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Van de voorzitter
Hoe vonden jullie het voorproefje van de winter op 2 december?
Je gaat toch meteen naar een mooie laag ijs verlangen.

Inbraken
Na onze ledenvergadering werd ik helaas
benaderd met de mededeling dat er kort daarvoor in diverse huisjes op het Begoniapad was ingebroken of dat
er pogingen daartoe waren gedaan. Het is natuurlijk wel
aanlokkelijk voor sommige lieden om op zo’n bijna verlaten
complex eens te gaan zoeken waar je snel wat
spullen kunt “lenen”. Er valt niet veel tegen dat lenen te doen
behalve er voor te zorgen dat spullen niet in snel open te breken
kasten opgeborgen zijn.
Als er ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch spullen zijn
weggenomen doe daarvan dan altijd aangifte bij de politie, dat
kan zelfs digitaal, en stel het bestuur op de hoogte van de inbraak.

Winterwerkbeurt
Zoals gezegd kreeg de schouw van onze watergangen de
beoordeling goed. Punt van aandacht is wel het vele blad dat er nog in de sloten ligt.
Nu nog blad, maar straks bagger en hét stopmiddel voor onze duikers.
Het winterseizoen is bij uitstek het seizoen om zoiets als het blad in de sloten en
andere klussen zoals snoeien eens goed aan te pakken. Dat is dan ook de reden dat
het bestuur van plan is een ‘winterwerkbeurt’ te organiseren: Met een groep leden
klussen uitvoeren met het vooruitzicht op een schoner complex en één of meer
warme versnaperingen. Binnenkort leest u daar meer over.

Snoeiafval
Tot een paar jaar geleden kwam er twee maal per jaar een
hakselaar om het snoeiafval dat te groot was om mee naar
huis te nemen te versnipperen. Dat leverde een grote drukte
en een berg snippers op. Die berg snippers lag dan een tijdje
op de parkeerplaats te dampen en werd dan opgeruimd.
Bij wijze van proef kon de afgelopen drie jaar het snoeiafval
ingeleverd worden op onze composthoop waar vandaan het
snoeisel regelmatig naar een compostbedrijf is afgevoerd.
Dat beviel goed, maar het inleveren op de composthoop was
zo makkelijk dat tot en met het kleinste sprietje daar werd

ingeleverd. Zelfs het kleine takje dat vroeger mee naar
huis ging wordt nu ingeleverd. Gezien de flink stijgende
kostenpost “afvoer snoeihout” wordt iedereen met klem
gevraagd om dat wat je thuis kunt afvoeren in het vervolg
ook weer daar in de bak te deponeren.

Afsluiting
Blijft over om alle leden prettige kerstdagen en een
veilige jaarwisseling te wensen.
We zien u graag op onze nieuwjaarsreceptie op
14 januari 2018 in de kantine.
We schudden handen van 14.00 tot 16.00 uur.

Waterverbruik
In de loop van het jaar probeert de watercommissie
iedereen op de hoogte te houden van het
waterverbruik. Nu, aan het eind van 2017 kan er
geconstateerd worden dat het waterverbruik
weliswaar vrijwel gelijk is gebleven maar, in vergelijking met andere
tuinverenigingen, nog steeds erg hoog.
De vraag is dan ook aan de leden om creatieve oplossingen te bedenken zodat het
jaarverbruik flink omlaag gaat. Inmiddels heeft de commissie één idee ontvangen
maar misschien zijn er nog wel meer goede suggesties. Die suggesties kunnen altijd
met een briefje in de brievenbus van de bestuurskamer gedaan worden.

De ALV, december 2017
Verslagje ALV TV Cronesteyn
Zaterdag 2 december om 10.00 uur verzamelden zo’n 40 mensen, waaronder
bestuur en afvaardiging LBA, zich in de kantine voor de najaarsledenvergadering.
Na de opening door de voorzitter, werd door één van de leden van de
tuchtcommissie de eindconclusie betreffende enkele ingebrachte klachten
voorgelezen met besluiten en aanbevelingen.
Het belangrijkste wat we als vereniging uit de aanbevelingen moeten halen is in de
toekomst vooral met elkaar in gesprek te blijven en dat het verenigingsbelang boven
dat van de individuele leden gaat.
Hierna werd de vertrouwenscommissie décharge verleend.
De vergadering vervolgde met het bespreken van de diverse agendapunten, zoals de
voorstellen over het partnerlidmaatschap, restitutiegelden bij overdracht tuinen en
de begroting voor volgend jaar. Na kritische vragen en opmerkingen worden deze
punten met meerderheid van stemmen aangenomen.
Nog vermeldenswaardig zijn de oproepen van secretaris mw. Langedijk om geen
gebruik te maken van onkruidbestrijders met glyfosaat (dit zit o.a. in Round Up)
ondanks dat het nog niet verboden wordt in Nederland (zie ook art 2 van het
huishoudelijk regelement) en de oproep van mw. Koet aan de 70-plussers onder de
leden om waar mogelijk toch vrijwilligerswerk te doen!
De vergadering eindigt met veel positieve punten: Dhr. Lafeber wordt aangesteld
als nieuw bestuurslid, mw. Swanenburg is benoemd tot bondsbestuurslid bij de LBA
namens TV Cronesteyn en er melden zich 6 leden aan om als afgevaardigden mee te
gaan naar het congres van de LBA. (MM)

Bloemen in de winter - Helleborus
In december staan de kerstrozen bij elke bloemist
uitgestald. Misschien schaf je er één aan om de
dagen rond de kerst wat mee op te fleuren, of
wacht je tot na de feestdagen, als ze vaak voor een
prikkie te koop zijn. Maar zeker is bijna dat je de
plant na zijn bewezen diensten een plekje in de tuin wilt geven.
Want de Helleborus Niger, zoals de kerstroos officieel heet, is een vaste
plant die, als hij aanslaat, voor jarenlang tuinplezier kan zorgen. Er zijn vele
soorten Helleborus; groenblijvende en bladverliezende,
verschil in hoogte en het soort bloemen, maar de verzorging
komt voor allemaal overeen.
Het is een trage groeier en hij gaat het meest zijn best doen
op een plek in je tuin waar weinig wind is en niet de hele dag
de zon staat. Een grond met voldoende kalk en humus helpt
ook. Zorg er voor dat de grond niet uitdroogt, maar het moet
geen zwembad worden. Waar veel planten blij van worden,
geldt ook voor de Helleborus, namelijk regelmatig een
dekentje mulch over hun voeten strooien.

Dit is een bodembedekkende,
beschermende laag van bijvoorbeeld
bladeren of gras of ander tuinmateriaal.
Slaat de plant aan, verhuis ‘m dan niet
meer, daar houdt hij niet van.
Voor het eerste jaar zal het niet gelden,
maar voor de jaren daarop wel:
Als er nog bloemen inzitten en je wilt
geen zaad overhouden, knip de bloemen
dan eind mei, begin juni, weg. Op die
manier bevorder je de groei voor het
komende jaar. Ook kun je lelijke bladeren wegknippen. Als deze zijn aangetast kun je
ze het beste weggooien. Vaak zie je zomers het nieuwe blad in het hart van de plant
al verschijnen.
En dan, in de winter, al wordt het min twintig, zo ergens tussen december en april,
dan begint het feest. De tuin is wat in slaap en dan ineens zie je de witte, roze,
paarse of crème-groene bloemen die je tuin opvrolijken. Als je wat blad rond de
bloemen wegknipt, zijn de bloemen nog beter te zien. Hou er wel rekening mee dat
de planten giftig zijn.
Vermeerderen van de Helleborus kan op twee manieren. Je kunt de moederplant
scheuren of, als je de bloemen aan de plant laat zitten, kun je zaad overhouden.
De planten die uit deze zaden voortkomen zijn niet soortecht, dus de bloemen
kunnen een andere kleur krijgen dan de eerste plant. Wel moet je een beetje geduld
hebben totdat je plant bloemen gaat geven, dit duurt soms een paar jaar.
En ach, weet jij dan nog welke kleur je oorspronkelijke plant had? Nou dan.
Andere namen zijn nieskruid en heksenkruid. Dit komt vast omdat medicijnmannen
en vrouwtjes op bezemstelen iets uithaalden met de giftige plant om hun clientèle
van een goedje te voorzien. Om niespoeder van te maken of te zorgen dat de
darmen leeg raakten las ik ergens … Gaan wij niet doen. Gewoon naar kijken en van
genieten, da’s alles. (IK)

Tuinhuisjes met een naam
Sommige tuinhuisjes op ons park zijn voorzien van een naam. Vaak zit daar een
verhaal achter. Hoe komt het dat dit huisje deze naam heeft gekregen? Heeft het een
betekenis? Had het huisje deze naam misschien al?
De redactieleden Van De Nieuwe Croniek, en vast ook andere tuinleden, zijn
benieuwd naar deze ‘naamverhalen’. Vind jij het leuk om over de naam van jouw
huisje iets te schrijven voor De Nieuwe Croniek? Laat het ons weten, wij zien uit naar
je reactie! Maak je over punten, komma’s en taaldingetjes vooral geen zorgen, daar
kijken wij wel naar. Zie je zelf schrijven niet zitten, maar wil je wel je verhaal
vertellen? Ook dat is prima. (red.)

Commissie Natuurlijk Tuinieren in oprichting.
Beste Medetuinders,
Graag wil ik langs deze weg een oproep doen aan medetuinders om samen met mij
te brainstormen en ervaringen te delen over Natuurlijk Tuinieren. Zelf ben ik vorig
jaar met een moestuin en siertuin begonnen op het Crocuspad. Ik vind het erg leuk
en belangrijk om dit op een zo natuurlijk mogelijke manier te doen, maar ben hier
nog volop lerend in. Ik zou graag een commissie oprichten die zich gaat buigen over

Natuurlijk tuinieren op T.V. Cronesteyn. Ik begrijp dat er al veel tuinders zijn die op
deze wijze op hun tuin te werk gaan. Graag zou ik deze mensen ontmoeten om eens
praten over hun ervaringen en tips /adviezen te delen.
De LBA en het bestuur van Cronesteyn moedigt het Natuurlijk tuinieren van harte
aan, maar er moet vanuit de tuinvereniging zelf een groep mensen het initiatief
tonen om aan de slag te gaan.
Ben je geïnteresseerd? Laat het me weten door een mail te sturen of te bellen zodat
we een bijeenkomst kunnen plannen om eens te inventariseren wat er nu nodig is
om een flinke stap in het natuurlijk tuinieren op t.v. Cronesteyn te kunnen maken.
Ik hoor graag van je!
Met vriendelijke groet, Karin Swanenburg, Crocuspad 19, 06-18450219,
karinswanenburg@hotmail.com
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