Bewoners
Belangenvereniging

Wakkere nieuwe voorzltter
N i e u w e k i n d e r f e e s t c o m m i s si e ?
P l'\ry t?

irrni

nrr

T.rrnht- m:ncrr'l

ain

praat
.taargang 28 | nr 01j1 2009

Opgericht18 mei 1982
K.v.K.Nummer :V 446732
Gironummer : 5372501
BESTUUR
Vootzitter:
Simonvan Damme
26
LouisElsevierstraat
'n 532.41
.14
voorzitterbbb
@gmail.com
Penningmeester:
Jan Verbooy
9
Luchtmansplein
I 576.14.56
gmail.com
penningmeesterbbb@
Secretaris:
Hooymans
Jacqueline
3
Luchtmansplein
I 576.96.19
@gmail.com
secretarisbbb
Comm issie Algemene Zaken:
RenateTuijten
11
Luchtmansplêin
E 532.29.51
KINDERFEESTCOMMISSIE
FluudStevers
83
H. v. Woerdenstraat
I 531.04.65
VOLWASSENENFEESTCOMMISSIE
Freekde Bruijn
31
Sijthoffstraat
I 341.04.50
LEDENADMINISTRATIE
Vooradreswijzigingen,aanmeldingen,wiizigingen
geboortesetc.:
gezinssamenstelling,
Hooymans
Jacqueline
3
Luchtmansplein
I 576.96.19
gmail.com
secreiarisbbb@
DISTRICTSRAAD
VERTEGENWOORDIGER
SimonvanDamme
26
LouisElsevierstraat
I 532.41.14

Bockepraat,blad van de
BewonersBelangenvereniging
Bockhorst,wordt gedrukt bij:

BEHEERSITEBBBOCKHORST.NL
Sietsede Boer
gmail.com
webmasterbbb@
GeertJansen
BOCKEPRAAT
Eindredactie:
Loesde Blok
I
Luchtmansplein
I 576.14.56
gmail.com
bbbredactie@
Put
Nelvander
29
Luchtmansplein
I 521.59.67
Redactieleden:
MelanieBlom
InevanEgmond
MelanievanDamme
POLITIE
WIJKBUREAU
TeamLeiden-West
1
lna BoudierBakkerplein
2231HE Leidên
a 0900-8844
Wíjkagenten:
LeonLuyten
HansGroeneweg
Arthurv.d.Linden
I0900-8844
TEAMWEST
AÍd. Realisatie
Jacinthavan Ruiten
15
Adm.Banckertweg
E 516.77.51
j.van.ruiten
@leiden.nl
ISATIE(LWO)
LEIDSEWELZIJNSORGAN
BuurthuisMorschwijk
Topaaslaan19
I s76.56.56
WONEN:
SERVICEPUNT
t 516.55.01

Fb/€irq 5, ?31ó gZ l€*bn
lbldÈo{t 0?t ' 5e {1 946
Pax$tl ' SE41 S{S

Voorwoord
danechtnu uit de
ls onzevereniging
Verheugdkunnenwij melden
slaapstand?
voorzitter
dat we eenspiksplinternieuwe
hebbenvooréénjaarop proef:Simon
van Damme.Wij wensenhemveel
succes.Simonis eenmandie geen
heeft,maareen bredekijk
tunnelvisie
en hooptdat u
heeftop onswijkgebeuren
ookverderwiltkijkendanonswijkjegroot
is.
Erstaatveelte gebeurenin en rondom
onzewijk.En de gemeenteheeft
plannenom de
ambitieuze
van onzestadLeidente
bereikbaarheid
Hetideeom
vergrotenen te verbeteren.
mogelijkeenblauwezonein te voerenin
onzewilkis er eenvan.Eenbriefals
insoraakvanons bestuurvindtu in deze
krant.Wiltu echterop de hoogteblilven
van de actuelegangvan zaken,dan
verwijzen
wij u naaronzesite:
www.bbbockhorst.nl.

in Afrika.Allelevenis
Victoriameer
en het
uit eencelligen
voortgekomen
heet:Lustfor LiÍe.
kunstwerk
onderonze
Onzevasteschrijvers
geven
weeractede
ook
wilkbewoners
présence:
Geert,die steedsmeerleuke
columnsschrijÍten SmulpaapZadeltas
dievooru het internetafspeurtnaar.
opmerkelijke
zakendie u mogelijkkunnen
interesseren.
Zo vondhij
gemeinde-bockhorst.de/
onze
http://www.
In dezekrant
in Duitsland.
naamgenoot
belichthil echteranderezaken.

Geertschrijftnietalleencolumnsmaar
nu ookeen heusebbqop het
organiseert
vooren doorde wijk.
Luchtmansplein
SchuíÍtu aanop 27 juniaanstaande?
Voorde kostenhoeftu het niette laten.
briefiein
Stopevenop tijd uw ingevulde
2.
bij Luchtmansplein
de brievenbus
Betaalop tijd en duimmetons meedat
ons goedgezindziin.
de weergoden
Veelleesolezier!

Wij nemenverdereen kijkjein het
Denktu erovereen huisdier
dierenasiel.
aante schatfen,neemdaneenseen
De
Stevenshage.
kijkjein onsdierenasiel
veelalvrijwilligers,
zijn
medewerkers,
weten
u
te
helpen
bevlogenen kundigen
aan precieshet goedehuisdiervooru.
Leestu maareensverderin dezekrant.
het u ookwatvoor
Verbaasten intrigeert
lichtjesop de torenvan Naturalis
schijnen?
Wij wildener hetfijnevan
wetenen kwamenuit bij de kunstenares
heeft:GinyVos uit
die het ontworpen
Amsterdam.
De lichtjeszijnde
in
die zij heeftbestudeerd
eencelligen
vorm
is
het
water.
En
de
eendruppel

Loesde Blok

Vande(nieuwe)
voorzitter
Zoalseeniederweetheeftonzewijk geruimetijd zondervoorzitter
vanwegede hernieuwdeaandachtvoorde
parkeêrproblematiek
in onzewUkis geblekendat
het op die maniersomslastigcommuniceren
is met
de diversebetrokkenpart|en.Omdatik me
betrokkenvoelbij de wijk én vanuitmiin
achtergronden ervaringals gemeenteambtenaar
wil ik graagmijnsteentjebijdragenaan het
wijkgebeuren.
Om die redenneemik sinds
novemberdeelaan de districtsraad.
Hierdoorzijn
de contactenmet een aantalheelbetrokken
mensenuit de Bockhorst("dedenktanK')uitgebreid
en geïntensiveerd.
Toen ik gevraagdwerdom voorzitterte wordenmoestik hierwel even
over nadenken.Metde secretaris,de penningmeester
en enkele'denktankers'
heb ik nu
afgesprokendat ik in iedergevalhet komendejaat vootzilletzalzijn met namevanwegede
actueleproblematiek
rondomhet parkeren.
(concept)kadernota
Eenvan mijneersteactieswas het reagerenop de gemeentelijke
bereikbaarheid.
Dezenotaschetstde toekomstvisieop de bereikbaarheid
van de stad in de
parkeervoorzieningen
vormvan inÍrastructuur,
en de mogelijkheid
tot het invoerenvan
blauwezones.Wat dat laatstebetreftwordtonzewijk genoemdals mogelijkeproeÍwijk
omdatvanuitonzewijkenkelêjarengeledeneenbewonersinitiatief
is ingediend
om de
parkeerproblemen
lossen.
op te
In de briefaan de gemeentevragenwij aandachtvoor:
. De toenêmendedrukteop de wegendirectrondomonzewijk in relatietot
geluiden bereikbaarheid
luchtkwaliteit,
van de wijk;
. Uitbreidingvan het aantalparkeervakken
in de wijk;
. Overlegmetde wijk overde eventueleinvoeringvan een blauwezoneen de
randvoorwaarden
daarvoor(hetBBB bestuurkiestgeenpartiivoor oÍ tegende zone
maarwil een zorgvuldigbesluitvormingsproces
in overlegmet de gemeente);
. Tenslottehebbenwe noggewezenop de parkeernorm
voor herbouwvan
(kantoor)panden.
Dit kan in de (verdere)toekomstvan belangzijnvoor het
kantorencomplex
tegenoverde van Ravelingenstraat.
De helebriefaan de gemeentestaatop de website:www.bbbockhorst.nl
De inspraaktermijn
is op 23 februariaÍgelopen.De kadernotazal dan in mei definitief
vastgesteldkunnenwordenin de gemeenteraad.
Ronddie tijd zullenwij als bestuurrondde
taÍelgaanover de blauwezone.
Wat betrefthettweedepunt uit onzebriefhebbenwe eindelilkcontactgekregenmet de
plannenmakers.
Er is sindsvorigeweekeen ontwerp-tekening
beschikbaarmet daarop49
De
nieuweparkeervakken
en legalisatievan de nodigeinformeleparkeerplaatsen.
tekeningenstaanook op de websiteen wordenover een paarwekenhuisaan huisbezorgd
dieer zijnen
doorde gemeente.
De gemeente
heeftgoedgekekennaarde mogelijkheden
gemeente
mee).
het ontwerpstaatnogopenvoordiscussie(de
stuurteen reactieformulier
Onzeeersteindrukis het er over het algemeengoeduit ziet.Eenaantalingetekendê
parkeervakken
zijn ongewenst,bijvoorbeeld
doordatzil het speelplein(Luchtmansplein)
te
veel aantastenof belevingsgroen
aantasten.We hebbenals bêstuurde tekeningenmet de
"denktanKdoorgenomen
en al wat eerstesuggestiesvoor de gemeentêverzameld.In de
volgertdeBockepraatwellichtmeerhierover.
Simonvan Damme

Collegebesluitdoorte gaanmetproiectHuisvande Sport
van de gemeenteLeidenheeftvandaag
en wethouders
Hetcollegevan burgemeester
Huisvan
gaan
voorde gebiedsontwikkeling
voorbereidingen
metde
beslotenom doorte
van 17 hectaresportveldenin LeidenWesttot
de Sport.Het betrefthierde herontwikkeling
kantorenen
metwoningbouw,
inclusief
topsporthal
een modernsportcomplex
zijnbinnende
van een ijsbaan,scholenen eenatletiekbaan
De ontwikkeling
detailhandel.
voor
de
aanbesteding
harde
eis
zullen
niet
als
maar
nogwel mogelijk
nieuweontwikkeling
wordenopgenomen.
door
is ontwikkeld
Metdit besluitgeefthetcollegesteunaaneen plandat oorspronkelijk
plan
het
Samenmethen is het
sportverenigingen.
eenaantalin hetgebiedgevestigde
getrokken
partijen
jaar
de
conclusie
getoetst.
hebben
Daarbii
haalbaarheid
afgelopen op
planbinnende gesteldefinanciële
kadersniethaalbaaris.Aande
dat hetoorspronkelijke
plan
van eenaangepast
lljkt
uitvoering
marktpartijen
handvan signalenvanverschillende
van deze
oordeelop grondvan de complexiteit
wel mogelijk,maaris eendefinitief
gebiedsontwikkeling
nu nognietmogelijk.
voorde sportin Leidenen op grondvan
Gezienhetgrotebelangvan dezeontwikkeling
het zeer brededraagvlakvoor dit initiatiefin de stad heefthet collegebeslotentot een voor
van de
Hetcollegeheeftbeslotende realisatie
Leidenuniekevormvanaanbesteding.
aande
aantal
randvoorwaarden
gebiedsontwikkeling
Huisvan de Sportmeteenminimum
en
realisatie
dat ontwerp,Íinanciering,
marktaante bieden.Daarbijis het uitgangspunt
hun
kunnen
marktpartiien
pakket
die
manier
aanbesteed.
Op
worden
beheeralseen
en unieke
hoogwaardige
maximaalinzettenom tot eenkwalitatief
deskundigheid
komen.
te
ontwikkeling
van hetcollegeom vóórde volgenderaadsverkiezingen
bedoeling
Hetis de uitdrukkelijke
voorte leggen.
in 2010eenbesluitaande gemeentêraad
"lk
Witteman(Sport): streefernaareenvolgendcollegeeen onomkeerbaar
Wêthouder
besluitmeete gêven.Wat mij betreftkan dat het bestein de vormvan een
'gebiedsconcessie',
de kans krijgendit uniekeprojectvormte geven,
waarbijmarktpartijen
en binnenglobale,doorde
ondervoonivaarden
en te beheren;natuurlijk
te realiseren
gemeenteraad
vastte stellenkaders."
Naaslde wettelijkebepalingenheefthet collegebeslotende volgenderandvooruvaarden
meete gevenvoorde gebiedsontwikkeling.
dienente
o Wat betreftde woningbouw
zal 20%socialewoningbouwgerealiseerd
worden.
o Het Huisvan de Sportzal moetenpassenbinnenregionaleafsprakeninzake
en kantoren.
detailhandel
van de gemeente
. Het Huisvan de Sportdientte passenbinnenhet spodprogramma
Leiden.
metdienverstandedat
o De Hoogbouwvisie
van de gemeenteleidenis uitgangspunt,
kwalitatief
bij
een
worden
afgeweken
kan
hiervanmet een hoogbouwtoets
oplossing.
hoogwaardige
is hetduurzamebehoudvoor
tot het initiatief
overweging
metbetrekking
Eenbelangrijke
waar
nu
de
sportverenigingen
Morskwartier
locatie
in
het
sport
van
de
de Leidse
gehuisvest
voorhet Huisvan de Sporthebbengenomen.Landelijk
zijndie het initiatieÍ
waardoorde
te bebouwen,
sportterreinen
gezienis er eentendensom binnenstedeli,ike

van de stad.Het Huisvan de Sportstreeftnaar
sportmoetuitwijkennaarde buitenranden
en Íuncties.
voorzieningen
van sport-en anderemaatschappelijke
combinatie
biedtkansenom:
Hetinitiatief
.
.
o
o
.

te creëren.
voorde veldsporten
nieuweaccommodaties
Hoogwaardige
te verminderen.
bij de zaalsporten
Hetcapaciteitsprobleem
Eenvoortopsportgeschiktehalte realiseren.
Woningente bouwenin eengroeneomgeving.
in
vande weginfrastructuur,
die nodigzijnvoorverbetering
te genereren
Opbrengsten
Schouwweg.
de kruisingPlesmanlaan-Haagse
het bijzonder

Portaalis bereidte bezienof het mogelijkis te participerenin het project
Woningstichting
omdat2iihet Huisvan de Sportziet als een kansrijkinitiatiefdat meerwaardeheeftboven
Steenopslaglocatie/RWS.
van de aan hetgebiedgrenzende
separateontwikkeling
aano.a.de
Huisvan de SportheeÍthaarvoorstelgepresenteerd
De Stuurgroep
en
Er bestaatveelenthousiasme
en sportverenigingen.
gemeenteraad,
buurtbewoners
draagvlakvoor het initiatief.
26 november2008
Persbericht
Bron:
http://vrrww.leiden.nl:8o/dspage.asp?sessionid=lQ35UqYyWNZSzySrobBaqys3ll4uV
BDU@tsc78LdlzmQ!2AzlFlodrhoUhcp3M4a&objectid=66675&showasnewsitem=tru
e

Kleine groepies:max. 6 cursistên, dus u kriigt
veel aandachten gelegenheidtot vragen stellên'
lndividueleaanpak.

Maatwerk com putercu rsus
Windows,Word, lnternet + e-mail, Excel, Powerpoini
en Access behorentot de mogeliikheden.ECDL
gehraliÍiceerd (EuropeesRiibewiis).Tevens
Fotobewerking.Een dagcursusvan
'lOx 11/zuur oÍ avondcursusvan 7 x2 uut kost € 170,-.
UiteÍmategeduldigeen enthousiastedocenten.
Voorinloe-mail:Loesde Blok,inÍo@hitenter.nl.
9, 2332PP Leidên.
LuchtÍnansplein
Oí bel:071-5761,+56.
aanvragen.
U kuntvÍÍblijvendeenbrochure
en halÍ apÍil
we beginnen half sêptember' halflanuaÍi

www.hitenter.nl

rnet de cursussen'
18A'
Rhijngeesterstraatweg
De leslocatieis: AdministratiecollectieÍ,
(NetvoorbiiHotelHetWitteHuis)
2342AM Oegstgeest.

HOEKENTU LEIDEN...
De Bockhorsl is een kleinewijk net buiten het centrumvan Leiden.
We kijken evén iets verderen willen in dezerubriek elke keereen ander
stukie Leidenonder de aandachtbrengen
Stevenshage
vandierenasiel
In gesprekmetNicoletteBloemendaal
kattenen honden
wordenvoornamelijk
In hetasiel/pension
(met
knaagdieren
ruimte
voor
maar
er
is
ook
opgevangen,
parkieten
(vooral
en
kanaries).
namekonijnen)en vogels
neemtiaarliiks
Hetaantaldierendatwordtbinnengebracht
zit het helemaalvol.Zo zitlener
toe. ln de schoolvakanties
en 34 katten,maar
12 asielhonden
dezemaandbiivoorbeeld
zittener wel 65 a 70 katten.Het
in de zomervakantie
pensionbiedtplaatsaan maximaalzestigkattenen twintig
ziin in opkomst;helaasziiner ook
honden.De knaagdieren
meer'dumpers'.Mensenve*ijken zichop de zorgdal zo'n
ingerichtzijn
Nicolettêverteltdat ze eigenliiknogonvoldoende
diermel zichmeebrengt.
beweging
ze
toch
enige
te
zorgen
dat
koniinen;om
op de opvangvan bijvoorbeeld
en iedereen
kriigenwordtop zaterdagdooriemandalledeurênafgesloten
kunnen
wordenên ze lekker
gewaarschuwd
zodatalleaanwezigekoniinenlosgelaten
doorde gangenkunnênrennen!
Eenvan haartakenis
van hetdierenasiel.
Nicoletteis eenvan de vastemedewerkers
en het
(tevensdierenpension).
De stichtingdie hetdierenasiel
de PRvan hetdierenasiel
Er ziiner ongeveertienvaste(betaalde)
beheert,bestaatuitvriiwilligers.
dierenpênsion
parttimêmedewerkers
in diênstvooralleaanwezigehondenen kattên'Zii zijn
actiefdie
ziiner ruimviiftigvrijwilligers
voor
eindverantwoordeliik dezedieren.Daarnaast
bii
taken
die
helpen
ziin
er
vriiwilligers
Verder
verzorging
van
alle
dieren.
helpenbij de
een
mooie
iemand
onlangs
die methetasielte makenhebben.Zo heeftbijvoorbeeld
Hetasielis eenerkendopleidingsinstituut
nieuwewebsitegemaaktvoorStevenshage.
Tot slotweÍkener mensen
voor
dierverzorgingsopleidingen.
ook
stageplaatsen
en
biedt
-die
is iedeÍeengelijken kriigtiedêreen
VoorStevenshage
eentaakstraÍverrichten.
soortgeliike
laken.
gemiddeldongeveêr
Overde doorloopvan de dierenverteltNicolettedat asielhonden
honden
binneneenoÍ
geflatteeÍd
aantal
doordat
een
is
maar
dit
ciiÍer
16 dagenblijven,
gemiddeld
27
verblijven
Zwerfkatten
opgehaald.
tweedagendoorhunbaasieworden
en
gevonden
beschouwd
voorwerp
wordenÍormeelals
dagenin hetasiel.ZwerÍdieren
gêmeente
deze
heefthetasiêl
bliivendaaromaltijdveertiendagen'indepot'.Vanuitde
dit maardit bêdragis al vijftieniaar niet
periodezorgplicht.De gemeentesubsidieert
overleggevoerd.Allegevondendieren
meerverhoogd;daaroverwordtmomênteel
totdatzekeris dat
wordenstandaardingeënten gaanuitvoorzorgeerstin quarantaine
geldenstrengehygiene
bij zichdragen.In quarantaine
ze geenziektesen/ofongedierte
Inentingen
wordendoorde dierênartsgegeven.Hii komttweekeerper
voorschriflen.
Ookzaken
handelingen.
weêkeenochtenden verrichtdan allemedischnoodzakelijke
gezondheid
goede
in
hêt
dier
is
ook
nodig
om
gebitssanering
Dit
worden
uitgevoêrd.
als
vormteen
dierenarts
van
de
geven
De
rekening
het
nieuwê
baasie.
aan
meete kunnen
de
kriigtzonderuitzondering
grotekostenpost,
maariederdierdatwordtbinnengebracht
moetên
inslapen.
dieren
mêer
voor
dat
Het
komt
niet
medischezorgdie het behoeÍt.

is wordthet
Als dit gêbeurtis dat puurop medischeindicatie.Zolangêendierplaatsbaar
goedverzorgd,ookal duurtheteentiid.Gevraagdnaarhoeniêuwebaasiesgevonden
erggoedbekendstaaten
wordenmet hetdier,blijktdatStevenshage
en 'gematched'
(zelfs
hiêr
een
dier
op te halen.Wanneer
komenom
mensenvan ve.ne
uit Friesland!)
gevraagd
eenvragenlijstmetbetrekking
mensenaÍstanddoenvan hundierwordthen
staanÍoto'sen
tot hetdiêrin te vullen.Op de website,diedagelijkswordtbiigewerkt,
In de
van hetkaraktervan de dierenen hungezondheidstoestand.
beschriivingen
praktiikzijn de meestedierensnelen goedte plaatsen.
Periaarwordenongeveer150kittensgeborenin hetasiel"Als ze
achtwekenoud zijnmogenze weg.Hetis belangriikdat ze al
vroegin aanrakingkomenmetmensen,anderswordenze schuw
en hungêdragmoeiliiker.
Sommigeschuwekittens,biivoorbeeld
geplaatst.
wordeneerstin pleeggezinnen
die laterbinnenkomen,
Eensperiaar is er op de eerstezaterdagin oktoberopendag met
een
te gevenaan hetasiel-Er zijndie dagdemonstraties,
als doelom meerbekendheid
en er staaninformatiekraampjes.
rommelmarkt
is een
worden.Dieleettijdsgrens
ledereenvan zestieniaaroÍ ouderkanvriiwilliger
hebtkunie eenochtendmeedraaien.
Als je belangstelling
verzekeringskwestie.
eenbestuursfunctieDaarnaast
zijner altijdwel mensennodigvoorbiivoorbeeld
GevraagdnaaÍhaarleuksteen minstleukeervaringverteltNicolettedat hetaltiidleukis
om wanneereengevondenkat gechiptis,de baasjeste kunnenverbliidenmet hêt
berichldat hunkatterechtis. Haarminstleukeervaringis onderandereeen
bleekte ziin.Naasteen
hondje(chitsu)
dat gevondenis datzeerernstigverwaarloosd
veelte langeviezevachthadhetdiereentumor,een buikwonden hartproblemen.
datde eigenaarnieteerderom hulpheeÍtgevraagd!Als ze in zo'nlaat
Ongelooflijk
stadiumbetrokkenwordenbii de zorgis hetvaakle laatom hetdierte redden.Nicolette
benoemtdat hetverzorgenvan de dierenÍysiekzwaarwerkis, maarsomsook in
êmotioneel
opzicht,zoalsbij de vondstvan zulkedieren.Hetteamis echterhechten
kunnengedeeldworden.Nicoletteis alsvrilwilligerbegonnenin 1997
zulkeervaringen
en werkter sinds2003vast.
graaggaanuitbreidên.
Er is meerruimtenodig
In de nabiietoekomstwil Stevenshage
zoalsvoorbiivoorbeeld
de konijnen.Het
om de dierengoedte kunnenblijvenverzorgen,
jaar
(nu
oud)veroudert.Er is
aantalop te vangendierenneemttoe en hetgebouw 13
proiectleider
aande slagom een
(groot)onderhoudnodig.Momenteel
is een(vriiwillige!)
te maken.
uitbreidingsplan
van hetasielkomenvooraluit de opbrengstvan hetpension,subsidievan
De inkomsten
gitten,collectemet
adoptiehokken,
de gêmeente(ongeveereenderdedeel),donateurs,
praktische
plaatsingshulp
vande
en
legaten,
en
aÍslandsgeldên
dierendag,
rond
te
komen.
manier
lukt
het
nét
om
Op deze
dierenbescherming.
Om in de toekomslalledierengoedte kunnenblijvenverzorgenblijvener middelen
Voorslêchts15europeriaar benje al .
nodig.Hetasielis erg blijmetalledonateurs.
is hetasiel
Daarnaast
donateuren krijgje vierkeerpêrjaar hetbladBeestenbende!
(allesreiniger),
wasmiddel,
altijdblii metde volgendespullen:schoonmaakmiddelen
(fleece)dekens,
voor
kauwstaafies
dekens,handdoeken,
schuursponsies,
afwasborstels,
de honden,speeltiêsvoorde hondenen kattenen lekkerblikvoerof zakjes.

doorhet helecomplex;iedereenis hardaan het
Tot slotkrÍg ik een leukerondleiding
goed
le
mogelijk vezorgenen êvenmetze te spêlenen te
werkom de dierenzo
stoeien.
Mêerinformatiestaatvermeldop de websitewww.dierenasielleiden.nl
vanDamme
Melanie
DierenasielStêvênshage
KenauwegI
2331BA Leiden
0900-2020898
van 13- | 6 uurmaUmza
asiel@dierenasielleiden.nl
Donateurvoor.€ 15 pêr iaaÍ en tevenslidvan het prachtigebladBeêstênbendê'
spullente brengen.
tussen13- 16uur uw overtollige
Vezoek om op werkdagen
of dekens,overtollig
oudehanddoeken
Zoals:cadeausin origineleverpakking,
-speeltiesof ballenenz.
dierenvoedsel,

MeeÈsweetuw woningop waardete schatten!
zijnwii u graagvan
medewerkers
en enthousiaste
Meteenkleinteamvandeskundige
grootste
in de
makelaarskantoren
van
de
dienstbii de verkoopvan uw woning.Als één
regio,zijnwij als geenandeÍin staatuwwoningbii een breedpubliekonderde aandacht
te brengen.Wii werkendaarbijuiteraardnauwsamenmetonzeanderekantorenin het
centrumvan Leidênen Leiderdorp.
MeeÈs:Goedgeregelddus!
Bentu binnenkort
van plante verhuizenen wilt u wetenwat uw woningwaardis?
Wii komengÍaageen keerlangsvooreengratiswaardebepaling.
Eên groet van kantoorStevensbloem!!
305- 2331JD LEIDEN
Stevensbloem
MeeÈsMakelaars- LeidenStevenshoÍT+31(0)7156856 00 F+31(0)7156856 01
internet:
Email:i!Íg!e!den.s!ey.@meeus.c,
l444MClg.cgtrl

Kinderfeesten

zo'n17jaargeleden
Ditjaar is hetal weer
verhuisden.
Bockhorst
dat we naarde
van
rust in
een oase
De Bockhorstwas en is
Randstad.De eerste
dit drukkestukjevan de
zelÍ.Toenwe in
ons
Jarenwarenwe erg op
kinderenkregen
de loopvan de jaren
stukjebij beetje
we eigenliik
raal<ten
bij het buurtgebeuren.
steedsmeerbetrokken
in contactmet
Als vanzelfraaktenwe
haddenin dezelÍde
mensendie kinderen
we hebben
terecht.
leeÍtijd.En alsvanzelfkwamik zo ook in de kindercommissie
paaseieren
van gewoonsamen
heelwat feestenen activiteitengeorganiseerd,
Met een sleetjeop een zeepbaan
zoekentot completesinterklaas-en zomerfeesten.
doorde wilk,vog_els
de dilkaÍ, bananenplukkenin het klimrek,in palmpaasoptocht
doorde wijk'
France
de
Tour
op skeelers,
spottênin de lente,een Elfstedentocht
De laatstejarenwaseen picknickop het pleinooksteeds
een heksenspeurtocht......
elkiaarweerwat anderste
We probeerden
eenvastprogrammaonderdeel.
terug.lk realiseerme steedsmeer
E; ik kijkdaarmêtheelveelplezierop
bedenken.
'samen
in de buurt'meekangeven.
hoemooihet is alsje kinderenzo'ngevoelvan
je
in eigenwiik,metje eigen
Het is leukom metelkaaraanactiviteiten
wetenwie er bijjou in
meete doen.samenspelen,ie wiikontdekken,
buurtgenootjes
oe buïrt woónt,thuiszijnin je eigenwiik.Maarook:helpenvooranderekindereniets
te organiserenals je zelÍte grootbentvoorde activiteiten.Kinderenontlenener zo
ervaren!
veeláan! lk hebhetvoormijnkinderenin elkgevalals heelwaardevol
mensen
is in de loopvan de iarensteedskleinergeworden;
De kinder{eestcommissie
eruitomdatde eigenkinderente grootwerden.Hetaantaliongekinderenin
stapten
'buurt
te
liepookterug. Èn het luktehelaasnietom nieuwemensenenthousiast
de
terecht.komt.
maken.En danga je voelendater te veelwerkop te weinigschouders
Maarik moet
ontbonden.
na hetvorigezomerfeest
Daaromhebbenwe de commissie
zeggendat ik dat nogsteedsergjammervind.Hetis eengemistekansvoorde
kinderendie nu in de wijkopgroeien.
te ziin'
hoefthelemaalnietzo ingewikkeld
kinderenorganiseren
zo simpelen zo leukom te zienhoeveel
het SintMaártenÍeest;
mensenweer evenmet elkaarbezigziin.Want er doenzo niet
alleenveelkinderenmaarookveelanderemensen
zoekenof een
indebuurtmee!Maarook paaseieren
picknickmet lekkerebroodjesen wat limonadebrengt
kinderenen oudersweerevenbij elkaarin huneigen
wiik.lt takesa vittageto raisea child wordter wel eensgezegd.Voor mij is dat zo
klaarals een klontje!

letsvoor
Kijknaar

Zo washet niet
vooreen nieuwekinderfeestcommissie?
ls dit eenwervingsactie
gun
hetallekinderenom
meteenbedoeld.Maarals hetzo werktzouhet mooiziin.lk
'samen-in-de
buurt'temogenbeleven.lk zie dat kinderenveel
dat gevoelvan
vriendjesvan schoolhebben.Maarnaastvriendjesvan schoolziinvriendjesin de
leuk!Wantmeteenvriendiein de buurthoeÍje nietaltijd
buurtookzo ontzettend
afspraken
te maken.Je looptgewoonlangsom te kiikenof hij of zijthuisis!Je kunt
om
samennogeveneenhalfuurtjebuitenspelen,nogêvenlangslopen
voetbalplaatjes
te ruilenof om te kijkenhoe dat viezetoverdrankjedat je gisteren
die kinderengelegenheid
hebtgemaakter bijstaat.Helegewonedingenen situaties,
problemen
op
en probleemples
gevenzelÍcontacten
te
nemen,
te leggen,initiatieven
kunnenze daarbijhelpendoorde buurtookechthun
te lossen.Wij alsvolwassenen
is daarbijeen mooisteuntjein de rug!
maken!
En
een
kindercommissie
buurlte
MoniekMors
buurtbewoner

OPROEPKINDERCOMMISSIE
nieuwlevenin te blazen?Er zijnreeds
Welkeouderheeftzin om de kindercommissie
voorde kinderenin de
tweemoedersdie hetleukvindenom af en toe eenactiviteit
maarzij willendit nietalleendoen.Hetkostnietveeltijd,zeker
wijkte organiseren,
alsje hetmetmeerdereouderssamenkuntdoen,en het levenveelplezierop!
beldangerustnaar(Melanievan Damme5324114).
Wilje meerinÍormatie,

ENSCHOONHEIDSRUBRIEK
GEZONDHEIDSENPLANTEN
BLOEMEN
DE ROOS
Watis de roosvooreen plant,welkegeur,werkingheefthii en enkelerêceptenom te
maken.

De roosis de koninginonderde bloemen.
van de zintuigen.
Veleeeuwengeledenwerdde roosgebruiktvoorhet prikkelen
De roosis nietalleenmooiom te zienen heerlijkom te ruiken,maarheeftookeen
geneeskrachtige
werking.
Zij staatsymboolvoorbegrip,vrede,liefde,feesten vrouwelijkheid.
gerechten
vanverserozenblaadjes.
maaktende heerlijkste
De Griekenen Romeinen
weerveelgebruikgemaaktvanversebloemenin
wordtin velerestaurants
Tegenwoordig
gerechten.
de
lotionsen crèmeswordde roosveelgebruikt.
In de duurdereparfumsen verzorgende
De geurvande roosis zeersubtielen heeftzekerbii eendrogeeczeemgevoeligehuid
werking.
en herstellende
een rustgevende
loe, dangaatdezecrèmede
een druppelpalmarosa
Voegje bij de rozencrème
tegên.
huidveroudering
veelgebruiktdoorde bruidsmeisjes.
wordende rozenblaadies
Bij huwelijksfeesten
naarhetaltaarof huwelijksambtenaar
hetpadwaarophet bruidspaar
Dezebestrooien
looot.
rosagallica
ziinde rosadamascena,
Wanneerje in geÍechtende rooswiltgebruiken,
en rosaalbaheerlijkom te gebruiken.
Wildeen engelserozenzliookgoedte gebruiken.
zijn,anderszijnze bespoten.
Dezemoetenallenwel biologisch
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Dereceoten

Rozencake

verwarmde ovenop 175graden
(heteluchtop 160)
Boteren suikerin mengkom
1 voor1 de eierentoe voegen
hydrolaattoe voegen
5 minutenmixen,hiernain de bakvorm
60 tot 70 minutenin ovenbakken.

Rozensiroop

aan
en bloemblaadies
Brengrozenhydrolaat
aande kooken kook10 min.zachtlesdoor.
Diteen halfuuraf latenkoelenen zeefhet
hydrolaat.
Voeghierde rietsuikeraan toe en brenghet
nogmaalsaande kooktot de suikeris opgelost
in schoneflesies.
Schenkde rozensiroop
Heerlijkdooryoghurt,kwark,wittewijn.

-1 pakcakemeel
-4 eieren
-200gram rietsuiker
-200gram roomboteroÍ kokosolie
-6 eetlepelsrozenhydrolaat
-(rozen)bakvorm

-0,5literrozenhydrolaat
-500gramrietsuiker
-200gramrozenbloemblaadjes
-sapvan 1 citroen

Rozenijs

-1 litervanille-ijs
-5 eetlepelsrozenhydrolaat

en meng
Smelthetvanilleroomijs
dit metde rozenhydrolaat.
Giethet mengselin siliconenrozen
bakvormpjesen laathet opvriezen.

Heelveelbaken kookplezier!
van den Bogaerd
Jacqueline
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Lichtjesop detorenvanNaturalis.
Heeftu zich ook regelmatigafgevraagdwat de lichtjesop
lederekeereenandere
betekenen?
de torenvan Naturalis
vormen anderekleuren.
van de torenbevindtzichhet kunstwerk
Op de liÍtschacht
'Lustfor Life'van GinyVos.De bewegende
in
lichtvormen
vormen
de bewegende
kleuren,verbeelden
verschillende
levenin eendruppelwater.Als dooreen
van microscopisch
kijkendnaareendruppelwater,bewegener
microscoop
van 'ons'MuseumNaturalis.
overde liftschacht
organismen
die,tegenelkaarbotsen,vermenigvuldigen,
Organismen
De één beweegtzich
groeien,uitelkaargaan,klonenen elkaarachtervolgen.
maar.Soortensterven
de
andere
trilt
alleen
of luistsnel,
stapsgewijs,
langzaam,
van een druppelwaterzijn
toe.Doorbestudering
uitof nemenin populatie
geselecteerd.
De
gedragspatroon
vorm
en
organismen
op
verschillende
en een naamwaardoorde
kregentevenseen karaktertoegedicht,
organismen
hiervoor
ontwikkeld
in
een
speciaal
van
eencelligen
digitaledans
zijnleven
organismen
verbeeldkonworden.De eencellige
computerprogramma
geen
leven
ziin.
De
water
zou
er
Zonder
er
tien
verbeeld.
in oervorm.Zil heeft
bewegenis dievan het
waarinde organismen
vormvan het kunstwerk
meerhebbenzichversnelde
In hetdaadwerkelijke
Victoriameer.
die de
voorgedaan,
toenmende nijlbaarser introduceerde,
evolutieprocessen
GinyVos heefter voorgezorgddat het
vissenbijnauitroeiden.
oorspronkelijke
zal blijven.Dankzijhaarprijkenzil,
nietonopgemerkt
levenvande eencelligen
keervergroot,bovenLeiden.En dante bedenkendat het in de
tweeduizend
'danst'.Overdagis het rondomhet museumen
menstienduizendmiljardvoudig
vanuitde treinte zienen 's avondsookvanuitde stadLeiden.
door
GinyVos is gefascineerd
LED's,
lichtpuntjes,
De
beweging.
kostenweinigenergieen ziln
Hetontwerpis
onderhoudsvriendelijk.
solderen
van haar,hetdaadwerkelijke
Zii is er
uitgevoerd.
is doorleveranciers
jaar
meebeziggeweest,
ongeveerdrie
2000is
vanaf1997. 18 November
onthulden is er
feestelijk
het kunstwerk
Het
uitgekomen.
een mooiboekje
glazenwassersbakje
op de torenis
gebruiktom hette plaatsen.
850x800x2cm=65m2
100.000LED'sin rood,groen,geelen
blauw,kunststof
, aluminium,
besturingscomputer
Bron:www.ginyvos.nl
Boek:Lustfor LifeCornelBierens
GinvVos
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patiëntendossier?
Zou dit het resultaatzijn van het elektronisch
Een grapjedat de redactietegenkwam,
Latenwij het niethopen.
Dit is Nederland- reqelstaatNR 1
Hoezietjullietoekomsteruitalsje de nieuwe
identiteitskaart
op zak hebt?
elektronische
Eenkleinvoorproefie:
TeleÍoniste
:'PizzaHul,goedemorgen.
Klant:'Goedemorgen,ik wil een paarpizza's
bestellen.'
ik uw Burgerservicenummer,
Telefoniste:'Mag
meneer?'
Klant:'Datis 222003365352.'
ïelefoniste: 'DankU, meneerJan
is 28854 22, het
256,uw vastetelefoonnummer
Vandenbroecke.
Uw adresis Haagstraat
Vanuit
welke
25
32.
nummerop uw werkbij Dexiais 67889 65 en uw GSM0475-65
Iocatiebeltu ons?'
Klant: 'Euh....ik benthuis.Waarhaaltu al dezeinfoovermijvandaan?'
meneer.'
zijnop het Systeemaangesloten,
TeleÍoniste:'Wij
'Goed
pizza's
(zucht
met ham,mozzarella
en...'
dan!
Mag
ik
twee
Klant:
diep)
'lk
Telefoniste: denknietdat dit eengoedideeis, meneer.'
(!enti 'Hoezo?'
'U lijdtvolgensuw medischdossieraanhogebloeddruk
en u hebteente hoog
TeleÍoniste:
eetgedrag
te
weigertde gevolgenvan schadeliik
cholesterolgehalte;
uw ziekteveÍzekering
krijgenwij een boetevoorhet levereneryan.'
vergoeden.
Bovendien
Klant:'Oei!Wat raadtu mij danaan?'
TeleÍoniste:'Probeertu onze Pizzametyoghurten sojabrokjeseens.U zult dat
heellekkervinden.'
ongetwijÍeld
denktu dat ik dat zal lusten?'
Klant:'Waarom
'UwvrouwheeÍtonlangshet boek'Lekkererecêptenmetsojain de lokale
TeleÍoniste:
geleend'.
bibliotheek
Klant:'Ok...stuurtu daardantweevan.Eenvoormijen eenvoormijnvrouw.'
'Goed.Datkostsamendertigeuro.'
Telefoniste:
Dat is....'
Klant: 'Prima.lk geefu het nummervan mijncreditkaart.
'Sorry,
U zult
bedragal overschreden.
ïeleÍoniste:
mêneer,maaru hebtuw toegestane
cashmoetenbetalen.'
Klant:'Oké!lk ga het bedragwelevenpinnenvoordatuw bezorgerer is.'
'Datzal nietlukken,meneer,er staatnietsmeerop uw bankrekening.'
Telefoniste:
' Datis uw zaakniet!Stuurdie pizza'sen ik zorgwel dat ik het geldheb.
Klantrr(boos):
Hoelangduudhet'?
'U krijgtde pizza'sovereen uurbii u thuis.Hebtu haast,dan
kuntu ze hier
Telefoniste:
afhalenen contantbetalen.Maarpizza'spermotorvervoerenis nietaante raden,
meneeí.'
IJ

'Hoeweêtu datik eenmotorheb??'
ër
Klant(getergd):
'lk
vanuwautonietmeerhebtkunnen
TeleÍoniste: leeshierdatu uwafbetalingen
dusik
Maaruwmotoris betaald,
en datuwwagenin beslagis genomen.
doorbetalen
gebruikt.'
datu die
veronderstel
Klant:'@#7./$@&?#!'
ik u veaoekenom beleefdte blijven,meneer?U
Telefoniste:'Mag
bental eensveroordeeldwegensbeledigingvan een wetsdienaar.
Eentweedeaanklachtzou niet bestzijn.'
K!ênI (Sprakeloos)
Telefoniste:'Nogietsanders,meneer?'
(!gg['Neen... Of ja, toch wel:vergeetnietom ook de gratistwee
literColate leverenzoalsin uw folderstaat.'
in onze
meneer,een uitsluitingclausule
TeleÍoniste:'Sorry,
vergunningverbiedtons om gratisdranken,die suikerbevatten,
aan diabeticite geven....wat dachtu van suikervrijeRivella,
wel betalen,maar...'
meneer?Diemoetu natuurlijk
Klant:hangtop.
Na zoietsvergaatde hongerje vanzelíwel. ;-)
Dit was voor de naïevelingenonderons die bijvooóeeldhet digitalemedischdossierals
zien...
ongevaarlijk
Een beetjegechargeerdmaartoch,nietzo ver van de realiteitals de braveburgerdenkt.
Meldpunttot I maart:www.consumentendezorg.nl/meldactie
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Groenesteeg
Menzegtwel eens,doodis dood,maarik zelfvind,datie
pasdoodbent alsje vergetenbent.Hoekomik daarnu zo
in het gebeurenrondom
op, ik zelf ben erg geïnteresseerd
de dood.
Zo al en toe bewandelik meteenvriendinvan mij,diverse
begraafplaatsenen oorlogsgraven.
Waarom,zouje zo denken,nu,hetzijnmeestalde
mooisteplekjesen vaakerg rustig(doodstil)en mooi
gelegen.
Enigemaandenterugstondener een paarmooiefoto'sin
Het.
het zondagsblaadje

aan de Groenesteegte LeidenMiin
Dezefoto'swarengemaaktop de begraafplaats
gewekt
eenste bezoeken.
om ook deze begraafplaats
interessewas
hekdirect
Wanneerje daaraan komtlopenof fietsen,danvalthetmooie smeedijzeren
maar
opvallend
statig,rustigzeg
op.Alleende aanblikvan dit hek is al sfeerbepalend,
moor.
metmijntelefoonannex
lk kwamdaarop eenmooiezondagmorgenaanfietsen
fototoestelin de aanslag.
Al lopendlangshet wittepoortgebouw,zag ik daar in mijngedachteneen zwartekoets,
Uiteraard
getrokkendooreen tweespanzwartepaarden,gevolgddoor de nabestaanden.
geklede
heerdie
zit er op de bokeen in hetzwart
de paardenen koetstussenhet hek door laveert.
Al mijmerendloop ik zo dooreen statigelaanmet
van die oudebomen,metdie
aanweerszijden
rondom
de stam.Somshebje een
knoesten
dikke
doorkijkje
naarde singelwaarrustigenkelemooie
botenaangemeerdliggen.
Echtonderhoudwordtdaar op de begraaÍplaats
nietmeergepleegddenkik zo, wanthetgrasen onkruidstaataardighoog,maardat
maakthet heelergaantrekkelijk.
Je zietvelesoortenonkruid,watop zichzelferg mooi
wat u en ik nietop
kanzijn,want onkruidis vaaknietandersdaneen plantjeoÍ bloemetje
een bepaafdeplaatsin onzetuin wil hebben,maarzekerdaarniet misstaat.

Wat ik altijderg mooivind,is dat menvroegerveelaandacht
en menwas er volgensmii
besteeddeaande graÍmonumenten
trotsop in die dagen,dat menkon latenzien,dat de gestorvene
wat losse
van gegoedehuizekwamen de nabestaanden
centjeshadden.
werdendaarbegravenonderde mooiste
Heelveeldierbaren
je
graftombes,
wat nu nogkanterugvindenop sommigeplekjes
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aldaar.
maarhetblijft
en somsziinze ookwatingezakt,
en gescheurd
Veelzerkenzijngebroken
dierbaren
omging.
methunoverleden
hoemenvroeger
ergindrukwekkend

graslopenom bijde
Alsje een naamwil lezen,dan moetje doorenkelecentimeters
je
zerkte komen, looptdaarookop eigenrisico.
betreffende
dat enigelarengeledenin Leideniemandin eengraÍgezaktis
lk kanmij nogherinneren
aan de Groenesteeggeweest
en zich lelijkverwondheeft,maaroÍ dat op de begraafplaats
is, datweetik nietmeer.
te wetenis, is datde moedervan onzeVincent
Watook wel interessant
vanGoghdaarbegravenis.
dan
te bezoeken,
wat het nu is geworden,
zijnom dit stadpark,
Mochtu in de gelegenheid
zou ik dat zekerdoen.
van eengids
om onder begeleiding
bestaatde mogelijkheid
Regelmatig
aanraderom metmooidroogweerte doen,wantik heb
dezemooieplekte bezoeken.Een
genotenvan wat ik daarzag.
Geert

*tuKoren
ri
-t

Nieuw
e f otografische
Noostníeuw
productenen dienstenhebbenwij
ookeennieuwinnovotief
voorïhuis of op uw
lichtsysteem
werkplek.Bezoekonzewebsife en
leeser ollesover.

.nl
www.fotokorenhof

DianantPlein 5
2332 HP Leíden
o71-5764717
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Postvakin

Spelletjesavond
lk zou het leukvindenom eenterugkerende
voorvolwassenenin de wijk op te starten.lk
spelletjesavond
houden,zoalsb.v.
denkdanaaneengroepmensendievan gezelschapspellen
o.i.d.en dil daneen
rummikub
triviant,scrabble,kaartspelen,
keer in de zoveeltijd b.v.maandelijks.Spreektdit je aan reagêer
dandoormiite bellen.
Miekevan der Put lel:071-5720783

Eetclub
Ookwil ik graageeneetclubin de wijkstarten,ik woonalleenen misaf en toe het
samenmetanderenom de taÍelzitten,babbelenen lekkereten.
maarom het
Hetgaatmij nietom de culinairehoogstandjes
samenzijn.Lijktditjou ookeen goed ideeen wilje meedoenbel
me clan.
(voorantwoordapparaat
even
Miekevan der Put tel'.Q71-572Q783
langeraanhouden).

Boekenruilbeurs
de mogeliikheden
De redactieis met de makersvan de websitewww.bbbockhorst.nl
aan hetbekijkenom boekente ruilen,speciaalvoorbewonersvande Bockhorst.We
in de wijkwonen.
wetendat er veellees{iefhebbers

in degaten.Indevolgende
Dushoudonzewebsite
Bockepraat
leestu er meerover.
De redactie.
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Zadeltas
Vooru gelezendoorSmulpaap
onT$LAG...
Nieuweregels bij ontslag
is
Hetwordenduretijden,de ontslagvergoeding
van de wetdie
Datkomtdoorde aanpassing
uitgekleed.
Vooral
uit 1996 stamt.(dekantonrechterformules)
diejongerzijndan45 jaarkrijgenbii ontslag
werknemers
kleineregoudenhanddruk.
voortaaneenaanzienlijk
die tot 50% lager
Zij ontvangeneen ontslagvergoeding
35 iarige
AIs
voorbeeld,een
ligtdan in voorgaande
iaren.
krijgtnog maar2,5
met 5 jarendienstverband
.,. GFIíREGE|*?
mee.Ookvoorde seniorenis de
maandsalaris
,.. of
minder.Kregenvoorheende 50
vergoeding
aanmerkeliik
G*VTAAGD??
plussers2 maandenvooriedergewerktjaar,dat is nu
tot 1,5maandpergewerktjaar.
teruggebracht
"goudenhanddruk"
Eenmaalbovende 55 heeftdezegroeprechtop de vertrouwde
van2 maandenpergewerktjaar.

Doorwerkenmag ook
van 62 toI67 iaat die blijvenwerkenkomenmet ingang
Seniorenin de leeftijdsgroep
op de
Dat is een heffingskorting
van 2009 in aanmerkingvoor een "doorwerkbonus"
De hoogtevan deze bonusis aÍhankelijkvan de
te betaleninkomstenbelasting.
arbeid.
metdaarbilzijninkomenuittegenwoordige
leeftijdvande belastingplichtige
De bonusbedraagtmaximaal€4591.
Het kabinethooptop dezemanierdoorwerkente bevorderen.
(bronConsumentenbond)

Biodiesel
komenals maarmeerondervuurte liggen,
Biobrandstoffen
oÍ
eerst
de mond.Ze stuwende voedselpriizen
eérstde tank
woudenvoorgekapten nu laten
op, er wordenmaagdelijke
ze ook nog de automotor"vastlopen".
vindennamelijkin hetwaterop de bodemvan
Bacteriën
Datwaterkomtdaar
opslagtankseen voedingsbodem.
in de lege ruimtebovende brandstof.
terechtdoorde luchtvochtigheid
De bacteriënvoedenzich met de in de biobrandstoÍaanwezigenutriëntenen halen
variantengevormd,die
nietsliimerige
zuurstofuit hetwater.Eerstwordeneencellige,
al volstaanom Íilterste latendichtslibben.
maken
en vervolgens
gistenen schimmels,
bacteriên,
Danontstaande slijmvormige
bacteriënde schadenog groter.
de sulfaatreducerende
"Good
af, een erg corrosieÍmedium.
Dezescheidenals reststofwaterstofdisulÍide
is dusde boodschap.
housekeeping"
tanksdus
EuropaheeÍteen noÍmopgesteldmetde te nemenvoorzorgen.....de
van water.
regelmatigtestenop de aanwezigheid
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issen
ChauÍfeursbeleven
Respect,normen en waarden.
de sitevan
Wanneeru regelmatig
onzewijk bezoekt,waarvanhet
dan
adresis:www.bbbockhorst.nl
heeftu vast al een keertjemijn
ook
columngezienen misschien
welgelezen.In mijncolumnschrijf
ik dingendie ik zo tegenkom
tijdensmiinwerkals touringcar
maarookzakendie ik in
chauffeur,
hetdagelijksleventegenhet lijf
looot.
tours nog nietzo
In dezeperiodevan hetjaar fianuarien februari)is het bij Brouwers
'ritjes
rondde kerk',
de zogenaamde
druk,want het bedrijfverzorgthooÍdzakelijk
groepsvervoer
naar
in:
genoemd
Dat
houdt
schoolvervoer,
word.
zoalsdat
eendagjeuitgaanen
die methetpersoneel
musea,bedrijven
bijvoorbeeld
van een rederij
bemanning
vaak
met
een
zijn
mijn
collega's
Ook
schoolreisjes.
onderweg,naarbijvoorbeeldFrankrijk,wanneerdezeweer moetgaanvarenom ons
te voorzienvan het o zo lekkerezeebanket.
Enigemaandengeledenkwameenvan onzeplannersnaarmijtoe en vroegof ik er
zougaan
een probleemmeezou hebbenof kriigen,als ik een bepaaldeschoolroute
Er wasdoorbepaalde
schoolhierin Wassenaar.
rijdenvoorde Amerikaanse
en dezezou nietmeerterugkomenop dezeroute.
ooaakeneencollegauitgevallen
Hetwerk
dat ik hetwelwil gaandoenondervoorbehoud.
Daaropheb ik geantwoord
maar
week
hetzelfde,
in
de
kan nameliikergeentonigworden,wanthet is vijfdagen
en ik kreeger steedsmeerlol in,want
goed,ik hebheteenaantalwekenaangezien
maarook methun
je'krijgteen bandmetde kinderenvan allerleinationaliteiten,
ouders.Al metal doeik dit nu eenmaandof 5 en ik heber nogsteedslol in, maarer
kwameen probleemom de hoekkijkenen dat is dat ik voor40 uurin de weekben
kwamik maaraande 28 uur in
en methet rijdenvandezeschoolroute
aangenomen
de weeken dat vondde baasnietzo prettig,want hij moetmijn urentot 40 uur per
volgenscao.Dusop eengegevenmomentheb ik
in mijnloonzakje,
weekaanvullen,
geopperdom er nog wat schoolritiesbii te doen.Nu zit er in dezecontreieneen
die pendelvervoernodigheeftnaarde
ichool,metkinderenvan diverseleeftijden,
paar
Doordat
dezejongelui,variërendin leeftiid
verder
op.
gymzaal,een
kilometer
vertonen,is hetvoormij,als niet
van 10 tot ca17 jaat,allerleigedragsstoornissen
pedagogisch
opgeleide,
somserg lastigen moeilijkom meeom te gaan.De eerste
rittendie ik met hen maaktewarenvoor mij erg moeilijk.De redenis dat deze
jongeluisomsdingenroependieje als gewonemaneigenlijknietwil horen.
hoorje ze allerleinareziektesdoorde bus roepenoÍ maakteenvan hen
Regelmatig
lk
naariemanddie zichbv. op straatmoeiliikvoortbeweegt.
eennareopmerking,
er
dan
wel
zegt
De
leerkracht
geroepen
maar
toch!
word,
weet dat het niettegenmii
wat van, maarhet is toch al gezegd,nietwaar?Ook als er een leuke(jonge)dame
gasten'Als ik
van de mannelijke
voorbijlooptof fiets,dan hoorik allerleiÍantasieèn
jongeluivervoer,dan hoorik ookweleenseen
de normale(watis normaal?)
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overeenmooiedameen ook ik wil weleensuit de sloÍschieten,maar
opmerking
dezejongeluihebbendaartochandereideeënover.En dan hebik het nietover
zakenals,methaarwil ik wel eenseenzakjechipsop de bankleegeten,terwijler
een mooiefilm speelt.Dezejongeluivervoerik nu al een weekof zes en je gaatze
overwat deze
helegesprekken
heb ik regelmatig
lerenkennen.Metde leerkrachten
jongemensenzoalin hunkorteleventienu al meegemaakhebben,zonderdat er
namengenoemdworden.Vansommigeweetik nu de naamen zii wetenmijnnaam
Op eengêgevenmomentkom
en dat maaklhetweereenstukjeleukeren gezelliger.
gedaan
open
doorde hooÍdonderwijzer
wordt
ik weervoonijdenen de schooldeur
en ik loopdoornaarde keukenom een kopjekoffievoormiizelÍin te schenken.
Terwillik naarde keukenliep,kwamik eenvan de kinderentegenmeteentelefoon
gehaden wasde
in de hand.Dezejongemanhadnetdaarvoorwat onenigheid
ontzet,maarzonderal te grote
Gelukkigis zij,weliswaar
aangevallen.
ondenrvijzeres
jongeman
ziin
heeftbij de onderwiizeres
er van afgekomen.Deze
kleerscheuren
de
is
het
voor
zowel
gedaan
Al
met
al
heeft.
hij
ook
aan
bieden,
wat
excusesmoeten
als
kunnen
zijn,
jongemanalsvoorde onderwijzeres
goedafgelopen.
Hethaderger
er niet bijtijdswas ingegrepen.Maaru vraagtzich nu misschienaÍ, waarombeginthij
zijncolumnmet respect,noÍmenen waarden.Datzal ik u nu trachtenuitte leggen:
makenin de trantvan,die
vaakhoorik mensenin de wijkof elderseenopmerking
'klerejongens';laatze nu eensophoudenmetdit of dat.Ookik zelfzal mij niet
schoonpraten.Ook ik hebweleensmoeitemetheteenen ander,maaralsje nietde
juistenormenen waardenhebtaangeleerd,
danweetje vaakook niethoeje je in
bepaaldesituatiesdientte gedragen.lk praathet nietallemaalschoon,ook ik vind
Maarsomsbetrapik
datdezejongeluizichwat betermogenen kunnengedragen.
mijzelfer wel eensop dat ik er meerbegripvoorop kan brengenalsvroeger.
Wetendewat dezegastensomsallemaalal mee gemaakthebben.En dan hebben
Wat
we het overincest,vekrachting,eenmoorddie dooreenfamilielidis gepleegd.
je
je
op
tijd
wetende
dat
ADHD
en
in de familie,
te denkenvan mishandeling
in moetnemen.Omdatje anderserg druken vervelendkangaandoen.
medicijnen
Wetendedat je het syndroomvan Asperger(eenvormvan autisme)hebten ook
weetdat je er nietvanafzal komen.
Mijnconclusieis danook,respectverdienje en dat krijgie nietdoorje afkomst.
in hetdagelijksleven,maarsomsmoetie wel
Normenen waardenziinbelangrilk
eensje hooÍdde anderekantopdraaien.
Geert
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Sneeuwwitje

Hetis een mooi
herkennen.
Er zullenmaarweinigmanagerszijndiezichin sneeuwwitje
op haarleven,tochweer
en naïefmeisje,dat ondanksdat zij weetvande aanslagen
appelaanom
Zij neemteenvergiftigde
schenktaaneenwildvreemde.
haarvertrouwen
in te stikken.Danligtze daar,passiefen volkomente kijkin al haar
er vervolgens
tot er eenprinsop eenwit paardkomt.Diekusthaaren
en kwetsbaarheid
schoonheid
komten ze weervrii
zorgtervoordat hetstukleappeldat haarkeelafsluit,tevoorschijn
onnozel.
gelukkig.
klinkt
behoorlijk
Het
kanademen.Daarnalevenze uiteraardlangen
leidinggevende
kwaliteiten
diede hedendaagse
en passiviteit
Tochzilnjuistdie naiViteit
wel eenswat meerop waardezou mogenschatten.
veÍtrouwen
Er zijn
van dezeweekis daarom:weeseenswatvakerals sneeuwwitjel
De boodschap
je
les
is:
leg
De
ene
kunnen
leren.
we
van
sneeuvwitje
lessendie
tweebelangrijke
Vertrouwdat het '!uiste'gebeurt.
af en stelje openvoornieuweervaringen.
wantrouwen
foutuit liiktte pakken,kanhetop een latermomentiuist
Ookals ietsin eersteinstantie
leidentot groteveranderingen.
schoonheid
De andereles is: legje maskeraf, ontspanie en stelje blootin al je schoonheid.
hebbenhuneigenaantrekkingskracht.
en sereniteit
Passiviteit
Bron: www.heartmanagement.nl
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Degeschiedenis
en (misschien)
de toekomsttan de
Bockhorstwijkfeesten

Het witrkÍeest2004
Het wijkfeesf in 2OO4
gingoverTurkije.
Wqt is er blijvenhongen:
Ik weet nogdot het heel
gezelligwos.We hebben
veelTurksespefletjes
gedoon.Endoornogingen
Turkse
weheerlitrke
hopjeseten.Wehebben
ooknogmei zdn alle
Turksgedonsf.je moest
je pinkin dievonj
buurmqn
hqkenenql
zingenden dansendin een
grote kringhel heleplein
rond.

Interviewmet trouweBockhorstbewoner
llioniek ll^ors
Bohodir
Wot weetje nogvon20O4tdot bij het donsenonzeTurkseoverbuurmqn
ookmeedeed.En dat weveel(Turks)plezierhebbengehad.
Wot weetje nogvon2005:dof olle kindereneenpospoortkregenwoormeeze de
werefd rond kondenreizen.
Wat weelje nogvon2006zik moesïols aapverkleedvooreentoneelslukleen een
kleinkindjewqsbongvonmeen moesthuilen.Ik weetooknogdot we eenbroodje
slong(knokworst)ols lunchhodden.
Wat weetje nogvon?QQ7:dat iker ergvongenotenhebomzoveel
buurïkinderenvonverschillende
leeflilden bij elkoorïe zien.Endof ik versteld
stondvonde optredens.
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Het Wijkfeest 2005
Het wijkfeestuit zOOS
9in9
overde hele wereld
Wot is er blijvenhongan:
Overhet kinderwijkfeest
weetik niet veelmeer.Wel
no9dot mijndjembe
groep(toendievqnEvo
Visser)kwomomopte
treden.Op hel grote feest
woshet superleuk.We
hebbenonstroditionele
enbbbloop
openpodium
gedoon.En
ochterhet plein
In
konje sumoworstelen.
vondiegrotepokken.

Het wijkfeest 2006
Het wijkfeest uiï 200ó 9in9
over heI oerwoud.
Wot is er blijvenhongan:
fk weef nogdot we een
spaurtochtdoor de helewijk
deden.Met ollemool
opdrochtenzoals:plukeen
bonoonuit de boomof rijg
eenmeloenoanje speer.No
de speurtochthebbenwe ook
nogmet zen alleneen
fruitsqlqdegemookt.
HeI grote feest wasook nog
leuk.Diï keer slond er een
zwembad.
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Het wijkfeest2007
Het wijkfeest uit ?OO7
gingover het circus.

Wot is er blijvenhongen:
Eenleuken gelitrkookhet
lootstefeesf vonde
Toenwist ik ol
bockhorst.
dot ík er extro vonmoest
genietenomdqthet de
loofsïewos.Ik hebtoenop
eeneenwielfiets gefietst
enopbqffengelopen.Ende
iets kleinerekinderen
gingenollemool
spelletjes
doenin dof ïhemo.
Zij gingbijvoorbeeld
verkleedols laeuwof Íijger
enwerdengetemd.
Vonhet grotefeest weet ik
nie'lsmeer.
Ik misde wijkfeesten.
Jij ook?Komdonin actie.
Blijf niet zitïen.fk wil ookbestlgrooghelpenmocr
niel alleen.Durf vande onzeleukebuurt weereen
superleukebuurt te moken.Je stoot er achi niet
olleenvoor!!!
Ik hoopdot ik hier met mijnstuk hebduidelijk
gemookf
wot ik wil.
DiedeMuurling
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VerbouwingLuchtmansplein
LaatstvondeÈeenverbouwing
plaatsop het Luchtmansplein.
Deze
schommel.
De
wasvooreen
mensenvan de bouwgebruiktenbij
hunwerkonderandere:een
eentractor,een
kettingzaag,
graaÍmachine,
een
eenlaadwagen,
paar
paar
harken,
een
een
busje,
de kuilte
scheppenen stuiÍzand(om
dichtten).Dezeschommelsmoeten
de andere(weggehaalde)
schommelsgaanvervangen.Ze ztiln
te
van staalzodalze makkelijker
zijnên langer
onderhouden
mêegaan.Hetenigewat er nogaan moetgebeurenis dat de schommelszelÍ (de
pfankjes)er aan op gehangenmoetenworden.Dil zalzo snelmogelijkgaan
Omte zorgendat het
gebeurenzodater kinderenop kunnenschommelen.
kuil kanvallen
ietsveiligerwordten er niemandin een plotselinge
ondertussen
geplaatst.Maar
toêstel
afgemaakte
om
het
bijna
hebbende werknemershekken
je
die zijn nietlui!Als ziet hoeze al die balkenin
alsje kijktnaarde werknemers:
...datkanje vanbiiv.DonaldDuckniet
een
veertje...
kunnen
tillen
als
de lucht
verwachten!
lk bensterk,
maar't is
nietaanme
te zien!
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Alex

De grote qoochelaar
Een meisjevraagtaan eengoochelnar:Waaris toch dat
Oh, zegtde
Íneisjedat u vorigjaar heeftdoorgezaagd?
tovenuar,Die is verhuisd.Ze woontnu in Amsterdamen
in Eindhoven.
Het experirnent
Een hond is werkelíjkile bestevriend.van de man.
Alsje het niet gelooft,probeerdan het volgende
experiment.
Zetje hond.enje vrouw eenuur lang in de achterbakvan
je auto.
Wanneerje de klep opent,wie is er d.anechtblii omie te
zien?
Zond.erbrood
Jantje kwamthuis en zijn moedervroeg: Wasie brood
lekker?
Needat niet, mijn vriendjehad miin brood.iein de viiver
gegooid!
Met opzet?!Vraagtzijn moederwat boos.
Neemetkaas...
Alex
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SUDOKU
de juisteuitslagwas:Lastigerl
binnengekomen,
Weerzijner tweeoplossingen
geworden
Diepenbach.
Dhr.F.
is dezekeer
De prijswinnaar
van€ 5,--komteraan.
De cadeaubon
Dezekeerweereen oudevertrouwdeversie,veel puzzelplezier.
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2
1
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3

1

9
I

6

2

7

3

8
6

6

4

4

3

7

I

1

4

lijn,de verticalelijnals in elk blokjede
De oplossingis dat in zowelde horizontale
van
tegemoetin de brievenbus
cijÍers1 VmI staan.Wij zienuw oplossing
puzzelplezier!
Veel
9.
Luchtmansplein
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KINDERPAGINA
Kleurpf
aaten puzzel
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Schoonheidssalon Papillon
Aal$e Noorilewierlaanl, 2324 KP l*tuIen
op maandagen vríjdag.

Werkplaats:
Hocïdstraat/Hoek Molenstraat
Sassenheim

1553
Tel:0252-22

Inchtmansplein 14, 2332 PK l*iden
op dinsdagen donderdag.
BehnnilelingenvolgensteleÍonischeafspraak
Uw schoonheidsspecialiste

Prive:
212332PX Leiden
Sijthoffstraat
62 74
Tel:071-531

Mobiel:
06-54776967

Jacqueline van dm Bogaerd
06 23046924
Elke maand lcuke aanbiedingen!
Voor meer informfiie kunt a ahijd bellen.
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