Mei 2015
ALV: Dries Breugom en Henk Hermsen lid van verdienste
Dries Breugom en Henk Hermsen zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering
benoemd tot lid van verdienste. Voorzitter Jaap van Riet spelde Dries de bijbehorende versierselen op en hij kreeg een fraaie
oorkonde en boeket mee. Omdat Henk
tijdens de vergadering niet aanwezig was,
kreeg hij tijdens de eerstvolgende
bestuursvergadering dezelfde ‘behandeling’. De vergadering verliep rustig en soepel.
Teleurstelling is er over de geringe mate van
medewerking van veel leden. Jammer
genoeg waren deze leden ook niet aanwezig op deze bijeenkomst van ook hún vereniging. Zorgen werden uitgesproken over
het watergebruik. Sinds een jaar houdt het
bestuur het gebruik maandelijks onder controle. Dit jaar kan er voor het eerst worden
vergeleken met vorige periodes.
Hoewel het niet direct in de balans van de
penningmeester was terug te vinden, vindt
het bestuur het toch zorgelijk dat wij in
vergelijking met een ongeveer even zo grote
tuinvereniging driemaal zoveel water
gebruiken. Als dit niet afneemt, zal dit in
2016 consequenties krijgen in de jaarrekeningen van alle leden. De vergadering werd
voor het eerst afgesloten met een loterij,
waarvoor alle deelnemers bij de entree een
gratis lot hadden gekregen.

Te koop; gasfles vulsetje
De bollen komen uit de grond, onkruid wint het van uw vaste plant en u schrikt als
een fazant zijn eerste kreet slaakt. Kortom seizoen 2015 is begonnen.
Afgelopen winter werd mijn aandacht getrokken door
een advertentie op Marktplaats;
“”Aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs, een vulset
om zelf bij de pomp uw eigen gasflessen te vullen met
LPG !””
Ondanks dat dit onderwerp eerder aan de orde is
geweest, blijkt dat het nog niet tot iedereen is

doorgedrongen. Mensen doen dit al jaren en gaan er van uit dat dit zonder enig
risico gedaan kan worden. Wij willen benadrukken en uitleggen dat onderstaande
uitspraak van toepassing is.
“”Met het zelf vullen van uw Butaan/Propaan fles bij de LPG-pomp
creëert u een bom.””
Hier wordt uiteraard geen tip geven hoe je zoiets doet.
Lege flessen kun je omwisselen tegen een volle. De risico’s die je wilt nemen zijn het
niet waard. Vullen bij een LPG station is een idioot gevaarlijke actie. Een gasfles mag
maximaal tot 80% gevuld worden met vloeibaar gas. Een standaard gasfles heeft hier
geen vulbeveiliging voor, iets wat bijvoorbeeld je gastank in de auto wel heeft.
Het misverstand is ontstaan door de twee type gasflessen waar een vulsetje op past.
•
•

Butaan/Propaan flessen, deze ruilt u tegen betaling om in bijvoorbeeld de 		
winkel van ons park.
Een speciale LPG Gasfles is eigenlijk een LPG opslagtank en lijkt op de Butaan/
Propaan fles maar ……………………….zijn voorzien van een 80% vulveiligheid, 		
drukmeter, verdamper zit in de fles, strengere keuringseisen zijn van
toepassing en de aanschafprijs is een stuk hoger. En deze vul je aan de pomp.

Kortom: de verwarringen komt door de naamgeving. In de volksmond heten het LPG
gasflessen maar officieel zijn het geen gasflessen maar LPG tanks die het uiterlijk
hebben van een gewone gasfles.
En in de wet is men er heel duidelijk over: Verboden zelf een gasfles vullen
Als uw propaan gasfles net iets te vol wordt gevuld omdat hier geen vul beveiliging
(80 % vulling) op zit kan door de expansie druk vloeibaar gas uit de gasfles stromen.
Bij het ontsteken van uw gas apparaat zal dit leiden tot een gevaarlijke accelererende brand en explosies. Vloeibaar lpg is zeer gevaarlijk en explosief. ( 1 liter LPG levert
288 Liter explosief gas)
Om te voorkomen dat er uit een LPG Gasdamp fles vloeibaar gas kan komen zit er
een vulbegrenzer en een gasverdamping beveiliging in. Deze verdamper voorkomt
dat er ooit vloeibaar gas uit de gasfles kan stromen
Niet verzekerd:
Een propaan gasfles is gekeurd voor enkel propaan. Indien deze gevuld word met
LPG bent u uiteraard niet verzekerd. Ook al is de oorzaak van de brand niet de
gasfles, als er schade ontstaat door de gasfles welk met LPG is gevuld ipv propaan
dan krijgt u niets van de verzekering vergoed. Wij hebben dit met verschillende
verzekeringsmaatschappijen uitgezocht.
Een heel technisch verhaal, bedoeld om veilig en lang zonder ongelukken met elkaar
om te gaan. Nu het seizoen een paar weken oud is schrikken wij niet meer van die
krijsende fazant, krijgen wij het onkruid onder de knie en kunt u dit serieuze
onderwerp op het terras in het zonnetje met uw buren bespreken.
Een fijn en veilig tuinseizoen,
Ruud Nieuwenburg

Noot van de redactie:
Check ook elk jaar de gasslangen in je huisje en hou je aan de uiterste
veiligheidsdatum die erop staat. Algemeen geldt dat je gasslangen na drie jaar moet
vervangen. Een paar tientjes uitgeven aan nieuwe (veilige) gasslangen is altijd veel
goedkoper dan de kosten van de kleinste brand.

Overleg voor tuinleden die (willen) imkeren
Vanuit het bestuur is het initiatief genomen
om op donderdag 4 juni om 20.00 uur een
bijen-overleg te houden. Alle leden die één
of meer volkeren op hun tuin hebben staan,
of die plannen daartoe hebben, worden van
harte uitgenodigd om aan dit overleg deel
te nemen. Onderwerpen die op de agenda
staan: inventarisatie van het aantal volkeren
in en rond park Cronesteyn; de verhouding
tussen het aantal bijenvolkeren op ons
complex ten opzichte van het beschikbare
voedsel in het vlieggebied; bijenquotum en
alternatieven. De inbreng van iedere imker en “wanabee”-imker is welkom!
Het overleg wordt gehouden in de Commissiekamer.
Aanmelding vooraf (penningmeester-cronesteyn@ziggo.nl) wordt op prijs gesteld.
Mocht je niet kunnen komen, maar toch graag betrokken zijn bij dit overleg?
Dat kan natuurlijk. Mail je eventuele vragen en suggesties naar het bovenstaande
mailadres. Wil je er ook bij melden op welke tuin je zit, hoeveel bijenvolken je hebt
en hoe jouw ervaring met voorraden stuifmeel en honing zijn?

Tuincafé in ban van vogels. Kom je eigen vogelbadje maken
Donderdag 28 mei staat het tuincafé in het teken van vogels.
Je hebt ongetwijfeld al vele vogels gezien op je tuin dit jaar, want het voorjaar is in
volle gang. Ook zijn er soorten die in de winter blijven en dus het hele jaar door te
zien zijn. Tijdens het komende tuincafé gaat Henriet Feikens ons iets over de vogels
op onze tuin vertellen en is zij vraagbaak voor alle vragen waar je al die tijd al mee
rond liep ... Henriet is tuinvogelconsulent bij de
Vogelbescherming. Een week van te voren
komt zij op Cronesteyn een rondje lopen om te
kijken welke soorten te zien zijn.
Zo kan ze hier tijdens de Tuincafé-avond goed
op in spelen. Wil je weten wat er in je tuin
rondvliegt of hoe je je tuin aantrekkelijker
maakt voor vogels? Kom dan de 28e naar het
tuincafé in onze kantine! Inloop vanaf half 8,
aanvang 8 uur. Entree gratis.
Om alvast een start te maken met een vogelvriendelijke tuin gaan we aansluitend vogelbadjes maken van cement. We gebruiken
hiervoor een groot blad (bv. hosta of groot hoefblad), kippengaas en kant-en-klare
cementspecie. Wil je zelf een bepaald blad of een andere vorm gebruiken, neem dit
dan mee. Wij zorgen voor cement, zand en kippengaas. Jij zorgt voor een afwasteil-

tje (en eventueel je eigen grote plantenbladen. Op onderstaande link staat een
beschrijving, zodat je alvast een idee kunt krijgen hoe het werkt.
http://www.landleven.nl/Dieren/Algemeen/2014/7/Vrolijk-vogelbad-van-groot-bladen-oude-potten-1556225W/

Ruiltafel
Elke Tuincafé-avond staat er een ruiltafel.
Deelnemers kunnen daar hun overschot aan
zaailingen en stekken neerleggen voor
andere tuinleden. Vind je het zonde om
materiaal weg te gooien, waar je anderen
blij mee kan maken? Neem ze dan mee
(of lever ze af) op donderdag 28 mei in de
kantine bij Marian Rappoldt. Zij beheert de
ruiltafel. Je kunt vanaf 19.30 uur terecht.

Tuinlid schrijft Leidse Da Vinci Code
Zondag 7 juni lanceert ons tuinlid Jeroen Windmijer zijn debuutroman
De Bekentenissen van Petrus. Dit gebeurt om 16:00 uur bij De Kler (Breestraat 161).
Net als bij Dan Brown’s Da Vinci Code gaat het om een geheim gehouden vondst in
relatie tot het Katholieke geloof.
Alles begint bij de historisch correcte vondst van een
Romeins masker in 1996 in Leiden, op de plek waar het
kamp Matilo heeft gestaan. De hoofdpersonen Peter de
Haan (archeoloog) en Judith Cherev (geschiedenisstudente)
komen een eeuwenoud document op het spoor en raken
verwikkeld in een gevaarlijk avontuur.
Ziedaar de ingrediënten van Jeroen’s verhaal.
De Nederlandse vertaler van de Da Vinci Code las het en
was zonder meer enthousiast over Jeroen’s eersteling.
Hebben wij een beroemde schrijver in spé op ons
complex? Deze zomer zullen we het weten. Hierbij alvast
een tip voor Jeroen’s inspiratie als het over opgravingen van
bijzondere zaken gaat: Cronesteyn zit vol verhalen hierover!
Meer weten over Jeroen’s boek? https://www.facebook.
com/debekentenissenvanPetrus?ref=aymt_homepage_panel

Iris bijenperken weer ‘bij’
Voorjaarsgroen als vergeet-mij-nietjes en
zenegroen zijn nu opvallend aanwezig in de
Irisperken. Het kleine groepje vrijwilligers heeft
inmiddels flink wat onkruid in de kiem gesmoord.
Opvallend veel meer dan vorig jaar.
In de volkstuinen zal ongetwijfeld hetzelfde gelden door de zachte winter. Toch zijn er en aantal planten afgestorven. Zij worden de
komende tijd vervangen door echte bijenplanten. Heb jij een topper en kun je er een
deel van missen?

Graag! Oh ja, en we kunnen nog hulp gebruiken. Gemiddeld zijn we eens in de
maand op donderdagmorgen twee uurtjes aan het werk.
Wil je helpen? Bel Marian: 071-5661405.
						Aangeboden
						Drie ouderwetse, metalen tuinlantaarns.
						
Hoogte: 1x 50cm en 2x 130cm. 				
						
Samen 30 euro. Tel. 06-22399129.

Kennismaking met permacultuur?
In de april-editie schreef ons tuinlid Ingrid Faber een artikeltje over permacultuur;
een redelijk nieuw fenomeen in de wereld van tuinieren én de professionele
tuinbouw. Wil je weten wat het inhoudt, wat Ingrid’s ervaringen er mee zijn en of
het toepasbaar zou zijn in je eigen tuin? Dat kan op zaterdag 6 juni. Ingrid vindt het
leuk om die middag een groepje geïnteresseerde tuinleden op haar tuin uitleg te
geven over haar ervaringen. Je kunt je uitsluitend aanmelden via de Facebookpagina
Tuincafé Cronesteyn, of tijdens de Tuincafé-avond van 28 mei a.s.
Voorafgaand aan het bezoek bij Ingrid wordt in de Commissiekamer een
BBC-documentaire getoond waarin een jonge boerin in Engeland op zoek gaat naar
alternatieve manieren van tuinbouw. Die documentaire maakt een aantal dingen
duidelijk, waardoor het bezoek aan Ingrid’s tuin je meer zal zeggen.
De inschrijving sluit bij tien personen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan kijken
we of een tweede sessie mogelijk is.

Reserveer nu al in je agenda: het verenigings-oogstfeest 2015
Pak je agenda en noteer op donderdag 28 augustus vanaf 18.00 uur:
het verenigings-oogstfeest 2015, want er zijn die middag/avond twee activiteiten
waar we je graag bij hebben!
Ten eerste de oogst-tentoonstelling. Daarvoor roepen we de leden op iets van oogst
uit hun tuin ‘s middags naar de kantine te brengen. Alles is welkom, zo lang het maar
iets is wat je op je tuin hebt gekweekt en waar je trots op bent.
Dat kunnen groenten zijn, of fruit, kruiden, bloemen, planten, eieren, honing, noem
maar op. Alle aangebrachte ‘oogst’ wordt door de Tuincafégroep zo mooi mogelijk
gepresenteerd op tentoonstellingstafels in onze kantine. Natuurlijk hopen we dat
er ook oogst wordt aangeleverd van de bijzondere groentezaden die de afgelopen
maanden tijdens de Tuincafé-avonden gratis werden weggegeven.
Ten tweede een koud oogst-buffet. We vragen alle deelnemers een favoriet recept
voor vier personen te maken waarin ten minste één product uit de eigen tuin is
verwerkt. Van alle meegenomen recepten gaan we een
koud buffet maken, waar we die avond gezamenlijk van
gaan genieten, terwijl er ook alle tijd is om de
tentoonstelling te bekijken en elkaar te spreken.
Als afsluiting wordt de tentoongestelde oogst geveild.
De opbrengst komt ten goede aan de kas van het Tuincafé.
Meer informatie volgt later, maar reserveer de datum
(ja, 28 augustus) nu alvast. Oh ja, vrijwilligers die willen
helpen met de organisatie zijn WELKOM! Aanmelden
kan via telefoonnummer 06-22399129.

Veel vragen tijdens Tuincaféavond over bouwen
De timing van het thema bouwvoorschriften op
dinsdagavond 28 april was perfect: de inkt van
nieuwste editie die de Leidse Bond voor
Amateurtuinders (LBA) erover uitgaf, was amper
droog. Voorzitter Jaap van Riet, de spreker, had
‘m net in handen (én gelezen uiteraard).
Er waren geen grote wijzigingen, dus Jaap’s
verhaal bevatte wat dat betreft geen echte
verrassingen. Ook was het geen verrassing te noemen dat er voorschriften zijn,
waaraan leden zich moeten houden. Niet alleen wat betreft maten van huisjes, maar
ook van verhoudingen tussen vierkante meters tuin en steen (of grind).
Via zijn algemene uitleg over de regels kwamen uit de zaal vanzelf verdiepingsvragen
over persoonlijke situaties. Op één na kon hij ze direct beantwoorden.
Die ene (hoe gaat de afschrijving op de verzekeringswaarde van oudere tuinhuizen
én hoe weet de verzekering van aangebrachte verbeteringen) wordt onderzocht en
teruggekoppeld naar de leden. Indien mogelijk al in de volgende editie van
De Nieuwe Croniek. Voorafgaand aan Jaap’s uitleg vertelde Marga Alferink (Groene
Motor) hoe wij kunnen meedoen aan een bijentelling in onze eigen volkstuin en zo
haar project voor een bij-vriendelijkere
omgeving helpen. Deelnemers ontvangen
gratis een bijenkaart, waarop de belangrijkste soorten staan afgebeeld. De telling moet
driemaal in 2015 en driemaal in 2016
worden gehouden en duurt elke keer
ongeveer een halfuurtje.
Voor meer informatie, aanmelding en
aanvraag van de gratis bijenkaart stuur je
een mail naar lvdsluijs@hotmail.com.
Leo is onze contactpersoon naar Marga.
De ruiltafel keert elke Tuincafé-avond terug
als vast onderdeel.
In deze april-editie stonden twee tafels vol, onder andere met enkele Japanse
groenten. Een flink aantal bezoekers ging met nieuw materiaal naar huis.
En de loterij (met onder andere prijzen van sponsor Bouwmaat) maakte ook nog een
aantal deelnemers gelukkig.

Geplukt uit de (tuin)bladen
Groei & Bloei mei 2015: Steeds meer instanties sluiten zich aan bij de roep om méér
natuurlijk te tuinieren. G&B motiveert haar lezers hiertoe via het artikel Natuurlijk!
Wilde planten [pag. 54]. Nils van Ligten (inheemse kwekerij De Heliant in Wapserveen)
vertelt welke voordelen het heeft voor je tuin,
het dieren- en insectenleven en de biodiversiteit. Eén voordeel-voorbeeld: veel wilde
planten zijn bodembedekkers en zorgen dat je
minder populaire soorten onkruid terugdringt.
In ‘Tuinieren in een mini moestuin schrijft
Stella Faber over haar moestuinervaringen op
haar Amsterdamse balkon. Aardig idee, maar

… Stella én de redactie zijn wat slordig geweest om een oud (plank)artikel te
plaatsen, wat eigenlijk in juni thuishoort. Tenzij het waar is dat bij Stella half april
(inleverdatum kopij voor G&B) al ‘enorm veel bloemen’ van haar tomatenplanten
vallen. Maar dan nog sluit ze haar artikel af met de melding dat in de laatste dagen
van mei jonge meesjes in haar tuin het nest hebben verlaten. Een misser van de
redactie. Jammer, maar verder blijft G&B een leuk blad om te lezen. Andere (beter
geplande) artikelen: Tuinieren in de moestuin (p. 20) en Takken vol sneeuwklokjes
(p. 76). En altijd handig; de werkkalender Tuinonderhoud (p. 36)

LBA combineert verkiezing
‘Mooiste volkstuin’ met Open Tuinweekend G&B
De verkiezing van de ‘mooiste volkstuin van Leiden 2015’ door de Leidse Bond voor
Amateurtuinders (LBA) wordt anders georganiseerd dan vorig jaar. Ditmaal heeft
de LBA de zes Leidse besturen gevraagd een aantal tuinen voor nominatie aan te
wijzen. Vorig jaar kon elk tuinlid zich aanmelden. Dat dit veel deelnemers opleverde
was positief, maar de taak van de keurders werd daarmee onevenredig zwaar.
Ook het bestuur van Tuinvereniging Cronesteyn heeft inmiddels een klein aantal
gegadigden aangemeld. In juni worden hun tuinen gekeurd. De LBA vraagt de
betrokken tuinders nadrukkelijk mee te doen aan het Open Tuinweekend van
Groei & Bloei. Dit vindt plaats op 20 en 21 juni. Aanmelden kan bij Jaap Maandag
(j.maandag@ziggo.nl / 071 5172024). De LBA zorgt dan door middel van een bordje
dat die tuinen herkenbaar zijn als deelnemer aan de verkiezing. Het idee achter
deze combinatiedeelname is dat ieder tuinlid een bezoekje kan brengen aan de genomineerde tuinen en zijn/haar eigen oordeel hierover kan vormen.

Bergen snoei-afval
Veel leden maken dankbaar gebruik van
de maandelijkse zaterdag waarop
snoei-afval kan worden aangeleverd.
Een meer dan manshoge stapel met een
lengte van zeker tien meter was het
resultaat van de eerste aanleverdag.

Nieuwe leden
Sinds maart zijn er weer vijf nieuwe leden onze vereniging ingestroomd.
Het gaat om de dames Braxhoven (B14), Toret (L07) en Muller (M11) en de heren
van Zanten (L11) en Stickelbroek (D01). Wij wensen hen veel plezier in hun tuin én in
de vereniging.

‘Gluren bij de buren’ - aflevering 2
In De Nieuwe Croniek hebben we sinds april de rubriek ‘Gluren bij de Buren’;
hierin willen we als Tuinvereniging Cronesteyn op een positieve manier kennismaken
met onze ‘buren’.
Deze keer werd ik met een overheerlijke koffie verkeerd plus koekje ontvangen door
Sjaak van de Geijn, bij De Tuin van de Smid, op Polderpad 8. Twee jaar geleden pas,
begon Sjaak, samen met zijn vrouw Barbera, aan dit project.

En inmiddels is het duidelijk dat ‘De Tuin van de Smid’ een begrip is geworden.
Veel van onze tuinleden fietsen op de heenweg naar hun volkstuin langs de ingang
van ‘De Tuin’ en sommigen pakken daarbij de gratis aangeboden paarden- of ezelmest mee om hun tuingrond te verbeteren. Op de terugweg, na een arbeidzame dag
op de tuin, wordt dan ook nog wel eens even afgestapt om op het terras plaats te
nemen en van een welverdiend drankje te genieten, met uitzicht op de weilanden,
de koeien en de reigerskolonie.
De Tuin van de Smid is een plek waar aandacht is voor dieren en de natuur.
In het theehuis worden biologische producten geserveerd en door de ligging kunnen
kinderen er veilig spelen. ‘De Tuin’ is iedere dag en het hele jaar open; in het
zomerseizoen van 10.00 tot 18.00 uur en in het winterseizoen van 10.00 tot 17.00
uur. Alleen op eerste kerstdag is het theehuis gesloten. Voor kinderfeestjes, die vaak
in ‘De Hooiberg’ plaatsvinden is dit een ideale plek, maar je kunt er ook vergaderen.
En na sluitingstijd is De Tuin te huur voor feesten op maat; van verjaardag tot
bruiloft.
Sjaak en Barbera hebben vanzelfsprekend
medewerkers, maar Sjaak geeft duidelijk aan
dat zij het zonder vrijwilligers niet zouden
redden. Bij het verzorgen van de dieren
bijvoorbeeld en het onderhoud van de
gebouwen en de omgeving zijn zij
onmisbaar. Heb je belangstelling? Neem dan
contact op met anna@de tuinvandesmid.nl;
helpende handen zijn steeds welkom!
Maar waarom heet deze bijzondere locatie nou toch ‘De Tuin
van de Smid’? Sjaak vertelt over zijn veelzijdige loopbaan.
Van jongs af aan hielp hij zijn vader al bij diens werk als
begrafenisondernemer, daarna volgde de opleiding en het werk
als restaurantkok en daarnaast werd hij smid.
En in dat smid zijn, daar ligt de link; staal vervormen via vuur,
dat was het voor Sjaak! Omroep West zond onlangs een
reportage uit over Sjaak en zijn ‘vuurwerk’ (Dubbel jubileum
voor Leidse smid Omroep West). Dit vuur lijkt Sjaak ook in zijn
ondernemerschap te leggen waardoor hij deze mooie, maar
ietwat stoffige plek omtoverde tot een bruisend gebeuren.
Op www.detuinvandesmid.nl kun je alle informatie en

activiteiten vinden; van knutselmiddagen tot deelname aan het openluchthotel.
En via de blogs op deze site kun je veel inspirerende foto’s bekijken…
De conclusie is duidelijk; met een koffie verkeerd in de hand is het hier goed
vertoeven!

					Standbeeldpose met stropdas

					

De blauwe reiger

				
In Nederland komen zilverreigers, die smetteloos wit zijn en
een elegantie van jewelste hebben, steeds vaker voor.
Maar veruit het meestvoorkomend blijft vooralsnog de blauwe reiger, sinds 1963 een
beschermde diersoort. Blauwe reigers houden zich op in weilanden en ondiepe
plekken van poldersloten, stadsingels, langs waterkanten en dergelijke.
Broedkolonies bevinden zich vaak in de toppen van hoge bomen en afgelegen
bospercelen. Ook in Polderpark Cronesteyn valt ons deze eer ten deel.
Van februari tot juni broeden zowel meneer als mevrouw reiger de eieren uit, de
3 tot 5 babyreigers verblijven zo’n 50 dagen op het nest, dat vaak jaren achtereen
wordt gebruikt. Sommige blauwe reigers overwinteren hier, anderen trekken naar
het zuiden als het hen hier te koud wordt. Als er geen te strenge winters op hun
levenspad komen, kan een blauwe reiger ongeveer 25 jaar
worden. De blauwe reiger is een grote vogel van bijna een
meter hoog met lange poten en een stevige, grote snavel.
Deze snavel is geel en in de broedtijd soms roodachtig, dit
geldt ook voor de normaal bruingekleurde poten.
Reigers wegen ongeveer twee kilo. Dames- en herenreigers
zien er hetzelfde uit; de bovenkant is leiblauw-grijs terwijl de
vleugels en staart zwarte uiteinden hebben.
De kop met de gewiekste kraalogen is wit met een zwarte
wenkbrauwstreep, die doorloopt in een afhangende kuif.
De lange hals, die vaak ingetrokken wordt, is wit met dunne,
verticale zwarte strepen, die eruit zien als een keurige
stropdas. De buik is lichtgrijs.
Ze hebben poederdonsveren, die vallen nooit uit, ze groeien
gewoon door; de toppen verpulveren tot een soort poeder
dat de vogels gebruiken om hun verenkleed schoon te
maken.
Straatartiesten oefenen vaak jaren op hun act als
standbeeld. Voor blauwe reigers is dit een koud kunstje, ze
zijn natuurtalenten.
Met hun permanente wenkbrauwmake-up en immer op zijn
plaats blijvende stropdas nemen zij deze standbeeldpose
aan als ze onraad bespeuren én als ze een hapje willen eten.
Met gemak staan ze een half uur in dezelfde houding totdat

hun prooi in de buurt komt. Dan verandert de wachtende houding plots in één en al
actie. De kop met fikse snavel schiet razendsnel vooruit en slaat toe.
De blauwe reiger lust graag insecten, ringslangen, kreeftjes, slakken, vissen, kikkers,
muizen, mollen, waterratten en soms kleine vogels.
Als ze wandelend of vliegend in beweging komen dan zijn ze al even imponerend.
Lopen doen ze met trage passen en zweefvliegend vouwen snavel en hals zich in de
vorm van een ‘S’, ze maken een rauw, krassend geluid en hun vleugels bewegen zich
langzaam en zwaar, met diepe slagen waarbij de vleugels voortdurend gebogen zijn.
Tijdens de vlucht steken de poten gestrekt achter het lichaam uit.
De spanwijdte is behoorlijk indrukwekkend; 110 tot 145 centimeter.
Wil je dit spectaculairs zien?
Ga op een bankje in Het Polderpark zitten of kijk naar het filmpje
‘Blauwe reiger vliegt een bocht’, https://www.youtube.com/watch?v=s17wW8-1Y6Q

Een zonnige zomer
Omdat de LBA 75 jaar jong is ontvingen alle tuinleden een
zakje zonnebloemzaad. Dit bracht ons op het idee om een
ieder uit te nodigen te zijner tijd een foto van het resultaat
hiervan naar de redactie te sturen. Wij zoeken dan een paar
foto’s uit en plaatsen die in De Nieuwe Croniek. Of misschien
wil je er iets over schrijven, een gedicht, een stukje tekst.
Het gaat om het plezier, er is geen competitie-element en er
zijn geen regels; dus ook niet of het resultaat wellicht uit een
ander zakje zaad kwam… We wachten jullie reacties af!

Asfalt
Vanaf woensdag 27 mei tot en met vrijdag 5 juni werkt de gemeente Leiden aan de
verbetering van het Cronesteynpad (het fietspad langs het water). In deze periode
wordt het stuk tussen de spoorbomen en het Polderpad aangepakt. Er wordt ondermeer geasfalteerd. Voor velen van ons is dit de aanfietsroute, dus handig om hier
rekening mee te houden.

Openingstijd slagboom E-pad
In de voorjaarsledenvergadering van dit jaar werd de gewijzigde
openstellingstijd van de slagboom op het E-pad met begrip
geaccepteerd. Wel kwam de vraag naar voren of die openstelling
wat verruimd kon worden. Dit omdat de tijd tussen kunnen ophalen
bij de leverancier van de materialen en het naar de tuin brengen
ervan de sluitingstijd van de boom in de praktijk wat te kort blijkt te
zijn. Daarom is in de bestuursvergadering, kort na de die ledenvergadering, besloten de openingstijd te verlengen
van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Uiteraard is het nog steeds niet de bedoeling dat er nu gedurende drie uur langs het
E-pad geparkeerd wordt.

Met SPOED medewerkers voor ’t Winkeltje gevraagd
Bij de ingang van ons complex kun je ’t Winkeltje vinden.
Behalve een gezellig praatje kun je in die winkel allerlei zaken vinden die van pas
komen bij onze hobby, het tuinieren. Tuingereedschap, accu’s, in het seizoen
plantgoed, zaden, zand en grond en niet te vergeten flessen gas voor koken en
verwarming. Naast de nieuwe medewerker in het inkeltje zijn er ook nog twee “oud”gedienden die u helpen. Deze twee “oud”-gedienden hebben laten weten dat ze
vanwege verschillende privéredenen aan het eind van dit jaar willen stoppen met
hun winkeliersbezigheden. Het is begrijpelijk dat de overblijvende medewerker in zijn
eentje niet en het winkeltje en zijn eigen tuin kan bijhouden. Vandaar de dringende
oproep aan onze leden om zich te melden als vrijwilliger voor het winkeltje.
Dat kan via de medewerkers van het winkeltje of bij het bestuur.
Laten wij er met z’n allen voor zorgen dat de enige andere oplossing, sluiting van het
winkeltje en dus verstoken zijn van gas en andere zaken, aan het eind van dit seizoen
werkelijkheid moet worden.

Oproep BHV en EHBO
Het gezegde luidt “Een ongeluk zit in een klein hoekje”.
Misschien hebben we op ons terrein weinig kleine
hoekjes of een legertje aan beschermengelen
rondfladderen maar we horen weinig over ongelukjes.
Om als in de toekomst onverhoopt toch de nood aan de
man of de vrouw komt en dan snel te kunnen handelen
willen we graag weten welke leden een
BHV- of EHBO-diploma hebben. Als u uw gegevens via
de mail van de secretaris wilt doorgeven, kunnen we een
lijstje met hulpvaardigen opstellen.
Na overleg met elk van hen wordt een definitieve lijst
gemaakt . Misschien wat voorbarig, maar alvast bedankt
voor uw bereidwillige aanmelding.
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