Belangenvereniging
Bewoners

Barbecue 21 luni
fnroosteren:
naar Amerika
Alle kinderen 4 iuli
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Voorwoord
Blauwezone,extraparkeerplaatsen,
onzevereniging
heeftheter drukmee.
Ookis hetdagbladnietaltijdevengoed
geïnformeerd.
Onzevoozitter zet een en
anderevenop een rij,met hetnieuwstot
1 8m e ji . l .
Er komtsteedsmeerlevenin de
Bockhorstbrouwerij.
Natuurlijk
wonenwij
hieral jarenprettig,maarik bedoel
steedsmeerlevenin de BBB.Zo hebben
wij vernomendater misschien
weereen
kinderfeestcommissieoo startenstaat.
Op 4 juli komter eenfeestjevoorde
kinderen.Houdonzewebsitein de gaten:
www.bbbockhorst.
nl.

Opnieuwhebbenwij een nieuwerubriek:
Jacqueline
doetde
Dierenmanieren.
aftrapmethaarhuisdierKittyen ander
spulop poten.Heeftu ook eenapart,
gek,vermeldenswaardig
Uw
huisdier?
hondof kat kentkunstjesdie niemand
andersooitheeftgezien?Of is uw dier
hetop eenanderemanierwaardom een
stukjeaan te wijden?Mailof schrijfhet
onslLiefstmeteenfoto.

Hierbijdoenwij weereen beroepop
voorhetvindenvaneen nieuwe
secretaris
voorde BBB-

De datumvan de barbecueis wel
definitief
bekenden in dezeBockeoraat
doenwij opnieuweenoproepu aante
melden.Metinleverstrookje
in dezekrant
oÍ inschrijfmogelijkheid
op onzesite.De
datumis 27 juni en wij hopenop een
groteopkomst.Nietalleenvleeseters
kunnenkomensmullen,
maarookde
vegetariërs.
Voorde prijshoeftu het niet
te laten.Zekernietals u lid bentvande
BBB.

Gezocht:
Secretarisvoor de BBB.
Wij bieden:
Leuknieuwbestuursteam
Bruisende
ideeên
Contactmet uw wijkgenoten
Samensterkstaan
Bel:5761456of mail
secretarisbbb@gmail.com
Loesde Blok

Van de voorzitter.
Kortna het uitkomenvan de vorigeBockepraatviel bij iedereende gemeentelijke
op de mat.De gemeente
voorde uitbreidingvan de parkeerplaatsen
informatieset
waarbijhet nodige
ingetekend
aantalparkeerplaatsen
hadhet maximaalmogelijke
groenzou moetenwijken.Zowelhet BBB-bestuurals diversebewonershebben
In hetalgemeenkangesteld
hiernagebruikgemaaktvan de inspraakmogelijkheid.
wordendat het groendoorvelentochals een belangrijkekwaliteitbeschouwdwordt
zijnwe tot de volgende
die behoudenmoetblijven.Samenmetde gemeente
plaatsen
groen
zichtfunctie
of
gêkomen.Op
waarhet
eenbelangrijke
conclusie
Aan de hand van de
speelfunctieheeftkomengeenextraparkeervakken.
is een aardigbeeldontstaanvan welk groenals belangrijkwordt
inspraakreacties
Zo wordtbijvoorbeeldhet groenop het
eryarendoorde Bockhorsters.
en blijvenookhetgrasveldop de
Luchtmansplein
nietomgezetin parkeervakken
en het plantvaknaastSijthofistraatí behouden.De
hoekËlsevierstraaVsijthoffstraat
gemeentestuurtbinnenkort
naariedereenmethierinhet
eeninformatiebrief
definitieve
ontwerp.
beter
De gemeenteheeftook latênwetendat de routeMuiderkring-Cruquiuslaan
name
vanuit
de
bewonerscommissie
ingericht.
Met
zal worden
snelheidsremmend
Zo wordende drempelsverbeterden
Muiderkring
is hieropal jarenaangedrongen.
(weer)aangêpast.Voor de auto'skomt
de gevaarlijkefietskruisingbij Schouwenhove
hiereen stopstreep.De busluswordtopgehevenen weer toegevoegdaan het groen.
De bushalteswordenverplaatst,er komennieuwe(voorinvalidenverhoogde)
waarbijde
vande kruisingBassonstraaíCruquiuslaan
aanweerszijden
bushaltes
kruisingzelfeenplateauwordt.We zullende tekeningop de websitezetten.
Zoalshet er nu naar
over de Rijnlandroute.
Eindmaartwas er een informatieavond
variant
door
in
Dit
zijn
de
varianten
beeld.
uitzietzijner nogdrieserieuze
Voorschoten(de oudstevariantwaartegenmet namede Stevenshofageert),de
en eengeboordevariantonderde
variantChurchilllaan/Lelylaan
ondertunnelde
spoorlijn.Bronvan zorgvoor ons is het feit dat de laatstetweevariantenergensbij
en de
hettransÍeriumbij elkaarmoetenkomenmet alle bestaandeinfrastructuur
leidenen ook in
knooppunt
Rijn-Gouwelijn.
Ditzoutot een ingewikkeld
toekomstige
in de loopvan
kunnen
zijn.
Pas
eens
hinderlijk
voor
onze
wijk
nog
wel
aanlegfase
de
2009zal op zijnvroegsteen definitievekeuzevooreen tracégemaaKworden.We
in de gaten.
houdende ontwikkelingen
'dossierblauwe
Tenslottekanik noghetvolgendemeldenoverde voortgangin het
heefter toe geleiddat in de
zone'.Onzereactieop de kadernotabereikbaarheid
in 2009in plaatsvan in
kadernotais komente staandat de extraparkeerplaatsen
gerealiseerd.
Verderheeftonzereactienietgeleidtot
2010zullenworden
er toe geleiddat
Wel heeftde reactievan onderandereMuiderkring
aanpassingen.
proef
verruimd
is
met
de Cruquiuslaan,
meteen blauwezoneBockhorst
de eventuele
kennendie
omdatdiegebiedendezelfdeproblemen
JanLuikenlaan
en Muiderkring
van de
krijgen.
De
inspraaknotitie
blauwe
zone
zelfsnog ergerwordenals wij een
gemeenteis viaonzewebsiteterugte vinden.

j

lk
Op 7 mei 2009was er een hoorzittingoverde kademotain de raadscommissie.
je
aande Raad
bendaarnaartoe geweestomdatdit de plekis om standpunt
besluitmoetnemenoverhet al dan niet
kenbaarte makendie strakseendefinitieÍ
heb ik namenshet bestuur
realiserenvan een blauwezone.Eenaantalvoonivaarden
naarvorengebracht,zoalsbijvoorbeeldlage kosten(50 eurovoor4 jaar) en het
voorde blauwezonein kaaÉte
om hetdraagvlak
houdenvaneen bewonersenquête
om
bekendzijn.We houdendannogde mogelijkheid
brengennadatde voorwaarden
slecht
uitpakken'
neete zeggentêgende blauwezoneals de voorwaarden
De kadernotazal nu eind mei definitiefdoor de raadwordenvastgesteld.Pasdaarna
zal de gemeentemet ons het gesprekaangaanover hoe een blauwezone uitgewerkt
zijnbeslag
is dat dit pasna de zomervakantie
zoumoetenworden.De verwachting
zal krijgendus u zult op de volgendeBockepraatmoetenwachtenvoor meer
zijn,dan komtdat op de website.
beschikbaar
Mochter eerderinformatie
informatie.
Simonvan Damme

POSTVAKIN

Boekenbeurs
Leen-,ruil-,ên verkoopbeurs
is bijna
op onzewebsite:www.bbbockhorst.nl
De boekenpagina
gereed.Onzewebmasterheeftgoedeideeënen is hard hiervooraan het werk .
Houdde sitedus in de gaten.
Mochtje al boekenhebbendie je eropwilt zeftengeef mij de titelsen schrijversdoor.
Mogelijkookeen kortverslagjeoverde inhoud.
en telefoonnummer
Op dezesitewordtdande auteur,titel,inhoud,je mailadres
vermeld.
Dezeinformatie
kanje sturennaarNel@putvander.demon.nl

gedachte
Dagelijkse
"Veel

vande dingendieje kunttellen,tellenniet.
Veelvan de dingendieje nietkunttellen,tellenpasecht-"
Auteur: Albert Einstein (lndiener:C. Mulder,Den Haag)
net
Bron:www.dagelijksegedachte.

StadsklokDamlaanen LeidenaaÉjes
r
.

weerteruggeplaatst.
op de damlaan:dezewordtna de renovatie
Stadsklok
(waarschijnlijk
eindditjaar)opnieuw
in LeidenWestworden
De Leidenaartjes
geschilderd.
TeamWest.
Bron:Districtsraad,

W|JKBARBECUE
zaterdag27 juni2009
In de vorigeBockepraat
stondeenoproepvoorde wijkbarbecue.
Er zijnnogweinig
aanmeldingen
en mogelijkkandat komenomdathetnogwat ver in hetverschietlag.Toch
staat27 juni bijnavoorde deur.
Doemee!!!
Laatvanje horen.
Nogevenwat informatie:
Datum27 junivan 18- ca. 23 uurop het Luchtmansplein.
Prijsvolwassenen
€ 11,- (€ í 6,- voornietleden)
Kinderen
4 Um11 jaar,€ 4,- (€ 8,-voornietleden)
Geenalcoholvoorkinderenonderde16 jaar.
Neemuw eigen (tuin)tafelen -stoelen graag mee!
Info:Tel.nr.:
531340ínietna 21.00uur!
Opgevenbijwebmasterbbb@gmail.com
of op onderstaand
strookjein te leverenop
Luchtmansplein
2 vóór2 juni as.:

Naam:

Adres:
Postcode:
Tel.nr:
Aantalpersonen
vanaf12jaarvoorde bbq
Aantalkinderenvan4 Vm 1í iaar
Aantalkinderenvan 0 Vm3 jaar
Waarvanaantalvegetariërs
en leeftijd:
LidBBB:jalnee*
lk heb€....... overgemaakt
op giro2094749t.n.v.G. Jansen,Leidenop datum
2009
* streepdoorwat nietvan toepassing
is.

J

HOEKENTU LEIDEN...
De Bockhorstis een kleinewijk net buitenhet centrumvan Leiden'
We kijken even iets verder en willen in deze rubriek elke keer een ander stukje
Leidenonder de.aandachtbrengen
lnterview over Naturalis met MarianneFokkens
museumin Leiden.Het
Naturálisis het NationaalNatuurhistorisch
werkter vanafhetbegin.Elco
11jaar en Marianne
bestaatinmiddels
Brinkmanheefter destijdsvoorgezorgddat Naturalisin Leidenis
gevestigden nietin Amsterdam.
Bij Naturaliswerkenzo'n 160mensen.Per iaat komener ongeveer
was
250.000bezoekers.De eerstegrotewisseltentoonstelling
'DinoArgentino'of 'KrokodilXL' waren
'Vogelconcert'.
De tentoonstelling
volgensMariannehet meestsuccesvoltot nu toe. Maarde
'Wildebeesten'
die nu te zien is, is nog nietafgelopenen
tentoonstelling
ookheelpopulair.
bedenK,legt Marianneuit dat dit een heel
Gevraagdnaarwiede wisseltentoonstellingen
wordt
procesÉ waarbijveelmensenbetrokkenzijn. Het onderwerpvan dê tentoonstelling
welke
presentatieafdeling.
Hij
bekijK
van
de
directeur
de
adjunct
uiteindelijkbepaalddoor
'Wildebeesten'
het
ideeëngeschiktzijn en uitgewerKkunnenworden.Zo is bijvoorbeeld
en
Naturalis
in
Hilversum.
met'Beelden Geluid'
resultaat
vaneensamenwerkingsverband
filmmaker
vande Nederlandse
Beelden Geluidmakenallebeigebruikvan de filmbeelden
Hugovan Lawick.
is bepaald,danwordtdoorde afdeling
Als het onderwerpvoor een nieuwetentoonstelling
aan het hoofd.Het
met
productie
eenteamsamengesteld een projectleider
en
ontwikkeling
is
voor gezinnenen
leuk
het
bijvoorbeeld
of
teamgaat het ideeverderuitwerkenen bedenK
vast
scholieren.De grootstebeperkingis bijnaaltijdhet budget.Er is een
Het maken
perjaar meteenvast bedragperwisseltentoonstelling.
tentoonstellingsbudget
duurtongeveereenjaar. De startis meestalin novemberen
van een grotetentoonstelling
van hetjaar daaropwordtde nieuwetentoonstelling
aan het beginvan de herfstvakantie
gaat bijnaaltijd
lopentussendoor.Eententoonstelling
geopend.Kleineretentoonstellingen
herfstvakantie.
in
de
starten
altijd
ópenvoor eenvakantiewaarbijde familietentoonstellingen
zijn er veel mensenbetrokkenbij het makenvan eententoonstelling.
een ruimtelijken technisch
I Mariannenoemtde inhoudsontwikkelaar,
de afdeling
grafisch
marketingmedewerkers,
ontwerper,
ontwerper,de
afdeling
dienst,
de technische
educatie,de webmaster,suppoosten,
de winkel,etcetera.Er is een
Íacilitairedienstverlening,
automatisering,
stuurgroepdie controleertof allefasesgoeddoorlopenworden.De
'leescommissie'
leestalletekstendie gemaaktworden Daarnakomen
feitelijkgaanmakenen opbouwen,de vertaleÍs,
tentoonstelling
in
beeld
die
de
de bouwers
dienst,en dergelijke.Om er zekervan te zijn dat eententoonstelling
de audiovisuele
die nieuwetentoonstellingen
resulteeÍtin wat ermeebedoeldis, zijn er klankgroepen
'uittesten'.Zo is er een samenwerking
met de basisschoolde Morskringwaarbijklassenop
En hetzelfdegeldtvoor een groepvisueel
uitnodigingvan Naturalislangskomen.
gehandicapten.

Zoals

legtMarianneuitdat
tot standis gekomen,
naarhoede vezamelingvan Naturalis
Gevraagd
tijdens
is,
bijvoorbeetd
verzameld
van hét museumzelfveel
vroegerdoormedewerkers

.,j

expeditiesdie gemaaKwerden.Toenin die tijd eensde huidvan een girafin Leiden
nogniet hoe die er uit hoordete zienwaardoorhet
aankwamwistende medewerkers
moeilijkwas om hemop te zetten!Nu wordtde collectievoornamelijk
uitgebreiddoor het
gestorvenzijn.De grootstedierenin de
krijgenvan dierendie in dierentuinen
(een
collectiezijnde Noorsevinvis(eenwalvis)en de Camarasaurus
dinosaurus).
Samenwerkingsverbanden
zijn er metalle Leidsemusea,het
in Kopênhagen,
natuurhistorisch
museumin Brussel,het Experimentarium
Beelden Geluidin Hilversum,en door uitwisseling
van tentoonstellingen
bijvooóeeldook met Finland,NewYork,LA en Duitsemusea.
GevraagdnaarMariannesleuksteervaringbij Naturalisverteltze dat dat haareerste
werkdagwas,tevensde eerstedag dat Naturalisopenwas. Er warendie dag meteenzoveel
mensendat de deurenevengeslotenzijn geweest,zó drukwas het!
Ook het realiserenvan de tentoonstelling
met 100.000vlindersvond
Marianneerg leuk.Haarminstleukêervaringis de middagvoor de
openingvan de fototentoonstelling;
toen allesklaarwas en de foto's
hingen,vielenineensallefoto'snaarbeneden!Ze hebbentoeneerst
gezamenlijk
een biertjegedronkenen hebbenvervolgensmet zijnallen
de helenachtdoorgewerkt
om de boelop tijd te Íepareren.Eenandere
minderleukeervaringwas toenspullenvoor eententoonstelling
die vanuitAmerikakwamen
nietdoorde douanemochtenna de aanslagenvan 11 september.
Mariannewerktals projectleider
bij Naturalisen heeftbijvoorbeeld
aan de tentoonstellingen
'DinoArgentino'en 'EÍreem' gewerK.Ze draaitongeveervier projectentegelijk.
MomenteelwordtgewerKaan het opzeftenvan een nieuw'spelcentrum'
in de cinema.
Naturalisbezoekerskunnenfilmskijkenin de cinemaen een paarkeerperdag kunnenze
daarook een quizspelen.Verderwordter gewerKaan een 'NederlandsCentrumvoor
Biodiversiteit'waareen enormeuniekenatuurhistorische
collectiebewaardzal gaan
worden.Om dit te herbergenmoethet gebouwvan Naturaliswel wordenuitgebreid.
Binnenkortkunnenstickersvan honderdenbeestenop de loopbrugwordenbewonderd,zij
staanmodelvoorde collectiedie straksin Leidenzal staan.
gaanziennoemtMarianne
hetvolgende:
Gevraagd
naarwatwe binnenkort
in Naturalis
- eententoonstelling
overde bodemvan Nederland
- het nieuwespelcentrummet interactieve
spellen
- in oktoberkomener dinoactiviteiten
- volgendjaar komter eenwalvistentoonstelling
'Zintuigen'in samenwerking
- de tentoonstelling
met Belgiëen Kopenhagen
Marianneverteltverderdat er groteplannenzijnom volgendjaar flinkte gaanvernieuwen
maarhet hoeen wat is nogeen verrassing.

Tot slot een priisvraaoie
voor iederdie meewil doen:
Bedenkeen leuke naam voor de nieuwetentoonstellingover zíntuigen!
De leuksteingezondennaamzal wordeningebrachtbij het museumen de winnaarhieruan
krijgt twee gratistoegangskaaftenvoor Naturalis!

Melanievan Damme

(onzenieuwerubriekoverhuisdieren)
Dierenmanieren

Kitty
In de zomervan 2006hebbenwij een konijntjeuit het dierenasielin de Stevenshofgehaald.
Ze heettetoen Lucy,maarwij hebbenhaarKiftygenoemdomdathet zo'n lekkerkittigding
is.
Ze was gevondenlangsde kantvan de weg,en naarhet asielgebracht.En wij zochteneen
"gezelschapsdame"
is: hij liepop
voor onzecavia(dietrouwensook een vondelingetje
komen
van wie hij is,
kunnen
zekeredag ineensin onzeachtertuin,en we zijn er nooitachter
dus hij mochtblijvên,hij was van hartewelkom).
KÍttyvoeldezich meteenbij ons thuis.Ze huppeltgezelliglos doorde kamer,klimtoveralop,
duwt haarneustussenje handenwanneerze aandachtwil, begintmet haarvoerbakte
gooienals ze etenwil of als het menuhaarnietaanstaat,en speeltsomstikkertjemetde
cavia(diedaarhelemaalnietsvan begrijpt),hemvoorzich uit schuivendals een zeehond
met een strandbal,zodatze enigetijd als een treintjeachterelkaardoorde kamerlopente
ztgzaggen.
Als ze moe is van al dat spelen,laatze zichlanguitvallenop het kleedonderde salontafel,
rolteen paarkeergenoeglijkover haarrug heenen weer,en valt dan in eenwillekeurige
waarbij
aaienen knuffelen,
houdingin slaap.Of ze komtbijje zittenen laatzichÉrírÍrenlang
je
ze het het lekkerstvindtals haarhelevachtoverhoophaalt.
andijvieeten,waarbijde agapornis(=een
van de dag is het gezamenlijk
Het
ook aanschuift.Dan
soortdwergpapegaaitje)
gegeten,en gebroederlijk
wordter gebroederlijk
gekibbeldom het grootstestuk(dievan de ander
is natuurlijkaltijdlekkerder).
Inmiddelsis Kitty3 jaar,en ze bou\,vtnestjes,
zoalsdat verwachtwordtvan een goedemoeder
Ze sleeptal het stro naaréén
met lentekriebels.
kantvan de bak (wattot grotepaniekleidtbij de
"deman
cavia,dieerophadwillenslapenen als
totaalnietkanvolgen),
in huis"dezeneigingen
maakter een mooirondnestjevan,stoptalle
lappenerindie ze vindenkan,en werkthet
geheelaf meteen ladingharenuit haareigenvacht.De enigedie eringaatzittenis de cavia,
maardai magde pret nietdrukken,hij is na aÍloopaltijdzeer in zijn nopjesmet dat mooie
rondezachtebedje.
Wij zijn heelblij met Kitty,hetgaatgoedmet haar,en ze is heelgelukkigbij ons.
Hooymans
Jacqueline
naar:bbbredactie@gmail.com
Opsturen
Wievolgtmeteenstukjeoveruw huisdier?

lk geefde pendoor aan...
maardezeis sindsenigetijdniet
Ditvondik altijdeenleukerubriekin de Bokkepraat,
hebik de eer hemnieuwlevenin te blazenen
meeringevuld.
Alsjongsteredactielid
pen
wil overnemen
om de rubriekeenvervolgte geven.
ik hoopdat na mij iemandde
bij
en voelenonsvanafhetbeginbetrokken
We wonennu twaalfjaar in de Bockhorst
je
om heen
de wijk.Hetis fijnom goedeburente hebbenen vriendenen kennissen
te hebben.Metveelplezierhebik ookeenaantaljarenin de kindercommissie
gezeten.Helaashebik diverselichamelijke
onderandereernstige
mankementen,
artrosein mijnkniewaardoorik altijdmet een kruUkrukkenloop,en ik gedwongen
Hetluktme echternietom stilte zitten
rekeningmoethoudenmetdie beperkingen.
aante gaandie
om nieuweuitdagingen
en het is voormijaltijdweereenuitdaging
hetredactiewerk.
nogwel binnenmijnbereikliggen,zoalsnu bijvoorbeeld
Naastmijngezinen werk heb ik erg veel hobby's.De meestenzijn creatiefvan aard
pianospelen,lezen).Hetzijn
(onderandereschilderen,
kledingmaken,Íotograferen,
teveelen dus komik aanallesweinigtoe,maardaarkanik meeleven.Er
er eigenlijk
is echteréén hobbydie me in kortetijd zeerlieÍ is geworden,namelijkonzevolkstuin.
naasthet
Al geruimetijd stondenwe ingeschreven
bij het volkstuinencomplex
nauwelijks
en zodoendezijnwe
maarde wachttijd
verminderde
revalidatiecentrum,
praktisch
gaan
weg en bij de
zijn
verder
zoeken.De tuinenbij de begraafplaats
Oostulietpolder
kunje steedsvoor beperktetijd hurenen het is bovendienwel erg ver
weg om tussendoorevenje wortelsen andijviewaterte gaangeven.Zodoende
vandaan.Er
hier2,5 kilometer
Volkstuinvereniging,
kwamik uit bijde Oegstgeester
er warenzelfsenkeletuinendirectbeschikbaar.
wasop dat momentgeenwachtlijst,
We hebbennietlangna hoevendenkenen zijnmeteengestart.lkvind het heerlijk
om,zittendop een krukjein hetzonnetje,hetonkruidte wiedenof om nieuwe
plantjesop te kweken.Ook hetmakenvaneentuinplanis vangrootbelangwantje
kuntnietzomaarallesnaastelkaarzeften;datverdraagtelkaarnieten de grondkan
uitgeputraken.Heteersteseizoenzijnwe daarnognietheelserieusmeebezig
geweest,al kregenwe directvele goedeadviezenvan doorgaansbejaardeen zeer
die altijdgraageen praatjemaken.Ookwordenveelstekjesen
ervarenbuurmannen
plantjesuitgewisseld
waardoorin een mumvan tijdje tuin vol staatmetvan allesen
nogwat.Hetsmaaktook echtbeterdanwatje in de winkelhaalt.lk hield
absoluutnietvan bietjesmaarwe kregeneenaantalkleineplantjesvan
bijvoorbeeld
iemanddusdie hebbenwe in de tuingezeten ze warenechtheerlijk.Ditjaar hebik
zelf meteenvier rijtjesgezaaid!Verderhaddenwe wat veel
courgetteplantengezetwaardoordiversemensenuitde wijkme er
dat ik ditjaar minderplantenmoet
nogsteedsaanherinneren
zetten,ook zij kondengeencourgettemeerzien,en dat ik ze ook
op tijd moetoogsten(dusvoorze een kilowegen)!
Ook het uitproberenvan nieuwereceptenwordtop deze maniergestimuleerden op
de tuinkrijgje ookop dit gebiedvaakgoedeen lekkeretips.Mochtje belangstelling
gewektzijndankunje eensop de websitekijkenvoormeerinformatie:
wrrvw.ow-vol
kstuin.nl.
lk geefde pengraagdooraan "'
Meranievan Damme

Chauffeursbelevenissen
Lachen
de sitevan
Wanneeru regelmatig
onzewijk bezoekt,waarvanhet
nl dan
adresis:www.bbbockhorst.
heeftu vast al een keertjemijn
ook
columngezienen misschien
wel gelezen.In mijncolumnschrijf
ik dingendie ik zo tegenkom
tijdensmijnwerkalstouringcar
maarookzakendie ik in
chauffeur,
het dagelijksleventegenhet lijf
looot.
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Van de weekwas ik onderwegmeteen groepjejongeluien dezewarenwat druk met
praten,schreeuwennaarelkaaren er werdgelopen,wat niettoegestaanis.
Na mijnverzoekom wat rustin de bus,werder na enigeminutengehooraan
gegevenen werd het rustig.Maarhelaashet duurdemaarkort,of ze warenal weer
had.Ook nu weerde vraag
bezigmetdatgenewaar ik ze juist voor gewaarschuwd
gesteldom wat stilteen gelukkigbleefhet nu rustigtot men uitstapteen ja, toenging
het dak er af, zeg maar.
waarze echt
te Wassenaar,
in Meijendel,
Ze kregeneenmiddagje'natuureducatie'
gast
en ik
jongelui
in
de
touringcar
te
heb
ik
regelmatig
want
deze
naaruitkijken,
groep
en
weeropgehaald
babbelwel eensmetze. Na enigetijdhebik dezelfde
naarschool.Hetritjevan de duinennaarhunschoolduurtongeveer
teruggebracht
ze het om mij een beetjebooste krÏgen'
een uur en in dat uurtjepresteerden
Op eengegevenmomentzag ik datéénvande meidenin de busnaarhettoilet
was om gebruiktte
wildegaan,ondanksdat ik verteldhaddat hetnietgeprepareerd
worden.Gaatmenondanksdat er geenvloeistofin het toiletzit tóchgebruikmaken
verzochtom nietnaar
vande wc, dangaatdat netjesgezegd,erg rieken.Nogmaals
het toilette gaanen jawel,men luisterdenieten heefttoch gedaanwat menop de
wc plachtte doen.
Wanneeru bekendbentter plaatseen de smallewegvoorde geestkanhalen
verlaat,danweetu ookdat hetdaarergsmalis en niethard
wanneeru Meijendel
ook geletop de
geredenkanwordendooronderandêrebussenen vrachtwagens,
de wegopkomt,
mij
auto
dus
vóór
een
Wanneer
er
die daarzijn.
snelheidscontroles
zonderuit te kijkenkwamhij tussende bomenuitrijdenvanuiteen opritvanafeen
villa,begrijptu ookdat ik in de ankersmoest.Gelukkigis hetgoedgegaanen zowel
ik aanhet remmenwas
de automobilist
als ik kwamenmetde schrikvrij.Maartenrv'tjl
werd
(ik reednoggeen50 km peruur)hoordeik dat er in hettoiletflinkgescholden
'gvd's'
bushalte
warennietvande lucht.Toenik konstoppenbij een
en de nodige
ik zal u
benik de schadegaanopnemenin hettoileten watschetstmijnverbazing,
gebruikt
paar
en
keer
maarhetwc'tjewas naarmijnideeal een
de detailsbesparen,
die op hettoiletzat hadsnelhaarkleding
Dejongedame
hetstonkverschrikkelijk.
gefatsoeneerd
handen
te wassen,maardatgaatmoeilijkals er
en trachttenoghaar
geenwaterin het reservoir
zit.

Ergbooswashaarreactienaarmij,maarik konechtmijnlachennietmeerinhouden
konaanschouwen.
toenze hettoiletaf kwamen ik haarkleding
De restvan de rit heb ik haarvertelddatze niet zomaar
op eenvan de stoelenmochtgaanzitten,alvorenser
êenstukplasticop de stoelgelegdwas.Verderwas er
voorde leerlingen
dievan
nogeenschoonmaakklus
hettoiletgebruikgemaakthadden,datwas een
onderwijzeres.
opdrachtvande begeleidende
Men kent hetspreekwoord'boontjekomtom zijn
loontje',dit gevalbehoeftgeenverdereuitleg!
Geert

Op eenzonnigedag stapik in de autoen wil goedevriendenin
bezoeken.
VanafhetLuchtmansplein
het noordenvan Nederland
benik,zonderfile in tweeen een halfuurop de plaatsvan
bestemming.
Na de koffiestappenwe in de automet onzevriendenom het
vakantieverblijfvan hunte gaanbezoekenin OostFriesland.
Waoenvan Bockhorst
zijnwe zonder
Gezelligbabbelend
achterin de Landrover
binnengereden.Plotsdachtik weer
dat ik hetmerkteDuitsland
stondeenbord.
thuiste zijnwantin de bermvande smallepolderweg
Zag ik hetwelgoed,en vroegdit ookaan mijnvrouwdie murmeldeietsvan ...niks
gezienhoor.lkvroegmijnvriendevente draaienen eenstukterugte rijden.En...ja
Bovende tekstzag ik laterwel dat
hooreen grootbord met opschriftBOCKHORST.
stond.
er ookGemeinde
die samen
is eendeelvan een paaranderegemeenten
HetplaatsjeBockhorst
"samtgemeinde
Hilkenbrook,
uit Esterwegen,
Nordhiimmling
vormen,bestaande
Breddenberg,
Surwolden natuurlijkBockhorst.
gelegenin eenomgevingvan
is een400jaaroudboerendorp
HetplaatsjeBockhorst
is ontstaanin hetoudeDuitsrond1598en betekent
moeras.De naamBockhorst
"nedeaettingbij beukenhout"In dezeomgevingis het goedtoeven,ondermeeraan
het Bockhorstermeer
wat tevenseen plek is om bij te komenvan alledrukte,prima
vakantiegebied.
Zoalsgezegd,Bockhorstkomtvan de oud-duitsenederzettingbij beukenhout,
terugte vindenzijn.
vandaardat in hetwapende beukenbladeren
rondom,om bijvooóeeldte zeilen
metzijnmerengebied
Eenprimavakantiegebied,
en te vissen.
Zie : http J I www. gemeinde-bockhorst.de/

Smulpaap
Zadeltas
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Gezondheidsrubriek

dietot de familievande
oleracea)is eeneenjarigebladgroente
Spinazie(spinacia
amaranten
behooÉ.
komthet uit zuidwestAziëof hetwestenvan de Himalaya,waar hetdoor
Oorspronkelijk
geteeld
werd.
de Peaen
Zij brachtenhet in de zevendeeeuwvanuitNepalnaarChina.
de Moren(vanuit
Spanje)spinaziein Europa.
In de elfdeeeuwintroduceêrden
groeithet bijnaoveral,met uitzondering
van tropischegebieden.
Tegenwoordig
ingezet
tegen
obstipatie.
Vroegerwerdspinazie
fosfor,
Hetbevateenoxaalzuur(dat
laxerendwerkt),kalium,calcium,natrium,magnesium,
A ,B, C en E.
ijzer,zink,caroteen,provitamine
Spinazieis ook rijkaanluteïneen zeaxanthine.
Dezestoffengaande afbraak van het centraledeelvan het oognetvliestegen.
wordener in Nederland
ongeveer20 soortenspinaziegeteeld.
Momenteel
Doordater vroegeen late soortenzijn,is er bijnahet helejaar doorversespinaziete koop.
soorten:
Er zijndrieverschillende
kleinbladige,grofbladige,en wildespinazie
Dewildespinazieheefteengrillige,dikkeen grotebladvorm
en wordtvooralin Zuid-Europageteeld.
SpinaziekanzowelgekooK,gebakkenals rauwgegeten
worden.
De tekenfilmPopeyepromoottehet etenvan spinaziedatje
er sterken gespierdvan zou worden.
Hoewelgedachtwerddat dit te makenhadmethet hoge
van spinazie,blijkt
dat dit gehaltejuistlaagis.
ijzergehalte
zijn,die
van de voedingsstoffen
Hetzal vooralde combinatie
groente
gezond
maakt.
de
11

Hiervolgenweerenkelerecepten:
Spinaziesoep
250gramspinazie
2 groteuien
20 ml kokos-of sesamolie
1 teentjeknoflook
1,5litergroentenof kippenbouillon
I bosjepeterselieof basilicum
50 gram.fetakaas
nootmuskaat
peper
Zet bouillonop hetvuur.
Snijdde uienin stukkenen hak de knoflookfijn. Fruitde uien metde fijgehakteknoflookin
5 minutenin kokosof sesamolie.Voegde spinazietoe en roerbakditongeveer5 a 10
minuten.Pureerdit metde staafmixersamenmet de feta,basilicum
of peterselie.
Mengdit allesmetde bouillonen brengop smaakmetpeperen nootmuskaat.
Spinazietapenade
50 gramspinazie
25 grambasilicum
100ml sesamolie
2 teentjesknoflook
50 gramfetakaas
50 gramhUttekàse
50 grampecannoten
50 gram pijnboompitten
nootmuskaat
zouten peper
meteenstaaÍmixer
bijnafijn.
Mengalleingrediënten
blenderof keukenmachine
of toostjes.
Dezetapenadeis heerlijkbij pastagerechten,stokbrood
Spinaziecocktail
voor een mooiehuid
1 kopspinazie
1 kopwaterkers
0,5 kop peterselie
0,5 kop groentemix
3 koppensinaasappelsap
of mandarijnensap
Maaksapvan de spinazie,waterkers,
en peterselie.
'l
groente
mix met kopsinaasappelsap
Pureerde
of
mandarijnensap
in een blenderof keukenmachine.
Mengallesappendoorelkaar.
Eeten drinksmakelijk!
Jacqueline
van den Bogaerd
12
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schreefik eenverhaalover
In eenvan mijneerste.columns
aanhet
die regelmatig
eenjongemanin de touringcar,
ï AÀhl.trrtfilï,
pestenwas en daardoordoor mij geweigerdwerd,als
van de leidingheb
vandezebus.Dooraandringen
chauffeur
&1i*e*";J;rx*
nadathijzijnexcuseshad
ik hemweertoegelaten,
Aan heteindvan de
aangeboden
aande anderejongeluiin de touringcar.
rijden
een heelgesprekgehadmet
ik
onder
het
in
Duinrell,
heb
vakantiebezigheden
Tijdensdat gesprekkwamnaarvorendat hij in zijnjongeleventje
dezejongeman.
alsje
(11112jaaroud)al langen veelgepestwas.Waarmee,kunje je danafuragen,
weeten ziet dat dezejongen gewoonals êen echt Haagsopdondertjeer uitzag.Je
ziet somsnietaan de buitenkantvan een kindof volwassene,wat deze mankeert,
psychisch
bekeken.Somsoordeeltmenen denkter het
of anderszins
lichamelijk,
zijnevan. Dezejongeman(toevalligheb ik het ook) heefttwee matenvoeten,door
een geboorteafivijking,namelijkeen klompvoet.Toentertijdmelddeik u dat ik er
naderhand
er nogêensop terugzoukomen.Nu wil ik mijnbeloftevantoen
nakomen.

\Ása&r rKr

hebbenwe allerleimanierenom een
Tegenwoordig
anderhet levenzuurte makendoormiddelvan het
pesten.Pestenkanvia het internet,msn,mail-verkeer,
een smsjeen het oudeen vertrouwdeuitjoelenen
mensennietwat ze
Vaakrealiseren
schreeuwen.
in hetlevenvan eengepeste.Hetwerkt
aanrichten
jaren
nog
door,zelfszo ver dat de bewuste
vaak
persoonhet PTSSsyndroomontwikkeld.
Gelukkigkan
ik er nu redelijkgoedover praten,maarook ik ben
jarengepestop de lagereschoolen de toenmalige
Hoejeje dan
schoolaande Haagweg.
technische
niet
verdrietig,
eenzaam,
voeltis verschrikkelijk
in het
gêhoordweten,niemanddievoorje opkomt,behalvedie eneonderwijzeres
niet
ook
Ookmijnouderskondener nietsmee,ik neemhethendan
lageronderwijs.
kwalijk,wantzij wistentoenook,voordie tijd, nietbeter.Mijn moederzei altijd,geef
ze danookeenopdonderen slaer eensgoedop, maarjuistdatdurfdeje niet,want
je wildealtijdmaarliefen aardiggevonden
worden,hopendedatje danwel eens
groep
in de
mochtniet,wantje konniethardlopenen wat
meekondoen.Meespelen
moestenze metje aan? lk weetvan vroegernog heelveel,regelmatigkrijgik nog
durven
flashbacks.
Er zijnweinigmensendieoverdit onderwerp
zogenaamde
praten,de gepestevan toenvoeltzichvaakschuldigen denktvaakdat ze hêt pesten
Somszitje op visitebijvriendenen of kennissen
overhunzelfhebbenafgeroepen.
Menis doorhundochterof zoonop de
aangesneden.
en wordendezeonderwerpen
gepest
gesteld
ouderwetenze dan nietgoedte
zij
word
en
als
dat hij of
hoogte
handelen.
Hetzelfdemediumalswaarook meegepestkanwordenis nu eenmiddel
je
die er zijnom zoonof
ouder
op de hoogtete stellenvande mogelijkheden
om als
dochterte helpen.Ookde huisartskanhiereencrucialerol in spelen.Hulpis er in
diversevormenen hetis vaakheelmoeilijkom voorhemof haarhetjuistete vinden.
kunneneen helpendehand
therapie,psychologen
Te denkenvaltaan b.v.regressie
EMDR(kijkop hetnetwat het
bieden,eennieuwfenomeenis hetzogenaamde
inhoudt).
I J

Wat ik somshoor,als het onderwerppestenaan de
ordekomt,is ,,achjoh, hetvaltallemaalwel mee",
somsis dat ookwel het geval,niet iedereenkrijgtdoor
hetprobleem
hetpesteneentrauma,maaronderschat
thqerbt,
niet.Wat kunnennu de gevolgenzijnvan de gepestein
zijnof haarleven.lk kanuit eigenervaringputtenen
nietalleswat ik hiernabeschrijf
slaatop mij,ik hoorvan
anderenwat hunis overkomen
en ik hebheteenen
op internet.
anderopgezocht
De gepesteheeftweinigof geenvertrouwenmeerin de
mensen,kanlatereenvormvan bindingsangst
ontwikkelen,gelooftnietdat een andervan hemof haar kan houden,heeftvaakeen
rol in hunlevengaan
vormvanfaalangst.
Ookdranken drugskunneneennegatieve
als gokken,medicijnen
spelen.Maarwatte denkenvan andereverslavingsvormen
die zijnhelehebbenen houwenvergoktheeftin
etc.Laatsthebik iemandgesproken
hetcasinoen nu op straatleeft,gescheiden
en berooid.Zo gaje dusook metandere
ogennaarde daklozenkijkenen bedenkje,dat er achterelkedaklozeeeneigen
verhaalzit. Op de televisiezieje de laatstetijd het spotjemet datjochie(ditventje
komttrouwensuit Oegstgeest)dat roeptom verandering,ik hoopdan ook dat dit
jongen oud.Datmeneensgaatnadenkenover
spotjeietslos maaktbij de mensen,
de gevolgenvan hungedrag.
lk schreefin eenvan mijneerstecolumns,dat ik eenmaatjegevondenhad,wanthij,
hoejong hij danookwas,hadhetzelfdeals ik.Alleenik heballeellendeal mee
gemaakten hij moesthet nogmeegaanmakenen dat stemtmijergverdrietig.
Geert

Kinderfeest

Op zaterdagmiddag
4 juli wordteenkinderfeest
georganiseerd.
Hetthemais Amerika!Hetfeest
Kinderen
wordtgehoudenop het Luchtmansplein.
meenemen
mogeneenintroducé
tegeneen
geringevergoeding.
Hulpen ideeënzijnvan haÉe
welkom.Binnenkort
wordende uitnodigingen
verspreiden nieuweinformatiezal op de websitete
lezenzijn(www.bbbockhorst.nl).

Gezocht:
Secretarisvoor de BBB.
Wij bieden:
Leuknieuwbestuursteam
Bruisende
ideeën
Samensterkstaan
Bel:576í456of mail
secretiarisbbb@gmail.com
I4

Sprookjesvoor managers
De nieuwe kleren van de keizer.
De nieuweklerenvande keizeris eensprookjedat
manager
aangeeftwaarvande hedendaagse
worden.
wakkerligt.Op eendagzal hijontmaskerd
De managerdiezichin de meestdurewoorden
plannenaandraagt,
is diepin
hulten de prachtigste
zijnhartbangvoorontmaskering.
Ontmaskering
Hijweetdat heteigenlijkdoozichtigeklerenzijn,
dat hij ijdelis,
nietkunnenverhullen
die uiteindelijk
'zijn
volk'nodigheeften bangis om
nietweetwat
zijnhandente branden.Hijweetdat hijde
vanzijnplannenaananderen
implementatie
overlaaten metzijnmooieklerenzijngebrekaan
probeertte verhullen.
daadkracht
managerweetdatzijnnieuwe
De narcistische
'totalqualitymanagement'of
dat hij
aankondiging
'coachend
zal gaanleidinggeven'
vanafnu
praatjes
zijn.
doorzichtige
Tochgaatiedereener in mee,omdatze graagbij
hemin hetgevleikomenen graag
Helaasis er in bedrijvenmetdatsoortkeizersvaakgeen
intelligent
willenoverkomen.
vande
kindte vindendat de waarheidzal spreken.En zo zalde ontmaskering
onschuldig
keizertocheensprookjeblijven.
Auteur:CarolineFranssen
Bron:www.CarolineFranssen.nl
tr\ .É r\
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Noostnieuwefotogrofíscheproductenen
dienstenhebbenwij ook eennieuw
innovotieflichtsysïeemvoorïhuis of op uw
werkpfek.Bezoekonze websifeen lees er

olles
over.
www.fotokorenhof.nl
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SUDOKU
Er zijn twee goede
oplossingenbinnengekomen.
Ook dezesudoku is weer een
graadjemoeilijker. Een
uitdaging voor de ervaren
sudoku-ers,

De prijswinnaaris deze keer
geworden:S.J.Anes.
Gefeliciteerd.De cadeaubonvan
€ 5,- komt u tegemoet,

Sudoku met cijfers:

Sudoku met Letters

5

I

z

7

c

o

I
8 I

9
8

4
7

J

7
4
6

u

b

8

f

t
J

u

J

9

I

z

I

z

6

I

r

Letters: c=1, a=2, b=3, i=4,5=!, r=6, 6=/, g;$ gp g=$

Stuurde
vanlinksboven
naarrechtsonder.
Deoplossing
is eenwoordin de lettertabel
9
naarLuchtmansplein
vandevolgende
Bockepraat
oplossing
in vóórdesluitingsdatum
van€ 5,00.
is er daneencadeaubon
envoordewinnaar
Kleinê groepjes:max. 6 cursisten,dus u krijgt
veel aandachten gelegenheidtot vragen siellen.
Individueleaanpak.

Maatwerk com putercu rsus
Windows,Word, lnternet + e-mail,Excel, Powerpoint
EGDL
en Accessbehorentot de mogelijkheden,
gekwalificeerd(EuropeesRijbewijs).Tevens
Fotobewerking.Een dagcursusvan
10 x 11/z
uur of avondcuÍsusvan 7 x2 uur kost € 170,..
Uitermategeduldigeen enthousiastedocenten.
Voorinfoe-mail:Loesde Blok,into@hitenter.nl.
of bel:071-5761456.
Luchtrnansplein
9,2332PPLeiden.
€enbrochure
aanvragen.
U kuntvÍijblijvend
We beginnên half septenber, halÍ ranuari en halÍ apÍil

www"hitenter.nl

mêt dê cuÍsrsgen.
184,
RhÍngeesterstraatweg
De leslocatieis: Administraliecollêctief,
(NetvooóÍ HotelHetWtte Huis)
2342AM Oegstgeest.
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wat rondte kijken.Plotskomt
Eenmanligtop zijn bed in hetziekenhuis
"lk
goed
heb
nieuwen slechtnieuws.Het
de dokterbinnenen zegt
je
goedenieuwsis dat nog 12 urente levenhebt."De manantwoord:
"Oooh,beregoed!Wat is dan het slechteniêuws?"Antwoordde dokter:
"Datik u dat gisterenal had moetenvertellen!"
waar hunjuf ligt.
Jantjeen Tommekegaannaarhetziekenhuis
zegtJantje.Evenlaterkomthij weer naar
lk zal eerstnaarbinnengaan
"Watis er Jantje?",vroeg
Tommeke.
buitenmettranenin zijn ogen.
"Hetis hopeloos...Morgenkomtde juf weerles geven!"
"Er
Twee Belgenziitnaan het vissenin een rood bootje.Zegt de eerste:
"Kom,dan makenwe er nog een
zit een gat in de boot!"Zegtde ander:
gat bij dan kan hetwaterer daarweeruit."
"ZoalsmijnSint-bernard
bestaater geentweedehond!"pochtJan tegen
zijnbuurman.
aan hêm?"
Vraagtzijn buurman:"Watis er dan voorbijzonders
"Hij
Zegt Jan:
brengtme elkedag de krant."
"Nouen?"
Zegtde buurman:
"Maar heb helemaalgeenabonnement!"
Zegl Jan:
ik
Wat krijgje alsje een postduifen een spechtkruist?
en daarbijook nog eensop
Antwoord:eenvogeldie de postrondbrengt
de deurklopt.
Er zit een manaan de bar in een café.Plotskomter een paardbinnen
rennen.Vervolgensspringthet paardop een barkruk.
"Magik gauween cola?",vraagthet paard.
De barkeeperschenkteen glascolain en geefthet aan het paard.
De manaan de bar is metstomheidgeslagen.Danvraagtde manaan
"Nee",zegtde barman,
de barkeeperof dit een normalesituatieis.
"normaal
drinkthijsinas...".

Alex
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Kinderpagina
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Watstaathiervoorgezegde?

18

Vtega ópectaat

9"#br*
EN.RËPARAïIE
\.ERKOOP.
ONDERHOLJD
DEAI-ERVANoA3}|[llul's

CAZETLE

@

opBEn
X &r dÍantên
$GseÍle?Êlaadle
Bis]gltz8n,
S refturcn00fC00llr0s,
tluts$
ffirglazcn,Lonu-dÍlnkslarsn,
Spocltah'lGn,
&slen,Disnilads[,
Rffiíên
5[}{al0l$8nÍe lii[eioÍendG
l0ll u
I00flrl0Ímall8
MhnanÍclJanIoGl
0lamffi$lshI
2332[r HUEII
&FM8ïl.6ït{g8r

OOK VOOIL wi elerkieding
r€€f,ldeding
onde{delen
eecessoir€6
brsrfetshelmen
FN ELFS : f *sver:rkaiagel
sleutelsnatr:}aken

Firmavan POLANEN
MORSWEG174

,@fiL|iliRhUn
rlÈlELr

.--r't!r,r.-

dr.,cËÀÈ.t€

irnÉsgggggggggggggggt
o2s2zz s sr I o. g 62 74

TELÈF€OàI 53134Ct

í

À

#&

s:alon Papillon
Schoonheids
Aahje Noordewierlnnnl, 2324 KP I*iden
op maandagen wijdag.

Werkplaats:
Hoofdsiraai/Hoek Molenstraat
Sassenheim

Tel: 0252-2215 53

Prive:
Sijthofistraat21 2332 PX
Tel:071-531
62 74

Mobiel:
06-54776967

Luchbnanspl.ein14, 2i32 PK I*íden
op tlinsdag en donderdag.
Behandelingenwlgens telefonischeafspraak
Uw schoonhei.dsspecialíste
Jacqueline van den Bogaerd
06 2302t6924
Elke maand leuke onnbiedingen!
Voor meer informatie kunt u ahijd bell.en.

ffi

