Nieuwsbrief september 2016
Beste wijkbewoners,
De start van de zomer was nat en fris, maar dat
is helemaal goed gekomen. Prima wandelweer!
Dat willen we dan ook gaan doen op Burendag:
wandelen door park Cronesteyn, de naamgever
van onze wijkvereniging.
Verder in deze nieuwsbrief veel nuttige én
interessante wetenswaardigheden over de wijk.
Namens het bestuur veel leesplezier,
Yvonne Jansen
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Burendag 24 september

Ook al kom je vaker in het park, met een gids
valt er nog een hoop te ontdekken! En indien
gewenst kan een ouder met de kindergroep
meelopen.
De begeleiders zijn natuurgidsen van het IVN,
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.
Een groep bestaat uit maximaal 15 wandelaars
en meerdere groepen zijn mogelijk. De
wandeling duurt ongeveer anderhalf uur, ook die
voor de kinderen.
We verzamelen om 14.00 uur bij De Tuin van de
Smid. Na afloop, zo rond 16.00 uur is iedereen
daar weer welkom om even na te praten, ook
met de gidsen, en is er voor iedereen thee,
koffie of sap. Voor de kinderen zal er een kleine
verloting zijn. Hierna kunnen de kinderen nog
spelen in de nieuwe natuurspeeltuin van De
Tuin van de Smid. Wijkbewoners voor wie de
wandeling te lang of te zwaar is, zijn uitgenodigd
om rond vier uur te komen om samen met de
wandelaars een drankje te drinken.
Het is Burendag, dus het wijkbestuur betaalt!
We hopen op veel meelopers en natuurlijk op
lekker wandelweer.

14.00 uur Rondleiding park Cronesteyn
16.00 uur drankje in De Tuin van de Smid
Start rondleiding: De Tuin van de Smid
(Polderpad 8, kom per fiets of te voet)
Zaterdag 24 september vieren wij met de
bewoners van onze wijk Cronestein weer de
jaarlijkse Burendag.
Dit jaar willen we dit doen met een wandeling
onder leiding van een gids in park Cronesteyn.
Natuurlijk zijn de kinderen ook van harte
welkom. Zij kunnen in een eigen groep en met
een eigen gids een leuke en spannende
wandeling maken.

Opgeven graag zo snel mogelijk maar zeker
vóór 20 september. Stuur je aanmelding naar
petravandeven@ziggo.nl of doe een briefje in de
brievenbus van Vrijheidslaan 66, de Soete. Laat
weten met hoeveel mensen je mee wilt lopen en
vermeld het aantal kinderen apart.
Tot zaterdag 24 september bij De Tuin van de
Smid!
Petra van de Ven
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Betaald parkeren
Let u allen op dat per 1 november ook in onze
wijk betaald parkeren tot uitvoering komt.
Om er zeker van te zijn dat u een
parkeervergunning heeft vanaf deze datum,
dient u deze vóór 15 september aan te vragen
bij de gemeente via www.leiden.nl/parkeren.
Hier vindt u tevens alle informatie die u nodig
heeft voor uw bezoekers.
Marien de Vries
31 oktober… Halloween!
In de Meloenstraat wordt al enige jaren op 31
oktober Halloween gevierd. Dat is elk jaar weer
spanning en sensatie voor alle kinderen en
menig volwassene. Dit jaar willen we het
griezelgebied vergroten door de hele wijk zodat
de kinderen lekker een wandeling door de wijk
hebben en daarbij nieuwe griezelmomenten
kunnen beleven.
Lijkt het u leuk om mee te
doen en de kinderen te laten
griezelen, versier dan uw huis
en/of zet een kaarsje in het
raamkozijn zodat de kinderen
kunnen aanbellen voor de
‘trick or treat’.
We hopen op veel spookhuizen, doet u mee?

Ik mag kijken en het ziet er indrukwekkend uit.
Langs de muren witte, open kasten met daarin
de wijnflessen en hier en daar souveniers en
speciale flessen uit de diverse wijnlanden die
Kees bezocht.
In de woonkamer zetten we het gesprek voort.
Wat bij binnenkomst gelijk opvalt is de lange
tafel met maar liefst 14 stoelen. Kees vertelt dat
aan die tafel de wijnproeverijen plaatsvinden.
Men kan daar met een grote groep 10
verschillende wijnen proeven. Kees geeft uitleg
en advies en leert de deelnemers hoe te ruiken
en te proeven.
Kees werkt nu nog 4 dagen in de week als
bouwkundige, maar hij wil binnenkort met
vervroegd pensioen gaan, zodat hij al zijn tijd
aan de wijnhandel en zijn adviseurschap kan
besteden.
Kees heeft nog enkele tips voor ons, de modale
wijndrinkers. Laat je voor een speciale
gelegenheid eens adviseren en schaf dan een
duurdere wijn aan dan je gewend bent. Op die
manier proef je een andere wijn dan je gewend
bent. Dat komt de ontwikkeling van je smaak ten
goede. Bepaal van tevoren welk bedrag je voor
de wijn wilt uitgeven. Als je dan nog vertelt wat
je erbij gaat eten, kan de verkoper je een goed
advies geven.

Marien de Vries
Bedrijvigheid in de wijk: de wijnadviseur
Het klinkt misschien niet erg geloofwaardig,
maar ik zie het met eigen ogen: een 'wijnkelder'
op de elfde verdieping van een flatgebouw.
Vandaag ben ik op bezoek bij wijnadviseur Kees
van Vliet. Hij woont, inderdaad, op de elfde
verdieping van gebouw De Soete aan de
Vrijheidslaan en heeft daar een kamer uitgerust
met een wijnkoelunit die de ruimte op de
gewenste temperatuur houdt en bovendien de
lucht ververst. Ook is de ruimte geïsoleerd en
voorzien van alles wat nodig is om van een
gewone kamer een ‘wijnkelder’ te maken.

Volgens Kees kun je voor enkele euro's meer
dan wat je betaalt in de goedkopere
supermarkten, al een betere wijn kopen. Drink je
in een restaurant een lekkere wijn, noteer dan
gelijk wat voor wijn het is en van welke druif.
Tot slot nog enkele tips van Kees: drink witte
wijnen zeker niet te oud. Rode wijnen
daarentegen kun je best wat langer laten liggen.
Serveer de wijnen niet te warm, 14 graden is
een goede bewaartemperatuur. Koel de witte
daarna nog extra in de koelkast. Bewaar de
flessen met een kurk liggend. De kurk moet nat
blijven. Schenk witte wijn in een smal glas en
rode wijn in een breed glas. Rode wijn heeft wat
meer lucht nodig om zich te ontwikkelen. Je kunt
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de fles zo'n 2 uur van te voren openmaken of de
wijn in een karaf schenken. Hij raakt zo zijn
‘stroeve’
kantjes
kwijt
en
wordt
wat
toegankelijker.
Als je meer wilt weten, bekijk dan de website
van Kees: www.winetastings.nl. Je kunt ook
mailen of bellen: winetastings@casema.nl, 0643035706.
Petra van de Ven
Terugblik jaarvergadering wijkvereniging
Op 30 mei kwamen we met ongeveer 30
wijkbewoners bijeen in de kantine van Auto XL
voor onze jaarvergadering.

De nieuwe wijkregisseur Francine Splinter stelde
zich voor. Zij is onze directe link met de
gemeente en kan met ons meedenken over
initiatieven die we als wijk willen starten.
We hebben het jaarverslag vastgesteld en
teruggeblikt op de succesvolle wijkschouw.
Succesvol, want veel rotzooi is opgeruimd, er is
gesnoeid, bankjes en stoepen zijn verbeterd en
inmiddels is de Appelstraat opnieuw bestraat.
Projectleiders van de gemeente hebben ons
geïnformeerd over de visie van de gemeente op
de Lammenschansdriehoek. De gemeente heeft
geen groot plan klaarliggen voor het hele
gebied, maar laat veel ruimte aan ontwikkelaars.
Het stuk grond naast Lammenschansweg 144
blijft nog enige tijd onbebouwd. We zijn
uitgenodigd om hier plannen voor te bedenken.
Verder kregen we een inkijk in het
Ananasproject. Er zullen veel nieuwe bewoners

bij komen. De aanwezigen vroegen aandacht
voor de nu al drukke Lammenschansweg en
Lammenschansplein.
Aan het einde van de jaarvergadering hebben
we tijdens de borrel nog ideeën voor de wijk
verzameld. Daarnaast hebben zich twee nieuwe
bestuursleden aangemeld en een aantal
vrijwilligers voor het rondbrengen van deze
nieuwsbrief! Ook interesse om actief te worden
voor de wijkvereniging, bv. redactielid of rondbrengen nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail!
Yvonne Jansen
Even voorstellen, 2 nieuwe bestuursleden!
Wij zijn Marije Hoogland en Bas Castelein.
Sinds 2010 wonen wij op Tomatenstraat 21. Na
het afmaken van klusjes in ons huis en de tuin,
zijn we de vergaderingen van de wijkvereniging
bij gaan wonen om onze buurtbewoners te leren
kennen en ons te gaan verdiepen in onze mooie
wijk. Verder zijn we erg geïnteresseerd in de
plannen van de gemeente met Cronestein.
Omdat we het belangrijk
vinden om ons bezig te
houden met wat er om ons
heen gebeurt, hebben we ons
allebei aangemeld bij het
bestuur vanaf juni van dit jaar.
Marije zal het penningmeesterschap op zich nemen
en Bas is inmiddels begonnen
als algemeen bestuurslid.
Met vriendelijke groeten en tot
ziens,
Marije Hoogland &
Bas Castelein
Ideeën en hulp gevraagd: braakliggend
terrein aan de Lammenschansweg
Bij de jaarvergadering werd besproken dat de
gemeente Leiden toestemming wil geven voor
gebruik van het braakliggend stuk land aan de
Lammenschansweg (voor zolang het braak ligt).
De voorwaarde die zij stellen is dat het land
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gebruikt wordt in het algemeen belang van de
buurt. Tot nu toe zijn deze ideeën door
wijkbewoners genoemd:
 volkstuintjes om fruit / groente te verbouwen
 trapveldje / voetbalveld
 fiets- / mountainbikebaan
 een combinatie van bovenstaande
Wat is nodig?
Een plan dat ondersteund wordt door de
wijkbewoners,
met
daarbij
een
groep
enthousiaste vrijwilligers die het plan uitvoeren
en daarna bereid zijn om het vervolg te
onderhouden. Zodra we dit plan en vrijwilligers
hebben, zal het wijkbestuur een subsidieaanvraag doen bij de gemeente Leiden.
Heeft u een goed idee voor dit terrein? Heeft u
tijd en zin om uw idee tot een succes te maken?
Wacht dan niet langer en meld u aan bij het
bestuur van de wijkvereniging!

Wat betekent 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 € 50,00.
Stuur ons een mail en we nemen contact op over de
mogelijkheden.

Marije Hoogland
Burgemeester en wethouders in de wijk
Op 2 september kwam het College van
Burgemeester en Wethouders op bezoek in het
Roodenburgerdistrict. Onze wijkvereniging valt
hier ook onder.

Ook adverteren in onze nieuwsbrief (oplage 1300)?
Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

De besturen van alle wijkverenigingen hebben
het College op de fiets door dit deel van Leiden
laten fietsen. We hebben ze gewezen op de
mooie dingen, maar ook op de knelpunten, zoals
de kruising Lammenschansweg/Tomatenstraat.
Het was voor iedereen duidelijk dat dit geen fijne
kruising is. En het wordt nog drukker! De
Lammenschansweg staat op ‘het lijstje’ van de
gemeente. We zullen hier als bestuur over
doorpraten met de gemeente.

Bestuur van de wijkvereniging
Voorzitter:
Yvonne Jansen, Tomatenstraat 33, 06-21294916
Secretaris:
Marien de Vries, Tomatenstraat 35, 06-24142090
Penningmeester:
Marije Hoogland, Tomatenstraat 21, 06-10824109
Algemeen bestuursleden:
Petra van de Ven, Vrijheidslaan 66, 06-49354701
Bas Castelein, Tomatenstraat 21, 06-51643800
Janny Hedeman, Zoeterwoudseweg 118

We hebben gewezen op de vele bloembakken in
het centrum. Wethouder Marleen Damen was
positief over ons voorstel om ook in de wijken
bloembakken te plaatsen en die dan door
wijkbewoners te laten verzorgen.

Algemeen e-mailadres: cronestein@gmail.com
Contact gemeente Leiden
Meld klachten over de woonomgeving (o.a. zwerfvuil,
overlast, storingen) per telefoon 14071 (8.30 – 17.00)
of via www.leiden.nl/snel-naar/een-meldingdoorgeven.

Yvonne Jansen
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