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Begroting 2015:
product van scheidende penningmeester en opvolger
Anderhalf uur, inclusief pauze. Dat was de tijd die het bestuur en de (ongeveer 40)
tuinleden nodig hadden om de agendapunten van de Algemene Najaarsvergadering
op de laatste zaterdag van november af te handelen. Hieronder een greep uit de
punten die werden behandeld.
Fred Weber presenteerde de begroting 2015 omdat hij - na afsluiting van het
lopende boekjaar - het penningmeesterstokje van Aad Riethoven overneemt.
Fred complimenteerde Aad voor de goed opgebouwde begroting van 2014, dat zijn
werk voor 2015 gemakkelijk had gemaakt.
De begroting werd zonder aanpassingen goedgekeurd na een korte discussie over
het verhalen op oud-leden van de kosten voor afvoer van achtergelaten vuil.
Vanuit de zaal werd geopperd voor instelling van borgsommen zodat de kosten op
de veroorzakers kunnen worden verhaald. Voorzitter Jaap van Riet meldde de
vergadering dat het bestuur al bezig is uit te zoeken of dit de goede oplossing is.
Een ander kort discussiepunt binnen financiën ging over de extra inkomsten die de
vereniging incasseert, omdat zowel scheidende, als nieuwe leden een volledig jaar
contributie betalen. De vergadering ging na uitleg door zowel Fred als Aad akkoord
met dit beleid van (soms) dubbele opbrengst. De suggestie uit de zaal kwam om
deze extra inkomsten te gebruiken voor opvang van kosten zoals vuilafvoer.
Fred meldde dat dit al gebeurt en Aad legde uit dat die extra inkomsten relatief zijn.
Deels compenseren ze ook de kosten van tuinen, die één jaar (of langer) leeg staan.
Voor de rest van de vergadering was vooral voorzitter Jaap van Riet aan het woord.
Hij legde uit dat er volgend jaar kritischer wordt gekeken naar het schoonhouden
van sloten. Degenen die dat niet doen, lopen de kans dat de vereniging het
probleem oplost door een maaiboot op hun kosten in te huren.
Jaap meldde ook dat de gemeente het komende jaar de riolering op ons complex
gaat verbeteren. Dit gebeurt door het aanbrengen van een aantal extra buizen en
elektrische pompen langs het Boeren- en Edelweiss- en Irispad.

De overlast voor de tuinders is minimaal, omdat de nieuwe onderdelen BUITEN de
tuinen komen te liggen (dus aan de andere zijde van de paden).
Na aanleg ervan vervalt de functie van de huidige putten, die BINNEN een aantal
tuinen liggen (een klein voordeeltje voor de betrokken tuinleden).
Jaap vroeg aandacht voor de veranderde verkeerssituatie bij de Lammebrug, waar
Rijkswaterstaat de vrije busbaan toch weer opnieuw voorrang heeft gegeven op het
overige verkeer. Een maatregel die de situatie er niet veiliger op maakt. Let dus elke
keer goed op als u de busbaan wilt oversteken!

Goed (geslepen)
tuingereedschap als opening
Tuincafé-seizoen
Hier alvast een datum om in je ageda
te noteren: dinsdagavond 24 februari.
Dan opent Tuincafé TV Cronesteyn
haar eerste seizoen met een
presentatie tuingereedschap van
topkwaliteit door Louis Decae, van
het bedrijf De Tuinheeren.
Louis is één van de twee oprichters
van dit bedrijf, gevestigd in Krimpen
aan de Lek. Vorig jaar opende hij met
veel succes ons seizoen. Er was vraag
om dit te herhalen. Dat doen we dus. Ditmaal echter niet op een donderdag- maar
op een dinsdagavond. Hopelijk biedt dat kansen voor leden die vorig jaar niet konden komen.
Net als vorig jaar zal Louis met veel ervaring én humor uitleg geeft over het nut van
de diverse meegenomen materialen. Natuurlijk kun je die avond ook
gereedschappen bij hem kopen. Louis eindigt weer met een korte workshop slijp- en
onderhoudstechnieken, zodat je in maart je tuinwerk met optimaal materiaal kunt
startten. Het is dus vooral de bedoeling dat je eigen gereedschap meeneemt, dat rijp
is voor een slijpbeurt.
Vorig jaar bleef de workshop beperkt tot snoeischaren. Ditmaal zetten we dit
onderdeel breder op, zodat degenen die vorig jaar al meededen, dit keer toch weer
iets nieuws kunnen leren. Neem dus naast snoeischaren gerust ook spaden of ander
gereedschap mee, dat een slijpbeurt verdient. Louis zal adviseren en bijvoorbeeld
laten zien waarom je steekspaden en spitspaden niet aan dezelfde zijde moet
slijpen.De avonden van Tuincafé TV Cronesteyn (opvolger Jan de Bruin-Tuinlezingenseries) worden gehouden in onze eigen kantine en zijn gratis toegankelijk voor
iedereen. Om 19.30 uur openen de deuren. Om 20.00 uur start de presentatie.
In de pauze organiseren we een loterij om de kosten van deze en volgende avonden
op te vangen.
Meer informatie over De Tuinheeren: www.detuinheeren.nl

tuincafé Cronesteyn

Gelezen: winteredities tuinbladen
Als je van lezen (over tuinen en tuinieren) houdt, dan
valt er in deze wintertijd toch nog het nodige te
genieten en aan ideeën op te doen voor het volgende
seizoen. Overigens verschijnen lang niet alle
tuinbladen in de winter. De meest commerciële bladen
laten het er dan bij zitten. Niet interessant. Er valt niet
gemakkelijk te scoren (lees: te verdienen). Zij wachten
tot de lente op de drempel staat en schieten dan de
grond uit.
Maandbladen als Groei&Bloei; kwartaalbladen als
De Tuinliefhebber, De Tuin (in vier seizoenen) en Onze
Eigen Tuin (OET) vallen wél in deze maanden in uw
brievenbus. We hebben ze voor je doorgebladerd.
Hieronder wat items per blad.
Groei&Bloei bundelt altijd de november-decemberedities tot één exemplaar.
Daarbinnen passen artikelen over de herfst én over kerst. En véél tips over van
alles en nog wat. Bijvoorbeeld over de toepassing van bollen in je tuin (gebaseerd op
een nieuw boek van Jacqueline van der Kloet). Met de foto’s erbij kun je nauwelijks
wachten tot de winter teneinde is (ook al moet ze officieel nog beginnen).
En wat te denken van het artikel over de olijfwilg?
Wilgen mogen niet op ons complex. Maar de olijfwilg groeit in struikvorm (en is
decoratief omdat ‘ie wintergroen is). Misschien een buitenbeentje? Of natuurlijk in
je thuistuin, daar gelden andere regels. Twee leuke artikelen: bomen die ademen
onder water en … over huismuizen. Wist je dat ze kunnen zingen?
De Tuinliefhebber blikt terug op het internationale congres en het succes ervan, ook
op landelijk beleidsniveau. Dat laatste is een felicitatie waard! Onze hobby komt
beter in de spotlichten. Verder aandacht voor een (voor kinderen) veilige tuin.
Denk daarbij aan niet-giftige planten en het goed opruimen van
bestrijdingsmiddelen. De redactie bracht ook een bezoek aan Hoek van Holland,
waar de winnaars wonen van de wedstrijd Zoemende Zomertuinen; een wedstrijd
die AVVN en Greenpeace samen organiseerden. En … ben je niet vies van wormen?
Gerda Bosman schreef het artikel ‘Bouw je eigen wormenflat’.
De Tuin pakt uit over het ultravroeg bloeiende plantengeslacht Helleborus en kijkt
alvast vooruit naar de opening (april 2015) van de botanische tuin(en) De Kruidhof
in het Friese Buitenpost. Je kunt ook wegdromen in het artikel over ‘rosulate’ violen
(viooltjes die in eerste instantie vetplanten als huislook lijken vanwege hun
rozet-vorm, vandaar hun benaming). Ze groeien uitsluitend in Patagonië.
Waarom? Ga het artikel lezen en geniet ook van de prachtige foto’s die de redactie
altijd weer weet te vinden. De Tuin sluit af met drie pagina’s meldingen over
tuin-activiteiten door het hele land.
Onze Eigen Tuin is het met ons eens: in de winter valt genoeg te genieten van de
tuin. De artikelen zijn altijd praktisch ingesteld. Wintersnoei en bollen planten
(voor de vorst), nestkasten en insectenhotels plaatsen, bijen stimuleren,
vermeerderen van planten; het staat er allemaal in. Bijzonder is het artikel over een
Nederlands echtpaar dat vanaf 1863 tien zomers door Europa reisde en hun
herinneringen vastlegden in een herbarium. Miek Zwamborn kocht het ooit op een
beurs en herhaalde de reizen.
Het AVVN-blad ontvangt elk tuinlid op zijn/haar woonadres. De overige tuinbladen
vind je in principe in elke goede tijdschriftenwinkel. Sommige vind je ook in het
assortiment tijdschriften in de Leidse bibliotheek.

Sponsor Bouwmaat XL nu dichtbij
Groothandel Bouwmaat (onze sponsor) vestigde zich dit jaar aan de
Rooseveltstraat in Leiden, tegenover de Sligro en werd daar ruim tweemaal zo groot
(4600 m2) als de oude vestiging in Leiderdorp. Vandaar de toevoeging ‘XL’ op de
naam. Tuinlid Ruud Nieuwenburg is er de vestigingsmanager. Een razend druk jaar
ligt achter hem, maar aan zijn humeur valt dat niet te merken.
Een lachende Ruud: ‘Ja, m’n tuin schoot er zo af en toe bij in, maar ja, werk gaat nu
eenmaal vóór de hobby.’
Hoewel de recessie de afgelopen jaren flink huishield in bouwland, zag Ruud zijn
bedrijf groeien. Tegen de klippen op zogezegd. Volgens Ruud heeft dat voor een
belangrijk deel te maken met zijn enthousiaste team van vakmensen die de klanten
altijd goed bijstaan.
‘Eigenlijk zijn we verhuisd voor de
tuinvereniging,’ grapt Ruud, om dan
serieus verder te gaan: ‘De groei en een
betere bereikbaarheid waren belangrijke
argumenten.
In Leiderdorp konden we niet uitbreiden.
Leiden was een prima oplossing.
Het gaat natuurlijk om onze klanten; méér
winkelruimte, méér parkeerruimte en
méér aanbod (14.000 artikelen) die ook
nóg beter is afgestemd op de wensen van
de klanten.’ Nieuwsgierig? Als lid van onze tuinvereniging ben je van harte welkom
om de ‘Bouwmaat XL’-vestiging te bezoeken. Ruud: ‘Omdat wij een groothandel zijn
voor bedrijven en geen particulieren toelaten, is het noodzakelijk dat je bij de ingang
even meldt dat je via tuinvereniging Cronesteyn komt.’

Drie leden in top tien tuinkeuringen LBA 2014
Drie van onze leden die zich in de zomer aanmeldden voor de tuinkeuringen van de
Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA), eindigden bij de top tien. Sylvia Bruinewoud
en Joan Aarts (L22) werden zesde op de ranglijst met 113 punten.
Een prima resultaat! Als negende
eindigde de familie Laterveer
(Gerberapad 09). Zij kregen 102 punten
en werden direct gevolgd door
Eta Woudenberg (Dahliapad 30) met 101
punten.
Ook dat is het vermelden waard.
Frank Kappé (Ons Buiten) mag zijn tuin
op Ons Buiten de mooiste volkstuin van
Leiden 2014 noemen en TV Roomburg
kreeg de titel ‘mooiste complex 2014’.
De winnaars van de keuring werden
donderdag 11 december jl. in het
zonnetje gezet tijdens het 72e congres
van de LBA, dat werd georganiseerd in onze kantine. In totaal hadden 34
volkstuinders zich voor deelname aan de verkiezing aangemeld, waaronder diverse
leden van onze vereniging. Kappé, de individuele winnaar, ontving een waardebon
uit handen van de coördinator van de verkiezingen, LBA-bestuurslid Annemarie

Klijnsmit. Het bestuur van Roomburg kreeg als winnaar van de complexen-keuring
een kunstwerk aangeboden, opgebouwd uit allerlei oud tuingereedschap.

Bloemen voor Aad
De bestuursvergadering van december was de laatste vergadering waaraan
Aad Riethoven als eerste penningmeester deelnam. Na vele jaren trouwe dienst
heeft hij gekozen voor wat meer (welverdiende) rust. Het komende jaar verleent hij
nog wel hand- en spandiensten aan
opvolger Fred Weber.
Tijdens z’n laatste vergadering kreeg
Aad alvast een fraai boeket bloemen
uit handen van voorzitter Jaap van Riet.
Het echte afscheid nemen we uiteraard
tijdens de Algemene (voorjaars)
Ledenvergadering 2015. Maar voor nu
alvast een oprecht: dankjewel Aad!

Woensdag 3 december overleed tuinlid Ab Gertenaar van tuin H06. Dinsdag 9 december vond de crematieplechtigheid plaats in Rhijnhof.
Ab maakte samen met zijn vader deel uit van de Bouwcommissie. Samen met zijn
broer heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de wijze van taxeren van tuinhuisjes,
zodanig zelfs dat hun manier als voorbeeld gebruikt werd door de AVVN. Daarnaast
was hij als lid van de Bouwcommissie ook adviseur voor veel tuinleden bij het maken
van een tekening en het aanvragen van een bouwvergunning.
Eerst vooral bij nieuwbouw en later, toen de bouwijver wat afgenomen was,
adviseerde hij regelmatig over verbouwingen.
Ook, toen hij de beschikking had over wat meer tijd, is Ab deel gaan uitmaken van
onze onderhoudsploeg. Belangrijke klussen waar hij de voortrekker in was zijn
onder andere de verbouwing van het winkeltje, de commissiekamer en ontelbaar
veel andere verbeteringen en veranderingen.
Bovendien hebben veel leden van zijn ervaring en kunde gebruik mogen maken door
de adviezen die hij graag gaf. Niets voor vereniging of leden was hem teveel.
Het was dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat Ab in 2013 tot Lid van
Verdienste benoemd werd. Een lid van verdienste is vrijgesteld van verenigingstaken
maar bij Ab betekende het dat er een schepje bovenop ging.
We zullen hem missen en wensen zijn vrouw Anneke en hun kinderen de komende
tijd veel sterkte. Kaarten en reacties kunt u sturen naar het correspondentieadres:
Muiderkring 70, 2332 BP Leiden.

Winterwarmte -Het roodborstjeDoor hun kleur en vriendelijkheid brengen
roodborstjes ’s winters warmte op de tuin. De meeste
winterroodborstjes die je momenteel op de tuin kunt zien zijn een
tijdje geleden uit Scandinavische landen vertrokken om het hier minder koud te
hebben. De roodborstjes die in de lente en zomer hier waren zijn rond december al
naar Spanje en andere zuidelijke streken gegaan. In de lente vertrekken de Zweedse
en Noorse exemplaren weer naar het noorden en arriveren de vogels die in
Zuid-Europa de winter doorbrachten weer in onze tuinen.
Er worden heel wat kilometers afgelegd.
Veel tuinders houden van roodborstjes. Dit komt vast door hun uiterlijk, iets kleiner
dan de huismus en zijn oranje borst die het hele jaar door onze tuinen en harten
verwarmd. Maar misschien komt de liefde ook omdat roodborstjes contact maken
met mensen. Ze zijn absoluut niet schuw. Ben je wat planten aan het uitgraven dan
komt dit vogeltje er gezellig bijzitten. Het huppelt een beetje om je heen en als er
een wormpje als gevolg van je werkzaamheden verschijnt dan kijkt de roodborst je
na de consumptie dankbaar aan. Wij zijn hen weer erkentelijk omdat ze op
natuurlijke wijze de slakkenpopulatie op onze tuinen in toom willen houden.
Maar, er is meer. Meer waardoor wij zo gecharmeerd zijn van de roodborst.
Misschien is het zijn zang, aangenaam zacht, maar verbazend ver hoorbaar. Of is het
de geëmancipeerdheid die hen siert en ons zo aanspreekt? Mannetjes en vrouwtjes
zien er hetzelfde uit, hun zang is gelijk en ze zorgen samen voor hun kroost met
gelijke verdeling van de taken.
Het ouderlijk nest lijkt door de haartjes, het mos en de veertjes wat rommelig, maar
voldoet. Na veertien dagen verschijnen vier
tot zeven jongen, die na acht dagen
kraamtijd al op eigen benen staan.
De veren van de jonkies zijn vlekkerig, dit
beschermd hen, ze vallen dan nog niet op,
waardoor ze minder gevaar lopen.
In het najaar worden de veren pas oranje en
rond hun eerste verjaardag gaan ze zelf een
gezin stichten.
Het nest bevindt zich vaak op de grond,
onder een heg of in de klimop.
Hierdoor verdwijnt er weleens een nest in
een ratten- of kattenmaag.
Maar, hoe schattig alles rond de roodborst
ook lijkt, soms zijn ze zelf ook niet voor de
poes. Onderling zijn ze niet van zo van een

bemiddelingsgesprek op milde zangtoon. Ze zetten hun oranje borst in om indringers
af te schrikken en gaan ook via hun zang flink tekeer om hun domein te bewaken.
En mannetjes kunnen onderling zo vechten dat het voor één van hen niet goed
afloopt.
Maar goed, terug naar de romantiek. Wie geïnteresseerd is in de symboliek en
volksverhalen kan zijn hart ophalen aan deze hartendief. Er zijn vele verhalen in
omloop. De moraal is vaak dat je een roodborstje nooit kwaad mag doen, want dan
gebeuren er geen leuke dingen met je. Zo gaat het verhaal dat de hand waarmee je
het beestje leed aanbrengt de rest van je leven onbruikbaar zal zijn. Het roodborstje
wordt ook als weersvoorspeller gezien en als wijze trooster en verbinder.
In Engeland staat het roodborstje, ‘the robin’, vaak op kerstkaarten afgebeeld; het
roodborstje heeft een kerstkaart in zijn snavel of het vogeltje klopt op de deur.
Postbodes droegen daar vroegen rode pakken en werden in de volksmond ‘Robins’
genoemd… Of dit verhaal klopt, ik weet het niet. Maar ik wens u wel fijne kerstdagen
toe en op uw tuin een winter met veel dierbare roodborstjescontacten.
Boekentips voor onder de kerstboom:
‘Roodborst dichtbij en ver weg’, Jenny Laet, met illustraties van Herwig Blocksx .
‘Het roodborstje’, Willem Quist: ‘… informatie, afbeeldingen, gekkigheden, leuke
verhalen, moppen en gedichtjes...’

Nieuwe leden
Sinds begin november namen twee nieuwe leden tuinen van scheidende
leden over. De nieuwe leden zijn:
Mijnheer Rijsbergen (tuin K05) en mevrouw Fielemon (tuin E05).
De redactie heet beiden welkom en wenst hen de komende jaren veel plezier met
hun tuin en binnen onze vereniging. Dit jaar is een recordaantal van 26 nieuwe leden
tot onze vereniging toegetreden. Het vorige record dateerde van uit 2012 (24).
Sinds 2010 stroomden er in totaal 110 nieuwe leden de vereniging in

Van de voorzitter,
Zo aan het eind van het jaar, vlak voor de kerst
en de oliebollen, kijk je als voorzitter toch
even achterom. Dan zie je een, wat het weer
betreft en die augustusmaand even
vergetend, prachtig jaar. We konden veel
buiten bezig zijn en werken. Daarnaast waren
er veel leuke en soms ook leerzame gesprekken
met medetuinders van onze grote familie.
Jammer genoeg waren er ook minder vrolijke en
verdrietige gebeurtenissen.
Er zijn medetuinders vertrokken om allerlei redenen en
er zijn helaas ook medetuinders overleden.
In beide gevallen laten zowel de vertrekkende als de
overleden personen een lege plek achter die toch weer

opgevuld moet worden. Misschien mag ik een kleine opsomming geven van de
commissies en bestuurstaken waar aanvulling en versterking nodig is en die ik dus
onder uw aandacht wil brengen.
Tuchtcommissie:			
Kantinecommissie: 		
Tuincontrolecommissie:		
					
Bouwcommissie:			
Bestuur:				
					

2 leden
Aanvulling altijd welkom
2 leden die een ploeg werkers tijdens de tuinbeurten
kunnen begeleiden.
Iemand die van bouwen en onderhoud weet.
Penningmeester en een secretaris ter ondersteuning
van de zittende penningmeester en secretaris.

Denk nu niet “Dat kan ik toch niet” want in iedereen zitten wel verborgen
mogelijkheden. Informatie over wat voor taken een functie omvat kunt u altijd
krijgen bij de commissie zelf of bij het bestuur.
Als u, bijvoorbeeld, geïnteresseerd bent in de tuchtcommissie heeft de voorzitter
van die commissie een goede omschrijving van de werkzaamheden geschreven die u
bij het bestuur kunt opvragen.
Om u over de streep te trekken is er in de, bij de jaarnota 2015, gevoegde brief die
vraagt of u al dan niet tuinbeurten moet doen een stukje blauwe tekst opgenomen
waarop u vaardigheden en interesses kunt opgeven.
Graag wil u aan het eind van dit jaar Goede Kerstdagen en een
Gelukkig 2015 toewensen.
Het zou een goed begin van 2015 zijn als ik u op onze nieuwjaarsbijeenkomst
persoonlijk de hand mag drukken.
Nieuwjaarsbijeenkomst: 4 januari 2015 van 14.00 tot 16.00 uur in onze kantine.

