen in gaat kan er een heuglijk feit gemeld
worden. Twee tuinleden hebben toegezegd zich te willen oriënteren in een functie
of taak in onze vereniging.
Als eerste heeft zich gemeld Karin Swanenburg die zich oriënteert als
bondsbestuurslid namens de leden in het algemeen bestuur van de LBA.
Als tweede hebben we, nu de mogelijkheid daarvoor bestaat, Gert Lafeber bereid
gevonden om zich als toekomstig lid van ons bestuur te oriënteren. Wij hopen dat
deze twee leden zich thuis gaan voelen op hun verenigingsplek en de voorlopers zijn
van een stoet nieuwe vrijwilligers.

De schapenhonden van links naar rechts Kees, Frodo en Stapper
Herders van Cronesteyn Een bijdrage van tuinlid Jan-Hein
Ramakers
Zoals de meeste mensen wel
opgevallen zal zijn loopt er sinds
een aantal maanden een kudde
schapen bij ons in het park.
Nu is er wel vaker een kudde een
paar dagen te gast geweest, maar
deze groep jonge dames, want dat zijn het, blijven in het park. Zij maken deel uit
van een begrazingsproject van Schapen Aan Het Werk, welke kudde een ronde loopt
door Leiden, Leiderdorp, Roelofarendsveen, Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en via
Voorschoten weer terug naar Leiden.

Omdat er meer te grazen valt dan er met één of twee kuddes schapen begraasd
kan worden is er begin dit jaar een test gestart om te kijken of Cronesteyn zijn eigen
schaapskudde kon herbergen, en of het mogelijk was de bermen en grasvelden die
niet met maaimachines gemaaid kunnen worden, te begrazen.
De grote kudde bestaat voornamelijk uit Kempische heideschapen, een schapenras
dat erg goed tegen schraal voer kan, en een voorkeur heeft voor droog en een beetje
stug gras. Plus een paar verdwaalde schapen die we hebben opgenomen;-)
Dit schapenras was een aantal jaar geleden bijna uitgestorven, maar door gericht
fokken en met hulp van een grote groep enthousiastelingen is het gelukt om op dit
moment weer rond de 30.000 van deze schapen te hebben, wat voldoende is voor
een gezonde genen poel. En onlangs is er weer eentje bij gekomen.
Hoewel de meeste lammetjes zo tussen kerst en het nieuwe jaar worden geboren
kunnen de schapen het hele jaar door zwanger raken. Dat het aflammeren gepland
wordt rond de kerst heeft er mee te maken dat ze dan op stal staan en het veel makkelijker is om te assisteren bij een lastige bevalling dan midden in een veld.
Bovendien; tegen de tijd dat de kudde weer het op pad gaat zijn de lammetjes groot
genoeg om stukken mee te lopen.
Dat de natuur zich niet altijd laat dwingen bleek 2 weken terug maar weer.
Ik had mijn vroege ronde al gedaan en omdat de kudde erg rustig was en het veld
nog een beetje mistig, had ik er niet heel veel extra aandacht aan besteed. Alles leek
in orde te zijn en ze lagen allemaal nog lekker te slapen of te herkauwen.
Thuis gekomen kreeg is een berichtje met een fotootje en de opmerking ‘tijd voor
beschuit met muisjes’; er bleek die nacht een rammetje te zijn geboren waar ik straal
aan voorbij was gelopen! Hij heeft de naam Keesie gekregen naar de hond die hem
gevonden had. En volgens de traditie die wij binnen onze groep hebben mag degene
die het lammetje het eerst ontdekt hem ook een naam geven. Om het schaapje een
naam te geven hoef je ook geen deel uit te maken van de herdersgroep, degene die
een lammetje als eerste ziet mag hem adopteren en een naam geven.
De schapen die tot de vaste kudde van ons mooie park behoren zijn Mergellanders,
een ander zeldzaam schapenras. Ook zij werden tot een paar jaar terug met
uitsterven bedreigd maar hier gaat het gelukkig nu ook een stukje beter mee.
In Nederland lopen nu drie grote- en een aantal kleinere kuddes van dit ras rond.
En één daar van staat bij ons in het park! Ze zijn daar terecht gekomen via wat omzwervingen vanuit Zeeland, via een stal in Rotterdam en uiteindelijk hier in het park
waar ze voor het eerst echt een hond van dicht bij zagen ... en dat hebben we
geweten in het begin!
Als de schapen gehoed worden met honden dan zijn de honden en de schapen
meestal snel aan elkaar gewend en loopt het bijna als vanzelf, zeker als de lammetjes
die rond de kerst geboren worden gelijk vanaf de eerste dag dat de schapen weer
gaan lopen mee gaan, ze leren het dan bijna spelenderwijs.
Eerst een beetje oefenen op het veld met een goed getrainde hond en later als de
schapen weten wat er komen gaat komen de honden in opleiding er bij en leren de
fijne kneepjes van het vak van de oude rotten.
Toen we de kudde hier in het park kregen was er echter wel even flink werk aan de
winkel. Het was nog redelijk vroeg in het seizoen, wat tot gevolg had dat er niet veel
gras was. Er zaten nog vogels te broeden en de bloemen die zo noodzakelijk voor de

bijen zijn waren nog niet uitgebloeid. Dan zit er dus maar een ding op en dat is elke
dag met de kudde op stap gaan om ze naar een nieuw plekje te brengen en ze aan
het eind van de wandeling weer in hetzelfde vak terug te zetten.
Dat was soms een flinke uitdaging. De schapen hadden geen idee wat die happende
en blaffende beesten van ze wilden. Mijn eigen ervaren hond was met pensioen en
mocht soms wel mee maar kon het drijven niet meer aan
en mijn jongste hond Stapper had soms veel last van een
overdosis aan energie.
Gelukkig stond er wel een groot team van mede
hulpherders klaar om te helpen bij het hoeden, het
verplaatsen van de netten en het helpen om de honden
de fijne kneepjes te leren. Hierbij was de hulp van Border
Collie Scott onmisbaar; Scott loopt normaal wedstrijden
en draait er zijn poot niet voor om even een paar schapen
bij elkaar te zetten. Stapper en zijn neefje Kees die samen
uit dezelfde kennel komen, hebben dan ook veel van hem
kunnen leren. De schapen zijn inmiddels gewend aan de
drukte in het park en ze gaan niet meer voor elke hond
die langs komt op de loopt. Ook kennen ze een aantal
vaste wandelaars die regelmatig langs komen en
weten feilloos kinderen met een boterham voor het
hek te herkennen; schapen leren snel, ze herkennen
zelfs de honden aan hun blaf. Kom ik er met mijn hond
aan, dan weten ze al gelijk ‘mooi we gaan aan de
wandel’ en dat betekent meestal een extraatje in de
vorm van berenklauw, brandnetels of fluitenkruid.
Schapen zijn namelijk verzot op berenklauw en hebben
geen last van de plant.
Waar wij normaal de schapen met enige drang door
een nauwe doorgang moeten sturen, is het dringen
geblazen als ze door
hebben waar ze heen gaan. Vooral het stukje
reigerbos rond de bijenstal is dan populair. Hier
groeit de berenklauw tot wel 3 meter hoog en is er
soms geen doorkomen meer aan.
De honden mogen er niet doorheen omdat die, net
al wij, enorme blaren van de plant kunnen krijgen,
maar voor de schapen is het een traktatie. Ze maken
dan in mum van tijd een heel stuk vrij en gaan er
heerlijk tussen liggen herkauwen als ze zijn voldaan.
Voor brandnetels geldt min of meer hetzelfde; laat
je de schapen een walkant begrazen waar van alles
groeit dan eten ze eerst
zorgvuldig de
brandnetels en bramen
er tussen uit. De bramen gaan met stekels en al naar
binnen en ze hebben er geen enkele last van, pas als alles
op is maaien ze het gras.
Het enige wat ze echt pas eten als er niks anders meer is
zijn de takken van de zuring. Dat lusten ze echt niet.
Op dit moment staat de kudde op het ooievaarsveld.
De jonge ooievaars zijn uitgevlogen, de fazanten zitten

ook niet meer op hun nesten en de meeste beschermde planten zijn uitgebloeid en
hebben hun zaden verspreid. Tijd dus om daar ook het gras te ‘maaien’ en nieuwe
honden, die nog niet met schapen gewerkt hebben, te laten wennen aan het werk
en de commando’s.
Mocht je een hond hebben waarvan je denkt dat hij het in zich heeft, en heb je een
paar uurtjes in de week vrij, dan is iedereen van harte welkom om ons team te
versterken. Voor een klein bedrag kan er een basiscursus en eventueel een
vervolgcursus worden gevolgd in het schapen drijven. En als je die hebt doorlopen
kun je vrijwilliger worden bij de Herders van Cronesteyn.
Ook zoeken we nog steeds mensen die een schaapje willen adopteren omdat het op
dit moment nog niet duidelijk is of de Gemeente voldoende geld vrij wil maken voor
dit unieke project. Zo gaat deze mooie aanvulling op het park niet verloren en blijft
de kudde behouden voor Park Cronesteyn.
Voor sponsoring en adoptie kunt u contact opnemen met www.schapenaanhetwerk.
nl, of via onze facebook groep Herders van Cronesteyn.

Verslag Tuincafé 8 juni 2017
Op deze avond stond het thema
Vlinders centraal. Er werd gestart met
de gastspreker van de avond, Leon
Oltshoorn (IVN). Aan de hand van foto’s
leerde hij ons het verschil tussen de
dag- en de nachtvlinders. Dagvlinders
hebben aan het einde van de antennes
een verdikking, hiermee verschillen ze
van de nachtvlinders. We zagen vele soorten vlinders die
we op ons complex en het park eromheen kunnen
vinden. Daarnaast vertelde Leon op welke planten welke
vlinders te vinden zijn.
In de pauze werden er weer flink lootjes ingekocht voor
de loterij en werden de tafelsklaargemaakt voor de volgende activiteit. De weggeeftafel was weer gevuld, dit keer nietalleen met plantjes, maar ook
met geschilderde vlinderkaarten van tuinlid IreneKurpershoek.
Na de pauze werden de materialen voor het maken van
vlindervoedertafeltjes rond gedeeld en al snel werd er flink op los
geschilderd en geschroefd en ontstonden er fleurige creaties. In de
voedertafeltjes komen buisjes waarin
suikerwater gedaan kan worden en samen met stukjes rijp fruit kunnen we daar
de vlinders mee naar onze tuinen lokken.
De avond werd zoals gewoonlijk afgesloten met de loterij,
waarbij wat prijsjes met hetthema vlinders zaten, maar
ook een cadeaubon voor het winkeltje en een mooie
Pruikenboom.
Tot slot nog een speciaal bedankje voor
Dries, die voor het hout
zorgde voor de vlindervoedertafels, en Clemens van
Bohemen, die ze zaagde en
boorde om te kunnen beschilderen.

Nieuws van het tuincaféteam

tuincafé
Cronesteyn

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Fuchsia,
de mascotte van het tuincafé.
Sinds de start van het nieuwe tuinseizoen is het
team tuincafé uitgebreid! Vol enthousiasme en met
heel veel leuke ideeën willen wij met elkaar de tuincafé-avonden organiseren.
Fuchsia staat bij ons voor ‘rijkbloeiend, vrolijk, kleurrijk en bruisend van energie’.
Met de inspiratie van Fuchsia gaan we aan de slag en zij zal op alle avonden
aanwezig zijn.

Pubquiz Tuincafé 13 juli 2017
Langzaamaan stroomt de kantine van onze tuinvereniging vol met
enthousiaste deelnemers
Om 20.00u hebben maar liefst 11 teams zich ingeschreven!!
De vijf vragenrondes en 3 rondes Petje op/Petje af,
werden met veel plezier
(en zonder hulp van mobiele telefoons of spiekbriefjes) gespeeld.
Vanwege de oplopende spanning, het lachen en de
daarmee gepaard gaande hitte, werd de bar druk
bezocht.
De uiteindelijk behaalde punten liepen niet erg veel
uiteen, maar toch kan er maar één team de winnaar
zijn en dat waren de “Princessenboontjes”, die daarmee de wisselbeker in de wacht
wisten te slepen. Op plaats twee eindigden de “Bezige bijtjes” en héél verrassend
op de derde plaats de “Treurwilgen”, die door
hun blijdschap “Juichwilgen” werden.
Al met al een zeer geslaagde avond en op veler
verzoek……….volgend jaar weer !!!!!!

Het Natuurhoekje
‘Natuurrrrijk!’ Speldenknopje en

reus - Teken en Japanse duizendknoop

Normaal gesproken is Het Natuurhoekje vanzelfsprekend, ‘natuurlijk’, zou je kunnen
zeggen, één en al lof over alles wat groeit en bloeit in -, kruipt, springt en hapt op
onze tuinen, er overheen vliegt en nog meer. Zelfs over een onkruid wordt nog iets
positiefs opgemerkt omdat je er bijvoorbeeld heerlijke pesto of thee van kunt maken en over insecten die je liever niet te vaak op je tuin ontmoet kan nog iets nuttigs
genoteerd worden.
Maar nu, nu is het anders. We hebben een diertje, zo klein als een speldenknopje
op het oog en een plant die zo enorm kan woekeren dat het zelfs in staat is om door
asfalt en cement heen te groeien, met alle gevolgen van dien.
We beginnen met het diertje; de teek. Tijdens warme zomerdagen zoals nu is het

extra opletten. Een teek kan op je vallen via bomen of heggen, maar huist vaak ook op de grond. Zuigt het beestje zich
vast op je huid, maak dan gebruik van de tekentang om hem
te verwijderen en volg de instructies goed op.
Op deze manier kan je veel leed bespaard blijven, want de
gevolgen van sommige tekenbeten kunnen erg vervelend
zijn, in sommige gevallen kun je er zelfs de ziekte van Lyme
door oplopen. Informeer je dus goed, hou je heggen kort en
hou de beet in de gaten. Tekentangen zijn voor weinig geld
te koop bij drogisten en soms ook
dierenspeciaalzaken. Voor meer tips
en informatie, zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme
En nu die woekeraar; de Japanse duizendknoop. Alphen aan
den Rijn heeft er mee te maken en het wordt binnenkort zelfs
een punt van aandacht in de Leidse Gemeenteraad.
Uitgebreide informatie, ook over het bestrijden en in toom
houden van deze plant kun je bijvoorbeeld vinden op http://
www.piccardthof.nl/wb/media/Piet/Japanse-Duizendknoop_-_Factsheet_(1).pdf
Waar het op neer komt is dat de plant bijzonder sterk is, niet
kieskeurig is wat betreft grondsamenstelling, en meters onder
de grond zijn enorme wortelstelsel heeft. ’s Winters lijkt de
plant boven de grond verdwenen te zijn, maar in het voorjaar
schiet hij uit en wordt hij zonder steun met gemak minimaal
een meter hoog. Van juli tot en met september bloeit de
plant. De wortelmassa wordt zo dicht, dat andere planten
totaal geen kans meer maken en de kracht ervan is zo groot
dat het asfalt en funderingen kan laten breken.
Kortom; dat moeten we niet hebben. En nu wil het geval dat
we sinds kort de plant rond onze tuinvereniging juist wél
hebben, onder andere achter het winkeltje. Dus mensen,
signaleer je ‘m, wees alert en handel!
Tot slot een ingewikkeld en wellicht tegenstrijdig puntje en
ter overweging … Teken kunnen de ziekte van Lyme
veroorzaken. Als je informatie leest over natuurlijk genezen,
wordt nu juist de Japanse duizendknoop aangeraden als
bestrijder van deze ziekte …,
zie http://www.lymenatuurlijkgenezen.nl/ziekte_van_lyme.htm

Drinkwaterverbruik
Het grafiekje met het drinkwaterverbruik over de afgelopen jaren bekijkend valt het
op dat er dit jaar in de maanden mei
en juni een behoorlijke stijging van het
verbruik is geweest. Het zou mooi zijn
als we met z’n allen die stijgende lijn in
de rest van het jaar weer kunnen ombuigen naar een dalende lijn. Misschien
is aan het eind van dit jaar het aantal
gebruikte kubieke meters dan weer
lager als in de voorgaande jaren.

KidsBingo
Woensdagmiddag 12 juli, een opgewonden drukte in onze
kantine. Wat was er aan de hand?
Zo’n twintig kleine tuindertjes hadden zich met hun
begeleiders verzameld om het zomerseizoen te open met
de KidsBingo. Er werd onder leiding van twee van onze
enthousiaste vrijwilligers
geschrapt dat het een
lieve lust was.
En niet te vergeten de blijheid als een jong
tuinlid de gevraagde rijtjes als eerste compleet
had. Kortom een geslaagde bingo!!
Kijk maar eens naar de foto’s.

Uit de bestuurskamer
Brandveiligheid
Zo’n twee jaar geleden heeft een brandweerman in onze kantine een voorlichting
gegeven over brandveiligheid in tuinhuisjes en daaromheen (aan elkaar?).
Eén van de belangrijke dingen daarbij is de bereikbaarheid van een plek waar
mogelijk brand is. In het kader van die bereikbaarheid is er gesproken over het niet
afgesloten mogen zijn van tuinen maar ook dat een tuinhuis of zelfs een schuurtje
rondom vrij moet staan. Als je nu een rondje over ons complex maakt zie je veel
tuinhuisjes en tuinen die niet aan die belangrijke voorwaarden voldoen.
Het valt te verwachten dat in het definitieve Meer Jaren Onderhouds Plan dat door
de gemeente verplicht wordt gesteld aan die bereikbaarheid strenge eisen gesteld
gaan worden.
Hierbij dus een oproep om weer eens kritische te kijken hoe het met de
bereikbaarheid in geval van calamiteiten op uw tuin gesteld is.
Bovenzijde beschoeiingen
Van een paar leden hebben we een melding ontvangen dat de bovenste, liggende,
plank van de beschoeiing in hun tuin gebreken vertoont.
Dat kan bijvoorbeeld gaan om een slechte plek of een beschadigde plank.
Het is de bedoeling die beschadigingen in de herfst of soms beter in de winter te
herstellen. Het heeft echter weinig zin om plaatselijk herstel uit te voeren als erop
meer plaatsen schade aan onze beschoeiing bestaat. Daarom het dringende verzoek
aan al onze tuinders om voor 12 augustus aanstaande de bovenste plank van de
beschoeiing goed zichtbaar te laten zijn. Dat maakt het mogelijk dat onze
onderhoudsploeg een goed beeld krijgt van het te bestellen materiaal en de
hoeveelheid werk die er is.
Bosmaaier
Via de TCC is de vraag al gesteld en één lid heeft zich daarvoor al gemeld, maar
welke van onze leden willen een cursus bosmaaier gaan volgen? Op die cursus, die u
op kosten van de tuinvereniging kunt volgen, leert u om te gaan met een bosmaaier
zodat u daarna tijdens de werkbeurten in voorkomende gevallen daarmee aan de
gang kunt.
Belangstelling melden kan via de mail van de TCC: tcc.tvcronesteyn@gmail.com

Riolering
De aannemer van de rioleringsaanpassing heeft doorgegeven dat de
werkzaamheden waarschijnlijk 21 juli afgerond zijn. Een lange periode met soms
overlast en geluidshinder ligt dan hopelijk achter ons. Mogelijk resten er nog wat
kleine probleempjes met betrek tot de riolering, maar zoals het er nu uitziet
moeten die via- of door de gemeente Leiden opgelost worden.
De schade aan de paden en het vervangen van het tijdelijk straatwerk zullen
uitgevoerd gaan worden zodra de ondergrond voldoende, zoals dat heet, is
ingeklonken.
Omringend bosplantsoen
Soms worden ze gezien maar niet altijd, leden die snoeiafval en maaisel van hun
tuin in het ons complex omringende bosplantsoen dumpen.
Er zijn daar bijvoorbeeld nooit coniferen aangeplant en toch ligt er vaak
snoeiafval van die groenblijvers. Als de vervuiling te groot is naar de zin van de
gemeente wordt er een opruimactie uitgevoerd waarvoor de tuinvereniging, dus u
als leden, de rekening gepresenteerd wordt. Kortom voer snoeiafval en ander
tuinvuil op de juiste manier af.

Rooseveltstraat 78

