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Voorwoord

ls onze vereniging dan echt nu uit de
slaapstand? Verheugd kunnen wij melden
dat we een spiksplinternieuwe voorzitter
hebben voor één jaar op proef: Simon
van Damme. Wij wensen hem veel
succes. Simon is een man die geen
tunnelvisie heeft, maar een brede kijk
heeft op ons wijkgebeuren en hoopt dat u
ook verder wilt kijken dan ons wijkje groot
is.

Erstaatveel te gebeuren in en rondom
onze wijk. En de gemeente heeft
ambitieuze plannen om de
bereikbaarheid van onze stad Leiden te
vergroten en te verbeteren. Het idee om
mogelijk een blauwe zone in te voeren in
onze wilk is er een van. Een brief als
insoraak van ons bestuur vindt u in deze
krant. Wilt u echter op de hoogte blilven
van de actuele gang van zaken, dan
verwijzen wij u naar onze site:
www.bbbockhorst.nl.

Wij nemen verder een kijkje in het
dierenasiel. Denkt u erover een huisdier
aan te schatfen, neem dan eens een
kijkje in ons dierenasiel Stevenshage. De
medewerkers, veelal vrijwilligers, zijn
bevlogen en kundig en weten u te helpen
aan precies het goede huisdier voor u.
Leest u maar eens verder in deze krant.

Verbaast en intrigeert het u ook wat voor
lichtjes op de toren van Naturalis
schijnen? Wij wilden er het fijne van
weten en kwamen uit bij de kunstenares
die het ontworpen heeft: Giny Vos uit
Amsterdam. De lichtjes zijn de
eencelligen die zij heeft bestudeerd in
een druppel water. En de vorm is het

Victoriameer in Afrika. Alle leven is
voortgekomen uit eencelligen en het
kunstwerk heet: Lust for LiÍe.

Onze vaste schrijvers onder onze
wilkbewoners geven ook weer acte de
présence: Geert, die steeds meer leuke
columns schrijÍt en Smulpaap Zadeltas
die voor u het internet afspeurt naar.
opmerkelijke zaken die u mogelijk kunnen
interesseren. Zo vond hij
http://www. gemeinde-bockhorst.de/ onze
naamgenoot in Duitsland. In deze krant
belicht hil echter andere zaken.

Geert schrijft niet alleen columns maar
organiseert nu ook een heuse bbq op het
Luchtmansplein voor en door de wijk.
SchuíÍt u aan op 27 juni aanstaande?
Voor de kosten hoeft u het niet te laten.
Stop even op tijd uw ingevulde briefie in
de brievenbus bij Luchtmansplein 2.
Betaal op tijd en duim met ons mee dat
de weergoden ons goed gezind ziin.

Veel leesolezier!

Loes de Blok



Van de (nieuwe) voorzitter
Zoals eenieder weet heeft onze wijk geruime tijd zonder voorzitter
vanwege de hernieuwde aandacht voor de
parkeêrproblematiek in onze wUk is gebleken dat
het op die manier soms lastig communiceren is met
de diverse betrokken part|en. Omdat ik me
betrokken voel bij de wijk én vanuit miin
achtergrond en ervaring als gemeenteambtenaar
wil ik graag mijn steentje bijdragen aan het
wijkgebeuren. Om die reden neem ik sinds
november deel aan de districtsraad. Hierdoor zijn
de contacten met een aantal heel betrokken
mensen uit de Bockhorst ("de denktanK') uitgebreid
en geïntensiveerd. Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden moest ik hier wel even
over nadenken. Met de secretaris, de penningmeester en enkele 'denktankers' heb ik nu
afgesproken dat ik in ieder geval het komende jaat vootzillet zal zijn met name vanwege de
actuele problematiek rondom het parkeren.

Een van mijn eerste acties was het reageren op de gemeentelijke (concept) kadernota
bereikbaarheid. Deze nota schetst de toekomstvisie op de bereikbaarheid van de stad in de
vorm van inÍrastructuur, parkeervoorzieningen en de mogelijkheid tot het invoeren van
blauwe zones. Wat dat laatste betreft wordt onze wijk genoemd als mogelijke proeÍwijk
omdat vanuit onze wijk enkelê jaren geleden een bewonersinitiatief is ingediend om de
parkeerproblemen op te lossen.

In de brief aan de gemeente vragen wij aandacht voor:
. De toenêmende drukte op de wegen direct rondom onze wijk in relatie tot

luchtkwaliteit, geluid en bereikbaarheid van de wijk;
. Uitbreiding van het aantal parkeervakken in de wijk;
. Overleg met de wijk over de eventuele invoering van een blauwe zone en de

randvoorwaarden daarvoor (het BBB bestuur kiest geen partii voor oÍ tegen de zone
maar wil een zorgvuldig besluitvormingsproces in overleg met de gemeente);

. Tenslotte hebben we nog gewezen op de parkeernorm voor herbouw van
(kantoor)panden. Dit kan in de (verdere) toekomst van belang zijn voor het
kantorencomplex tegenover de van Ravelingenstraat.

De hele brief aan de gemeente staat op de website: www.bbbockhorst.nl
De inspraaktermijn is op 23 februari aÍgelopen. De kadernota zal dan in mei definitief
vastgesteld kunnen worden in de gemeenteraad. Rond die tijd zullen wij als bestuur rond de
taÍel gaan over de blauwe zone.

Wat betreft het tweede punt uit onze brief hebben we eindelilk contact gekregen met de
plannenmakers. Er is sinds vorige week een ontwerp-tekening beschikbaar met daarop 49
nieuwe parkeervakken en legalisatie van de nodige informele parkeerplaatsen. De
tekeningen staan ook op de website en worden over een paar weken huis aan huis bezorgd
door de gemeente. De gemeente heeft goed gekeken naar de mogelijkheden die er zijn en
het ontwerp staat nog open voor discussie (de gemeente stuurt een reactieformulier mee).
Onze eerste indruk is het er over het algemeen goed uit ziet. Een aantal ingetekendê
parkeervakken zijn ongewenst, bijvoorbeeld doordat zil het speelplein (Luchtmansplein) te
veel aantasten of belevingsgroen aantasten. We hebben als bêstuur de tekeningen met de
"denktanK doorgenomen en al wat eerste suggesties voor de gemeentê verzameld. In de
volgertde Bockepraat wellicht meer hierover.

Simon van Damme



College besluit door te gaan met proiect Huis van de Sport
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden heeft vandaag
besloten om door te gaan met de voorbereidingen voor de gebiedsontwikkeling Huis van
de Sport. Het betreft hier de herontwikkeling van 17 hectare sportvelden in Leiden West tot
een modern sportcomplex inclusief topsporthal met woningbouw, kantoren en
detailhandel. De ontwikkeling van een ijsbaan, scholen en een atletiekbaan zijn binnen de
nieuwe ontwikkeling nog wel mogelijk maar zullen niet als harde eis voor de aanbesteding
worden opgenomen.
Met dit besluit geeft het college steun aan een plan dat oorspronkelijk is ontwikkeld door
een aantal in het gebied gevestigde sportverenigingen. Samen met hen is het plan het
afgelopen jaar op haalbaarheid getoetst. Daarbii hebben partijen de conclusie getrokken
dat het oorspronkelijke plan binnen de gestelde financiële kaders niet haalbaar is. Aan de
hand van signalen van verschillende marktpartijen lljkt uitvoering van een aangepast plan
wel mogelijk, maar is een definitief oordeel op grond van de complexiteit van deze
gebiedsontwikkeling nu nog niet mogelijk.

Gezien het grote belang van deze ontwikkeling voor de sport in Leiden en op grond van
het zeer brede draagvlak voor dit initiatief in de stad heeft het college besloten tot een voor
Leiden unieke vorm van aanbesteding. Het college heeft besloten de realisatie van de
gebiedsontwikkeling Huis van de Sport met een minimum aantal randvoorwaarden aan de
markt aan te bieden. Daarbij is het uitgangspunt dat ontwerp, Íinanciering, realisatie en
beheer als een pakket worden aanbesteed. Op die manier kunnen marktpartiien hun
deskundigheid maximaal inzetten om tot een kwalitatief hoogwaardige en unieke
ontwikkeling te komen.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van het college om vóór de volgende raadsverkiezingen
in 2010 een besluit aan de gemeentêraad voor te leggen.

Wêthouder Witteman (Sport): "lk streef ernaar een volgend college een onomkeerbaar
besluit mee te gêven. Wat mij betreft kan dat het beste in de vorm van een
'gebiedsconcessie', waarbij marktpartijen de kans krijgen dit unieke project vorm te geven,
te realiseren en te beheren; natuurlijk onder voonivaarden en binnen globale, door de
gemeenteraad vast te stellen kaders."

Naasl de wettelijke bepalingen heeft het college besloten de volgende randvooruvaarden
mee te geven voor de gebiedsontwikkeling.

o Wat betreft de woningbouw zal 20% sociale woningbouw gerealiseerd dienen te
worden.

o Het Huis van de Sport zal moeten passen binnen regionale afspraken inzake
detailhandel en kantoren.

. Het Huis van de Sport dient te passen binnen het spodprogramma van de gemeente
Leiden.

o De Hoogbouwvisie van de gemeente leiden is uitgangspunt, met dien verstande dat
hiervan met een hoogbouwtoets kan worden afgeweken bij een kwalitatief
hoogwaardige oplossing.

Een belangrijke overweging met betrekking tot het initiatief is het duurzame behoud voor
de Leidse sport van de locatie in het Morskwartier waar nu de sportverenigingen
gehuisvest zijn die het initiatieÍ voor het Huis van de Sport hebben genomen. Landelijk
gezien is er een tendens om binnenstedeli,ike sportterreinen te bebouwen, waardoor de



sport moet uitwijken naar de buitenranden van de stad. Het Huis van de Sport streeft naar
combinatie van sport- en andere maatschappelijke voorzieningen en Íuncties.

Het initiatief biedt kansen om:

. Hoogwaardige nieuwe accommodaties voor de veldsporten te creëren.

. Het capaciteitsprobleem bij de zaalsporten te verminderen.
o Een voor topsport geschikte hal te realiseren.
o Woningen te bouwen in een groene omgeving.
. Opbrengsten te genereren die nodig zijn voor verbetering van de weginf rastructuur, in

het bijzonder de kruising Plesmanlaan-Haagse Schouwweg.

Woningstichting Portaal is bereid te bezien of het mogelijk is te participeren in het project
omdat2ii het Huis van de Sport ziet als een kansrijk initiatief dat meerwaarde heeft boven
separate ontwikkeling van de aan het gebied grenzende Steenopslaglocatie/RWS.

De Stuurgroep Huis van de Sport heeÍt haar voorstel gepresenteerd aan o.a. de
gemeenteraad, buurtbewoners en sportverenigingen. Er bestaat veel enthousiasme en
draagvlak voor het initiatief .

Persbericht 26 november 2008

Bron:
http://vrrww.leiden.nl:8o/dspage.asp?sessionid=lQ35UqYyWNZSzySrobBaqys3ll4uV
BDU@tsc78LdlzmQ!2Azl FlodrhoUhcp3M4a&objectid=66675&showasnewsitem=tru
e

Kleine groepies: max. 6 cursistên, dus u kriigt
veel aandacht en gelegenheid tot vragen stellên'
lndividuele aanpak.

www.hitenter.nl

Maatwerk com putercu rsus
Windows, Word, lnternet + e-mail, Excel, Powerpoini

en Access behoren tot de mogeliikheden. ECDL
gehraliÍiceerd (Europees Riibewiis). Tevens
Fotobewerking. Een dagcursus van
'lO x 11/z uur oÍ avondcursus van 7 x2 uut kost € 170,-.
UiteÍmate geduldige en enthousiaste docenten.

Voor inlo e-mail: Loes de Blok, inÍo@hitenter.nl.
Oí bel: 071-5761,+56. LuchtÍnansplein 9, 2332 PP Leidên.
U kunt vÍÍblijvend een brochure aanvragen.

we beginnen half sêptember' halflanuaÍi en halÍ apÍil

rnet de cursussen'
De leslocatie is: AdministratiecollectieÍ, Rhijngeesterstraatweg 1 8A'
2342 AM Oegstgeest. (Net voorbii Hotel Het Witte Huis)



HOE KENT U LEIDEN...

De Bockhorsl is een kleine wijk net buiten het centrum van Leiden.
We kijken evén iets verder en willen in deze rubriek elke keer een ander
stukie Leiden onder de aandacht brengen

In gesprek met Nicolette Bloemendaal van dierenasiel Stevenshage
In het asiel/pension worden voornamelijk katten en honden
opgevangen, maar er is ook ruimte voor knaagdieren (met
name konijnen) en vogels (vooral parkieten en kanaries).
Het aantal dieren dat wordt binnengebracht neemt iaarliiks
toe. ln de schoolvakanties zit het helemaal vol. Zo zitlen er
deze maand biivoorbeeld 12 asielhonden en 34 katten, maar
in de zomervakantie zitten er wel 65 a 70 katten. Het
pension biedt plaats aan maximaal zestig katten en twintig
honden. De knaagdieren ziin in opkomst; helaas ziin er ook
meer 'dumpers'. Mensen ve*ijken zich op de zorg dal zo'n
dier mel zich meebrengt. Nicolettê vertelt dat ze eigenliik nog onvoldoende ingericht zijn
op de opvang van bijvoorbeeld koniinen; om te zorgen dat ze toch enige beweging
kriigen wordt op zaterdag door iemand alle deurên afgesloten en iedereen
gewaarschuwd zodat alle aanwezige koniinen losgelaten kunnen worden ên ze lekker
door de gangen kunnên rennen!

Nicolette is een van de vaste medewerkers van het dierenasiel. Een van haar taken is
de PR van het dierenasiel (tevens dierenpension). De stichting die het dierenasiel en het
dierenpênsion beheert, bestaat uit vriiwilligers. Er ziin er ongeveer tien vaste (betaalde)
parttimê medewerkers in diênst voor alle aanwezige honden en kattên' Zii zijn
eindverantwoordeliik voor deze dieren. Daarnaast ziin er ruim viiftig vrijwilligers actief die
helpen bij de verzorging van alle dieren. Verder ziin er vriiwilligers die helpen bii taken
die met het asiel te maken hebben. Zo heeft bijvoorbeeld onlangs iemand een mooie
nieuwe website gemaakt voor Stevenshage. Het asiel is een erkend opleidingsinstituut
en biedt ook stageplaatsen voor dierverzorgingsopleidingen. Tot slot weÍken er mensen-die 

een taakstraÍ verrichten. Voor Stevenshage is iedeÍeen gelijk en kriigt iedêreen
soortgeliike laken.

Over de doorloop van de dieren vertelt Nicolette dat asielhonden gemiddeld ongeveêr
16 dagen blijven, maar dit ciiÍer is geflatteeÍd doordat een aantal honden binnen een oÍ
twee dagen door hun baasie worden opgehaald. Zwerfkatten verblijven gemiddeld 27
dagen in het asiel. ZwerÍdieren worden Íormeel als gevonden voorwerp beschouwd en
bliiven daarom altijd veertien dagen'in depot'. Vanuit de gêmeente heeft het asiêl deze
periode zorgplicht. De gemeente subsidieert dit maar dit bêdrag is al vijftien iaar niet
meer verhoogd; daarover wordt momênteel overleg gevoerd. Alle gevonden dieren
worden standaard ingeënt en gaan uit voorzorg eerst in quarantaine totdat zeker is dat
ze geen ziektes en/of ongedierte bij zich dragen. In quarantaine gelden strenge hygiene
voorschriflen. Inentingen worden door de dierênarts gegeven. Hii komt twee keer per
weêk een ochtend en verricht dan alle medisch noodzakelijke handelingen. Ook zaken
als gebitssanering worden uitgevoêrd. Dit is ook nodig om hêt dier in goede gezondheid
mee te kunnen geven aan het nieuwê baasie. De rekening van de dierenarts vormt een
grote kostenpost, maar ieder dier dat wordt binnengebracht kriigt zonder uitzondering de
medische zorg die het behoeÍt. Het komt niet mêer voor dat dieren moetên inslapen.



Als dit gêbeurt is dat puur op medische indicatie. Zolang êen dier plaatsbaar is wordt het
goed verzorgd, ook al duurt het een tiid. Gevraagd naar hoe niêuwe baasies gevonden
en 'gematched' worden met het dier, blijkt dat Stevenshage erg goed bekend staat en
mensen van ve.ne (zelfs uit Friesland!) komen om hiêr een dier op te halen. Wanneer
mensen aÍstand doen van hun dier wordt hen gevraagd een vragenlijst met betrekking
tot het diêr in te vullen. Op de website, die dagelijks wordt biigewerkt, staan Íoto's en
beschriivingen van het karakter van de dieren en hun gezondheidstoestand. In de
praktiik zijn de meeste dieren snel en goed te plaatsen.

Per iaar worden ongeveer 150 kittens geboren in het asiel" Als ze
acht weken oud zijn mogen ze weg. Het is belangriik dat ze al
vroeg in aanraking komen met mensen, anders worden ze schuw
en hun gêdrag moeiliiker. Sommige schuwe kittens, biivoorbeeld
die later binnenkomen, worden eerst in pleeggezinnen geplaatst.
Eens per iaar is er op de eerste zaterdag in oktober open dag met
als doel om meer bekendheid te geven aan het asiel- Er zijn die dag demonstraties, een
rommelmarkt en er staan informatiekraampjes.
ledereen van zestien iaar oÍ ouder kan vriiwilliger worden. Die leettijdsgrens is een
verzekeringskwestie. Als je belangstelling hebt kun ie een ochtend meedraaien.
Daarnaast zijn er altijd wel mensen nodig voor biivoorbeeld een bestuursfunctie-

Gevraagd naaÍ haar leukste en minst leuke ervaring vertelt Nicolette dat het altiid leuk is
om wanneer een gevonden kat gechipt is, de baasjes te kunnen verbliiden met hêt
berichl dat hun kat terecht is. Haar minst leuke ervaring is onder andere een
hondje(chitsu) dat gevonden is dat zeer ernstig verwaarloosd bleek te ziin. Naast een
veel te lange vieze vacht had het dier een tumor, een buikwond en hartproblemen.
Ongelooflijk dat de eigenaar niet eerder om hulp heeÍt gevraagd! Als ze in zo'n laat
stadium betrokken worden bii de zorg is het vaak le laat om het dier te redden. Nicolette
benoemt dat het verzorgen van de dieren Íysiek zwaar werk is, maar soms ook in
êmotioneel opzicht, zoals bij de vondst van zulke dieren. Het team is echter hecht en
zulke ervaringen kunnen gedeeld worden. Nicolette is als vrilwilliger begonnen in 1997
en werkt er sinds 2003 vast.

In de nabiie toekomst wil Stevenshage graag gaan uitbreidên. Er is meer ruimte nodig
om de dieren goed te kunnen blijven verzorgen, zoals voor biivoorbeeld de konijnen. Het
aantal op te vangen dieren neemt toe en het gebouw (nu 13 jaar oud) veroudert. Er is
(groot) onderhoud nodig. Momenteel is een (vriiwillige!) proiectleider aan de slag om een
uitbreidingsplan te maken.

De inkomsten van het asiel komen vooral uit de opbrengst van het pension, subsidie van
de gêmeente (ongeveer een derde deel), donateurs, adoptiehokken, gitten, collecte met
dierendag, legaten, plaatsings- en aÍslandsgeldên en praktische hulp van de
dierenbescherming. Op deze manier lukt het nét om rond te komen.
Om in de toekomsl alle dieren goed te kunnen blijven verzorgen blijven er middelen
nodig. Het asiel is erg blij met alle donateurs. Voor slêchts 15 euro per iaar ben je al .
donateur en krijg je vier keer pêr jaar het blad Beestenbende! Daarnaast is het asiel
altijd blii met de volgende spullen: schoonmaakmiddelen (allesreiniger), wasmiddel,
schuursponsies, afwasborstels, dekens, handdoeken, (fleece)dekens, kauwstaafies voor
de honden, speeltiês voor de honden en katten en lekker blikvoer of zakjes.



Tot slot krÍg ik een leuke rondleiding door het hele complex; iedereen is hard aan het
werk om de dieren zo goed mogelijk le vezorgen en êven met ze te spêlen en te
stoeien.
Mêer informatie staat vermeld op de website www.dierenasielleiden.nl

Melanie van Damme

Dierenasiel Stêvênshage
Kenauweg I
2331 BA Leiden
0900-2020898 van 13 - | 6 uur ma Um za
asiel @dierenasielleiden.nl

Donateur voor.€ 15 pêr iaaÍ en tevens lid van het prachtige blad Beêstênbendê'

Vezoek om op werkdagen tussen 13 - 16 uur uw overtollige spullen te brengen.
Zoals: cadeaus in originele verpakking, oude handdoeken of dekens, overtollig
dierenvoedsel, -speelties of ballen enz.

MeeÈs weet uw woning op waarde te schatten!

Met een klein team van deskundige en enthousiaste medewerkers zijn wii u graag van
dienst bii de verkoop van uw woning. Als één van de grootste makelaarskantoren in de
regio, zijn wij als geen andeÍ in staat uw woning bii een breed publiek onder de aandacht
te brengen. Wii werken daarbij uiteraard nauw samen met onze andere kantoren in het
centrum van Leidên en Leiderdorp.
MeeÈs: Goed geregeld dus!

Bent u binnenkort van plan te verhuizen en wilt u weten wat uw woning waard is?
Wii komen gÍaag een keer langs voor een gratis waardebepaling.

Eên groet van kantoor Stevensbloem!!
MeeÈs Makelaars - Leiden StevenshoÍ- Stevensbloem 305 - 2331 JD LEIDEN
T+31 (0)71 568 56 00 F+31 (0)71 568 56 01
Email: i!Íg!e!den.s!ey.@meeus.c, internet: l444MClg.cgtrl



Kinderfeesten

Dit jaar is het al weer
dat we naar de
De Bockhorst was en is
dit drukke stukje van de
Jaren waren we erg op
de loop van de jaren
raal<ten we eigenliik
steeds meer betrokken
Als vanzelf raakten we
mensen die kinderen

lets voor
Kijk naar

zo'n 17 jaar geleden
Bockhorst verhuisden.
een oase van rust in
Randstad. De eerste
ons zelÍ. Toen we in
kinderen kregen
stukje bij beetje
bij het buurtgebeuren.
in contact met
hadden in dezelÍde

leeÍtijd. En als vanzelf kwam ik zo ook in de kindercommissie terecht. we hebben
heel wat feesten en activiteiten georganiseerd, van gewoon samen paaseieren
zoeken tot complete sinterklaas- en zomerfeesten. Met een sleetje op een zeepbaan
de dilk aÍ, bananen plukken in het klimrek, in palmpaasoptocht door de wilk, vog_els
spottên in de lente, een Elfstedentocht op skeelers, Tour de France door de wijk'
een heksenspeurtocht...... De laatste jaren was een picknick op het plein ook steeds
een vast programmaonderdeel. We probeerden elk iaar weer wat anders te
bedenken. E; ik kijk daar mêt heel veel plezier op terug. lk realiseer me steeds meer
hoe mooi het is als je kinderen zo'n gevoel van 'samen in de buurt' mee kan geven.

Het is leuk om met elkaar aan activiteiten in je eigen wiik, met je eigen
buurtgenootjes mee te doen. samen spelen, ie wiik ontdekken, weten wie er bij jou in

oe buïrt woónt, thuis zijn in je eigen wiik. Maar ook: helpen voor andere kinderen iets
te organiseren als je zelÍ te groot bent voor de activiteiten. Kinderen ontlenen er zo
veel áan! lk heb het voor mijn kinderen in elk geval als heel waardevol ervaren!

De kinder{eestcommissie is in de loop van de iaren steeds kleiner geworden; mensen
stapten eruit omdat de eigen kinderen te groot werden. Het aantal ionge kinderen in

de 
'buurt 

liep ook terug. Èn het lukte helaas niet om nieuwe mensen enthousiast te
maken. En dan ga je voelen dat er te veel werk op te weinig schouders terecht.komt.
Daarom hebben we de commissie na het vorige zomerfeest ontbonden. Maar ik moet
zeggen dat ik dat nog steeds erg jammer vind. Het is een gemiste kans voor de
kinderen die nu in de wijk opgroeien.

kinderen organiseren hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te ziin'
het Sint MaártenÍeest; zo simpel en zo leuk om te zien hoeveel
mensen weer even met elkaar bezig ziin. Want er doen zo niet

alleen veel kinderen maar ook veel andere mensen
inde buurt mee! Maar ook paaseieren zoeken of een

picknick met lekkere broodjes en wat limonade brengt
kinderen en ouders weer even bij elkaar in hun eigen

wiik. lt takes a vittage to raise a child wordt er wel eens gezegd. Voor mij is dat zo
klaar als een klontje!



ls dit een wervingsactie voor een nieuwe kinderfeestcommissie? Zo was het niet
meteen bedoeld. Maar als het zo werkt zou het mooi ziin. lk gun het alle kinderen om
dat gevoel van 'samen-in-de buurt'te mogen beleven. lk zie dat kinderen veel
vriendjes van school hebben. Maar naast vriendjes van school ziin vriendjes in de
buurt ook zo ontzettend leuk! Want met een vriendie in de buurt hoeÍ je niet altijd
afspraken te maken. Je loopt gewoon langs om te kiiken of hij of zij thuis is! Je kunt
samen nog even een half uurtje buiten spelen, nog êven langslopen om
voetbalplaatjes te ruilen of om te kijken hoe dat vieze toverdrankje dat je gisteren
hebt gemaakt er bij staat. Hele gewone dingen en situaties, die kinderen gelegenheid
geven zelÍ contacten te leggen, initiatieven te nemen, problemen en probleemples op
te lossen. Wij als volwassenen kunnen ze daarbij helpen door de buurt ook echt hun
buurl te maken! En een kindercommissie is daarbij een mooi steuntje in de rug!

Moniek Mors
buurtbewoner

OPROEP KINDERCOMMISSIE

Welke ouder heeft zin om de kindercommissie nieuw leven in te blazen? Er zijn reeds
twee moeders die het leuk vinden om af en toe een activiteit voor de kinderen in de
wijk te organiseren, maar zij willen dit niet alleen doen. Het kost niet veel tijd, zeker
als je het met meerdere ouders samen kunt doen, en het leven veel plezier op!
Wil je meer inÍormatie, bel dan gerust naar (Melanie van Damme 5324114).



GEZONDHEIDS- EN SCHOONHEIDSRUBRIEK
BLOEMEN EN PLANTEN

DE ROOS

Wat is de roos voor een plant, welke geur, werking heeft hii en enkele rêcepten om te
maken.

De roos is de koningin onder de bloemen.
Vele eeuwen geleden werd de roos gebruikt voor het prikkelen van de zintuigen.
De roos is niet alleen mooi om te zien en heerlijk om te ruiken, maar heeft ook een
geneeskrachtige werking.
Zij staat symbool voor begrip, vrede, liefde, feest en vrouwelijkheid.
De Grieken en Romeinen maakten de heerlijkste gerechten van verse rozenblaadjes.
Tegenwoordig wordt in vele restaurants weer veel gebruik gemaakt van verse bloemen in
de gerechten.

In de duurdere parfums en verzorgende lotions en crèmes word de roos veel gebruikt.
De geur van de roos is zeer subtiel en heeft zeker bii een droge eczeem gevoelige huid
een rustgevende en herstellende werking.
Voeg je bij de rozencrème een druppel palmarosa loe, dan gaat deze crème de
huidveroudering tegên.

Bij huwelijksfeesten worden de rozenblaadies veel gebruikt door de bruidsmeisjes.
Deze bestrooien het pad waarop het bruidspaar naar het altaar of huwelijksambtenaar
looot.
Wanneer je in geÍechten de roos wilt gebruiken, ziin de rosa damascena, rosa gallica
en rosa alba heerlijk om te gebruiken.
Wilde en engelse rozen zli ook goed te gebruiken.
Deze moeten allen wel biologisch zijn, anders zijn ze bespoten.
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De receoten

Rozencake
-1 pak cakemeel
-4 eieren
-200 gram rietsuiker
-200 gram roomboter oÍ kokosolie
-6 eetlepels rozenhydrolaat
-(rozen) bakvorm

Rozensiroop
-0,5 liter rozenhydrolaat
-500 gram rietsuiker
-200 gram rozenbloemblaadjes
-sap van 1 citroen

Rozenijs
-1 liter vanille-ijs
-5 eetlepels rozenhydrolaat

Heel veel bak en kook plezier!
Jacqueline van den Bogaerd

verwarm de oven op 175 graden
(hete lucht op 160)
Boter en suiker in mengkom
1 voor 1 de eieren toe voegen
hydrolaat toe voegen
5 minuten mixen, hierna in de bakvorm
60 tot 70 minuten in oven bakken.

Breng rozenhydrolaat en bloemblaadies aan
aan de kook en kook 10 min. zachtles door.
Dit een half uur af laten koelen en zeef het
hydrolaat.
Voeg hier de rietsuiker aan toe en breng het
nogmaals aan de kook tot de suiker is opgelost
Schenk de rozensiroop in schone flesies.
Heerlijk door yoghurt, kwark, witte wijn.

Smelt het vanilleroomijs en meng
dit met de rozenhydrolaat.
Giet het mengsel in siliconen rozen
bakvormpjes en laat het opvriezen.
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Lichtjes op de toren van Naturalis.

Heeft u zich ook regelmatig afgevraagd wat de lichtjes op
de toren van Naturalis betekenen? ledere keer een andere
vorm en andere kleuren.
Op de liÍtschacht van de toren bevindt zich het kunstwerk
'Lust for Life' van Giny Vos. De bewegende lichtvormen in
verschillende kleuren, verbeelden de bewegende vormen
van microscopisch leven in een druppel water. Als door een
microscoop kijkend naar een druppel water, bewegen er
organismen over de liftschacht van 'ons' Museum Naturalis.
Organismen die, tegen elkaar botsen, vermenigvuldigen,
groeien, uit elkaar gaan, klonen en elkaar achtervolgen. De één beweegt zich
langzaam, stapsgewijs, of luist snel, de andere trilt alleen maar. Soorten sterven
uit of nemen in populatie toe. Door bestudering van een druppel water zijn
verschillende organismen op vorm en gedragspatroon geselecteerd. De
organismen kregen tevens een karakter toegedicht, en een naam waardoor de
digitale dans van eencelligen in een speciaal hiervoor ontwikkeld
computerprogramma verbeeld kon worden. De eencellige organismen zijn leven
in oervorm. Zil heeft er tien verbeeld. Zonder water zou er geen leven ziin. De
vorm van het kunstwerk waarin de organismen bewegen is die van het
Victoriameer. In het daadwerkelijke meer hebben zich versnelde
evolutieprocessen voorgedaan, toen men de nijlbaars er introduceerde, die de
oorspronkelijke vissen bijna uitroeiden. Giny Vos heeft er voor gezorgd dat het
leven van de eencelligen niet onopgemerkt zal blijven. Dankzij haar prijken zil,
tweeduizend keer vergroot, boven Leiden. En dan te bedenken dat het in de
mens tienduizendmiljardvoudig 'danst'. Overdag is het rondom het museum en
vanuit de trein te zien en 's avonds ook vanuit de stad Leiden.

Giny Vos is gefascineerd door
beweging. De lichtpuntjes, LED's,
kosten weinig energie en ziln
onderhoudsvriendelijk. Het ontwerp is
van haar, het daadwerkelijke solderen
is door leveranciers uitgevoerd. Zii is er
ongeveer drie jaar mee bezig geweest,
vanaf 1997. 18 November 2000 is
het kunstwerk feestelijk onthuld en is er
een mooi boekje uitgekomen. Het
glazenwassersbakje op de toren is
gebruikt om het te plaatsen.

8 5 0 x 8 0 0 x 2 c m = 6 5 m 2
100.000 LED's in rood, groen, geel en
blauw, kunststof , aluminium,
besturingscomputer

Bron: www.ginyvos.nl
Boek: Lust for Life Cornel Bierens
Ginv Vos
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Zou dit het resultaat zijn van het elektronisch patiëntendossier?

Een grapje dat de redactie tegenkwam,

Laten wij het niet hopen.

Dit is Nederland - reqelstaat NR 1

Hoe ziet jullie toekomst eruit als je de nieuwe
elektronische identiteitskaart op zak hebt?

Een klein voorproefie:

TeleÍoniste :'Pizza Hul, goede morgen.
Klant: 'Goede morgen, ik wil een paar pizza's
bestellen.'
Telefoniste:'Mag ik uw Bu rgerservicenummer,
meneer?'
Klant: 'Dat is 222 0033653 52.'
ïelefoniste : 'Dank U, meneer Jan
Vandenbroecke. Uw adres is Haagstraat 256, uw vaste telefoonnummer is 288 54 22, het
nummer op uw werk bij Dexia is 678 89 65 en uw GSM 0475-65 25 32. Vanuit welke
Iocatie belt u ons?'
Klant : 'Euh.... ik ben thuis. Waar haalt u al deze info over mij vandaan?'
TeleÍoniste:'Wij zijn op het Systeem aangesloten, meneer.'
Klant: (zucht diep) 'Goed dan! Mag ik twee pizza's met ham, mozzarella en...'
Telefoniste: 'lk denk niet dat dit een goed idee is, meneer.'
(!enti 'Hoezo?'

TeleÍoniste: 'U lijdt volgens uw medisch dossier aan hoge bloeddruk en u hebt een te hoog
cholesterolgehalte; uw ziekteveÍzekering weigert de gevolgen van schadeliik eetgedrag te
vergoeden. Bovendien krijgen wij een boete voor het leveren eryan.'
Klant: 'Oei! Wat raadt u mij dan aan?'
TeleÍoniste: 'Probeert u onze Pizza met yoghurt en sojabrokjes eens. U zult dat
ongetwijÍeld heel lekker vinden.'
Klant:'Waarom denkt u dat ik dat zal lusten?'
TeleÍoniste: 'Uw vrouw heeÍt onlangs het boek 'Lekkere recêpten met soja in de lokale
bibliotheek geleend'.
Klant: 'Ok... stuurt u daar dan twee van. Een voor mij en een voor mijn vrouw.'
Telefoniste: 'Goed. Dat kost samen dertig euro.'
Klant: 'Prima. lk geef u het nummer van mijn creditkaart. Dat is....'
ïeleÍoniste: 'Sorry, mêneer, maar u hebt uw toegestane bedrag al overschreden. U zult
cash moeten betalen.'
Klant:' Oké! lk ga het bedrag wel even pinnen voordat uw bezorger er is.'
Telefoniste: 'Dat zal niet lukken, meneer, er staat niets meer op uw bankrekening.'
Klantrr(boos): ' Dat is uw zaak niet! Stuur die pizza's en ik zorg wel dat ik het geld heb.
Hoelang duud het'?
Telefoniste: 'U krijgt de pizza's over een uur bii u thuis. Hebt u haast,dan kunt u ze hier
afhalen en contant betalen. Maar pizza's per motor vervoeren is niet aan te raden,
meneeí.'
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Klant(getergd): 'Hoe weêt u dat ik een motor heb??' ër
TeleÍoniste: 'lk lees hier dat u uw afbetalingen van uw auto niet meer hebt kunnen
doorbetalen en dat uw wagen in beslag is genomen. Maar uw motor is betaald, dus ik
veronderstel dat u die gebruikt.'

Klant:'@#7./$@&?#!'
Telefoniste:'Mag ik u veaoeken om beleefd te blijven, meneer? U
bent al eens veroordeeld wegens belediging van een wetsdienaar.
Een tweede aanklacht zou niet best zijn.'
K!ênI (Sprakeloos)
Telefoniste: 'Nog iets anders, meneer?'
(!gg['Neen... Of ja, toch wel: vergeet niet om ook de gratis twee
liter Cola te leveren zoals in uw folder staat.'
TeleÍoniste:'Sorry, meneer, een uitsluitingclausule in onze
vergunning verbiedt ons om gratis dranken, die suiker bevatten,
aan diabetici te geven.... wat dacht u van suikervrije Rivella,

meneer? Die moet u natuurlijk wel betalen, maar...'
Klant: hangt op.

Na zoiets vergaat de honger je vanzelí wel. ;-)

Dit was voor de naïevelingen onder ons die bijvooóeeld het digitale medisch dossier als
ongevaarlijk zien...

Een beetje gechargeerd maar toch, niet zo ver van de realiteit als de brave burger denkt.

Meldpunt tot I maart: www.consumentendezorg.nl/meldactie
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Groenesteeg

Men zegt wel eens, dood is dood, maar ik zelf vind,dat ie
pas dood bent als je vergeten bent. Hoe kom ik daar nu zo
op, ik zelf ben erg geïnteresseerd in het gebeuren rondom
de dood.
Zo al en toe bewandel ik met een vriendin van mij, diverse
begraaf plaatsen en oorlogsgraven.
Waarom, zou je zo denken, nu, het zijn meestal de
mooiste plekjes en vaak erg rustig (doodstil) en mooi
gelegen.
Enige maanden terug stonden er een paar mooie foto's in
het zondagsblaadje Het.

Deze foto's waren gemaakt op de begraafplaats aan de Groenesteeg te Leiden Miin
interesse was gewekt om ook deze begraafplaats eens te bezoeken.
Wanneer je daar aan komt lopen of fietsen, dan valt het mooie smeedijzeren hek direct
op. Alleen de aanblik van dit hek is al sfeerbepalend, statig, rustig zeg maar opvallend
moor.
lk kwam daar op een mooie zondag morgen aanfietsen met mijn telefoon annex
fototoestel in de aanslag.
Al lopend langs het witte poort gebouw, zag ik daar in mijn gedachten een zwarte koets,
getrokken door een tweespan zwarte paarden, gevolgd door de nabestaanden. Uiteraard
zit er op de bok een in het zwart geklede heer die
de paarden en koets tussen het hek door laveert.

Al mijmerend loop ik zo door een statige laan met
aan weerszijden van die oude bomen, met die
dikke knoesten rondom de stam. Soms heb je een
doorkijkje naar de singel waar rustig enkele mooie
boten aangemeerd liggen.

Echt onderhoud wordt daar op de begraaÍplaats
niet meer gepleegd denk ik zo, want het gras en onkruid staat aardig hoog, maar dat
maakt het heel erg aantrekkelijk. Je ziet vele soorten onkruid, wat op zich zelf erg mooi
kan zijn, want onkruid is vaak niet anders dan een plantje oÍ bloemetje wat u en ik niet op
een bepaafde plaats in onze tuin wil hebben, maar zeker daar niet misstaat.

Wat ik altijd erg mooi vind, is dat men vroeger veel aandacht
besteedde aan de graÍmonumenten en men was er volgens mii
trots op in die dagen, dat men kon laten zien, dat de gestorvene
van gegoede huize kwam en de nabestaanden wat losse
centjes hadden.
Heel veel dierbaren werden daar begraven onder de mooiste
graftombes, wat je nu nog kan terug vinden op sommige plekjes
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aldaar.
Veel zerken zijn gebroken en gescheurd en soms ziin ze ook wat ingezakt, maar het blijft
erg indrukwekkend hoe men vroeger met hun overleden dierbaren omging.
Als je een naam wil lezen, dan moet je door enkele centimeters gras lopen om bij de
betreffende zerk te komen, je loopt daar ook op eigen risico.
lk kan mij nog herinneren dat enige laren geleden in Leiden iemand in een graÍ gezakt is
en zich lelijk verwond heeft, maar oÍ dat op de begraafplaats aan de Groenesteeg geweest
is, dat weet ik niet meer.
Wat ook wel interessant te weten is, is dat de moeder van onze Vincent
van Gogh daar begraven is.
Mocht u in de gelegenheid zijn om dit stadpark, wat het nu is geworden, te bezoeken, dan
zou ik dat zeker doen.
Regelmatig bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van een gids
deze mooie plek te bezoeken.Een aanrader om met mooi droog weer te doen, want ik heb
genoten van wat ik daar zag.
Geert

*tu Korenr i
-t

Nieuw
Noost níeuw e f otograf ische

producten en diensten hebben wij
ook een nieuw innovotief

lichtsysteem voor ïhuis of op uw
werkplek. Bezoek onze websif e en

lees er olles over.
www.fotokorenhof .nl

DianantPlein 5
2 3 3 2  H P  L e í d e n

o 7 1 - 5 7 6 4 7 1 7
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Postvak in

Spelletjesavond

lk zou het leuk vinden om een terugkerende
spelletjesavond voor volwassenen in de wijk op te starten. lk
denk dan aan een groep mensen die van gezelschapspellen houden, zoals b.v.

triviant, scrabble, kaartspelen, rummikub o.i.d. en dil dan een
keer in de zoveel tijd b.v. maandelijks. Spreekt dit je aan reagêer
dan door mii te bellen.
Mieke van der Put lel:071-5720783

Eetclub
Ook wil ik graag een eetclub in de wijk starten, ik woon alleen en mis af en toe het
samen met anderen om de taÍel zitten, babbelen en lekker eten.
Het gaat mij niet om de culinaire hoogstandjes maar om het
samen zijn. Lijkt dit jou ook een goed idee en wil je mee doen bel
me clan.
Mieke van der Put tel'. Q71-572Q783 (voor antwoordapparaat even
langer aanhouden).

Boekenruilbeurs
De redactie is met de makers van de website www.bbbockhorst.nl de mogeliikheden
aan het bekijken om boeken te ruilen, speciaal voor bewoners van de Bockhorst. We
weten dat er veel lees{iefhebbers in de wijk wonen.

Dus houd onze website in de gaten. In de volgende
Bockepraat leest u er meer over.
De redactie.
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Voor u gelezen door Smulpaap Zadeltas

Nieuwe regels bij ontslag
Het worden dure tijden, de ontslagvergoeding is
uitgekleed. Dat komt door de aanpassing van de wet die
uit 1 996 stamt.(de kantonrechterformules) Vooral
werknemers die jonger zijn dan 45 jaar krijgen bii ontslag
voortaan een aanzienlijk kleinere gouden handdruk.
Zij ontvangen een ontslagvergoeding die tot 50% lager
ligt dan in voorgaande iaren. AIs voorbeeld,een 35 iarige
met 5 jaren dienstverband krijgt nog maar 2,5
maandsalaris mee. Ook voor de senioren is de
vergoeding aanmerkeliik minder. Kregen voorheen de 50
plussers 2 maanden voor ieder gewerkt jaar, dat is nu
teruggebracht tot 1,5 maand per gewerkt jaar.
Eenmaal boven de 55 heeft deze groep recht op de vertrouwde "gouden handdruk"
van 2 maanden per gewerkt jaar.

Doorwerken mag ook
Senioren in de leeftijdsgroep van 62 toI67 iaat die blijven werken komen met ingang
van 2009 in aanmerking voor een "doorwerkbonus" Dat is een heffingskorting op de
te betalen inkomstenbelasting. De hoogte van deze bonus is aÍhankelijk van de
leeftijd van de belastingplichtige met daarbil zijn inkomen uit tegenwoordige arbeid.
De bonus bedraagt maximaal €4591.
Het kabinet hoopt op deze manier doorwerken te bevorderen.

(bron Consumentenbond)

Biodiesel
Biobrandstoffen komen als maar meer onder vuur te liggen,
eérst de tank oÍ eerst de mond. Ze stuwen de voedselpriizen
op, er worden maagdelijke wouden voor gekapt en nu laten
ze ook nog de automotor "vastlopen".

Bacteriën vinden namelijk in het water op de bodem van
opslagtanks een voedingsbodem. Dat water komt daar
terecht door de luchtvochtigheid in de lege ruimte boven de brandstof.
De bacteriën voeden zich met de in de biobrandstoÍ aanwezige nutriënten en halen
zuurstof uit het water. Eerst worden eencellige, niet sliimerige varianten gevormd, die
al volstaan om Íilters te laten dichtslibben.
Dan ontstaan de slijmvormige bacteriên, gisten en schimmels, en vervolgens maken
de sulfaatreducerende bacteriën de schade nog groter.
Deze scheiden als reststof waterstofdisulÍide af , een erg corrosieÍ medium. "Good

housekeeping" is dus de boodschap.

Europa heeÍt een noÍm opgesteld met de te nemen voorzorgen.....de tanks dus
regelmatig testen op de aanwezigheid van water.

.,. GFIíREGE|*?
,.. of
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onT$LAG...
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ChauÍfeursbeleven issen

Respect, normen en waarden.

Wanneer u regelmatig de site van
onze wijk bezoekt, waarvan het
adres is: www.bbbockhorst.nl dan
heeft u vast al een keertje mijn
column gezien en misschien ook
wel gelezen. In mijn column schrijf
ik dingen die ik zo tegenkom
tijdens miin werk als touringcar
chauffeur, maar ook zaken die ik in
het dagelijks leven tegen het lijf
looot.

In deze periode van het jaar fianuari en februari) is het bij Brouwers tours nog niet zo
druk, want het bedrijf verzorgt hooÍdzakelijk de zogenaamde 'ritjes rond de kerk',
zoals dat genoemd word. Dat houdt in: schoolvervoer, groepsvervoer naar
bijvoorbeeld musea, bedrijven die met het personeel een dagje uitgaan en
schoolreisjes. Ook zijn mijn collega's vaak met een bemanning van een rederij
onderweg, naar bijvoorbeeld Frankrijk, wanneer deze weer moet gaan varen om ons
te voorzien van het o zo lekkere zeebanket.

Enige maanden geleden kwam een van onze planners naar mij toe en vroeg of ik er
een probleem mee zou hebben of kriigen, als ik een bepaalde schoolroute zou gaan
rijden voor de Amerikaanse school hier in Wassenaar. Er was door bepaalde
ooaaken een collega uitgevallen en deze zou niet meerterug komen op deze route.
Daarop heb ik geantwoord dat ik het wel wil gaan doen onder voorbehoud. Het werk
kan nameliik erg eentonig worden, want het is vijf dagen in de week hetzelfde, maar
goed, ik heb het een aantal weken aangezien en ik kreeg er steeds meer lol in, want
je'krijgt een band met de kinderen van allerlei nationaliteiten, maar ook met hun
ouders. Al met al doe ik dit nu een maand of 5 en ik heb er nog steeds lol in, maar er
kwam een probleem om de hoek kijken en dat is dat ik voor 40 uur in de week ben
aangenomen en met het rijden van deze schoolroute kwam ik maar aan de 28 uur in
de week en dat vond de baas niet zo prettig, want hij moet mijn uren tot 40 uur per
week aanvullen, in mijn loonzakje, volgens cao. Dus op een gegeven moment heb ik
geopperd om er nog wat school rities bii te doen. Nu zit er in deze contreien een
ichool, met kinderen van diverse leeftijden, die pendel vervoer nodig heeft naar de
gymzaal, een paar kilometer verder op. Doordat deze jongelui, variërend in leeftiid
van 10 tot ca17 jaat, allerlei gedragsstoornissen vertonen, is het voor mij, als niet
pedagogisch opgeleide, soms erg lastig en moeilijk om mee om te gaan. De eerste
ritten die ik met hen maakte waren voor mij erg moeilijk. De reden is dat deze
jongelui soms dingen roepen die je als gewone man eigenlijk niet wil horen.
Regelmatig hoor je ze allerlei nare ziektes door de bus roepen oÍ maakt een van hen
een nare opmerking, naar iemand die zich bv. op straat moeiliik voortbeweegt. lk
weet dat het niet tegen mii geroepen word, maar toch! De leerkracht zegt er dan wel
wat van, maar het is toch al gezegd, nietwaar? Ook als er een leuke (jonge) dame
voorbij loopt of fiets, dan hoor ik allerlei Íantasieèn van de mannelijke gasten' Als ik
de normale (wat is normaal?) jongelui vervoer, dan hoor ik ook wel eens een
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opmerking over een mooie dame en ook ik wil wel eens uit de sloÍ schieten, maar
deze jongelui hebben daar toch andere ideeën over. En dan heb ik het niet over
zaken als, met haar wil ik wel eens een zakje chips op de bank leeg eten, terwijl er
een mooie film speelt. Deze jongelui vervoer ik nu al een week of zes en je gaat ze
leren kennen. Met de leerkrachten heb ik regelmatig hele gesprekken over wat deze
jonge mensen zoal in hun korte leventie nu al mee gemaak hebben, zonder dat er
namen genoemd worden. Van sommige weet ik nu de naam en zii weten mijn naam
en dat maakl het weer een stukje leuker en gezelliger. Op een gêgeven moment kom
ik weer voonijden en de schooldeur wordt open gedaan door de hooÍd onderwijzer
en ik loop door naar de keuken om een kopje koffie voor mii zelÍ in te schenken.
Terwill ik naar de keuken liep, kwam ik een van de kinderen tegen met een telefoon
in de hand. Deze jongeman had net daarvoor wat onenigheid gehad en was de
ondenrvijzeres aangevallen. Gelukkig is zij, weliswaar ontzet, maar zonder al te grote
kleerscheuren er van afgekomen. Deze jongeman heeft bij de onderwiizeres ziin
excuses moeten aan bieden, wat hij ook gedaan heeft. Al met al is het voor zowel de
jongeman als voor de onderwijzeres goed afgelopen. Het had erger kunnen zijn, als
er niet bijtijds was ingegrepen. Maar u vraagt zich nu misschien aÍ, waarom begint hij
zijn column met respect, noÍmen en waarden. Dat zal ik u nu trachten uit te leggen:
vaak hoor ik mensen in de wijk of elders een opmerking maken in de trant van, die
'klere jongens'; laat ze nu eens ophouden met dit of dat. Ook ik zelf zal mij niet
schoon praten. Ook ik heb wel eens moeite met het een en ander, maar als je niet de
juiste normen en waarden hebt aangeleerd, dan weet je vaak ook niet hoe je je in
bepaalde situaties dient te gedragen. lk praat het niet allemaal schoon, ook ik vind
dat deze jongelui zich wat beter mogen en kunnen gedragen. Maar soms betrap ik
mij zelf er wel eens op dat ik er meer begrip voor op kan brengen als vroeger.
Wetende wat deze gasten soms allemaal al mee gemaakt hebben. En dan hebben
we het over incest, vekrachting, een moord die door een familielid is gepleegd. Wat
te denken van mishandeling in de familie, ADHD en wetende dat je op tijd je
medicijnen in moet nemen. Omdat je anders erg druk en vervelend kan gaan doen.
Wetende dat je het syndroom van Asperger (een vorm van autisme) hebt en ook
weet dat je er niet vanaf zal komen.

Mijn conclusie is dan ook, respect verdien je en dat krijg ie niet door je afkomst.
Normen en waarden ziin belangrilk in het dagelijks leven, maar soms moet ie wel
eens je hooÍd de andere kant opdraaien.

Geert
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Sneeuwwitje

Er zullen maar weinig managers zijn die zich in sneeuwwitje herkennen. Het is een mooi
en naïef meisje, dat ondanks dat zij weet van de aanslagen op haar leven, toch weer
haar vertrouwen schenkt aan een wildvreemde. Zij neemt een vergiftigde appel aan om
er vervolgens in te stikken. Dan ligt ze daar, passief en volkomen te kijk in al haar
schoonheid en kwetsbaarheid tot er een prins op een wit paard komt. Die kust haar en
zorgt ervoor dat het stukle appel dat haar keel afsluit, tevoorschijn komt en ze weer vrii
kan ademen. Daarna leven ze uiteraard lang en gelukkig. Het klinkt behoorlijk onnozel.
Toch ziln juist die naiViteit en passiviteit kwaliteiten die de hedendaagse leidinggevende
wel eens wat meer op waarde zou mogen schatten.

veÍtrouwen
De boodschap van deze week is daarom: wees eens wat vaker als sneeuwwitjel Er zijn
twee belangrijke lessen die we van sneeuvwitje kunnen leren. De ene les is: leg je
wantrouwen af en stel je open voor nieuwe ervaringen. Vertrouw dat het '!uiste' gebeurt.
Ook als iets in eerste instantie fout uit liikt te pakken, kan het op een later moment iuist
leiden tot grote veranderingen.

schoonheid
De andere les is: leg je masker af , ontspan ie en stel je bloot in al je schoonheid.
Passiviteit en sereniteit hebben hun eigen aantrekkingskracht.

Bron : www.heartmanagement.nl

27



De geschiedenis en (misschien) de toekomst tan de
Bockhorstwijkfeesten

Het witrkÍeest 2004

Het wijkfeesf in 2OO4
ging over Turkije.

Wqt is er blijven hongen:
Ik weet nog dot het heel
gezellig wos. We hebben
veel Turkse spefletjes
gedoon. En doorno gingen
weheerlitrke Turkse
hopjes eten. Wehebben
ook nog mei zdn alle
Turks gedonsf. je moest
je pink in die von j
buurmqn hqken en ql
zingend en dansend in een
grote kring hel heleplein
rond.

Interview met trouwe Bockhorst bewoner
llioniek ll^ors

Wot weet je nog von 20O4t dot bij het donsen onze Turkse overbuurmqn Bohodir
ook mee deed. En dat weveel (Turks) plezier hebbengehad.
Wot weet je nog von 2005: dof olle kinderen een pospoort kregen woormee ze de
weref d rond konden reizen.
Wat weel je nog von 2006z ik moesï ols aap verkleed voor een toneelslukle en een
klein kindje wqs bong von me en moest huilen. Ik weet ook nog dot we een broodje
slong (knokworst) ols lunch hodden.
Wat weet je nog von ?QQ7: dat iker ergvongenotenheb omzoveel
buurïkinderen von verschillende leeflilden bij elkoor ïe zien. En dof ik versteld
stond von de optredens.
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Het Wijkfeest 2005

Het wijkfeest uit zOOS 9in9
over de hele wereld

Wot is er blijven hongan:
Over het kinderwijkf eest
weet ik niet veel meer. Wel
no9 dot mijn djembe
groep( toen die vqn Evo
Visser) kwom om op te
treden. Op hel grote feest
wos het super leuk. We
hebben ons troditionele
openpodium en bbb loop
gedoon.En ochter het plein
kon je sumoworstelen. In
von die grote pokken.

Het wijkfeest 2006

Het wijkfeest uiï 200ó 9in9
over heI oerwoud.

Wot is er blijven hongan:
fk weef nog dot we een
spaurtocht door de hele wijk
deden. Met ollemool
opdrochten zoals: pluk een
bonoon uit de boom of rijg
een meloen oan je speer. No
de speurtocht hebben we ook
nog met zen allen een
fruitsqlqde gemookt.

HeI grote feest was ook nog
leuk. Diï keer slond er een
zwembad.
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Het wijkfeest 2007

Het wijkfeest uit ?OO7
ging over het circus.

Wot is er blijven hongen:
Een leuk en gelitrk ook het
lootste feesf von de
bockhorst. Toen wist ik ol
dot ík er extro von moest
genieten omdqt het de
loofsïe wos. Ik heb toen op
een eenwielfiet s gefietst
en op bqffen gelopen.Ende
iets kleinere kinderen
gingen ollemool spelletjes
doen in dof ïhemo.
Zij ging bijvoorbeeld
verkleed ols laeuw of Íijger
enwerdengetemd.

Von het grotefeest weet ik
nie'ls meer.

Ik mis de wijkfeesten. Jij ook? Kom don in actie.
Blijf niet zitïen. fk wil ook bestlgroog helpen mocr
niel alleen. Durf van de onze leuke buurt weer een
super leuke buurt te moken. Je stoot er achi niet
olleen voor!!!

Ik hoop dot ik hier met mijn stuk heb duidelijk
gemookf wot ik wil.

Diede Muurling
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Verbouwing Luchtmansplein

Laatst vond eÈ een verbouwing
plaats op het Luchtmansplein. Deze
was voor een schommel. De
mensen van de bouw gebruikten bij
hun werk onder andere: een
kettingzaag, een tractor, een
graaÍmachine, een laadwagen, een
busje, een paar harken, een paar
scheppen en stuiÍzand(om de kuil te
dichtten). Deze schommels moeten
de andere (weggehaalde)
schommels gaan vervangen. Ze ztiln
van staal zodal ze makkelijker te
onderhouden zijn ên langer
mêegaan. Het enige wat er nog aan moet gebeuren is dat de schommels zelÍ (de
pfankjes) er aan op gehangen moeten worden. Dil zal zo snel mogelijk gaan
gebeuren zodat er kinderen op kunnen schommelen. Om te zorgen dat het
ondertussen iets veiliger wordt en er niemand in een plotselinge kuil kan vallen
hebben de werknemers hekken om het bijna afgemaakte toêstel geplaatst. Maar
als je kijkt naar de werknemers: die zijn niet lui! Als je ziet hoe ze al die balken in
de lucht kunnen tillen als een veertje... ...dat kan je van biiv. Donald Duck niet
verwachten!

Alex

lk ben sterk,
maar 't is
niet aan me
te zien!
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De grote qoochelaar

Een meisje vraagt aan een goochelnar: Waar is toch dat
Íneisje dat u vorig jaar heeft doorgezaagd? Oh, zegt de
tovenuar, Die is verhuisd. Ze woont nu in Amsterdam en
in Eindhoven.

Het experirnent

Een hond is werkelíjk ile beste vriend. van de man.
Als je het niet gelooft, probeer dan het volgende
experiment.
Zet je hond. en je vrouw een uur lang in de achterbak van
je auto.
Wanneer je de klep opent, wie is er d.an echt blii omie te
zien?

Zond.er brood

Jantje kwam thuis en zijn moeder vroeg: Was ie brood
lekker?
Nee dat niet, mijn vriendje had miin brood.ie in de viiver
gegooid!
Met opzet?! Vraagt zijn moeder wat boos.
Nee met kaas...
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SUDOKU

Weer zijn er twee oplossingen binnengekomen, de juiste uitslag was: Lastigerl
De prijswinnaar is deze keer geworden Dhr. F. Diepenbach.
De cadeaubon van € 5,-- komt eraan.

Deze keer weer een oude vertrouwde versie, veel puzzel plezier.

De oplossing is dat in zowel de horizontale lijn, de verticale lijn als in elk blokje de
cijÍers 1 Vm I staan. Wij zien uw oplossing tegemoet in de brievenbus van
Luchtmansplein 9. Veel puzzelplezier!

7 8

5 2 7 6

1 4

3 4 7

8 3

6 9 1

6 I

2 I 6 3

4 1

GA
rEa
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KINDERPAGINA
Kleurpf aat en puzzel
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Raad het woord in de dikomliinde balk
Veel plezier
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Werkplaats:
Hocïdstraat/Hoek Molenstraat
Sassenheim
Tel: 0252-22 15 53

Prive:
Sijthoffstraat 21 2332 PX Leiden
Tel:071-531 62 74

Mobiel:
06-54776967

OOK V00R: wielerk leding
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S choonheids s alon Papillon

Aal$e Noorilewierlaanl, 2324 KP l*tuIen
op maandag en vríjdag.

Inchtmansplein 14, 2332 PK l*iden
op dinsdag en donderdag.

Behnnilelingen v olgens teleÍonische afspraak

U w s c ho onhe id s sp e cialist e

Jacqueline van dm Bogaerd
06 23046924

Elke maand lcuke aanbiedingen !
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Voor meer informfiie ahijd bellen.


