NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015
Beste wijkbewoner,
dit is de derde en laatste nieuwsbrief van 2015
over het nieuws en de activiteiten in de wijk.
We wensen u veel lees- en kleurplezier en
wensen u alvast fijne dagen!
De redactie

INHOUD
– nieuwe wijkregisseur stelt zich voor
 bouwplannen in de wijk, De Raad vastgoed
 oproep vrijwilligers wijkschouw
 Burendag terugblik
 van onze jonge reporter
 een kerstverhaal
 bedrijvigheid in de wijk
 natuurspeeltuin park Cronestein
 nieuwe website
 wat doet de wijkvereniging voor u?
 wat kunt u voor de wijk doen?
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Secretaris:
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Penningmeester:
Machiel Wagenaar, Tomatenstraat 5, 06-19880095
Bestuurslid:
Petra van de Ven, Vrijheidslaan 66, 06-49354701
Bestuurslid:
Janny Hedeman, Zoeterwoudseweg 118

KERSTBORREL
zaterdag 19 december
16.30 tot 18.00 uur
hoek Lammenschansweg –
Tomatenstraat
Kom allemaal naar de kerstborrel van
wijkvereniging Cronestein. Gezellig met de buren
rondom het vuur met warme chocolademelk en
glühwein.
Om de kerstboom te versieren is het leuk als u
een slinger of kerstbal meeneemt. De kinderen
kunnen in de tent kerstballen kleuren.
Kleur de kleurplaat in en hang deze voor het
raam! Iedereen is welkom!
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EVEN VOORSTELLEN
Francine Splinter, nieuwe wijkregisseur
Sinds
september
ben
ik
begonnen als wijkregisseur van
stadsdeel Zuid (bestaande uit
o.a. de wijk Cronestein). Als
wijkregisseur sta ik tussen
bewoners en gemeente, en heb
ik een centrale rol in de
wijkaanpak. Dit houdt in dat de
gemeente onderzoekt wat er
speelt in de wijk, zodat hierop gereageerd en
geacteerd kan worden. Bewoners staan hierbij
centraal: zij weten als geen ander wat er speelt in
hun wijk. Omgekeerd is het belangrijk om
gemeentelijk beleid bij bewoners te toetsen en
aanpassingen te maken als blijkt dat dit nodig is.
Een belangrijke gesprekspartner in dit alles is
voor
mij
de
wijkvereniging.
Mocht u zelf ideeën hebben om de leefbaarheid
in uw wijk te verhogen, kijk dan eens op
www.leiden.nl/wijken.
BOUWPLANNEN IN DE WIJK
nieuws over plannen van De Raad Vastgoed
Het gedeelte van onze wijk Cronestein rond de
Fruitweg is op papier in ontwikkeling. De
eigenaar, De Raad Vastgoed, heeft het
voornemen te moderniseren. Als eerste zal het
pand op Lammenschansweg 141 worden
aangepakt. Deze locatie zal verbouwd worden
naar woningen.
8 juli jl. is er een informatieavond geweest waar
belangstellenden heen konden. Sindsdien is er
geen nieuws en/of ontwikkeling geweest rond
deze plannen.
Over de plannen om aanlegplaatsen te gaan
maken in het water naast de Veilingkade is nog
geen nieuws.
VRIJWILLIGERS WIJKSCHOUW
meer vrijwilligers gezocht!
In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep voor
vrijwilligers voor de schouw van onze wijk.
Samen met de wijkbeheerder van Stedelijk
Beheer zullen we door de wijk lopen langs de
knelpunten in de openbare ruimte (zoals wegen,
groen en speeltoestellen). In overleg met de
gemeente
zullen
we
hiervoor
een
zaterdagochtend inplannen. Er hebben zich al
vrijwilligers aangemeld uit de Tomatenstraat,
Appelstraat, Meloenstraat, Vrijheidslaan en
Zoeterwoudseweg, waar we heel blij mee zijn.

Graag zien we ook nog vrijwilligers uit andere
straten. Stuur een mailtje en we nemen contact
op: cronestein@gmail.com
BURENDAG 26 SEPTEMBER
terugblik
Het
was
weer
prachtig weer. In
de verte hingen
donkere wolken in
de lucht, maar in
de speeltuin van
de
Meloenstraat
zaten wij gezellig
buiten
aan
de
tafels met koffie,
thee en limonade
en koekjes en fruit.
Sportief waren we
ook. Niet alleen op
de springkussens.
Ook tijdens de
sportles van de
Vlietlijn. De kinderen renden zich suf. Verder
heeft een aantal kinderen en volwassenen een
van de twee minibiebs van de wijk beschilderd
met afbeeldingen van fruit. Deze prachtige
minibieb is voor de kinderen en staat in de
Meloenstraat op de hoek met de Veilingkade. De
minibieb voor volwassenen staat in de
Druivenstraat op de hoek met de Tomatenstraat.
Hier kan iedereen een boek ruilen of lenen. De
minibiebs zijn gebouwd en voorbewerkt door de
wijkbewoners Ruben Wentink en John Hedeman.
De materialen zijn geschonken door de Gamma
en Praxis. Waarvoor allen dank! De loterij was
weer een succes met prijzen als een
maandabonnement
van
de
Vlietlijn,
insectenhuisjes en boeken. Wanneer de boeken
uit zijn, gaan ze uiteraard naar de minibiebs!
VAN ONZE JONGE REPORTER DANI
Het is bijna Kerst! Ikzelf vind het persoonlijk een
supergezellige tijd. Lichtjes, misschien wel een
kerstdiner, maar kerst is kerst natuurlijk niet
zonder kerstboom. Bij ons in de buurt zijn er dan
ook heel veel te koop. Van enorme van wel twee
meter hoog, tot hele kleine van dertig centimeter.
En om de sfeer er nog meer in te krijgen, zie je
vaak kerstfilms, of hoor je kerstliedjes of
kerstverhalen.
En omdat die kerstverhalen altijd zo mooi zijn heb
ik er hier een korte voor je klaar!
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Het zielige kerstboompje – een kerstverhaal.
Er was eens een klein kerstboompje aan de rand
van het bos. Al zijn vriendjes waren al afgezaagd
en meegenomen door grote mannen. Die bomen
stonden nu ergens in het dorp, vol met
versiersels en een hele mooie piek. Het kleine
boompje voelde zich alleen en had het koud. Het
begon te sneeuwen toen Vos uit het bos kwam.
“Hallo boompje”, zei Vos “Heb je het koud?”. Vos
trok zij eigen sjaal; van zich af en draaide die om
de boom heen. “Ik heb toch een warme vacht”
riep hij de boom na. De boom had honger. Uit de
duisternis kwam Beer. Hij had een tas bij zich die
zo lekker rook dat de takken van het boompje
gingen trillen. “Wil je ook? “ vroeg Beer en hij
pakte al een kippenkluifje uit zijn tas. De boom
knikte en Beer liep weg. Nu had de boom het niet
koud en hij had ook geen honger meer. Er miste
alleen nog één ding; hij voelde zich zo eenzaam,
dat hij kleine kille bomentraantjes huilde.
Hij snikte harder en harder tot de grond ervan
trilde. Haas en zijn familie, die in een hol naast
het boompje woonden, hoorden de arme den en
besloten hem te gaan helpen. Ze riepen alle
dieren uit het bos en ieder moest kerstversiering
meenemen uit zijn eigen kerstboom thuis. Een
half uur later stond iedereen voor het boompje te
zingen en er hingen mooie ballen en een
glinsterende piek in de den. Het boompje was zijn
nieuwe vriendjes zo dankbaar dat hij weer huilde.
Maar nu van geluk. Hij wist zeker dat hij
gelukkiger was dan al zijn oude bomenvrienden
die nu in het dorp stonden. Weet je, dacht het
boompje bij zichzelf, alleen Kerst vieren is
gewoon onmogelijk!

BEDRIJVIGHEID IN DE WIJK
schoonheidssalon Carme
De grote bedrijven in onze wijk weten de meeste
van ons wel te vinden, maar er zijn ook kleine
ondernemingen. Mensen die in hun eentje een
bedrijf runnen, vaak aan huis en met een
bescheiden vermelding van hun beroep naast de
voordeur.
In deze editie van het wijkblad maken we kennis
met een van die kleine ondernemers, met
schoonheidsspecialiste/sportmasseur
Carla
Meskers. Carla is sinds 1993 met haar salon
Carme
in
de
wijk
gevestigd.
Naast
gezichtsbehandelingen kun je bij haar ook terecht
voor diverse lichaamsbehandelingen zoals hot
stone massage, lichaamsmassage ayurvedische
massage en sportmassage.
Schoonheidsspecialisten willen dat de huid van
hun klanten er goed uit ziet. Zij zien de huid van
hun vaste klanten veranderen tijdens de fases
van hun leven en spelen daar met de
behandeling op in. Zo is geen enkele behandeling
hetzelfde en op mijn vraag wat haar de meeste
voldoening geeft antwoordt Carla "een klant die
vol stress binnenkomt en na afloop volledig
ontspannen de deur uitgaat". Overigens, ook
mannen komen bij de schoonheidsspecialiste. Zij
willen dan een goede gezichtsreiniging en het
verwijderen van mee-eters of men wil een
sportmassage.
Aandacht en verzorging, de klant in de watten
leggen. Geen enkele behandeling is hetzelfde en
juist die afwisseling maakt het beroep voor Carla
zo aantrekkelijk.
Speciaal voor deze gelegenheid biedt de
schoonheidsspecialiste een gezichtsbehandeling
aan, reiniging, epileren van de wenkbrauwen,
verwijderen mee-eters, gezichtsmassage en
dagcreme aangepast aan het huidtype, voor
€35,- euro ipv €41,50. Bel voor een afspraak vóór
31 januari naar 071 5720394 (Zoeterwoudseweg
28) en vermeld dat het om de wijkaanbieding
gaat.
NATUURSPEELTUIN IN PARK CRONESTEIN
bij theehuis Tuin van de Smid

Laten we hopen dat dit verhaal ook van
toepassing is op onze boom bij de Kerstborrel!

Vanaf het voorjaar 2016 zal het theehuis Tuin van
de
Smid
worden
uitgebreid
met
een
natuurspeeltuin, waaraan op dit moment hard
wordt gewerkt. Als alles volgens plan verloopt
kunnen kinderen hier vanaf volgend voorjaar naar
hartenlust klimmen, sprietlopen, slootje springen,
(water)beestjes kijken, hutten bouwen en nog
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veel meer.

WAT KUNT U VOOR UW WIJK DOEN?

De Tuin van de Smid kan uw hulp goed
gebruiken! Lijkt het u leuk om als vrijwilliger in
een team en onder deskundige leiding mee te
werken aan de opbouw en/of het onderhoud van
de natuurspeelplek? Neem dan contact op met
De tuin van de Smid: info@detuinvandesmid.nl

De wijkvereniging Cronestein zoekt helpende
handen voor de activiteiten het komende jaar!

< advertentie >

Concreet:
– wie wil meehelpen met het organiseren van de
burendag en kerstborrel?
– wie wil de nieuwsbrief in een aantal straten
rondbrengen?
Het kost hooguit een paar uur per jaar! Meld je
aan via Cronestein@gmail.com.
< advertentie >

NIEUWE WEBSITE
Komend jaar zullen we een nieuwe website
lanceren. De website van de wijkvereniging wordt
op dit moment vernieuwd. Het kan nog wel even
duren, dus nog even geduld!
WAT DOET DE WIJKVERENIGING VOOR U?
De wijkvereniging Cronestein behartigt de
belangen van de bewoners en ondernemers in de
wijk Cronestein (driehoek Kanaalweg, spoor en
de Vliet). De wijkvereniging overlegt regelmatig
met de gemeente over de kwaliteit van de
openbare ruimte en het oplossen van knelpunten
in de wijk.
Organiseert u zelf een activiteit gericht op het
stimuleren van het contact in de straat, dan komt
u in aanmerking voor een tegemoetkoming van
€50,-. Stuur ons een mail en we nemen contact
op over de mogelijkheden.

Ook adverteren in onze wijkkrant (oplage 1400
stuks)? Neem gerust contact op voor de
mogelijkheden! Cronestein@gmail.com.
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