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Voorwoord
Ziet u de bolletjesen bloemenook weer
uit de grondspruiten?Al kan het af en toe
nogknapguurzijn.
Met deze nieuwewijkkrantbeginnenwe
in de BBBaaneenheelnieuwhoofdstuk
geschiedenis.
Er zijnnieuweseries
kunt
gekomen,waaropu natuurlilk
aanhaken.
"Hoekent u Leiden"komtmet vrijwel
onbekendeweetjesuit Leiden.Waarbij
aangetekendmagwordendat een
Dersoonvan de redactiehet woord
LeidseGlibbersnognietkende.
leukdaareensde herkomst
Misschien
van na te gaan.Wanthoe legje dat uit?
Dezekeerechterwordtde ldeeWinkel
Bladerdansnel
belicht.U ookonbekend?
verder.
"Postvakln" wordteen nieuwerubriek,
waarbijnieuwsvan de e-mailwordt
verspreidvia dit krantle.Ditmaalworden
sneltoetsenbehandeld.Laathet ons
voor
welen,als u hiereenonderwerP
heeft.
De toekomstvan de BBB,zoalshet er nu
voorstaat,wordtuitgelegdin "Eennieuwe
lente,eennieuwgeluid".
En verdervindtu de inmiddels
vertrouwdeSudokuvan Freekde Bruiin
en een
hierin(zelfgemaakt!)
kinderpagina.
Als redactiezoudenwij het zeerop prijs
stellen,als er meerinteractiekomtmet de
leden.Klimeensin de penof tik wat op
hettoetsenbord.
Sowiesozijner nieuwe
de websitewordtnieuw
site-geluiden:
Sietsede Boer:
leveningeblazen.
en Geert
@gmail.com
webmasterbbb
slaan
@gmail.com
Jansen:geertjansen06
de handenin elkaaren gaande website
Gedachtwordtovereen
onderhouden.
paginawaaropu uw
kunt
lente/zomer/herfstenwintergeluiden
een
latenhoren.En komter waarschijnlijk
website
met
de
van
de
samenwerking
Bockepraat,en andersom.U kuntalvast

een kijkjenemenop www.bbbockhorst.nl
voor de tot nu toe ruweversie.
En heeftu nieuweburen?Geefuw
krantjeeensdooraan hen en wijs ze op
het bestaanvan de BBB.Wij zoekennog
en
altijddringendeen nieuwevoorzitter
meerdereactiviteitenstaante springen
handen.
om wapperende
Eennieuwelente,een nieuwgeluid?Het
is aan u!
Loesde Blok

Eennieuwelente,een nieuwgeluid?
jubileumvanvorigjaarwillenwe nu inventariseren
hoehetgaatmetonze
Naons2S-jarig
Er
zijn,
terwijlde bolletjes
Bockhorst.
Belangenvereniging
BBB:Bewoners
wijkvereniging
vrolijkbloeien,geluidenhoeverdêrte gaanmêtonzevereniging:

t
t

voozilter.Wieneemtdeze
nu ad-interim
JanVerbooyis behalvepenningmeester
unctieoveÉ
voozittersf
gaatgewoondoor.Bijdragen
en ideeênzijnwelkom!
de Bockepraat
Onswijkkrantje
gaatverdergevuldwordendoorSietsede Boeren
Dewebsite:wwwbbbockhort.nl
en ideeënzijnwelkom!
GeertJansen.Bijdragen
vande zomerof
te organiseren
Er zijngeluidenomeenplein-oÍ wijkbarbecue
jaar.
welkom.
ziin
voorhetorganiseren
Vrijwilligers
volgend
door
3 nieuweleden?
wordt
overgenomen
De kinderfeestcommissie

weer bovenkomen.Maarwii hebbenuw hulp hard
U ziet het dat de verenigingsbloemen
nodig.Vooralvoor nieuwebewonerseen uitgêlezenkansom u in te zettenvoor de wijk en
En leer
daardoorvele nieuwecontactenop te doen.Bouwmee aan onzesaamhorigheid.
uw wijkbewonerskennen,door u eensvrijblijvendte oriênterenof u een bijdragekunt
leveren.Dit kan bij:
Jan Verbooyen
Loesde Blok,
9
Luchtmansplein
071-5761456

Prikbord
Hierbijeen prikbordwaarvanu gebruikkuntmakenals u ietswegte gevenhebt,te
verkopenof te ruilen.
Maaker gebruikvan en laatde spullendie u hebtrouleren.

Al gesignaleerd?
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en nog
uit andere
uit de
gemeen!e

iik
de

De pÍijs van
gebaseerdop
Yande
ben

kopen mqeten zij in veel geYallen
een hypotheek afsii"riten die nogelijk duurder is dxn de erfpêchtcalon, en de r'Íaag is of de
wààrde van
wààrde
van de
de woning
woninq er veel
veei

ís- dóorstijgt.,,Deeen.zggtiairwel,
te deandeÍvannief; zeg{vooÍzit.
de
jaar hebeen leger

ter Holrz. ,,Her is ook afhankc-

lijk van de vraag hoe lang je van

plen bênt om in hethuis te blij-

en eveatueel hyop het besluit van de
omdat de glond duur
wordt verkocht. Eerlijker hadden zU het gevondenals de gemeenteuit zou gaán nd€'hisroÍisóe gondpnJd.
Voor kopers iÍr..nieuwbouwgeldt eén
wijk- Roonburg gÊ.ldt
wijk
een uirzonderjng.De prijs vai.rde gÍond
is gebàseerdop de waarde van
herhuisop het momentvanaankoop. Dcze regeliDg geldl ror
eind dit jaÀr.,,Darkljnkr alsheel
wrinig". zegÍ voorzitter Pim
Holtz van de wijkvereniging ia
Roomburg over de z3 kopers in
de wijk. Hij schttdáteíong;:veeÍ
3oo woningen en àppaïtemen-

nte stelde de erfin, De hele Stevens.
erfpaót werd
seldt ook voor de
horst en Koppelstein,
Tor rfschaffinglan dccÉpachi
werd besloten om LeideD aannekïclijker te maken vooÍ iuves
Íerrders en orndat het de gemeenre geld oplevert
van het oorspronkelijke plan
om kortingeJl te geven wcrd afgezien,ondcl meeromdatdardc
gcmeelte te veelwerk zou oplcveren.Mer de huidige m€rhodc
stappcn neeJ verwachtingr4.
erfpachtersper jaar over, en het
werk dat ilat rilet. zich.meebrengq kan door éál ambtenaar
wordengedàan,
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EindhovensdasbladmaaÍ 2008

Vorig jaai. prestnteerde de gemeente r,eider het plan om erfpachters in dg gêlegenheid te
stellel hun edpacht van sorns
wel 75 jaar o;tEte zefien naar
volledíg eigendóm.In ondeÍ
meer het lridsch Dagblad werd
breed uitglrhtten dat het genomen initiàiiêf een sÍcces was en
vele erfuaclters gebruik hebben
gemaalt vanàet aanbod,
Toen wij ons huis in de stevens-

eerstehuis wasdestijdseenPremie Á-woning. Dat is natuurltk
onzh want we beta.aldengewogr de waarde vaDde grond
a1swe wilden afkoPen. Ildii:n

waardestijgekochf
\ÀraàÍdeen
nog even

imm€rs gesteld dat de
val uw woning niet w
vloed door het feit of
ning op erfpacht

maakte voor de waarde van het
huis. Net als ik loopt u dus ale
kans net een htis op erfPachc
gJond te hebbeÍr gekocht voor
ecn prijs die cr niet om liegt'
Vervolgenswordt u uu in de gelegenheidgesteldde grond te
koten voor eerrfors bedrag terwiil uw huis dus niet in waarde

datde
ilj"tl^or.rro, o.rretrde

gemeente het destijds had gedaaJrom de koopwoningen voor
de o.derk"[t veÍt de markt besclikbaar te krljgen, ook orls

lijh ivel bijspriÍgen. Evenzo is
het vreemd dat de politieke Partijen die destijdsvoor erfpacht
hebbengékozennu hebbenbesloten om u en mij bij te laren
betalen. Als ik mij Riet v€ígis
proberen ze nu geld te haien bij
hun kiezersvan toen. Een groot
deel van de e.lpachtwoliingen is
destijds in de sievenshofge
bouwd voor'jan de arbeider'
alie nei aar een Premie A-wonirg hon kopen. Erfpachtels
laat u rli€t foppen,laat u hdfen'
ËDZWART,
LIIDEN
Írr.r.Í
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Kleinegroepies:max.6 cursisten,dus u kriigt
tot vragenstellen.
veelaandachten gelegenheid
aanpak.
Individuele

Maatwerk com putercursus
Windows,Word, Internêt+ e-mail, Excel,Powerpoint
en Access behorentot de mogelijkheden.ECDL
gekwaliÍiceerd(EuropeesRiibewijs).Tevens
Workshop Fotobêwerking-Een dagcursus van
1Ox11huur oÍ avondcursusvan 7 x2 uuÍ kost € 165,-.
Uitermategeduldigeên enthousiastedocenten.
VoorinÍoe-mail:Loesde Blok,inÍo@hitenter.nl
LuchlÍnansplein
9, 2332PP Leiden.
Of bel:071-5761i[56.
U kuntvÍijblijvendeen brochureaanvragen.
en halÍ april
we bêginnen half septêmbêÍ, halfiánuaÍi

www.hitenter.nl

met de cursussen,
184,
Rhijngeêsterstraatweg
De leslocatieis: AdministratiecollectieÍ,
2342AM Oegstgeest.(NetvoorbijHotelHetWitte Huis)

PostvakIn
De nieuwe serie Postvak In gaat in deze krant van start met de uitermate
lezenswaardigenieuwsbrieÍvan DésiréeBatties van Kees TM Internetbureau.Heeft
u iets interessantsvoor uw wijkbewoneÍs, stuur het dan naar de redactie.

Handigdie sneltoetsen!

tussen
Al een aantaljarenbevindik me als gewoonmenstussennerds.lk bendagelijks
niet
groene
zitten,
hun
muis
lettertêkens
met
een
zwart
scherm
typesdie het lieÍstachter
gebruiken,
Microsoft
hatenen geendaglichtnodighebben.Begrijpme nietverkeerd:het is
prettiggezelschap.Enje steekter nog eenswat van op. Zoalshet gebruikvan
sneltoetsen.
Zondermuis
netjesonderknopjesdieje metje
zoalsik,vindenprogrammafuncties
Windowsgebruikers
'File'en
Alsje eengetyptdocumentwil opslaan,ga je naarde knop
muiskanaanklikken.

je kiest'Save'.Makkelijkzat. Alleen- zo leer ik van de nerds' het kan nóg makkelijker
zondermuis:typ ctrl s.
We 'kopiêrenen plakken'met
wel een paarsneltoesten.
De meestenvan onsgebruiken
'knippenen plakken'
ctrl c en ctrt v. Alsje ietsmeergevorderdbent,ken ie ook de variant
als ctrl x en ctrl v.
Gontrol-toets
De ctrl-toetsblijkthandigvoor nogveel meer:
ctrl a: selecteeralles
ctrl f. zoekwoordin documentoÍ in Outlook:forwardmail
ctrl ni opendocument,nieuwemailof nieuweIntemetExplorer
ctrl p: prinl
ctrlz maakvorigeactieongedaan(washet in het gewonelevenmaarzo makkeliik...)
ongedaan
shiftctrly maakongedaan-maak-actie
Andere sneltoetsen
Formuliereninvullenop internetwordtveel eenvoudigerals je weetdat je met tab naarhet
volgendeinvoerveld
springt.
binnenvallende
Of hetfijnealt F4om sneleenwindowte sluitendateenonverhoeds
colleganiethoeftte zien.
En nog een laatstehandigesneltoets:ShiftPtt Sc (ctrl PrintScreen)
Hiermeemaakje als het wareeen foto van je scherm.Dezekanje mel crll vin een
plakken.Erg behulpzaamals iets nietwerkten nerdszeggendat zii het op
Worddocument
hunschermhéélandersvoorzichzienen datwatiij zietnietkan.
HalÍ uur tiidswinst per dag
En zo kan ik nog wel evendoorgaan.Het loontde moeiteom er aÍ en toe een sneltoetsje
bijte leren,hiervindje er nogveelmeer
orq/wiki/Sneltoets
nl.wikipedia.
of kevboardshortcuts
en.wikipedia.orq/wiki/Table
Dezeallemaaluit je hoofdleren,levertje zékereen half uur tijdswinstper dag op. En
maakje er indrukmeeop nerds.Echt:ze nemenje meteeneenstukserieuzer.
bovendien
Groet,

.

DésiréeBattjes
KeesTM Internetbureau
www.kees'tm.nl
07151 33371

HOEKENTU LEIDEN...
DeBockhorstis eenkleinewiik net buitenhet centrumvan Leiden.
We kijkenevenietsverderen willenin dezerubriekelkekeereenander
stukieLeidenonderde aandachtbrengen.
voorduurzame
hetkenniscentrum
latenwij zienhoede lDeeWinkel,
In dezeBockepraat
tot standis gekomen.
ontwikkelingen burgerinitiatieven

zo vindteen
De raceom net ietsmeerte hebbenals eenanderblijftmaardoorgaan,
wereldwijd
van consumenten
kleineminderheid
ertoeleidtdat er een uitputtingkomtvan grondstoffen.
DaaÍ komtbij dat overconsumptie
waarbijal onzespullenopnieuwgebruil(
economie,
Wij moetenzorgenvooreen kringloop
wordenzodatwe niet allesvervuilenten kostevan de volgendegeneraties.
kunnen
te voorkomen,
Mensendie vragenof ideeënhebbenom die overconsumptie
een
servicepunt
lDeeWinkel
opgericht,
in
2005
de
zij
heeft
terechtbij MargjeVlasveld,
waarmensenterechtkunnenvoor:
heeft:
De ldeewinkel
* Informatie
en diensten.
overduurzameproducten
* ldeeënvoorduurzameleefwijzen.
* Informatieover activiteitenvan lokaleen regionalegroepen.
* Vergaderruimte
van mensenen groepenuit de regio.
voorduurzameinitiatieven
een
zet de lDeeWinkel
voormilieuen duurzameontwikkeling
Metdil kenniscentrum
bestuur
uitwisselen
en hetgemeentelijk
die informatie
netwerkop van gelijkgestemden
te
brengen.
ook
ten
uitvoer
burgerinitiatieven
ertoewil bewegende

ideeënvan burgers
en provincies
Landelijkis er een proefgedaanwaarbijgemeenten
nietsmee gedaanwordt.
zoudenuitvoeren.De praktijkwijst uit dat er daadwerkelijk
zitten
om ideeënte bedenkenen
ambtenaren
er
Mogelijkkomtdat,volgensMargje,omdat
als een burgermeteen ideekomt,dat dit danvaaklastigis.
van plannenen niet
Hetwordttijddat ze meereensturenderol krijgenin de uitvoering
metondernemers
in gesprekop
Daamaastwil de lDeeWinkel
alleszelÍbedenken.
gebiedenvan duurzaamheid
van gebruikvanverpakkingen.
nietalleenscheeltditveeltijd
van consuminderen,
Ookwordenmensenveelgelukkiger
maarookbespaarje lezelfgeld.
verteltMargjedat zij nietzo van winkelenhoudt.Kleren
Overhaareigenkoopgedrag
kooptze bijnanooit,haarkastpuiltuit van krilgertleswaarbijzij elke keerweer leuke
combinaties
kanmaken.
zet samenmettienboerenuitde regio'sdiewerkenzonder
De lDeeWinkel
Leidenen DenHaagzogeheten
Duin-en Bollenstreek,
bestrijdingsmiddelen,
"Consumentenkringen"
op.
zichbii deze
committeren
verzorgingstehuizen,
kantinesen ziekenhuizen
Particulieren,
van hunproducten
aÍ te nemen.
boerenom jaarlijkseen bepaaldehoeveelheid
Zo hebbenzii een actie
De aandachtgaat ook naaroverbodigverpakkingsmateriaal.
konwordenom zo aan
gehadwaarbijal hetoverbodige
ingeleverd
verpakkingsmateriaal
de wethouder
te overhandigen.
ook een
Wat Marglebetreftmager naasthet al bestaande"EOO-keurmerk,
"Milieuafkeurmerk"
overproducten,
die
informatie
komen.Zo krijgenconsumenten
nemendatwe de aardeniet
schadelijk
zijnvoorhetmilieu.Hetgewoonals uitgangspunt
moetenuitputten,
dat moêttochnietzo moeilijkzijn.
Aalmarkt4, Leiden
Tijdelijkadres:lDeeWinkel:
en wrrvw.koopniets.nl/aloemeen.htm.
Voormeerinformatie:
www.idee-winkel.nl
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Sudoku
18.
vanRavelingenstraat

Er zijn2 goedeoplossingen
op de sudokuvan de
binnengekomen
prijswinnaar
is geworden:
vorigekeer.De
S.J.Anes,

Sudokumet letters:

Sudokumet ciifers:
4

3

7 I

2

7

8

7
I
o

I

o

I
I

4

7

7

6 I
8 7
e

5 6

o

e
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z

4
6 3
o

u n

h

n

e

d

n
I

E

n

o

o n

e
e

o h

n a

5

u=1,d=2,a=3,h=4,v=5,
l = 6 ,n = 7 , o = 8e n e = 9 .

n o

h

a
5
I
6

1 7

4

I

De cadeaubonvan € 5,00wordtzo
spoedigmogelijkuitgereikt.

h
a

u

I
d

u, d, a, h,v,
Karakters:
l,n,oene.

De oplossingis een woordin de lettertabelvan linksbovennaar rechtsonder.Stuurde
op
(9 mei)van de volgendeBockepraat
oplossingin vóórde sluitingsdatum
van
€
5,00.
Luchtmansplein
9 (!)en voorde winnaaris er daneencadeaubon

MeeÈsweetuw woningop waardete schatten!
zijn wij u graagvan
Met een kleinteamvan deskundigeen enthousiastemedewerkers
in de
dienstbij de verkoopvan uw woning.Als één van de grootstemakelaarskantoren
geenandeÈinstaatuw woningbij een breedpubliekonderde aandacht
regio,zijn,wij'als
te bèngen. Wij werkendaarlciiuiteraardnauwsamenmet onzeanderekantorenin het
centrumvan Leidenen Leiderdorp.
MeeÈs:Goedgeregelddus!
Bentu binnenkortvan plante verhuizenen wilt u wetenwat uw woningwaardis?
Wij komengraageen keer langsvoor een gratiswaardebepaling.
Een groet van kantoor Stevensbloem!!
MeeÈsMakelaars- LeidenStevenshoÍ305- 2331JD LEIDÉN
Stevensbloem
T+31(0)7156856 00 F+31 71 56856 01 Email:inÍo.leiden.stev@meeus.com
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KENTU ZE???
WOORDEN:
ECHTELEIDSCHE
biinaamvoor iemandmet rood haaÍ
Lefte ijk betekentdit addbeí.
Degeur

opscnepper
waarsóiijnttlxa*otnstig uit het Frans(blageucopschepper'snoeveo
huilen
'brullen'.
Afl<omstig
uit WestVlaanderanen verwantaan hetNederlandse

oul

naiêÍ,sullig
naieí meíaie,Dit woordis vetwantaan het woord'dol' ln het
tn h;t Leiis bestaatook de tem dullíe:een sultig,
'saai'.
Engelskomt het nog wel vooren betekenthet

't Íonkst

fonds
Hiermeewordt hetZekenfondsbetueld

Glipper

bijnaamvooÍ een inwonervan Lêiden
Vermoedeliikaíkofltstigvan hetwetuwoordgliwen: wegvluchten
Aanvan*dijk betekan{e'gtiryef dan ook vltnhtetingei wed het tiidensde tachtigiaigêoo og gebruíktals
scheldnaamvooÍ mensendie uit de stedenwarcn weggevlwht.Overhet algemeenwaÍenre rooms-en
Spaanêgeinden heutdenze met de Spaanseviiand.ln íeitewarcnhet collaboateuts.
Latergroeidedeê scheldnaamuit tot geuzênnaam!

kietelton

atualbak
Oorspronkelijkwed hieteen houtenpoepdoosmeebedoeld Ookbekendalskiebeltonol kíepelton

Knorsi

slager
clandestiene
Knotsis vetwantaan knars:hoold.KnoB betêkenteigenliikkaakbeen

Koeliek8tk

bijnaam\roorde HaÍtebrugkerk
h:tcdomusdei.estet polb coeli.Dat is Latiin
fiàià na po,taatnande-kerksaat in gouden teftersg.eschreven:
poott
Latiinse
wootd'coelí'l8 vebasterd tot koelie
hqÊL
Het
naat
de
en
de
huís
van
God
E'het
voor'dit
Vandaarde KoeliekeN

kooiboy

blnaamvooreeninwonervande Kooi:eenwiikin Leiden.

kraaiedalerr

hondzonderstambom,vuilnisbakkie

liier

sch€ldwoordvoor lichaam
'liiden'( 'n klap voot z'n liiet krtigen)'
afl@mstigvan hetwetkwoord
Vermoedetiik

mert

stront
med an hebbe';eryensschlt aan hebben)
wootd 'metde',watstont b€tekent(ergens
van het FEEitTse
Áfl<omstig

paggedêt

dikkevrouw
Waarschíjnlijk
akonslíg uit West-Vlaanderen

is gevostígd'
waarArs AemulaN-aturae
Pakhuisdominebijnaamvoor het pandaan de Pleterskêíkgracht,
Cjpa" geva "tui'pa* huic domuí',watm veet betd<entatsVrcdeài dít huis'ln de volksmondwetd dit al snel
paldubdomine.
peur6n

vis,vooralaalen paling,vangenmsteenpeur'
een peur is aen,)Xtuid dat Èíaat uit een tunwaat ondenan een trcsie women ís bevestígdmet eenstukielood
aE jewicht De peur wora aan een stokiebevestigden bii het vissenop en nee.rbewogen'
'in
Peien betekentook ietsroeren,in ieÉ wrceten(zit niet in ie neuste peuren')

Pretvan 12 tot
'|

in de Jan Vossensteeg
bijnaamvoor het gebouwvan Ch stelijkeJongelingsVeÍeeniging
'Pred.:12-1A' vemeld. En dat wed al gauw vehasterd
óp de gevetvan áit geoouwstonden êtaatnog steeds
tot:pÊt van 12 td 1.

Stijtselbaan

traiect (baanof grachOwaaraóeiders in hun gestevenkatoentjesÍlaneerden wàarsànijnnixÈg aeá baanop de BoteÍma <ten de vtsmarkt,BrcestaaL Koft Rapenbury,Pinsessekade'
Steenstnaten Stationsweg.
Ook wel stijíselgachtgenoerd.
Ook in wei<woordsvoínbestaathet.Stíifsden:drcntelên,tlanerenop de stiitselbaan

takkedemies

MedischCentrumheet'
LeidsUniversitair
ZekenhuisLeiden,dattegenvloordig
Academisch

vetweier

scheldwooÍdvoor een dikkeman.
Een vetweietis een koe die men ín de wei laat lopen tgt ze vetgemest-een díkkêkoe' is'
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Schoonheidssalon Papillon

Werkplaats:
HoofdstraaUHoekMolenstraet
Sassenheim

Tel:0252-2215 53

Aahje Noonlewierlaanl, 2324 KP Lciden
op mmndag en vrijdag.
L;uchtmansplein14, 2332 PK Lcíden
op dinsdagen donderdag.
Behandelingenvolgms telefonischealspronk

Prive:
SijthoÍfstraat
21 2332PX Leiden
ïel:071-531
62 74

Mobiel:
06-54776967

Uw schoonheidssp ecialiste
Jacqueline van den Bogaerd
06 23046924
Elkc maand leuke aanbiedingen!
Voor meer informaÍie kttnt u a@d bellen.

