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Cronesteyn-leden in de prijzen bij LBA-mooiste-tuin-verkiezing
Vier tuinleden van onze vereniging hebben een prijs gewonnen in de verkiezing van
de mooiste volkstuinen van Leiden. In alfabetische volgorde gaat het om:
Joan Aarts (L22), Herman Brusche (B25), Ingrid Faber (H02) en Tiny Monquil (M02).
Welke prijzen zij krijgen? Dat blijft geheim tot het moment van de uitreiking:
donderdagavond 24 september (tijdens het Tuincafé in onze kantine). Kom je ook?
Dan kun je de winnaars persoonlijk feliciteren.
De verkiezing werd in 2014 nieuw leven ingeblazen door de Leidse Bond van
Amateurtuinders (LBA). Vorig jaar vielen er drie prijzen te verdelen.
Alle kwamen toen bij tuinvereniging Ons Buiten terecht. Dit jaar reikt de bond drie
prijzen uit in drie categorieën tuinen (moestuin, recreatietuin en de mix daarvan).
De in totaal negen winnaars zijn dit jaar ‘eerlijker’ verdeeld. Elk van de zes
verenigingen kent er minimaal één. Niet dat dit een doel op zichzelf is.
De keurmeesters sturen hun rapportages inclusief puntentotalen in.
Als alle zijn ingeleverd, blijkt na de rangschikking wie de winnaars zijn.
De moestuinen zijn voor de LBA de belangrijkste categorie. En ook in deze categorie
valt Cronesteyn in de prijzen. De voorzitter van de LBA zal op 24 september uitleg
geven wie de gelukkige is en waarom. Zonder nu al meer te verklappen, is de
redactie trots op al onze prijswinnaars en feliciteert hen alvast van harte!

Water, water, everywhere!
Tijdens de hoosbuien eind augustus kwam een deel van de kantinevloer, ter hoogte
van de rookruimte, onder water te staan. Geen plasje, maar LITERS. Laarzen waren
geen overbodige luxe. Met hozen en boenen alleen ben je er dan niet.
Er moest meer gebeuren. Eerst zoeken naar de oorzaak. Die was snel gevonden: de
hemelwaterafvoer was stuk en volgelopen met grind en grond.
Daarna sprongen een aantal leden met twee rechterhanden in om de zaak te
verhelpen. René de Graaf (!) groef donderdag 27 augustus de buis vrij en een
nieuwe geul naar de sloot. Hij deed dat in de stromende regen, dus petje af.
Tom Nieuwenhuizen en Peter Lafeber hoorden van het probleem en boden spontaan
aan om achter de kantine een gat in de damwand te boren, zodat een nieuwe buis
kon worden geplaatst.
En Aad Graafbeek (!!) zorgde
er zondag 30 augustus voor
dat de boel weer dicht ging.
Sindsdien kunnen de barmensen hun laarzen weer in de
gangkast laten.
Hulde aan de helpers!

Wisselbeker voor winnaars Pubquiz
Wegens het grote succes van de
Cronesteyn Pubquiz is besloten dit elk jaar te
gaan doen. Eén van de enthousiaste deelnemers,
Ronald Pesant, heeft hiervoor een wisselbeker
beschikbaar gesteld! De beker is gegraveerd en
van plaatjes voorzien, met op het eerste plaatje
natuurlijk de naam “De Muurbloempjes” 2015,
de winnaars van de avond.
Inmiddels is de beker aan hen uitgereikt op de Oogstfeest-avond.
We danken Ronald hartelijk en hopen dat hij volgend jaar weer bij de
Pubquiz aanwezig zal zijn.

Perry van Weerlee:
“Het winkeltje is werk, maar ook ontspanning”
Het seizoen loopt langzaam ten einde.
In het winkeltje op ons complex merkt Perry
van Weerlee dat. De inloop neemt af, net als
de aankoop. Voor Perry (4 dagen per week
werkzaam in de gietvloeren- en coating-industrie in Tilburg) is het voor het eerst dat hij als
kleine ondernemer vooruit moet kijken naar
winkelvoorraad-met-houdbaarheidsdata ten
opzichte van jaargetijden.
Samen met zijn zus Annemieke nam hij dit
jaar de leiding in het winkeltje over van Ank Klom en Johan van Loon.
Johan stopte aan het begin van dit jaar, vanwege te drukke werkzaamheden.
Ank had haar vertrek al wel aangekondigd, maar moest onverwacht halverwege dit
jaar afhaken. En eind 2014 was Ton van der Heijden al gestopt.
Zo verdwenen binnen een korte periode drie vertrouwde leden, die allen zeker een
compliment verdienen voor de vele uren die zij –in het belang van de vereniging - in
het wel en wee van het winkeltje staken.

Beroep op hulp

De redactie liep begin deze maand even bij Perry binnen. Doel: de vereniging in
bredere zin nader kennis met broer en zus te laten maken. Perry: “Ik ben in april
2014 op mijn tuin begonnen. Een kwestie van familiegenen. M’n opa en m’n vader
hadden een tuin op Ons Buiten en deden daar van alles voor de vereniging.
Soms zelfs iets teveel, vonden wij, als gezin. Maar de volkstuin was een belangrijk en
positief onderdeel van ons kinderleven en dat helpers-gen hebben wij ook van hen
geërfd. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Daarom begon ik vorig jaar op
Cronesteyn en ik snapte het toen tijdens de introductieavond (voor nieuwe leden:
red.) een beroep op hulp werd gedaan. Ik heb mij toen meteen aangemeld.
Dit voorjaar begon ik Ank te helpen en leerde veel van haar. Wát je koopt, wanneer,
wáár, wat je in voorraad moet hebben (maar ook weer niet teveel). Ik vond dat leuk
en zo maakte ik tegelijkertijd kennis met veel andere tuinleden.”

Zoiets is fijn

Annemieke heeft al langer een tuin op Cronesteyn, net als enkele andere
familieleden. “Toen Ank meldde dat ze aan het einde van het jaar zou stoppen, ging
Perry op zoek naar meer hulp. Anders zou misschien sluiting dreigen en daarvoor
vindt hij het te belangrijk. En hij heeft gelijk. Dat is de reden dat ik ‘ja’ tegen hem
zei. In juni begon ik te helpen. Eigenlijk net op tijd, want Ank moest onverwacht een
maand later al stoppen wegens gezondheidsproblemen. Sindsdien doen Perry en ik
het samen. Het betekende wel dat we terug moesten in openingstijden.
De woensdagse uren lieten we noodgedwongen vervallen, maar daar was begrip
voor. Soms is het erg druk op de zaterdagen. Dan kunnen we het nauwelijks met z’n
tweeën aan. Gelukkig zijn er enkele leden die bijspringen. Niet volgens afspraak,
maar als ze er zijn en zien dat hulp nodig is, steken ze de handen uit de mouwen.
Zoiets is fijn.”

Planten inkopen

“Het winkeltje is werk,” zegt Perry, “maar tegelijkertijd is het ook volledige
ontspanning, omdat we de contacten zo leuk vinden. Het loopt nu langzaam af, maar
volgend jaar willen we zeker verder.
Daarbij hebben Leonie Devilee en Chris van Tongeren ons al hulp toegezegd.
Toch hoop ik dat we in de tussentijd nog een vrijwilliger erbij kunnen krijgen.
Ik moest dit jaar op zaterdagmorgen vroeg planten inkopen. Eigenlijk moet je dat
op vrijdag doen, maar dan zit ik in Tilburg. Als iemand dát van ons kan overnemen,
maakt dat het werk leuker en lichter voor iedereen.”
De openingstijden van het winkeltje zijn in september en oktober: op zaterdagen van
11.00 tot 12.00 uur.

Verbruik leidingwater
De maand augustus gaf heel wat regen.
Meer dan vorig jaar. En er waren minder
zonuren. Dat we dus deze maand ook een
daling in verbruik zien ten opzichte van vorig jaar,
is logisch. Maar gezien de in vergelijking veel
nattere maand dan augustus 2014 is die daling
toch karig.
De teruggang in verbruik, die we dit voorjaar in de grafiek zagen ontstaan, zet dus
(nog) niet echt door. De komende maanden zal het verbruik, zoals elk jaar, sterk
teruglopen en verandert er niet veel meer aan de stand van zaken. Maar met de
echte eindconclusies wachten we tot de Algemene Ledenvergadering
(28 november).

Spokentocht: 1,5 uur grillen en
griezelen in Park Cronesteyn
Ivon van Tongeren weet niet precies voor
de hoeveelste keer zaterdag 22 augustus
de jaarlijkse spokentocht vanuit de
tuinvereniging werd georganiseerd.
“Het was de 19e of 20e keer,” zegt zij.

“André is er ooit mee begonnen vanwege
het plan voor een avondwandeling van een
aantal neefjes.
‘Gaan jullie maar lopen, dan zorgen wij onderweg voor iets geks’, was de reactie toen
van enkele familieleden.”
“Dat ‘gekke’ werden dus spoken en dat
sloeg zo aan, dat we het jaarlijks gingen
herhalen. Nu is het uitgegroeid tot een happening waaraan dit jaar 130 mensen
deelnamen; tuinleden, familie en buitenstaanders die er via via van hadden gehoord.
Ze maakten een tocht van 1,5 uur door heel Park Cronesteyn. Overal hadden we
‘zitters’ verstopt. Tachtig in het totaal. Die zorgden voor ‘enge’ dingen. Traditioneel
eindigde de tocht op het grote parkeerterrein, waar een spooktent is neergezet met
bijna honderd meter loopgang, vol spookachtige verrassingen. De jongste deelnemer
was zeven jaar en de jongste zitter was acht. Beiden uiteraard onder begeleiding
zodat we het konden opvangen als het te eng voor ze werd.
Maar ze hielden zich kranig. En gelukkig (vooral voor de zitters!) was het weer
gunstig. Om tien uur ’s avonds startten de eersten en om half twee ’s nachts kwamen
de laatsten weer terug.”
Voor Ivon en de andere organisatoren betekent deze spokentocht veel meer dan de
wandeling van anderhalf uur. “De opbouw kost ons drie dagen en het afbreken en
opruimen nog eens drie dagen. Al met al zijn we dus een week met de
organisatie bezig. En daar reken ik dan nog niet de uren bij die je het hele jaar door
bezig bent met nieuwe ideeën uitwerken. Maar we doen het allemaal graag,
vanwege het plezier wat iedereen – wij ook – er aan beleeft.” Met de opbrengst uit
de vrijwillige bijdrage, die deelnemers wordt gevraagd, betalen de organisatoren alle
onkosten en nieuwe materialen. Want er moeten elk jaar natuurlijk nieuwe
verrassingen zijn. Ivon: “Eigenlijk begint het uitdenken van de volgende spokentocht
voor ons dus al direct de dag ná de vorige.”

Uitnodiging Tuincafé
De zomer kende al vele herfstachtige dagen,
maar nu komt de herfst toch echt dichterbij.
Dit betekent dat we langzaam afscheid nemen
van de bloemenpracht in de tuin, maar
daarvoor in de plaats van de schitterende
kleuren en geuren van de herfst mogen gaan
genieten. Ook tijd om aan het winterklaar
maken van de tuin te gaan denken.
Al deze facetten komen aan bod op de
Cronesteyn Tuincafé-avond op:
DONDERDAG 24 SEPTEMBER
Fred Weber voorziet ons van nuttige informatie inzake een winterplan en na de
pauze gaan we alvast een voer-pompoen maken voor onze gevleugelde vrienden.
Voor de basis wordt gezorgd, maar het zou fijn zijn als je zelf voor zaden en
versiering, zoals besjes, zorgt. Natuurlijk nog prettiger als je zelf een pompoen hebt
gekweekt, of er één van een medetuinder kunt krijgen voor deze workshop.

Het belooft dus weer een leuke en nuttige avond te worden.
De avond begint om 20.00 uur, maar de deuren staan al om 19.30 uur voor je open.
Locatie: onze kantine. Deelname: gratis, zoals altijd. Kom je ook?

Eerste Oogstfeest maakte naam helemaal waar
Wauw! Wat een avond! En wat een goed gekozen naam: OogstFEEST!
Als organisatoren zijn we blij dat we relatief veel tijd in de voorbereidingen hebben
gestoken. De avond maakte dat dubbel en dwars waard.
Om 14.00 uur begonnen we met de opbouw.
Rond zeven uur waren we klaar.
Voorzitter Jaap opende. We wilden geen
langzame binnenstroom van leden, maar
allen in één keer. Des te leuker zijn de reacties
onderling op inrichting en presentatie.
We wisten dat deze eerste keer veel leden
nog geen idee zouden hebben van wat
precies de bedoeling was.
Dat moet de komende twee jaar verder groei-

en. Toch werden behoorlijk wat
producten voor op de presentatietafels én gerechten voor de proeverij aangebracht.
Dank aan allen die de moeite namen!
De presentatie besloeg zestien tafels (biljart telde voor 2).Aardappels, groenten,
vruchten, planten, mooie veldboeketten, zelfs enkele Biedermeiers (!), schilderijen,
foto’s, honing, eieren, kruiden; het lag er allemaal.
De proeverijtafel stond vol met allerlei
lekkers, van artisjokkensalade tot
courgettesoep en tomatengazpacho
als voorgerechten, tot pruimentaart,
griesmeelpudding en appeltaart als
toetjes. Daartussen stond teveel om
te onthouden, dus - om niemand te
vergeten - noem ik er maar géén.
De veiling werd een echt klapstuk.
En dat terwijl Dirk Jan en Jack
(de veilingmeesters) geeneens een
hamer ter beschikking hadden.
Met verve verkochten zij álle
aangebrachte producten en de bieders hadden veel plezier in het overbieden van
elkaar. Tot verrassing van de organisatoren
werden –zonder uitzondering- álle ingebrachte producten geveild.
Nogmaals dank aan allen voor elke hulp en vorm van deelname! Dat geldt natuurlijk
ook voor Margreet en Willem, achter de bar! Meer foto’s en meer informatie over
hoe het Oogstfeest tot stand kwam, vind je op Facebook (Tuincafé Cronesteyn).

Bekende gezichten open dag Plantarium 2015
Het jaarlijkse internationale tuinplantenevenement ‘Plantarium’ (industrieterrein
Hazerswoude Dorp) sloot zaterdag 29 augustus traditioneel af met de publieksdag.

Grote parkeerterreinen rondom de showhallen zijn die dag speciaal voor de
landelijke aanloop gereserveerd.
Tijdens het Oogstfeest van onze tuinvereniging werd een aantal vrijkaarten voor deze
open dag verloot. En deze werden ook
echt gebruikt. Een aantal tuinleden werd er
gespot, inclusief tassen vol nieuwe planten.
Want de handelaren willen deze laatste
dag van hun spullen af en dus koop je er prachtig materiaal voor belachelijk lage
prijzen. Om een indruk te geven: coniferen van 1 meter hoogte gingen weg voor
3 euro; jongere exemplaren voor 1 euro, winterharde azalea’s en rhodondendrons
voor 2 euro. Alles per stuk. Kweekplanten kostten 7,50 euro per tray.
Mooie jonge fruitbomen kwamen op 10 euro. En de koffie was gratis (met dank aan
Groei & Bloei). Spijt dat je deze dag hebt gemist? Volgend jaar is de herkansing.

Nieuwe leden
De afgelopen maand werd mevr. Hoeven ingeschreven als 16e nieuwe lid van dit
jaar. Zij heeft tuin G15 in gebruik genomen. We heten haar van harte welkom bij de
vereniging en wensen haar vele jaren plezier op ons complex.

Doorgebladerd
Augustus was een rustige tijdschriftenmaand. Bijna alle redacties overbruggen de
maand door in juli een dubbelnummer uit te geven.
Gelijk hebben ze. Wat heeft het voor zin om in vakantietijd een editie uit te brengen
(nieuwsbriefredacties van volkstuinen natuurlijk uitgezonderd). Iedereen is weg en
de natuur staat stil (nou ja, bij wijze van spreken dan). Daarom trok deze rubriek er
vorige maand ook even tussenuit. Maar nu het september is en de herfst snel
nadert, kloppen tijdschriftredacties weer aan, vol onderwerpen en ideeën.
De herfsteditie van Onze Eigen Tuin was degene
die als eerste op mijn deurmat viel. OET is één
van de betere tuinbladen, dus ik blader hem
altijd graag al in, terwijl ik ‘m van de gang naar
de kamer breng. De omslag blijft nog altijd een
mooi grafisch plaatje. De kwaliteit is zo goed; niet
veel abonnees zal het opvallen dat OET het enige
tuintijdschrift is dat geen foto’s op de omslag
gebruikt. Rood is de hoofdkleur van de omslag
van de nieuwe OET.
Rood als herfstvlammen in de vuurkorf op onze
(eigen) tuin. Rood is ook de leidende kleur in de
artikelen. In ‘Vlammende heesters’ geeft
Margareth Hop een aantal van de mooiste
voorbeelden. Mocht je toch een nieuwe heester
willen planten; misschien kun je dan één van
haar tips gebruiken. ‘Brandende Liefde’ is een
artikel van Leo den Dulk over de Lychnis
Chalcedonica (vroeger ook bekend onder de

naam Constantinopel).
Voor wie in z’n eigen tuin nog kan genieten van hoge phlox. Zet je stoel in de richting
ervan en lees het artikel van Berndtsen over hoe ze zijn ontstaan en wie ze kweekte.
Om verdere nieuwsgierigheid te wekken, nog wat titels van andere artikelen:
vlinders en brandnetels; houtopslag; hot borders; vulkanen in de tuinkunst; quinoa
als superfood; bramen in de volkstuin en bollenplannen. De rest van de inhoud moet
je zelf maar ontdekken. OET; een tuinblad zó (duim omhoog) goed!

Herfstgedachten van de voorzitter
In deze tijd dat veel leden hun zonnige zomerverblijf op de tuin verwisselen voor een
verblijf bij de behaaglijke warmte van de centrale verwarming zijn een paar dingen
die ik graag onder de aandacht wil brengen.

Slagboom dicht na 31 oktober

In de winterperiode is de slagboom op het E-pad, ook
op zaterdag, gesloten. Dit is om de langs het E-pad
gelegen grasvelden te beschermen. In de winterperiode is de
grond vaak drassig en komen er sporen in het gras door parkeren en er
overheen rijden. Die sporen zijn, als ze niet opgevuld worden met grond,
kleine slootjes waarin het gras weg kan rotten met alle lelijke plekken in het
voorjaar tot gevolg.

7 november afsluiting waterleidingnet

Zoals elk jaar is ons waterleidingnet, ook weer om schade te voorkomen, ’s
winters afgesloten. Dit jaar zal die afsluiting gebeuren op 7 november.
Als daar vanwege vorst aanleiding voor is kan die afsluiting zelfs eerder gedaan
worden dan 7 november. Houdt dus het weer in de gaten. Het is in ieder geval belangrijk om ervoor te zorgen dat de geijser en het waterleidingnet in uw huisje kort
na de afsluiting afgetapt worden zodat de vorst daar geen schade aan kan richten.

Algemene Leden Vergadering van TV Cronesteyn
Om alvast in de agenda’s te
noteren: De herfstversie van onze
algemene ledenvergadering zal
gehouden worden op zaterdag 28
november van tien tot twaalf uur ’s
ochtends.

Slootschouw

Ongeveer half oktober schouwt het
hoogheemraadschap de sloten op
ons complex. Er wordt dan
gecontroleerd of er geen begroeiing
in de sloten aanwezig is want dat
belemmert de doorstroming van
die sloten.
Ook wordt er gecontroleerd op over de sloot hangende beplanting en bomen.
Door bladval in het najaar komt er meer bagger in de sloot en dat belemmert ook
weer de doorstroming.Vorig jaar hebben we door een fout bij het Hoog Heem
Raadschap geen boete voor de vervuilde sloten ontvangen, maar dat zal dit jaar
zeker niet gebeuren. Ik kan u verzekeren dat die boetes fors kunnen zijn.

Om dat te voorkomen en u een beetje behulpzaam te zijn is er deze week een
controle uitgevoerd om te zien waar leden onderhoud aan sloot en aangrenzende
beplanting moeten uitvoeren. Als uw (E-mail)adres bekend is krijgt u daarvan
bericht. U krijgt dan de gelegenheid tot 28 september om de zaak in orde te maken.
Daarna voert de TCC een voorschouw uit. Voor die slootgedeelten die dan nog niet
in orde zijn wordt voor rekening van de gebruikers van de aangrenzende tuinen een
loonbedrijf ingeschakeld. Die zal het schoonmaken
alsnog doen voor degenen die hun sloot niet goed
schoon hebben gemaakt. De rekening krijgt u daarna
in de bus.

Webdesign - Het Wielweb
Tegenwoordig winkelen we via het digitale web, we
communiceren via het web, maar kijken we ook nog
wel eens naar het web? Het spinnenweb bijvoorbeeld?
Want daar zijn er op dit moment vele van te zien,
waarschijnlijk ook op jouw tuin.
Niet alle spinnen maken webben, maar degene die dit
wel doen kunnen er wat van; de bijzonderheid van hun
opbouw, de fragiele look, maar tegelijkertijd de kracht
van hun aanwezigheid, de schone aanblik van een web
met dauwdruppels erop … Spinnenwebben, het zijn kunstwerkjes.
De naam van een spinnenweb heeft te maken met de vorm en opbouw ervan.
Zo heb je het ‘matweb’; dit bestaat uit een aantal lagen spinraggen, een soort
matjes, die horizontaal, boven elkaar vervaardigd zijn, zonder kleefdraden.
Je vindt deze vaak in huis. Soms worden stofdraden in huis ten onrechte spinraggen
genoemd, dit is eigenlijk een belediging voor deze bijzondere bouwers.
Er zijn webben in de vorm van een trechter, het ‘trechterweb’, en wat dacht je van
de webben van de hangmatspinnen, dat klinkt wel heel relaxed om je eten binnen te
halen, of niet? Want voedsel vangen, dat is een functie van het spinnenweb.
De draden die de spin voor zijn web
maakt noem je spinsels, deze bestaan uit
een mengsel van eiwitten. De spin bepaalt,
afhankelijk van de functie, of een draad moet
kleven of niet. Als de draden voorzien zijn
van kleefstof, is het makkelijk om de
prooi die in het web vliegt vast te
laten plakken en de lijnen zijn zo
dun dat ze niet worden opgemerkt door
bijvoorbeeld insecten, zoals vliegen en muggen.
De spin zelf zal niet in zijn eigen web verstrikken,
want hij weet waar hij wel of geen kleefdruppels heeft
aangebracht en balanceert dus slim tussen zijn lijnenconstructie.
’s Zomers zijn spinnen jong en hun webben klein, in de herfst zijn ze volwassen en
hun bouwwerken groter. Bovendien levert het vanwege de najaarsdauw ook
prachtige plaatjes op. Het wielweb, ja, in de vorm van een wiel, kun je nu op veel
plaatsen op onze tuinen zien. De kruisspin maakt bijvoorbeeld een wielweb.

Eerst wordt een niet klevend webgeraamte gemaakt. Dit bestaat uit een omlijsting
met een aantal draden die van de buitenrand naar het midden van het web lopen en
doen denken aan spaken. Vervolgens wordt het kleverige wiel gemaakt door vanuit
het centrum cirkels te spinnen; heel kort bij elkaar in het midden en wijder uit elkaar
naar de randen van het web toe. De webben van de mannetjes kruisspin zijn tot en
met september te zien, die van de dames zijn echter groter en wel tot en met
oktober te bewonderen.
Wil je op het web kijken naar het bouwen van een wielweb, dan is dit misschien iets;
https://www.youtube.com/watch?v=2yOFnpWHJS8. Maar gewoon rustig in je tuin
gaan zitten observeren lijkt mij meer passen bij ons volkstuinders.

Activiteitenagenda:
19 september
tuinwerkbeurt B- en H-pad
19 september
snoeiafval van 10.00 tot 11.45 uur
24 september
prijsuitreiking winnaars Cronesteyn in LBA-wedstrijd mooiste 		
			volkstuinen Leiden
24 september
Tuincafé Cronesteyn
			
(Winterklaar maken tuin en pompoenen vullen voor vogels
5 oktober		
tuinwerkbeurt
10 oktober		
tuinwerkbeurt C- en F-pad
24 oktober		
tuinwerkbeurt D- en K-pad
24 oktober		
snoeiafval van 10.00 tot 11.45 uur
27 oktober		
Tuincafé Cronesteyn (Vogelhuisjes en insectenhotels bouwen)

Rooseveltstraat 78

