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Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie
Zo’n zeventig tot tachtig glazen mousserende witte wijn werden zondag 4 januari in
de kantine uitgedeeld, zodat iedereen kon meeproosten op het nieuwe jaar.
En een aantal leden van de kantinecommissie laveerde die middag regelmatig met
een flinke hoeveelheid heerlijke hapjes door de zaal. Ten opzichte van vorig jaar
kwamen méér leden op de
nieuwjaarsreceptie af en een
flink aantal nieuwe leden werden
verwelkomd. Voorzitter Jaap van
Riet hield zijn toespraak kort.
Hij memoreerde het mooie weer
gedurende een groot deel van
het jaar, het verdrietige afscheid
moeten nemen van meerdere
tuinleden en sprak de hoop uit
op een in alle opzichten mooi
2015.

Jaar van de (gezonde) bodem
2015 is door de Wereldvoedselorganisatie (WHO) uitgeroepen tot het jaar van de
(gezonde) bodem. Grond is naast lucht en water de derde belangrijke component
die de kwaliteit van leven bepaalt. In en boven de grond. Betere bodem levert niet
alleen betere oogst, maar ook regelt ook een goede waterstand, legt koolstof vast en
zorgt voor divers bodemleven. Een biologische boer is zuinig op z’n grond.
Hij zorgt voor biologische bemesting en compost. Hij rijdt ook zo min mogelijk met
zware machines over zijn land. Ook als hobbytuinier heb je baat bij zorg voor je
grond. Zo adviseert de WHO om zo min mogelijk tegels in je tuin te plaatsen en
grond ook zo weinig mogelijk te verstoren. Traditioneel jaarlijks omspitten mag
natuurlijk, maar open breken zodat er lucht in kan, is voldoende en laat bodemleven
in tact.
Wist je bijvoorbeeld dat de pendelaar (een soort regenworm) zijn hele leven in
dezelfde verticale gang leeft? Hij eet ’s nachts strooisel boven de grond en kruipt
daarna zijn gang weer in. Gangen van pendelaars kunnen tot een meter diep reiken.
Ze zijn belangrijk voor waterafvoer en planten/groenten gebruiken ze om hun
wortels in te laten groeien. Veel wormen in je grond is dus een teken dat het goed
gaat met je tuin.
Tip: als je composthoop erg vochtig is, kun je karton toevoegen. Onbedrukt natuurlijk. Snij het wel in repen, zodat de lucht kan blijven circuleren.

Betaling jaargeld 2015
15 februari is de deadline voor betaling van het jaargeld 2015.
Elk lid heeft de rekening in december ontvangen. Zorg voor tijdige betaling.
Het maakt het leven van de penningmeester nèt iets gemakkelijker.

Voorkom schade door losliggende materialen
Denk er om dat losliggende materialen op de tuin door een storm alle kanten op
kunnen worden gesmeten en zo schade opleveren. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij
buren. Neem de moeite om spullen binnen te zetten. Of, als dat niet mogelijk is, ze
vast te leggen.
In het verlengde hiervan een aandachtspunt voor tuinleden die kippen houden: Zorg
dat de deur van het kippenhok een goede sluiting heeft. Is dat niet zo, dan loop je
risico dat de dieren op een dag de vrijheid krijgen en de tuin van je buren uitkiezen
als voedselbank. Voorkomen is beter dan genezen!

Top-tieners LBA-verkiezing te gast bij bestuur
In december werd bekend dat
onze leden Joan Aarts (samen
met Sylvia Bruinewoud) en Eta
Woudenberg de 6e en 10e plaats
hadden behaald in de verkiezing
‘mooiste Leidse volkstuin 2014’.
Het bestuur was trots op dit
resultaat en nodigde hen uit om
dit samen kort te vieren.
Dit gebeurde voorafgaand aan de
bestuursvergadering van
24 januari jongstleden.
Bij een kopje koffie-met-wat-lekkers werd nog even teruggekeken op het verloop van
de verkiezing en de bekendmaking van de winnaars. Iedereen was er positief over
dat de Leidsche Bond van Amateurtuinders (LBA) de verkiezing opnieuw op de
agenda had gezet. Mogelijk volgt er dit jaar weer een nieuwe editie. Zodra hier meer
over bekend is, laten wij het weten.
Sylvia Bruinewoud en de familie Laterveer (die de 9e plaats behaalde) moesten zich
helaas afmelden voor het minifeestje. Vandaar dat zij niet op de foto staan.

50 dode katten per week door antivries in Britse vijvers
Elke maand sterven er in Groot-Brittannië vijftig (!) katten aan het drinken van
antivries. Dat meldt de eerste editie van 2015 van het Engelstalige tuinweekblad
Amateur Gardening. Bron van het verhaal zijn de Britse minister van milieuzaken en
de liefdadigheidsinstelling ‘Cats Protection’. Sinds november 2012 heeft de
organisatie maar liefst 1197 gevallen van antivriesvergiftiging bij katten vastgesteld.
Zij luidt nu de noodklok en wijst tuiniers aan als hoofdschuldigen van dit
vergiftigingsschandaal - want zo mag je het toch noemen. In Groot-Brittannië
blijken veel tuiniers het middel toe te voegen aan hun vijverwater.
Het doel is natuurlijk niet om katten te vergiftigen, maar om te voorkomen dat
vijverranden kapotvriezen. Daar zullen ze ongetwijfeld in slagen, maar antivries geeft

het water een zoetere smaak en dat trekt
allerlei vogels, tuindieren als egels en ook
huisdieren aan die kort na het drinken
ervan sterven.
Leven IN zulke vijvers hoef je natuurlijk al
helemáál niet meer te verwachten na
toevoeging van antivries. Degenen die het
gebruiken brengen zichzelf dus van de
regen in de drup. Hoeveel vogels en
andere dieren naast de 1200 katten door
de Britse antivriesgolf het loodje hebben
gelegd, vermeldt het artikel in Amateur
Gardening niet.
Wel zijn er inmiddels op Engelse internetsites discussies gaande tussen voor- en
tegenstanders van antivriesgebruik in vijvers. En de minister wil nu dat leveranciers
iets verzinnen zodat dieren niet meer door antivries worden aangetrokken.
Je zou zeggen dat het een stuk gemakkelijker is om gebruik van antivries in tuinen en
natuur te verbieden …
De redactie weet niet of er in Nederland ook tuiniers zijn die antivries in hun vijvers
toevoegen. Het lijkt ‘van de zotte’, want je vernietigt in één klap je complete
vijverbiotoop waar je zo je best voor hebt gedaan. Maar misschien weten wij er niet
van omdat we het niet zelf konden verzinnen dat mensen dit doen.

tuincafé Cronesteyn
Goed gereedschap is … onderwerp 1e Tuincaféavond
In december kon je het al lezen: de eerste van de negen Tuincaféavonden 2015
wordt gehouden op DINSDAG 24 februari en staat in het thema van goed
gereedschap. Louis Déca van kwaliteitsbedrijf De Tuinheeren geeft tekst en uitleg.
En hij neemt een flink assortiment aan tuingereedschap mee. Dus, aanschaffen kan
ook. Voor de tuinier geldt hetzelfde als voor iedere andere professional en hobbyist: goed gereedschap is het halve werk. ‘Goed’ staat niet alleen voor kwaliteit, maar
ook voor scherp gereedschap. Messen, snoeischaren, zagen en spades; het wordt
allemaal bot door gebruik. Vorig jaar toonde Louis de deelnemers hoe je
snoeischaren slijpt. Mocht je die avond hebben gemist, dan kun je die handigheid dit
jaar leren. Was je er vorig jaar wel?Oefen dan nu onder Louis’ leiding op ander
materiaal. Neem je botte gereedschap dus
mee naar deze avond en zorg dat je
materialen startklaar zijn voor het nieuwe
seizoen!
Aanvang: 20.00 uur in verenigingskantine.
Gratis toegang voor leden en
geïnteresseerden. Deur open om 19.30 uur.
Loterijprijzen: houtmagneet, extra handvat
voor spades/vorken/harken en boek over
tuingereedschap (sponsors: Bouwmaat en
Alchemilla Tuinontwerp en Adviesbureau).

Programmaoverzicht Tuincaféavonden 2015
Tuincafé Cronesteyn wordt negen keer per jaar gehouden.
Afwisselend op de laatste dinsdag of donderdag van de maand. Let voor de juiste
datum goed op de aankondigingen! Hieronder volgt het programma voor 2015.
Noteer de avonden die je interesse hebben alvast in je agenda.
1. DINSDAG 24 februari: Goed gereedschap door Louis Déca (De Tuinheeren ). Inclusief workshop slijpen. Start uitdeling zaden (zie ook Tuincaféavond 25 augustus).
2. DONDERDAG 26 maart: Eenjarige planten door Marian Rappoldt (tuinlid/Alchemilla Tuinarchitect). Inclusief ruilavond zaailingen/stekken. Heb je overtollig materiaal? Neem mee!
3. DINSDAG 28 april: Paden en bouwsels; wat kan en wat mag? Door Jaap van Riet
(voorzitter).
4. DONDERDAG 28 mei: Vogels in en rond Cronesteyn. Door Henriet Feikens van
Vogelbescherming Nederland. Inclusief workshop vogel-drinkschalen maken.
5. DINSDAG 30 juni: Plantenkenner en -dokter Leo Breman geeft adviezen over
planten en -ziekten. Inclusief plantenruilavond. Neem je overtollige planten mee.
6. DONDERDAG 30 juli: Planten-pubquiz. Een avondje onderlinge kennis’strijd’ met
humor. Teamwedstrijd (2-4 pers). Welk team overwint? Doe mee! Aanmelden bij
aanvang avond.
7. DINSDAG 25 augustus: Eten van de tuin. Inclusief tentoonstelling en veiling.
Maak thuis iets lekkers met tenminste één groente van eigen tuin en neem het mee.
Dan verzorgen we samen een buffettafel. En neem voor de show de mooiste producten van je tuin mee. Alles mag. Afsluitend worden de meegebrachte waren geveild.
Opbrengst komt ten goede aan het Tuincafé. Kom dus met een lege maag en een
gevulde portemonnee naar deze avond!
8. DONDERDAG 24 september: Winterplan maken voor je tuin door Fred Weber. Inclusief workshop wintervoer voor vogels. Materiaal voor het vullen en versieren van
de pompoen wordt verzorgd. Voor de pompoen hopen wij op oogst uit uw tuin.
9. DINSDAG 27 oktober: Bouw je eigen vogelhuisjes of insectenhotel. Materialen
worden geregeld.

Adviezen over tuinieren?
Op de Tuincaféavonden kun je ook voor adviezen terecht. Vijf leden met meer dan
gemiddelde planten- en tuinkennis hebben zich aan onze avonden verbonden.
Het zij Marian Rappoldt (van Alchemilla Tuinontwerp en Adviesbureau), Jaap van
Riet (voorzitter, gepensioneerd docent bouwkunde en 30 jaar moestuinervaring),
Dirk Jan Binnendijk (tuinadviesbureau ….), Fred Weber (penningmeester, ervaren
groen tuinier en imker van de Hortus botanicus in Leiden) en Ramon Bril (ook
ervaren groen tuinier en één van de beheerders van de cactus- en
orchideeëncollectie van dezelfde Hortus botanicus). Elke Tuincaféavond is één van
hen aanwezig om tuinvragen te beantwoorden.

De organisatoren van de Tuincaféavonden zijn trots op de medewerking van deze
groep adviseurs. Maak gebruik van hun aanbod!
Wanneer, waar en voor wie
Tuincaféavonden worden gehouden in de verenigingskantine en zijn gratis voor
tuinleden en geïnteresseerden. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen
rond 22.00 uur. De kantine opent om 19.30 uur.
Presentaties duren maximaal een halfuur. De overige tijd kun je meedoen aan een
workshop, gezellig bijpraten met elkaar of met de adviseur in gesprek gaan.
Niets moet, alles mag.
De tuinbar is open voor koffie, thee of een drankje. Iedere bijeenkomst wordt een
loterij georganiseerd om de kosten van de avonden op te vangen.
Mocht je ons kunnen helpen aan een leuke loterijprijs … Graag!

Nieuwe leden en introductiebijeenkomst
Sinds november heeft het bestuur vier nieuwe leden ingeschreven.
Het gaat om mevr. Van Bemmelen op tuin F 04, mevr. Poland op tuin D 35, de heer
Wensveen op F 23 en mevr. Van der Reijden op tuin L 05. Zij hebben hun tuinen
inmiddels in gebruik genomen. Namens de redactie: welkom en veel plezier met
onze gezamenlijke hobby!
Halfjaarlijks krijgen nieuwe leden een introductiebijeenkomst aangeboden.
Onder andere informatie over het reilen en zeilen binnen de vereniging, aandachtspunten binnen het Huishoudelijk Reglement en het bestuursbeleid komen dan aan
bod. De eerstvolgende introductieavond is donderdag 9 april a.s.
Een persoonlijke uitnodiging volgt later, maar voor de nieuwe leden misschien
handig om die avond nu al in je agenda te noteren.

Bestuurs-spreekuur verandert
Tot nu toe was het bestuurs-spreekuur altijd op zaterdagmiddag.
Dat wijzigt dit jaar. Voortaan wordt het spreekuur afwisselend op woensdagavonden
en zaterdagmiddagen gehouden. Leden die op zaterdagen verhinderd zijn, krijgen
hierdoor een alternatief.
De zaterdagse spreekuren worden in de even weken gehouden van 12.00 tot 13.00
uur en sluiten daarmee goed aan op de tweewekelijkse werkbeurten.
Dit als geheugensteuntje.
De spreekuren op woensdagavond vallen in de oneven weken en zijn van 19.00
tot20.00 uur (dus de weken dat er geen werkbeurten zijn).
Wil je het bestuur spreken, maar
zijn beide avonden onmogelijk?
Bel of mail dan voor een andere
afspraak.

Takkenrillen bouwen in
Cronesteyn Park?
Vrijdag 23 januari was er - onder het motto “Bewegen in het Groen” - gelegenheid
om als vrijwilliger in park Cronesteyn te helpen bij onderhoudswerk.
Er werd gezaagd en gesjouwd met hakhout om takkenrillen te bouwen.
Ook was er aandacht voor kennis van de natuur.

Jammer dat je deze kans hebt gemist? Dan volgt hier de herkansing!
Op de vrijdagen 6 februari, 20 februari en 13 maart wordt er weer aangepakt. Aanmelden kan via m.alferink@landschaperfgoedzh.nl of tel. 06-20701957. Bewegen in
het Groen is een project van de gemeente Leiden, de GGD en het IVN Zuid-Holland.
Het wordt ondersteund door de Provincie Zuid-Holland. Meer informatie: www.
leiden.nl/duurzaamleiden.

Water op de tuin
Zaterdag 14 maart gaan de leden van de
Watercommissie de leidingen op ons complex weer
testen. Zorg dus dat je je hoofdkraan vóór die
datum hebt afgesloten. Doe je dat niet en blijkt dat
er op jouw tuin lekkage is, dan loop je niet alleen
kans op fikse waterschade, maar ook op een boete.
LET OP: Om bij onregelmatigheden in de waterdruk
te kunnen constateren wat er aan de hand is moet
uw tuin dus toegankelijk zijn voor de leden van de
watercommissie.
Als zich geen grote bijzonderheden voordoen, is
het water uiterlijk op zaterdag 28 maart overal weer beschikbaar.

Tuintijdschriften doorgespit
Het was de redactie ontgaan, maar vorig jaar is er een nieuw (volks)tuinblad in de
schappen verschenen: ‘Stadstuinieren’. Het verschijnt zes keer per jaar.
De redactie richt zich op stedelingen die iets met volkstuinieren hebben en wil
opiniërend en kritisch zijn met spraakmakende interviews en aandacht voor nieuwe
technieken en produkten, eten en drinken, ‘urban farming’ (een hip synoniem voor
groen tuinieren) en tips voor telen op balkon, dakterras en in de moestuin.
Geen artikelen over sierplanten in dit blad, maar alles richt zich op het uiteindelijk
op de eettafel zetten van eigen gekweekte
groenten, fruit en kruiden. Het is een fris blad,
bulkt van de praktische ideeën en leuke korte,
maar toch ook praktische artikelen, waarbij naast
aandacht voor planten ook mensen centraal staan
die iets met ‘groen’ hebben.
De redactie kiest haar artikelen binnen vier
hoofdthema’s: Inspiratie, Tuinieren, Moestuin en
Oogst. De decembereditie biedt qua inspiratie
onder andere interviews met Bartel van Riet,
presentator van ‘Groenland’; de Belgische
evenknie van Gardener’s World en Seppe Nobels,
kok van Graanmarkt 13, hèt beste
groenterestaurant van België. En Romke van der
Kaa (al jaren een botanische autoriteit in
Nederland) heeft via een eigen column zijn naam
aan dit blad verbonden.

Ook dat zegt iets over de ambities ervan.
Kortom: een interessant blad, 82 pagina’s dik, waarvan aangenaam weinig in
beslag wordt genomen door advertenties. Een jaarabonnement kost je (tijdelijk)
geen 31,50, maar 23,50 euro.
Overige tijdschriften:
Groei & Bloei heeft haar februari-special in de winkels liggen. Een special vol leuke,
leerzame en ontroerende verhalen van lezers, kwekers en andere professionals.
Voorbeelden: ‘Investeren in de bodem’ van het echtpaar Fransen in Wageningen;
‘Tori’s zoektocht naar de beste tomaat’ van de uit Afghanistan afkomstige
Tori Qureishi in Hengelo en ‘Wortel schieten’ van Marion Nap uit Dieren.
Garden News is een van de twee Britse weekbladen. Ik koop ‘m altijd als ik de
Noordzee oversteek. Kosten: nog net geen twee Pond. Daar heb je veel leesplezier
voor. In de eerste editie van dit jaar kijkt de redactie vooruit naar het nieuwe
seizoen en staat het blad vol tips over nieuwe soorten groenten, hoe je het beste de
aanloop naar een nieuw tuinjaar neemt, het planten van uien, enzovoorts.
Tijdens de Tuincafé-avonden liggen besproken tijdschriften op de leestafel in onze
kantine.

Activiteiten Ontspanningscommissie
Ook de Ontspanningscommissie heeft haar jaaragenda 2015 klaar.
Noteer de interessante data alvast in je agenda.
Meer informatie per activiteit lees je in onze volgende edities en op
de maandelijkse activiteitenkalenders aan de kop van alle paden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bingo: 4 en 18 juli, 8 augustus
Openingsavond: 11 juli
Hobby-avond: 14 en 28 juli, 11 augustus
Kindermiddag: 15 en 29 juli, 19 augustus
Voetbal: 19 juli
Kaarten: 21 maart (Paaskaarten), 22 juli, 5 en
19 augustus en 12 en 19 december (Kerstkaarten)
Darten: 1 en 2 augustus
Familievissen: 26 juli
Zeskamp: 9 augustus
Halloween: 12 augustus
Playback: 15 augustus
Spokentocht: 21 augustus
Slotavond: 22 augustus
Sinterklaasfeest: 22 november
Kerstbrunch: 13 december

Uit de bestuurskamer
Afvoer snoeiafval

De proef van vorig jaar, het afvoeren van snoeiafval met een vrachtwagen naar een
composteringsbedrijf wordt dit jaar voortgezet. Wat verandert zijn de tijdstippen
waarop het snoeiafval aangeleverd kan worden. In plaats van twee keer een aantal
zaterdagen achter elkaar kunt u nu uw snoeiafval afleveren op de zaterdagen 18
april, 16 mei, 27 juni, 25 juli, 19 september en 24 oktober.
Afleveren kan dan op de compostplaats van 10.00 tot 11.45 uur.

Aardappelteelt 2015
Ter voorkoming van aardappelziekte moeten in 2015
aardappelen geteeld worden op het achterste derde deel
van uw tuin. U deelt uw tuin van voor naar achter in drie
gelijke delen, op het achterste, dus het dichtst bij sloot
liggende deel, moeten/mogen in 2015 aardappels gepoot worden.
We zijn zo intens verdrietig, maar dat zal veranderen in
weemoed en weemoed in heimwee. Heimwee naar een
mooie tijd met veel goede herinneringen en heimwee
naar een bijzonder mens

Elbert Gertenaar
Wij danken iedereen die ons verdriet heeft verstaan in
welke vorm dan ook.

Anneke Gertenaar - van Wetten
Kinderen
Kleinkinderen

Ab Gertenaar:
Wij ontvingen een bedankkaart voor de
getoonde belangstelling na het overlijden van
Elbert (Ab) Gertenaar.

Leiden, januari 2015

De website van Tuinvereniging Cronesteyn
Zoals u waarschijnlijk al meerdere malen gezien hebt is onze website op dit moment
verre van actueel. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website met een verfrissende uitstraling. De bedoeling is dat de nieuwe website eind maart “on line” zal
zijn. Tot dat moment is de informatievoorziening helaas wat minder. Maar in “De
Nieuwe Cronieck”, via mail en, voor de mail-lozen onder ons, per post wordt u op de
hoogte gebracht van belangrijke feiten.

Werkbeurtenbrief 2015
Bij de jaarnota hebt u een brief ontvangen met het verzoek om aan te geven of u dit
jaar, 2015, werkbeurten zult gaan doen of misschien wel niet.
Deze brief krijgt u jaarlijks omdat op deze manier duidelijk wordt en blijft hoeveel
leden er aanwezig zullen zijn bij een werkbeurt. U hebt de tijd om op de brief te
reageren tot 1 februari aanstaande!! Half februari worden de lijsten overgedragen
aan de TCC en op grond daarvan krijgt u een reminder voor een tuinbeurt
toegestuurd. Als u niet tijdig gereageerd hebt bent u verplicht aanwezig te zijn bij
de voor uw pad geplande werkbeurten.

Te koop aangeboden:
Solide fietsaanhangkar compleet met
fietsbevestiging.
Prijs € 60,-Inlichtingen hierover via
telefoonnummer 06-28405649

