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Voorwoord
Dezekeereendikkerekrantdanu de
laatstetijdgewendbent.Maarwe hebben
gekregen,
waar
danookmeerresponse
wij ergblijmeezijn.Wijhopenop nog
meerreactiesin onzevolgendeuitgavein
maartvolgendjaar.Samenzullenwij
onzekrantmoetenmaken.Zievoorde
onsartikel:Vande
laatsteontwikkelingen
redactie.
Kondenwij de vorigekeertreurigmelden
wasvertrokken.
nu
dateenredactielid
kunnenwe verheugdmeldendatwij er
bijhebben:Melanie
eennieuwredactielid
van Damme.DeALV,dieamperbezocht
werd,leverdedezeaanmelding
op. En de
koekbleeknognietop,wanthaarega
in de
SimonvanDammeis inmiddels
gestapt
gemeente.
Raad
vande
Districts
Nadereinformatie
eldersin dit krantje
onderhetkopje:OverlegTeamWest.

Hetbestuurkanechternogaltijdeen
Wijzitten
nieuwevoorzittergebruiken.
te springen
om iemanddiedezetaakop
zichwil nemen.Metzoveelnieuwe
inbrengis dit tochnietteveelgevraagd?
danis
Wiltu zicheerstinwerken
een
bestuurslidwordenmisschien
goedeoptie?Denknietlangerna
of
hierover,
maarbelmetonzesecretaris
penningmeester.

Twee 12-jarige(!) damesuit de wijk
wildenSt. Maartenniet aan zich voorbij
latengaan,en namenhet

initiatief
zelfde
bewonderenswaardige
nemen.
Zij
maakten
touwtjesin handente
brief,es
en stoptendie bijiedervande
mooieSt.
wijkin de bus.Eenontroerend
volgde.De,meest
Maartenavond
lampionnetjes
verlichtten
zelfgemaakte,
die uitvolleborst
blijekindergezichtjes
wasdejongendie
zongen.Verrassend
helemaal
alleenkwamzingenen na zijn
die
liedzijnvriendjePimintroduceerde,
PimdeedhetSt.
verdektstondopgesteld.
uitvolleborst,op eenoperaMaartenlied
over.
achtigewijze,nogeensdunnetjes
van Diedeen
Huldevoorhetinitiatief
in
Eva.Ookhiervanvindtu eenartikeltje
Méteenoproepvoor
dezeBockepraat.
eennieuwekinderfeestcommissie.
Bentu of kentu eenmakschaapop de
werkvloer
of elders?Eeneigenwijze
zienswijze
in eencolumnhierin het
krantje,laateenanderlichtschijnenop
eenmakschaao.
Heeftu eengoedideevooreen
beloont
wijkinitiatief?
De Gemeente
goedeinitiatieven
metéénof meerdere
vouchers!
Grijpuw kanseensluimerend
ideein dadenom te zetten.Hetkostu
wattijd,maarhetzouzo maarkunnen
betaalt.
zijndatde Gemeente
Restmiju, namensde redactie,fijne
feestdagen
te wensenen veelleesplezier
in dezeBockeoraat!
Loesde Blok

Zadeltas

Arbologie
veroozaken.Maar...
metde muiskanrsi-klachten
We wetenhetallemaal,heelveelcomputeren
ook nietsdoenmetde muiskaneen risicozijnen dat is bij heelweinigenbekend.Alsje hand
werkeloosop de muisligt,spanje onbewustje spierenaan.Oókalsje hander bovenzweeft.Met
Hetapparaatgaat
(FirmaHoverstop)
denkende geleerdendit te voorkomen.
een "trillende"muis
je
passief
ligt
of
erboven
hangtop
de
muis
trillenals handtienseconden
Je moetdanje handplatopje bureauleggen,zodatspierenvanhand,arm,neken schouders
meteenkwartaf.
zichkunnenontspannen.
Doordetrilmuisneemthetmuisgebruikgemiddeld
te wetenis dat de kwaliteiten de snelheid
Dit blijK uit ondezoekdatTNOheeftverricht.Belangrijk
van hetwerkgelijkblijft!

Werkenmaaktmoe?
Volgens
Flexibêlwerken,je zou denkendat hetde oplossingis om velezakente combineren.
juist
werken.
Flexibele
werken
averechts
van
Groningen
zou
flexibel
van
de
Universiteit
onderzoek
(te)
veeloverwerk.
werKijdenkunnenleidentot stressen
op wat uit hunhandenkomt,danop hun
Mensendie flexibelwerkenwordenmeerbeoordeeld
aanwezigheid
op de werkplek/kantoor.Zij zullendansnelgeneigdzijnom nogevende klusaf te
oveMerk.(de
maken.Danligt hetgevaarop de loerdat dezeklusjesverwordentot structureel
burn-outligtop de loer)

ik eenskritischzijn?
Zegchef.....mag
latenontplooienzodatzii zichkunnen
Goh,wat leukom mensenaante sturen,medewerkers
is
alleen
uit op macht,zo blijK uit een
helemaal
waar,
de
manager
Maar,
niet
ontwikkelen.
De meesteManagersrakenvooral
onderzoekin veellandenin Europafia, ook Nederland)
waarbuze
van de organisatie
gemotiveerd
doorhet krijgenvan groteinvloedop de besluitvorming
(53%)
managers
laatdatweten.
werken.Meerdande helftvan in hetonderzoekondervraagde
groeien
in functie.
Nieteens28%van de managetsvindthetvan belangdat zijnmensen
en aansturingvan hetteam.
van zijntijd in ontwikkeling
Minderdan de helftsteekthooguit10olo
om eenopenen
Helaasis hetookslechtgesteldmethetvermogenvan leidinggevenden
opbouwende
sfeerte creëren.letsdatvolledigindruisttegende wensvan mij als werknemer.
Anderzijdsis bekenddatveelcollegawerknemersbangzijnom feedbackte gevenof kritiekte
dat de manageriets
leverenop hunmanager.Helaasvindtslechts18%van collegawerknemers
doetmetdie kritiek.
Zadeltas
Smulpaap
!
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VANDE REDACTIE
over
eenberichtgeschreven
op pagina2 vanonsvorigenummerhebbenwij alsredactie
gaven
dat
aan
We
diewij haddenoverde voortgangvan de Bockepraat.
de vraagtekens
uitonzetenenhalenom
we zo weiniginputkregenvande ledenen moestende artikelen
wij
niet
meer.
onsbladte vullen.Tja....datwilden
reactiesgekregenwaarinde schrijversaangaventocha.u.b.
Wij hebbentweeschriftelijke
niette stoppenmetde krant.Zodrade krantbinnenkwamwas het eerstewat ze deden
meteenlezen,van de eerstetot de laatstebladzijde.
gehaddievooralpositiefwarenmaarookwat
reacties
hebbenwe meerdere
Mondeling
wat meningen:
noten.Hieronder
kritische

.

De lay out is vooreenwijkkrantzeervezorgd,

o Hij steektmet kopen schoudersuit bovenanderewijkkranten.
o Wijvindenhetaltijdleukom de krantin de buste vinden.
.

die
Hetis eenkrantdiewij graaglezenmaarhetvaltonswelop datde aÉikelen
erinstaanweinigmetde wijkte makenhebben.

wij missende kinderactiviteiten
o Jammerdatde kinderfeestcommissie
is opgeheven,
geschreven
werden.
krant
die
erover
en dusookde stukjesin de
De conclusieis dat wij zeertevredenzijn metdezereacties.Wij zijn ons ook bewustdat er
metde wijkte makenhebben.Er is ooknietzo
instaandie rechtstreeks
weinigartikelen
de volwassenenfeestcommissie
heelveelte meldeno.a.omdatde kinderfeestcommissie,
dus.
hiervanontbreken
zijn.
Verslagen
Zaken
opgeheven
Algemene
en de commissie
De
De redenkanookzijn dat de wijkgoedgesetteldis. ledereenwoonttevreden.
is er dusnietmeerzo.
te bundelen
noodzaak
om krachten

Welzijnwij verheugd;en of dat nu aan ons berichtligtwetenwij niet;dat er veelbeweging
is.O.a.:
* Wij hebbeneen nieuwredactielidvoorde wijkkrant,Melanievan Damme.Wij zijnerg blij
methaar.
* Diedeen Eva,beiden12 jaar,warenzo teleurgesteld
dater geenkinderfeestcommissie
georganiseerd.
Dit is echteen
St.
Maartensfeest
eigen
kracht
een
meeris en hebbenop
applauswaard.Zieverderhet artikelin dezeBockepraat.
* Dezoonvan Melanieen Simonvan Dammeheeftuitzichzelfeenmoppenpagina
in
elkaargezet.Wijvindenhemin iedergevalergleuk.U?
* Er heeftzicheenvrijwitliger
is in
gemeld:Simonvan Damme,diegêÏnteresseerd
waarinde belangen
Ditis eenplatformbijde gemeente
deelname
aande districtsraad.
behartigdworden.
vanwijkverenigingen
* SmulpaapZadeltaswil in elkewijkkranteenwetenswaardigheidje
vermelden.
* GeertJansengaatvanafde volgendekranteennieuwerubriekstarten.
*Daarnaast
dieergblijzijnmetdezekrant.
natuurlijk
de adverteerders
Genoegte belevendus,Wij hebbendanook beslotenom de wijkkrantdoorte latengaan.
op de hoogtekunnenhouden.Dus
Hetis hetenigekanaalwaarbijwe onzewijkbewoners
alser weiniginstaat,gaathetgoed.Maarwijvindenhetleukeralsheteengezamenlijk
gebeurenwordtzodatwij metal het ingeleverde
materiaalvan u, een mooikrantjekunnen
maken.

BBB
NotulenAlgemeneLedenVergadering
Datum:13-10-2008
voozitter),Jacqueline
waarnemend
JanVerbooy(Penningmeester,
Aanwezig:
van Damme,Elly
(secretaris),
Jansen,
Melanie
Loesde Blok,Geert
Hooymans
Bezemer.
Ine
Freekde Bruyn,Sietsede Boer,RelindeGaemers,
Afwezigmetkennisgeving:
van Egmond.
1. Opening
welkom.
JanVerbooyheetde aanwezigen
2. Mededelingen
Geen.
3. VerslagALV dd 08-10-2007
gebruiktgeenacceptgiro's
penningmeester):
De penningmeester
Punt5 (jaarverslag
maarfacturen.Dezezitjnin meiverstuurd.
Verslagverderakkoord.
N.a.v.de tekst:
zijnsinds2008slapende.
De beidefeestcommissies
Punt3 (Mededelingen):
wijk-barbeque.
komter in 2009een
Misschien
penningmeester):
tochweerBTWbetalen
We moeteninmiddels
Punt5 (Jaarverslag
heeftde zinsnede"vrfgesteld
Rivierduinen
voorde drukkostenvan de Bockepraat.
van BTW"uit de facturenverwijderd.
penningmeester
overde behoefte
/ Oproepin de Bockepraat
Punt5 (Jaarverslag
geen
ontvangen.
reacties
Hieropzijn
aaneenwijkvereniging):
waarinverslagwerdgedaan
vaneenartikelin hetLeidschDagblad,
Naaraanleiding
waaruitdejournalist
vaneenbestuurslid
telefoongesprek
vaneengehouden
gereageerd
op de
is,
heeft
Joost
slapende
datde helevereniging
concludeerde
Laterbleekdat Relinde
Hijhadtoenwel interesse.
websitevanhetLeidschDagblad.
paar
e-mailverkeerzijnzij
sessies
en
worden.
Na
een
ook interessehadom actiefte
tochweerafgehaakt.
gesprekvan22111is nietdoorgegaan'
Hetgeplande
Punt7 (Parkeerproblematiek):
Wethouder
Steeghheeftwel
vanwethouders
is e.e.a.vastgelopen.
Doorwisseling
parkeerplekken
terreinweer
gelopen.
op
eigen
eerst
de
Hijvindtdat
doorde wijk
van
moetenworden.Er is niksmeergehoordoverhetlegaliseren
teruggebracht
plekkenwaartochal geparkeerdwordt.
(terhoogtevan
die dagelijksparkeertin de van Ravelingenstraat
Devrachtwagen
gevaarlijk.
nr.16)maaktde verkeerssituatie
Docos):Nognietsnadersoverbekend.
sportveld
Punt8a (Bebouwing
en
Punt8c (Website):
Sietseen GeertgaanhunideeënmetJanen Loesbespreken
gaathetbezoekersaantal
danomhoog.Tip:Geertwil een
Hopelijk
verderuihrverken.
om hopelijkookjongerenvande wijkte trekken.
siteop Hyvesaanmaken
en dakenvan de kramenziinzoek
De dwarsplanken
Punt8d (Kinderfeestcie.):
maarvermoedelijk
geraaktbij hetWijkbeheer.De
zijn
staanders nogwelaanwezig,
naarde Kenauweg.
meeverhuisd

4. Jaarverslagen2007commissies
ls akkoordbevonden.
Er is alleeneenverslagvan de Bockepraat.
hebbengeenverslagmeeruitgebracht
slapende)
feestcommissies
Beide(inmiddels
in 2007.
van hunactiviteiten
jubileumzomerfeestis heel
De DVDmeteen reportagevan het 2S-jarige
professioneel.
Eenkopieis te koop(voor€ 10,00)bij MarioMazzacani,Sijthoffstraat
17.
5. Financiëelverslag
geplandzijn moetenwe oplettendat
Afschrijving
inventaris:Nu er geenactiviteiten
(zoalsreêdsgebeurdis met
nietuit hetzichtverdwijnen
de spullenvande vereniging
delenvande kramen).
Inmiddels
hebbenwe
waseind2007C 54,--negatief.
Hetsaldovande Postbank
weereenpositiefsaldovanca.€ 1.400,doorFreekde Bruynen EllyBezemer,en akkoord
De kas is gecontroleerd
is tervergadering
vande kascommissie
verklaring
De ondertekende
bevonden.
penningmeester
décharge
overhetboekjaar
verleent
de
De
vergadering
aanwezig.
2007.
zijn
voorvolgendjaar.Misschien
Erwordtnoggezochtnaarkascommissieleden
Sietseen Freekbereid.
6. Rondvraag
bij
overdie onveiligefietsoversteek
Melanie:ls er nogietsvanuitde wijkondernomen
De fietsershebbendaarvoorrang,maarde auto'skunnenze niet
Schouwenhove?
ziendoorde hogestruiken.
maartoenhad
Sietsede Boeren Nelv.d.Putwildenactieondememen,
gesnoeid
(de
1edagwerdn.l.meteenal
zelfal de struiken
inmiddels
Schouwenhove
eenfietsaangereden).
Als er nogeenszoietsis, is hetzinvolom eerstcontactop te nemenmetde
penningmeester
of de secretaris.Zij wetenvaakof er al iemandmeebezigis, en zij
dat maaktmeerindruk.(Hetlagepaaltje
kunnennamensde BBBactieondernemen,
dagmet
klachtdirectde volgende
9 werdna onzetelefonische
bijLuchtmansplein
gemaakt).
zichtbaar
verfduidelijker
is te laag,hij heeft
bij de kinderboerderij
van
oversteekplaats
De
drempel
de
!lly:
geensnelheidsremmende
werking.
vande Gemeente
in hetVerkeersplan
De redenvande aanlegis opgenomen
planning
vragenuit
aanhoudende
en
begroting,
t.g.v.
in
de
Leiden.Ditis opgenomen
voorde
de wijkom dit te realiseren.Het planom dit uit te voerenheeftruimschoots
van
gelegen,metgelegenheid
tot hetindienen
uituoering
ter inzagebijde Gemeente
oev aat.
7. Sluiting
voorhunbelangstelling.
JanVerbooydanktde aanwezigen
-0-0-0-0-0-0-

Diede
hebbengeorganiseerd,
Ziehier,onzetweekanjersdiezelfhetSintMaartensfeest
en Evavan Rijsingen.
Muurling
Hoeis datzo gekomen?
meeris. Het
vandater geenkinderfeestcommissie
Diedeen Evabalener eigenlijk
paaseieren
en het
verstoppen
gezellig
maar
ook
Sinterklaas,
is
wat
eigenlijk
zo
zomerfeest
missenzij erg.
SintMaartensfeest
maaraande slaggegaanen hebbeneenbriefgemaakt
Ze zijnduszelfop eigeninitiatieÍ
Tussende 25
vande Bockhorst
op te roepenvoorhetSintMaartensfeest.
om de kinderen
en in 34 huizenstonder eenkaarsvoorhetraam.Bij
hebbenmeegedaan
en 30 kinderen
gezongen
watwerdbeloondmetsnoep.
lied
hebben
zij
hun
dezehuizen
Om kortsamente vatten,SintMaarten
van SintMaarten.
Ookwistenzij de geschiedenis
paard
SintMaarten
tegenkwam.
eenbedelaar
waseenheiligedietijdenszijntochtop een
de helftvandezecape. Dezewas
en gafde bedelaar
scheurde
zijncapedoormidden
daardoor
tegende koubeschermd.
doenom ouderste vragenom
BijdezewillenDiedeen Evaeenoproepin de Bockepraat
het
Ze stellen zeerop prijsom zekermet
zichop te gevenvoorde kinderfeestcommissie.
hopenzij datde
de Pasenweereierente mogenrapen.Zekervoordejongerekinderen
gehouden.
traditiesin ereworden
Wijwachtenin spanning
willenzijzelfookeenstukjeschrijven.
In de volgendeBockepraat
^1

HOEKENTU LEIDEN...
De Bockhorstis een kleinewiik net buiten het centrumvan Leiden.
We kijken even iets verderen willen in dezerubriekelke keereen
anderstukje Leidenonder de aandachtbrengen
wij ISSORIA,
belichtten
In dezeBockepraat
Eenhospicewaarmensende laatstefasevanhunlevenin allerustkunnen
zorg.
en eenliefdevolle
metdaarbijechteaandacht
doorbrengen
Hetis woensdag15 oktoberen onderhet genotvan eenlekkerkopjekoffiestellenwij
een aantalvragen
en ex-redactielid,
Miekevan der Put,eenvan onzewijkbewoners,
in Hospicelssoria,
overhaarwerkalsvrijwilliger
Wat betekenende woorden Hospicelssoria?
wordtdat
Eenwoorddat verwantis aan hospiceis hospitium.In hetwoordenboek
voor
omschrevenals:kleinklooster
doorreizende,
tehuis,herberg.
een
waseenhospitium
In de middeleeuwen
herbergwaarreizigerszorgen comfort
kondenvindenop hunbarretochten.Het
hospiceis eenplek,waar
hedendaags
eveneenszorgen comÍortgebodenwordt,
vanlevenen dood.
maarnu aande reiziger
De naamlssoriakomtvan lssorialathonia,
De
de kleineparelmoervlinder.
parelmoervlinder
is eentrekvlinder
dieonder
huist.Devlinderis
anderein hetduingebied
in veelculturenhetsymboolvan
wederopstanding.
wordtgezienalseenbeeld
Eenvlinderdieuitzijncoconkruipten naarhetlichtopstijgt,
van hetstervenvande mens.
Hoelangbenje als vrijwilligerwerkzaamen waaromdaar?
wasdateenhelegoede
lk bengestartbij lssoriain februari2007.Deaanleiding
vriendinvan mijernstigziekwerden ik haar,samenmethaarfamilieen eengroep
wildeik hierwatmee
heb in haareigenhuis.Na haaroverlijden
vriendenverpleegd
poosje
gewacht.
mee
doen,maarhebdaareersteen
jaar.
en werkdaarnu anderhalf
Na eenjaarhebik bij lssoriagesolliciteerd
Kan iedereenvrijwilligerwordenbij lssoria?
eisenvoldoenen bij aanvang
Wilje daargaanwerkendanmoetje welaanbepaalde
Verderzijner reflectieavonden
krijgje een introductiecursusen diversescholingen.
Er
wordt
ook vanje verwachtdatje
waarbijdiverseervaringenwordenuitgewisseld.
wordenom bewustbezigte blijvenmetje
die georganiseerd
meedoetaande activiteiten
vande gastenje collega's.
houdingtenopzichte
je
werk minimaal1 dagdeelperweek,naarbehoeftemeer.
Als vrijwilliger

Werkje vanuiteen bepaaldereligie?
maarje gaatvoor
achtergronden,
Nee,bij lssoriawerkje metmensenen verschillende
voelen.
hetzelfde.De gastenmoetenzichcomfortabel
Wat moetje zoaldoenals vrijwilligeÉ
Datkanvan allesz\n'.zorgdragendat de gastprettigin bed ligt,of eenvisjeof kroketje
oorbieden,assisteren
of eenluisterend
halenalsiemanddaaromvraagt.Ookvoorlezen
iedereavondgekooktnaarde
bij ontbijt,lunchof diner.Ookwordter doorvrijwilligers
wensvan de gast.
werkzaamheden
ondersteunende
dieallerhande
Verderzijner ookvrijwilligers
het
vande tuin,administratie,
Hierbijkangedachtwordenaanhetbijhouden
verrichten.
vancomputer
en/of pand, PR,rouwzorg,
vande voorraad,
onderhouden
aanvullen
enzovoorts.
maarzitjvervullen
zullende gastenin lssorianietzo sneltegenkomen,
Dezevrijwilligers
rol.
evengoed
eenonmisbare
Wiewerkener allemaalbij Issoria?
eveneens
en ookeenaantalverpleegkundigen,
Er zijnongeveer
80 tot 100vrijwilligers
aan lssoriazodatwanneereen
Ookis er eenartsverbonden
zijner 3 coórdinatoren.
is. De
gastzijnof haareigenhuisartsnietkanhoudener altijdeenartsbeschikbaar
palliatief
(huisarts
die
zich
consulent
huisartskan,indiennodig,adviesvragenbijde
zorg).
gespecialiseerd
terminale
heeftin palliatief
kennis
van
het
bestrijdenvan pijn,misselijkheid,
DezeartsheefteenspeciÍieke
dievoorkunnenkomenin de laatstefasevanhet
of andereklachten,
benauwdheid
leven.
Voor wie is lssoria bedoelden wat zijn de kosten?
vande hospicegasteentot driemaanden.
is de levensverwachting
Overhetalgemeen
Hetmaaktnietuitof ze uit Leidenof omgeving
komen,of vanverderweg.Als eengastnietdirectin
vanuit
lssoriaterechtkan,dan kandesgewenst
gebodenwordenom de periode
lssoriaondersteuning
goed
mogelijk
te overbruggen.
zo
tot opname
lssoriabiedtooktijdelijkeopvangaan ernstigezieken,
om zo hunvezorgersthuisevenwat rustte geven.
zijnvoor
De kostenmogennooiteenbelemmering
en
eenverblijfin lssoria.Deverpleging
wordenvergoeddoorde
behandelingen
zorgveaekeraaren via de AWBZ.
Voorde dagelijksekostenvanwonen,eten,
wordteeneigenbijdrage
huishouding
en dergelijke
gevraagd
van 15 europerdag.
de
vergoeden
vezekeringen
Sommigeaanvullende
(0,75
Eventueelkomener nogkostenbij voorhetwassenvan kleding
verblijfskosten.
europerdag)en hetgebruikvaneentelefoon(1,25europerdag)

o

Wat is de meerwaardevan lssoria t.o.v. een andereinstelling?
en menheeftalletijden rustdoor
er kunnen5 gastenverblijven
Hetis kleinschalig
vande vrijwilligers.
aanwezigheid
Hoeis de indelingvan het huis en waar is het gevestigd?
aande randvan het centrumvan
lssoriais gevestigdin eensfeervolmonumentenpand
aan
nr.4. Hethuiskijktuitop hetplantsoen
Leiden,Plantage
met
eenhuiskamer
de singel.Erzijn5 gastenkamers,
grotetuinen er
speelhoek,
eenruimekeuken,eenprachtige
lssoriawil eenhuis
voorfamilieen vrienden.
is logeenuimte
zrynwaarmensenzichzelfkunnenzijn en zichgeborgen
meteigenspulletjes
voelen.Ze kunnenhunkamerinrichten
kunnenop
De maaltijden
en naareigenmuziekluisteren.
worden,maarer kanook
huneigenkamergebracht
of vastetijdenvan
bênedenin de keukengegetenworden.Er zijngeenbezoektijden
wekkenof eten.lederegastvultdit naareigenwensin. Familieen vriendenkunnenin
overlegmetde vrijwilligersmeê-etenof logerentegeneen kleinevergoeding.
socialeen spirituelewensenevenzeermeeals de lichamelijke
Verdertellenpsychische,
zorg.
Hoe maakje contact met de gast?
Daaris nieteen eenduidigantwoordop,je tastaf, het is eengevoel
datje hebten gaatmeestalvanzelí.Somsis alleenje
voorde gastal voldoende.
aanwezigheid

2004
BeneÍietavond

Tot slot hoeveeldagdelenin de week ga jij naar lssoria?
lkzelÍga vast2 dagdelenperweeksomsmeer.
Bedanktvoor je gastvrijheiden dit interview.
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MelanieBlomen Inevan Egmond
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GolumnHetMakkeSchaap
Wijgevenvaakaf op mensendiezichgedragen
alsmakkeschapen.Datis nietterecht.Er
zijnveelzoveelvoordelen
verbonden
te verkiezen
valt
aan'mak'gedrag,
dat hetgeregeld
gedrag.
boveneigenzinnig,
dwarsof opstandig
Hetis langnietaltijdleukof ookmaaraangenaam
om bijzonder
en uniekte zijnenje
eigenwegte gaan.Je hebtte makenmetweerstand,
agressie,
eenzaamheid
en gebrek
aansteun.
Nee,dande makkeschapen.
Makkeschapengaannatuurlijk
metvelenin eenhok.Dat
je hoeftzelÍniet
betekent
dat heter gezelligis,gedachten
en gevoelens
wordengedeeld,
overiederestapna te denken,maarkuntjelatenmeevoeren
doorde stroomen de
gezamenlijkheid.
Je hooÉer bij
En hetallerbelangrijkste
is:je hoorter bij.Je hoeftje geenzorgente makenoverde vraag
je
oÍ afgewezen
wordtalsje je eigenmeninggeeftof ietsonderneemt
datnietdoorde hele
groepgedragen
wordt.Daaromis 'mak'zijnsomseeninstinctieve
keuze.Hetis namelijk
eêngrootgênoegen
wanneerje je thuisvoeltin eengroepen lezelfzijn'nietconflicteert
metje behoefteom erbijte horen.
Makkeschapenleiden
Vooreenleidinggevende
is hetookheerlijkom ten minsteeenpaarmakkeschapenin het
teamte hebben.Mensendie gewoondoenwatje ze vraagl.Er zijnal genoegmensenmet
eeneigenmeningdieoveriederdetailde discussie
metje aangaan.
Daarom:Levehet
makkeschaao!
Uit:Makkeschapenen anderefabelsvoormanagers.
CarolineFranssen.
Uitg.Terra.
€ 7,95Verkrijgbaar
in de boekhandel.
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Vogelsen eenVereniging
vanEigenaren.
Voordatwij ons verhaalwillen
vertellenover hoe wij de
Verenigingvan Eigenaren(VvÊ)
hebbenopgericht,stellenwij ons
eersteven voor:
Wij zijn de bewonersvan de
Louis
appartementen
nr.í5 en 17 en van
Elsevierstraat
nr.í en 2. Een
het Luchtmansplein
gaanverhuizen
hierbij
is
dat de bewonersvan nr.1zeer binnenkort
kanttekening
verplicht.
is
een
VvE
naarVoorschoten.Voor appartementenkoopwoningen
Enigejaren geleden,rond 2004, haddenwij erg veel overlastvan onze
zwartegevederdevrienden,de kauwen.Doordewarmtevan de zon op onze
dakenvondenze het erg aantrekkelijkom hun kroostgroot te brengentussen
onzedakpannen.
Wanneerpa en ma een lekkerwarmplekjehaddengevonden,zagje hen slepen
met takjes,zakjesen verderalleswat het comfortzou verhogenvan de
kraamkamer.
Maar voordatde kraamkamergebouwdkon worden,werd er eerstgesloopt
onderhet dak en de dakpannen.Er werdlustiggehakten wanneerjede
van onze
gelegenheid
had om eenseen blikte werpenin hetwooncomplex
pa
je
en
ma. Wij van
door
werd
aangericht
er
veel
schade
zag
toch
dat
vrienden,
gevolgen.
prettig,
gezien
de financiële
het menselijksoortvondendat nietzo
Omdatdit probleemons als burenallenaan gingbeslotenwe bij elkaarte komen
om een oplossingte vinden.Hierbleekdat het erg handigzou zijnom
problemenzoalsdit op te lossen.We haddenal een slapende
gezamenlijke
vereniging
en dezemoestenwe alleenwakkermakenen dat hebbenwe dan ook
gedaan.Allereersthebbenwe bedachthoe het zou moetenwordenen we
hebbenbeslotenom het op een gemoedelijkemanierte gaan doen,waarbijwe
wel de wet zoalsdie in Nederlandbestaat,in achtnamen.Dat houdtdus in, dat
er een voorzitteris, een penningmeesteren een secretarismoetzijn en er
notulendienente wordengemaakt.Voorde preciezeinhoudis er via internet
te vinden.Ook hebbenwe via de Verenigingvan Eigenarenhet
allerleiinformatie
overde financiëlebijdragevan
e.e.a.op de kop kunnentikken,zoalsinformatie
maandelijkseen bedragop de
Wij
storten
bewone(s).
elke van de appartement
rekeningvan de V.v.E.tot er een bepaaldbedragbereiktis en dan stoppenwe
met betalen,tot dezeweeraangevulddientte worden,omdater het e.e.a.uit op
gesoupeerdis. Wij hebbenbesprokenen vastgelegdwat wel uit de pot van de
wordt hier
V.v.E. zal wordenbetaalden wat niet. Onzeopstalverzekering

t2

bijvoorbeeld uit betaald. Dit is vaak erg voordelig, in ieder gevat goedkoper dan
dat je de verzekering ieder voor zich betaald. Omdat het appartement op nr 1
kunststof kozijnen heeft, is er bijvoorbeeld besloten dat het schilderwerk e.d. zelf
gedaan dient te worden en uiteraard betaald door de betreffende bewoner(s).
Ook de trap die leidt naar de appartementen van de nr's 1 en 17 wordt door de
bewoners zelf onderhouden. Verder wordt jaarlijks bekeken wat er gedaan moet
worden en hoe dit wordt betaald.
Ja en nu wilt u nog weten hoe het is afgelopen met onze zwart gevederde
vriendjes en vriendinnetjes en hun eventuele kinderen. Nu, dat is op een
natuurlijke, milieuvriendelijke, maar vooral diervriendelijke manier opgelost en ze
hebben dan ook de vleugels genomen naar elders.
Onze gevederde vrienden vonden
namelijk allerlei obstakels in de
goot en wel pennen die we in de
goot hebben geplakt, waardoor zij
niet meer de ruimte hebben om te
nestelen.
Met vriendelijke groet,
XXX XXX en Geert Jansen

Bet.aékes voor al je oudejaai'nulirwerk
Zie onze grote kleurenîolder in het "BET"van
zondag 7 decemb�r
ltijk nu alvast op onze webnte:

Ons welbekende .adres
Oude Berengracbt :1:1: te Leiden tel. •7l:.•!SZZ629S
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mededeling
Ingezonden

Aan: cleledenvandedistÍictsraden
?nbêeturèn
vandewijFen
buurfuerenigingen

Leiden
GemeentêLêiden
PostadresPostbus9100
2300 PC Leiden
Telefoon071-5165200
Websitêwww.leiden.nl/gemêente

conta@Ísoon Dhr.Y. v. Marle
775í
Doorfiirsnlnnner

Dalum30oktober2008
Onskenm€*

ondeÍrÍerpVoucheÍsysteemBurgêrparticipatie

Geachtedamesen heren,
en Wethoudersheefteen conceptverordening
HetCollegevan Burgemeester
voor Burgerparticipatie.
vastgesteldmet betrekkingtot een Vouchersysteem
moethet de komendejarenmogelijkmakendat een groot
Dezeverordening
van de wijkenin
allesgerichtop de leefbaarheid
aantalburgerinitiatieven,
De basisvan dezeregelingis
Leiden,tot standkomten wordtuitgevoerd,.
die ook hetgeld
gelegddoorde ministervan Wonen,Wijkenen Integratie
stelt.
beschikbaar
voor inspraak.Mochtu hiervangebruik
is nu vrijgegeven
De verordening
geven,dan kuntu dit schriftelijk
willen
willenmakenen uw visiehierop
indienenbij het Collegevan B&Wtot uiterlijk15 december2008.
gehoordde inspraakreacties,
vervolgens
Het Collegesteltde verordening,
voor.Als dezede
vasten legtdezein januari2009aande Gemeenteraad
zullenwe de inwonersvan Leideninformeren
heeftvastgesteld
verordening
en
de
aanvraagprocedure.
mogelijkheden
overde

vanMarle,
Teamleider
Stadsdelen

Noot redactie:Voor de toezendingvan de bijlagemet voorwaardenvan deze vouchersvan 7
of mailennaar info@hitenter.nl
bladzijdenkunt u bellenmet Loesde Blok:071-5761456
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Vriendensites
Sindseên paarjaar zijn netwerksites,ook wel vriendensites,erg in opkomst.Op dêzêwebsites
kunnênmênseneen profielaanmakenmet persoonlijkegegevens,foto's en verhaaltjesplaatsenen
vriendenaan hun paginatoevoegen,
Socialesites
onderdeel
wel eensnamenzoalsHyvesoí Facebookvoorb|horenkomen.Eenbelangrijk
U heblmisschien
'vriendenmaken',oftewelandere
vandezewebsitesis hetsocialeaspect.Mensendie lid zijn,kunnen
te worden.Vrienden
van iêmandandersverbonden
mensênuitnodigen
om als vriendaaneen profielpagina
folo's
ziên
en
met
elkaar
chatten.
kunnenelkaars
Nuttig?
vragenzichaf wai hetnutervanis. of zo'nsite
Vêelmensendie noggeenlid vanzijnvaneenvriendensite,
De verschillende
siteshêbbennamelijkallemaalêeneigênpubliek.
nuttigis, is iederspersoonuke
opvatting.
informeelgebruiK.Linkedlnis een netwerkdatvooral
en wordtdoorgaans
Hyvesrichtzichop Nederlanders
wordttoegepast.
voorzakelijkecontacten
Ontspanning
mel
en om contactie onderhouden
Overhêtalgemeenis menvoorallid vanzo'nsiteter ontspanning
makenhet mogelijkom oudevriendenvanvroegerop te
anderen.Websitesals Hyvesen Schoolbank
zoeken,en te lezenhoehetnu mêtze gaat.Veelmensengebruikendezesilesom contactte onderhouden
metverrevriendenen Íamilie.
Overzichtvan vriendensites
heeftzÍn eigenopzet.Omu wal meerthuiste makênin dil genrewebsites,leest
Elkebekendevriêndênsitê
eerstwat algemene
We bespreken
sites,en hunkenmerken.
u hiereenoverzichtvande bekendste
en daarnade sitesdiespeciaalvoorseniorenbedoeldzijn.Als iemandhetvooÍtaanoverzijn
vriendensites,
heeft,danweel u wal ermeebedoeldwordt.
oÍ haarHyvespagina
Hyves
De naamkomtvanhet
HyveswerdenkelejarengeledenopgerichtdoordrieNederlanders.
en hêeft
EngelsewoordHive,wat bUênkorf
betekent.De siteis geheelNederlandstalig
zïn. In 2007werdde
meeÍdan 7 milioenleden,vanwie de meesteNêdêrlands
momenteel
tot populairste
websitevan hetjaar.
siteuitgeroepen
zoalsíoto's,
Op dezêsile kuntu eenprofielaanmakenen vanallesdaaraanloêvoegen,
aanmaken,
kunnenookeen Hyves-accounl
video'sen filmpjes.Bedrijven
en organisaties
en belÍokkenen
daarweerlidvan kunnenworden.Ookzijner allerleithema-hyves
waarnamedewerkers
muzikanten
en artiesten.
overbijvoorbeeld
Ookomfoto'sen
via hei invullenvanallerleivragenlijstjes.
Wielid wil wordenkaneenprofielaanmaken
kunnennaarwens
De proÍielenvangebruikers
dergelijke
toete voegenhebtu genoegaanwat muisklikken.
vanallesoveru te weten
dal ongewenste
bezoekers
wordenvoorvreemden,
om le voorkomen
aígeschêrmd
komen.
Websile:Hyves,nl
MySpace
Deze site staai in de lop-S van populairsteintemationalêwebsites.Het is een iniernationale

vriendensite
dievan oorsprong
alleenin het Engelsle gebÍuikenwas,maardiêsindsditjaar ook
Veelbeginnende
en muzikanten.
beschikbaar
is. Dê sitêis vooralpopulaironderiongeten
Nederlandstalig
persoonlïke
proberenhunliedjeste versprêiden
popbandjes
hun
bandpagina.
via
conglomeraat.
U kunteÍ hekelídemeeals mel
eenAmerikaans
De siteis eigendomvan NewsCorporation,
Vêelfunctieszitlenverstopt
Hyves,al is hetaanmakenen beherenvaneen proÍiêlwat mindergemakkelijk.
metHyvêsheeftMySpaceeenjongeren
in menustructuren
die nietergvoorzichspreken.Vergelekên
karaKêr.
internationaler
Website:MySpace
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Facebook
websitedie sindsenigetijd ookin
Amerikaanse
OokFacebookis eenvanoorsprong
opgezêt,en is in de VerenigdeStaten
Nederland
actiefis. Dezesiteis ook intemationaal
razendpopulair.
De site is in 2004 opgerichten was toen alleen bedoeldvoor sludentenaan de Harvard-

zichaanen sindstweeiaar mag
slotènookstudentenaanandeieuniveÍsiteiten
universiteit.
Gaandeweg
en
nogvooraluit studênien,scholiêren
De ledenbestaandesondanks
iedereenzichinschrijven.
werknemêrs.
aan uw proÍieltoete voegen"
omfoto'sen dergelijke
Ookdêzesitebiedtde mogelijkheid
Website:Facobook
Linkêdln
die hunnetwerkwillenveÍgroten.Hetis een
Linkêdlnis êensitedie zichÍichtop werkenden

rir*a*ffi
;ïi""Jï"",":ï"ffi1Ë:sl,ï#::tiï*lï3iltïi"ïï3;3fjll33$ïí1?"ïH::
contacten
en mensenkunnenweliswaaÍeeníototoevoegen,
De siteis gerichtop zakelUke

gebruikende siteom mensente
maarde nadrukligtop hetcv vaniemand.Werkgevers
is straken de sitewordtniêlgebruiktvoor
wervenvoorallerleifuncties.Devormgêving
inÍormeledoelen.
Website:Linkedln

Schoolbank
wèrdin 2002opgerichten is
Dezesiteis èenvan de oudstesilesin dit genre.Schoolbank
vanvÍoegerlerugte vinden.Als u eennaamintypt,en die
bedoèldom oudeklasgenoten
peÍsoonstaatookingeschreven
bij de site,dan kuntu lezenhoehet me1die persoongaat
en heeff3,7 miljoenledenvan
contactopnemen.De siteis gerichtop Nederlanders
en kuntu eventueel
gebruik
maken
van meermogêliikhêden.
gratis
kunt
u
betaling
Inschrijving
is
maaítegen
allerleileeftijden.
Website:Schoolbank
Trefpunt
U
is voorSeniorWebjeden'
van SeniorWeb,
dattoegankêliik
Trefpunlis eenonderdeel
meteenprofiel,u kuntproÍielenvanandereSeniorWeb-leden
zichhierpresênteren
plaatsenop het
oí publiekeberichties
in hunGaslenboek
achterlaten
bekijkenen berichtjes
Prikbord.
omgevingzit waaralleenandere
Hetvoordeelvan hetTrefpuntis dai u in en afgeschermde

so-plussersloêgangtoe hebben.De bediêningis gemakkelijken er zitten geen oveóodige toeters en bêllen
aan.
U vindt een uitgêbreide handleiding op dê sitê.
Websitê:Trêfpunt

50plusnet
om in contacllê komenmel andêremênsênvan
kuntu zichinschrijven
Ookop 5Oplusnet
voormensendie graagwatwillen
uw eigenleeftild.De siteis speciaalontwikkeld
metanderen,zoalswandelen,cultuuóezoekof ietsanders.De makêris het
ondernemen
Seniorwebheeftde
en ziêktepreventie.
NationaalInstituuivoorGezondheidsbevordering
om
omgeving
Hetis eenveiligeen betÍouwbare
vande sitoondersleund.
ontwikkeling
lnmiddêlszijner bijna23.000mensenlid van.U kuntzoekennaaÍde gewenste
mensente ontmoetên.
vooru, die bii uw profielpassen.
activiteiten de websitezoektdanzelfgeschiktedeelnemêrs
Website:50plusnet
VUfrigplusser
Ookop dêzesite
voorseniorenis VijÍtigplusser.nl.
Eenvandê nieuwevriendenwebsites
kuntu eenproÍielaanmakenen in contactkomenmetanderemensen.Hetis bedoeldals
op
nadrukkelijk
voorHyves,en richtzichmeteenminderdrukkevormgeving
alternatjef
zoals
aangeboden
mogelijkheden
mensenbovendê 50jaar.Er wordenallerleiinteraciieve
tegenkomên.
U kuntheÍ ên deradvertenties
wedstrijden
en eenmarktplaats.
spelletjes,
Website:Vijftigplusser
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aÉikelopgevallenin de
Bij de redactievan de Bockepraatis het onderstaande
nieuwsbriefvan WOW(womenontheweb)E-zine2008114
wat GOOGLEnietzo
Eenvan de lijstledenging in dat aÉikelin op het privacybeleid
nauwter hartezou nemen.Hierondereen citaatuit het aÉikel.
"lk hebookmijntwijfels.Googlestaater wel bekendom datze absoluut
vankritiek
latenkijkenen zichniksaantrekken
nietachterde schermen
trouwens"
Google
NogveelminderdanMicrosoft
op hunprivacy-beleid.
(Googlesearchen desktop
kannietalleenwetenwatje interesseert
search),maarookwaarje woonten waarje naartoegaat(Googlemaps),
je communiceert
(Gmail),
wanneerje watdoet(Google
metwieen waarover
je koopt(Froogle),
wiejou websitesbezoekt
agenda),
welkeproducten
(Adsense),
welkeziektenje hebt(Googlehealth)
ookeenleuknieuwtje:
doorje eigen
enzenz.Ditallesmooiaanelkaargeknoopt
nummer.
Google-account-sofi
"Googlestoresyourinformation
We willnever
andprivately.
securely
sellyourdata."
geendata,ze verkopenreclame.
niet.Ze verkopen
Nee,natuurlijk
Daarvanlevenze,en nietslechtSorry,maarvoormijis hetnu echtgenoeg
En nu nogeeneigenbrowser?
Benik
te boycotten.
lk ga hetnu tochmaarproberen
methel gegoogle.
al langervanplan.En er zijngelukkig(nog)alternatieven,
eigenlijk
Paseentijdjegeledenwerd
dieGooglenietheeftopgekocht.
gelanceerd
metde onuitsprekelijke
bijvoorbeeld
eennieuwezoekmachine
Net zoalsin het beginvan Googlemet
naam:Cuil (rrttp:lwww.cuit.comr).
en twêe kleinelinks.Interessant
alleeneen zoekveld,een submit-button
trouwensdat één van deze linksover hun privacybeleidgaat met onder
"Yoursearchhistoryis your business,not
anderede mooiewoorden:
"AboutCuil"leest
als je achterde tweedelink
ours."Nog interessanter
dat van de zevenmensenin het managementdrie vroegerzelf bij Google
zaten.
Blijkbaarvondenze het belangrijkom een zoekmachinete startendie wél een duidelijk
privacybeleidheeft."
DP
NieuwsbriefWOW E-zine2008114

'Í,,)f
rtr
irtr zrl0
Nieuw
e f o'lografische
Noostnieuw
producten
hebbenwij
en diensten
ookeennieuwinnovatief
lichtsysteem
voorthuisof opuw
we?kplek.Bezoekonzewebsi'leen
leeser ollesover.

www.fotokorenhof
.nl

DiÁtnantpleid 5
2332 HR Leiden
o71-5764717

MeeÈsweetuw woningop waardete schatten!
medewerkers
zijnwij u graag
Meteen kleinteamvan deskundigeen enthousiaste
van dienstbij de verkoopvan uw woning.Als éénvan de grootste
makelaarskantoren
in de regio,zijnwijalsgeenanderin staatuwwoningbijeen
publiek
nauw
Wijwerkendaarbijuiteraard
breed
onderdê aandacht
te brengen.
in hetcentrumvanLeidenen Leiderdorp.
samenmetonzeanderekantoren
MeeÈs:Goedgeregeld
dus!
plan
van
en wiltu wetenwat uwwoningwaardis?
Bentu binnenkort
te verhuizen
Wij komengraageenkeerlangsvooreengratiswaardebepaling.
Eengroetvan kantoorStevensbloem!!
- LeidenStevenshofMeeÈsMakelaars
T+31(0)715685600 F+3í(0)715685601Email:
Stevensbloem
305- 233'lJD LEIDEN
info.leiden.stev(Ameeus.com
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Zadeltas

Waar komt toch die hoofdpijnvandaan?
veiligen metplezierte werken,gebeurter
We doener allesaanom op allewerkplekken
pijn
oozaak en gevolg.
van
komt,
eensietsdanweetmenwaarde
grenzenen budget.Maarheeftu zichweleens
Zo veiligmogelijkbinnende mogelijke
nuftigt
of theemeteenzoetjeerin,wat er danzou
kopje
koffie
afgevraagdals u een
kunnengebeuren?
Er is iedereweekwel een itemovervoedselte horenvia de radioof te zienop TV, en dan
nu
geenalcoholen nietroken,en datweetiedereen
bewegen,
hoorjesteedsweer...veel
middels
zorgt
ervoor
De
voedingsindustrie
consumeert.
wel. Maarwat u nietweetis wat u
additievenin velerleiproductendatwe steedsmeereryaneten.HetkanzelÍserger,het
middelheetASPARTAAM.
vanvele
vansommigefirma'sen de adviezen
Ondanksde beweringen
gebruiken
om
af
te vallênof om suikerte
te
gezondheidsdeskundigen
dit
zoetmiddel
om
gebruiken,
in drankenmetde benaming
te
alstaíelsuiker
vermijden,
om hetin poedervorm
"light"of in suikervrijekauwgom;ondanksdit alleshaddit (vergiÍ)additiefg!!![sg4
bestaan.Aspartaamis het meestdodelijkeadditiefter wereld!HetAspartaambevat3
(40%),en
en eenmaal
methyl-esters
(50%),asparaginezuur
stoffen:phenylalanine
zichom in
de
Methanol
Vervolgens
zet
giftige
omzet.
stofin methanol
ingenomeneenzeer
en
wat weerevengiftigis als cyanideen arsenicum,in mierenzuur in
formaldehyde,
voorhersentumoren.
(DKP),stukvoorstukverantwoordelijk
diketopiperzine
Hetkan nogerger,alsAspartamkomthet notabenevoorin sommigemedicijnenvoor
kinderen.
productdat meerdan 92 ziekde
Geloofhet of niet,Aspartaamis een neurotoxisch
een paarnoemen?
kanveroorzaken,
verschijnselen
hyperactiviteit,
slapeloosheid,
hoofdpijn,
darmaandoeningen,
immuunsysteem,
Aantasten
paranoia,
geheugenverlies,
neusbloedingen,
haaruitval,
slechterzien,gehoorstoomissen,
kansop
rode
bloedlichaampjes,
van
pleinvrees,
afname
dementie,
schildklieraandoening,
bij
Alzheimer,MultipleSclerose,en het meesteerge....hartstilstand
ziektevan Parkinson,
sportmensen.
Aspartaamzit in zoveelproductendat ik nogwel eenA4 vol kanschrijven,maaru moet
zelf de keuzemakenof u nogeen kopjekoffieof theemet Canderelneemtof niet,wees
that'sall,
vernietigen,
gerustje gaater nietdoodaan,hetzal alleeneenaantalneuronen
genietvan de koffie.
(CanderelbevatAspartaamen een nog dodelijkermiddelAcesulfaam-K)
Zadeltas
Smulpaap
Nootredactie:heeft u op- of aanmerkingenover dit stuk,dan stellenwii ruimte
beschikbaarin de volgendeBockepraat.
lo

OverlegmetTeamWest.
in de
wasIngridMazurelvanTeamWest(Gemeente)
3 november
Maandagavond
Verbooy,
Jan
(Was:
Hooymans,
Ingrid,
Jacqueline
Aanwezig:
Milieuen beheer)
Bockhorst.
InevanEgmonden Loesde Blok.
binnende wijkhebbenkunnen
vruchtbare
avondwaarinwij knelpunten
Eeninspirerende,
plannenvande Gemeente
om de
vertellen
en zij verteldeoveronderanderede mogelijke
van
dit
plaatsen
haalbaarheid
De
door
de
bewoners.
te
laten
op rondwegen
vuilcontainers
van
Simon
planwordtnogbekeken.OnzekersverseDistrictsRaadvertegenwoordiger
daarde
lijktonsnietaanwezig
Dammehoudtzichhieral meebezig.De haalbaarheid
naar
de
van
vuilcontainers
geen
moeilijk
alle
rondwegheeften men
Bockhorst
kanbrengen.
Ravelingenstraat
van het bestuurkrijgen.Een
Ingridhoopt(enwij ook)datwe binnenkortversterking
Ditis hét
Raadhebbenwe gelukkigal gevonden.
voorde Districts
vertegenwoordiger
Districts
voot'zitter
van
de
Ingrid
is
en de Gemeente.
overlegtussenbewonersgroepen
parkeeroverlast,
problemen
binnenwijken,zoals
Raad.Zij zietveelgemeenschappelijke
leren
hoe
dit aante pakken.
van
elkaar
en de wijkenkunnenondeding
is
omdatditde meestdirectecommunicatie
Ingridhechtveelwaardeaaneenwijkkrant
tussengemeenteen bewoners.Zij vindtonzekranter metkopen schoudersboven
Anderewijkenkunnenhiernogvan lerenzei ziil.
uitsteken(!) en gaf complimenten!
geschreven
die Milieuen Beheer(NU:
overde internereorganisatie
Zij heefteenverslagje
en ditvindtu eldersin dit krantje.
TeamWest) heeftdoorgemaakt

Kleinegroepjes:max.6 cursisten,dus u krijgt
veel aandachten gelegenheidtot vragenstellen.
Individueleaanpak.

Maatwerk com putercu rsus
Windows,Word, Internet+ e-mail,Excel,Powerpoint
en Access behorentot de mogelijkheden.EGDL
gekwaliÍiceerd(EuropeesRijbewijs).Tevens
Fotobewerking.Eendagcursusvan
'10x'l% uur of avondcursusvan 7 x 2 uur kost€ 170,-.
Uitêrmategeduldigeen enthousiastedocenten.
Voor info ê-Ínail:Lo€s de Blok,inÍo@hitenter.nl.
9, 2332 PP Leiden.
Of bel; 071-5761456.LuchtmansDlein
U kunt vdjblijvendeen brochureaanvragen.
halÍ januaÍi en halÍ apÍil
We beginnen halÍ seÉêmberr

www,hilenlêí.nl

met de cursussen,
184,
Rhijngeestêrstraatwêg
De leslocati€is: Administratiecolloctieí
2342 AM Oegstgeest.(Nêt voorbijHotel Hot Wittê Huis)
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TeamWest(was:Milieuen Beheer)
alsTeam
dat Milieuen Beheernuwordtomschreven
ls hetu in hetcolofonopgevallen
Hiereen
Mazurel.
is:
Ingrid
en de onze
dooreenwijkmanager
West?Vertegenwoordigd
stukjevan haarter info.
is de enigeconstante..
Verandering
Leiden!
vande Gemeente
bijteamStadsdelen
bijgekomen
Er is eenvierdewijkmanager
actief:MarjoleinPijnackervoor
In uw stadsdeel(West)wareneerdertweewijkmanagers
erbijis
wijkmanager
Nu
de
laatste
voor
de
Stevenshof.
de Morsen IngridMazurel
"eigen"
een
Dit
betekent
werken.
stadsdeel
vooreen
gekomengaatelkewijkmanager
de huidige
vooru als bewonervan de wijk Bockhorst:uw contactpersoon,
verandering
Mors
overgedragen
de
wijkmanagerMarjoleinPijnacker,heefthaartakenvoor hetdistrict
en
in hetstadsdeel
is voozittervande districtsraden
aanIngridMazurel.Dewijkmanager
en/of
organisaties
van
vertegenwoordigers
dat uit
van het PlatformLeefbaarheid
de
bestaat.Ookonderhoudt
politieen woningcorporaties
uit hetstadsdeel
instellingen,
zodatde wensen
binnende Gemeente,
hetcontactmetandereafdelingen
wijkmanager
passen,
zo
snelmogelijk
gemeentelijk
beleid
van de bewoners,voorzoverdezein het
kunnenwordenuitgevoerd.
in uw stadsdeel?
Wilt u contactopnemenmetde wijkmanager
WijkmanagerStadsdeelZuid:
WijkmanagerStadsdeelMidden:
WijkmanagerStadsdeelNoord:
WijkmanagerStadsdeelWest:

5167623
Sjaakvan Rijn
5167809
RenéVerdel
MarjoleinPijnacker 5165745
5167810
IngridMazurel

doorgeven
U kuntdezeklachtenrechtstreeks
tteeftu klachtenoveruw woonomgeving?
naar
tel.nr.071-51655 01 of viade mail
Woonomgeving
aanhetServicepunt
www.leiden.nl/woonomqevinq.
MAAR...
;... wistu al dat hetookmogelijkis uw grofvuildigitaalaante melden?Als u gebruikmaakt
vanuw Digidkandit zelÍs24 uurperdag!!
Digitaalloket,woonomgeving,Afspraakgrofr/uil.u ziet
Ga naarwww.leiden.nl/qemeente,
dangelijkwanneerhetgrofvuilbij u in de buurtkanwordenopgehaald!
Tot zoveronzeinformatie:Succesmetde Bockepraat!

IngridMazurel
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SUDOKU
De prijswinnaaris dezekeer
geworden:EVAVISSERvan het
Luchtmansplein.
EVAgefeliciteerd.
De cadeaubonvan € 5,- komtje
tegemoet.

Er zijn 4 goede oplossingen
binnengekomen.Op verzoek is deze
sudoku een graadje moeilijker
gemaakt.Een uitdaging voor de
ervarên sudoku-ers.Wilt u aangeven
als deze te moeilijk is?
De oplossing was: kastanjes.

Sudokumet letters:

Sudoku met cijfers:
7 4 8 3
I

3

t)

9

t)

J

5

9

2

4

1

8
2
7

8 2 I

s

r

I

t
r

1

S

o

5
3

Í

S

8

2 7
6

I

8
2

I

I

Í

t

o

a

S

I

s
I

E t

Karakters:g,I, a, !, e,
t,i,senr.

g : 1 , 1 :2 ,a : 3 , l : 4 , e : 5 ,
Í:6,i:7,s-8enr:9.

De oplossingis een woord in de lettertabel van linksboven naar rechtsonder. Stuur de
oplossingin vóór de sluitingsdatum van de volgende bockepraat op luchtmanspl. 9 (!) en voor
de winnaar is er dan een cadeaubonvan € 5,00.
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Gemeentenieuws
Omdathet reilenen zeilenbinnende wijk,en dan met namede aan de
gemeentegerelateerde
zaken,mij al langetijd bezighouden,heb ik beslotenom
deel te gaan nemenaan de districtsraad.Op deze plekwordenonderwerpen
hebbenop en rondomonzebuurt.Vanuitelkewijk is in
besprokendie betrekking
principeeen vertegenwoordiger
aanwezigom de belangenvan zijnlhaarwijk te
plek
mee
te denkenen om de stemvan de wijkte laten
Dé
dus
om
behartigen.
per
definitiedé stem van de wijk is, houd ik nauw
horen.Omdatmijn stem niet
contactmet wijkbewonersdie zich op anderevlakkeninzettenvoor de wijk, maar
zou ik graag reactieskrijgenvan eeniederdie mee wil denkenen ideeënheeft.
Daaromzal ik u voortaanvia de Bockepraat(en de website)informerenover de
laatsteontwikkelingen.Hieronderalvastde standvan zaken met betrekkingtot
die onlangsaan de ordezijngeweest.
enkeleonderwerpen
vorigjaar niets meer
U heeftsinds de bijeenkomstover de parkeerproblematiek
hierovergehoord.Het probleemleek niet echt oplosbaarwaardoorvoor de
volgendepolderoplossingis gekozen.Er komt geen blauwezone. Parkeren
binnenhet woonerfwordt in beginselgedoogden niet bekeurd.Dit betekentdat
u uw auto met gezondverstandparkeert,dus niet in bochtenen onoverzichtelijke
situaties,en nietzodanigdat anderener nietmeerfatsoenlijklangskunnen.
Heeftu problemenmet het parkeergedragvan buurtbewoners,dan moet u zelf
van
het gesprekmet de betrefiendepersoonaangaan.De parkeerproblematiek
"de aandacht"van de gemeente.Daarverandertdus nietsin,
de bedrijvenheeft
want de gemeenteheeftdaar nauwelijksinvloedop. Hopenmaar dat veel
kantorente huur blijvenstaan,want het lijkt momenteeliets beterte gaan'
De gemeenteis zich aan het oriënterenop een gewijzigdeafualinzameling'Het
liefstezien zij alle containersaan de rand van de wijk aangebodenworden.
Argumentdaarvooris de veiligheidin de wijk en minderstrakke
zal ik
voorde gemeente.In de volgendedistrictsraad
inzamelregelgeving
proberende gemeenteop anderegedachtente brengen,want voor de Bockhorst
zijn de loopafstandendaarvoorveel te groot. De veiligheidwordt niet bepaald
maareerderdoorhet gedragvan de
van de containers,
doorde aanbiedplaats
chauffeurs.Natuurlijkmoet u met parkerenwel rekeninghoudenmet de
lk zal vragenof de
voorde vuilniswagens.
van de vuilcontainers
bereikbaarheid
neezetten.
gemeentede groenestrepenweer eens kan
Simonvan Damme
Dam me@live.com
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Weetjij hoe hetjongetjehet ijsjekan krijgenvan het meisje?
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Kranteníezorgen
íesfuitenle Êgant
Íwee oenen
íie affeheieenÊgantenwijfrfre\fien,
omíatfretzo regent.Ae eneoenzegt:'lrlacfrt
madrniet te 1ezorgen
jij friereven?enfooptweg.5[a eenutr Lomtfr.ijfrefemaa[
[oorweeÊJ
ein[e[ij{terug. 'lraagt [e aníereoeff lilaar wasje a[ fie tij[? Zegt
je fotnfrettocfrnietmaÉgn
omni.et[e Êgantte
[e ene:Ja fraffo,
íezorgenen[dn ni.etstegeníe aíonneeste zeggen!
lissen
met
Linfu freeftfiij eenemmertje
lErzit eenmanaan[e waterfoLnt.
wormenstalrn,recfrtsfrgt eenframer.lEr fotmteenaníeremanfangs
zegt[e
[ic waagtwat frij aanfret[om is.I{6en aannetvissery
ma.n.I{oe [oeje íat [an? waagt [e anler. 'loor eentientjewitifr
fretwetverteffenzegt[e man cDeaníer íetaaft eentientje.9{ou"
zegt[e maryiftgooieenworminfretwater,enzo[rd ereenvisnaar
'langt íat nog
nopt,guíiífitu eenLkp op"h fropmetmijnframer.
wat?wdagt[e an[er.Ja,zegt[e maryeentientjeof vffi zes....
Sti geníe6enzinrylijzen
o'/raagteenmanactneenwouw: i/at viní u edn[e
I{tan{tocfr dftAí
stijgen[e\eruinepijzen?Kan ml nict scfrefen.
aoor25 euro.

'k/eetje eenfeuígmop'voor[e vofgeníe(BocÊgpraat,
stuurfremfan
in naarA feX (Aam-me@fiae.com)
25

m
god
H
il
dffirl$Ítrt
m
nml
ft
loc$ut
i0
n
r#tl
ll

ï**a

ópëela<llí

99" ïÍïura
VË[.KOO?.ÓNDSRNOLTENNËPARÀïË

oEÀr,EË.vANsÀ
Ënïantr
GA*IÀE

& 8

S&dr|n|{.Í sp$n Pï*s|lksfilmdl*
li$glnzrHl'
ï& rnftunnl* Cool@s'
mg|am, lonfitÍlnkle?Í' nila$
SsoÊl!*Gt'
Sslên,ols|tM$tn,
*le{al8lscode[lllÊl{Ísfid;Ronon
lfll u
Ío{tlil*magÊ
ïoel
ïffnnedclJNn
ltlilt$&cln I
t3il2iln H0${
H*ersSïr.mtffï

OOK VO0R: widlerkleding
rc5*lledirg
6Íderdelên
stceSloa16
brm6e*Ídmer
EN &lf

5: fi *svcr*kcriages
stêtltelsna.lllaken

Firma rranF6l,-&ÍrlË!tl
uonsrrrÊct?c

$tNnïljn
rffiarr*'h

t

t;arwlírt

o?sz11 ts 5t I oÍ w6274

ïg-êFcg}.r:531349

&&
Schoonh eidssalon P apillo n

Werkplaats:
Hooidstrsei/|lo{k Mclenstra*t
Sásssnhêifi

ï*t:0252-221553

Aaltje Noonlewie aanl, 2j24 KP Leiden
op maandeg en vijdag.
Luchtmansplein 14, 2332 PK Leiden
op dinsdag en donderdag.
Behandelingen volgens telcfonische afspraak
Uw sch oon h eidsspecia liste

Prive.
Siltho$Êfaêt212332PX Leiden
ïel:071-5316? 74

Mobiel:
B6-547769S7

Jacqueline tan den Bogaerd
06 23046924
Elke maand lcuke aanbiedingen!
Voor meer informatie kunt a ahijd bellen.
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