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Wandelen door de bomen in de wijk
Waar komt Kerstmis vandaan?
Hulde aan onze moppenkoning!
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Voorwoord
In de eerste plaats kunnen we melden dat
onze website weer volledig operationeel
is. Daar zijn we blij mee, want het nieuws
van de laatste tijd, dat onze wijk betreft,
gaal razendsnel en veroudeft met dito
snelheid. U kunt allen kijken op
www.bbbockhorst.nl. En komt u
regelmatig terug op de site dan ziet u de
allernieuwste feiten.
Bij dit nummer van de
Bockepraat vindt u een A4tje om in te vullen en mee te
doen aan de Opiniepeiling
over de Blauwe Zone die als
proef mogelijk wordt
ingevoerd in onze wijk. Ook bij niet-leden
komt deze peiling in de brievenbus. Wilt u
deze allen invullen, zodat het bestuur
weet hoe de verhoudingen in onze wijk
liggen van voor- en tegenstanders? Voor
actueel nieuws: wr¡¡w.bbbockhorst.nl. Ook
voor achtergrondinformatie. Per gezin
één briefje.

Sint Maarten is weer vol animo gevierd
door de kinderen. U treft een verslagje
aan in deze krant met wat foto's. Met
dank aan de kinderfeestcommissie.
Enkele maanden geleden waren wij onze
spiksplinternieuwe vuilcontainer kwijt.
Gelukkig is het Servicepunt
Woonomgeving dan weer meteen
bereidwillig om een nieuwe in de voortuin
te zetten. En wel meteen al de volgende
werkdag! ln dit krantje meer over dit
Servicepunt. U kunt als burger terecht
voor klein onderhoud aan de openbare
ruimte. Loszittende stoeptegel? Bel het
Servicepunt en onverwijld komt de
Gemeente dit repareren.
De ALV is zeer mager bezocht, zoals u
kunt lezen in het verslag in deze krant. En
het bestuur dreigt onderbemand te
worden! Wij zoeken dan ook met de
grootst mogelijke spoed een

penningmeester en secretaris. Wilt u zich
eerst vrijblijvend oriënteren of zo'n functie
bij u past neem dan contact op met
5761456. Ook is het mogelijk eerst
bestuurslid te worden en daarna verder te
kijken. Wij willen vooral graag een beroep
doen op degenen die hier nog niet lang,
of wat langer, wonen. Wie neemt de
stokjes van Jacqueline en Jan over?

Gezocht:
Secretaris én penningmeester
voor de BBB.
Wij bieden:
Leuk nieuw bestuursteam
Bruisende ideeën
Contact met uw wijkgenoten
Samen sterk staan
Bel: 5761456 of mail
secretarisbbb@gmail.com

Een volkomen nieuwe rubriek is gestart
door Relinde: Bockberichten. Viert u een
heuglijk feit binnen uw gezin, is er een
kindje geboren, examen geweest of noem
maar op, u kunt dit in de krant laten
plaatsen onder de Bockberichten. De
aftrap is deze keer met drie
nieuwgeborenen in de wijkl Mail:
bbbredactie@gmail.com.
Loes de Blok

Inleverdatum uoigende Bockepraat:

Vóór 14 februar¡ 2010
Luchtmansplein 9
bbbredactie@gmai l.com

Van de voorzitter
Sinds de vorige Bockepraat is er weer wat vooruitgang
geboekt in het Rijnlandroutedossier. Er is een mooie
rapportage gemaakt waarin alle varianten zijn
beschreven en financieel doorgerekend. Het lijkt er op
dat de route door Voorschoten en langs de Stevenshof
toch het meeste kans gaat maken. Minister Eurlings
heeft een bedrag toegezegd dat nog niet dekkend is. Er
volgt naast een zoektocht naar geld ook nog een
langdurig onderzoeks- en besluitvormingsproces.
Als de Rijnlandroute langs de Stevenshof komt te liggen,
zal die nog wel wat impact hebben op onze omgeving.
De 444 richting transferium zou moeten worden verbreed, de op- en afritten veranderd en
de McDonalds wellicht wat verplaatst. Het rapport (lntegrale Benadering Holland Rijnland)
zullen we voor de liefhebbers op de website zetten.
De herstratingswerkzaamheden beginnen al te vorderen. Het rondje door de wijk was een
behoorlijke tijd geblokkeerd hetgeen toch wel lastig is voor vrachtwagens en mensen die
de wijk niet kennen. Inmiddels heb ik al de eerste aanmerkingen richting gemeente
gestuurd. Zo waren er wel erg veel bergen met los zand en stenen op de schaarse
parkeervakken en groeide de berg met materialen bij de entree Bassonstraat richting de
glasbakken. Dit is inmiddels al iets verbeterd. Een oplettende wijkgenoot heeft ook
geconstateerd dat de nieuwe parkeervakken geen P-markering meer hebben. Omdat de
Bockhorst een woonerf is, moet er een P op staan om te mogen parkeren. lk heb de
gemeente gevraagd om de P's terug te plaatsen, hetgeen voor een deel al is gebeurd.
Over de opheffing van de buslus is nog geen nieuws.
Een groepje enthousiaste wijkgenoten heeft onlangs
een bomentochtje gelopen door de wijk om te zien
waar nieuwe bomen mogelijk zijn. De buslus leek
daarbij een mooie plek om iets moois van te maken.
Naar de gemeente is teruggelegd of er een ontwerpje
gemaakt kan worden voor die plek en of dat dan eerst
naar de wijkvereniging kan voor inspraak. Elders in
deze Bockepraat een uitgebreid verslag van de
bomenwandeling.
Tijdens dezelfde wandeling werd het idee geopperd om van het grasveldje bij de L.
Elsevierstraat nabij het bruggetje een bloeiend geheel te maken met bloeiende vaste
planten en/of bloemen. lk hoor graag van jullie of dat ook jullie steun heeft, dan kunnen we
dat wellicht als verzoek indienen bij de districtsraad. Graag jullie reactie (voor- en
tegenstanders) naar voorzitterbbb@qmail.com .
Het eerder aangekondigde gesprek met de gemeente over de proef met een blauwe zone
heeft nog niet plaatsgevonden. In tegenstelling met de afspraken heeft de gemeente er

voor gekozen om op 23 november 2009
eerst een inloopavond te houden om de
bewoners te consulteren. Voor ons was
dit een complete verrassing. We hebben
daarom een (boze) brief naar de
gemeente gestuurd over het
communicatietraject.
De gemeente verzamelt de reacties die op
en na de inloopavond zijn ingediend en
gaat daarop eerst broeden. Pas daarna
wordt het gesprek met de
wijkverenigingen aangegaan. Als BBB
zitten we echter niet stil. Wij hebben in de
Bockhorst een opiniepeiling uitgezet om
de verhoudingen voor en tegen een
blauwe zone scherp te krijgen. Wij hebben
al wel gehoord dat om onze wijk heen
(o.a. Muiderkring/Jan Luykenlaan) de
mensen voor een blauwe zone ziin. Mocht
in onze wijk sprake zijn van meer tegen- dan voorstanders, dan bestaat er een verhoogd
risico op parkeertoerisme vanuit die gebieden als zij wel voor een blauwe zone kiezen.

Tenslotte de jaarlijkse ALV die op 4 november gehouden werd. Belangrijkste items van de
ALV waren de bestuurswisseling waarbij Loes en ik formeel benoemd zijn en waar Jan
Verbooy heeft aangegeven het
penningmeesterschap na een
eeuwigheid te willen doorgeven
aan nieuw bloed. lk wil Jan hierbij
in ieder geval danken voor het
gedurende 17 jaar bewaken van
ons (schamele) budget en zijn
inzet voor de BBB. Het besluit
van Jan brengt ons wel in de
positie dat we een te magere
bezetting hebben van de
bestuursposities omdat ook al de
functie van secretaris een tijdje
vacant is. Heb je zin om iets voor
veC¡"¿Is€ctx6
je
handig
de wijk te doen of ben
in het aanboren en beheren van geld, meld je dan nu aan. Tot de volgende ALV kun je
gewoon proefdraaien.

Simon van Damme

Notulen algemene ledenvergadering BBB
Datum: 04-11-2009
Aanwezig: Simon van Damme (waarnemend voorzitter), Jan Verbooy
(penningmeester), Jacqueline Hooymans (secretaris), Loes de Blok (alg. bestuurslid),
Jinny Bassa-Verheij, Elly Bezemer, Geert Jansen.
Afwezig met kennisgeving: Sietse de Boer, Ine van Egmond, Freek de Bruijn,
Henk-Jan Visser.
1. Agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
2. Verslag ALV dd 13-10-2008
Goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2008 penningmeester
Er is in 2008 geen wijkfeest geweest, dus daarvan ook geen kosten en geen
inkomsten.
Grootste kostenpost: de Bockepraat.
De BBB krijgt nog steeds wat Gemeente-subsidie.
N.a.v. achterstallige contributies: Besloten wordt om leden die 2 jaar niet betaald
hebben, na2x aanmanen uit de ledenlijst te verwijderen. Nieuwe wijkbewoners
worden op dit moment niet benaderd voor het lidmaatschap wegens het geringe
aantal activiteiten. Jinny biedt aan om op de flyers voor Sint Maaften wat reclame
voor de BBB te zetten.

4. Kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De
ledenvergadering verleent de penningmeester décharge over het boekjaar 2008.
Van het verslag van de kascommissie is alleen een versie per email ontvangen.
Verkiezing Kascommissie 2009: Geert Jansen stelt zich beschikbaar. Naar een
tweede lid wordt nog gezocht.
5. Begroting 2010
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting voor 2009. Er is geen
wijkfeest begroot.
Mocht er toch een initiatief genomen worden voor een wijkfeest, dan is het eventueel
mogelijk om extra subsidie aan te vragen bij de Districtsraad; daar zijn diverse potjes
voor.
6. Jaarverslag Bockepraat
Verslag akkoord.
Relinde Gaemers begint misschien met een nieuwe rubriek "geboortekaartjes".
De moppenrubriek wordt gewaardeerd
Ine en Melanie B. zijn gestopt.

7. Bestuurswissel ingen
a) Penningmeester:
Jan Verbooy stopt miv heden als penningmeester. Hij heeft de functie 17 jaar
vervuld. Hij blijft nog wel de lopende zaken waarnemen tot een opvolger is gevonden

(betalingen / contributie / subsidie aanvragen) maar is niet meer aanwezig bij
vergaderingen.
b) Secretaris:
Ook Jacqueline is gestopt als secretaris. Een beoogde opvolger moest op het laatste
moment toch afhaken. Jacqueline neemt alleen de ledenadministratie waar.
c) Voorzitter:
Simon van Damme stelt zich beschikbaar als voorzitter. Hij wordt met algemene
stemmen aangenomen.
d) Algemeen bestuurslid:
Loes de Blok stelt zich beschikbaar als algemeen bestuurslid. Zij wordt met
algemene stemmen aangenomen.
De vacatures worden in de Bockepraat gepubliceerd.

8. Website
N.a.v. Art. 28 uit het Huishoudelijk Reglement (over het verenigingsblad) zijn er
werkafspraken gemaakt voor het beheer van de website en de te volgen route voor
ingezonden stukjes. Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten zullen op de
website geplaatst worden. Op de website is een lege pagina beschikbaar voor
reacties en brieven van leden.

9. Rondvraag
Sietse de Boer heeft een brief met een aantal vragen meegegeven aan Geert. Een
aantal daarvan (o.a. over de verkiezing van een nieuwe voorzitter, het Huishoudelijk
Reglement, en bestuurswisselingen) zijn tijdens de vergadering reeds behandeld.
Op een vraag of het weglaten van de letter P op de nieuwe parkeerplaatsen, een
voorteken is van het invoeren van een blauwe zone, antwoordt het bestuur dat men
dit waarschijnlijk gewoon vergeten is. Simon stuurt een e-mail naar de Gemeente.
Sietse uit zijn bezorgdheid over de kosten die een eventuele blauwe zone met zich
mee zal brengen. Hierop ontstaat een discussie over dit onderwerp, waarbij het
volgende wordt opgemerkt :
- Op de laatste bijeenkomst van een aantaljaren geleden was 3/4 van de
aanwezigen tegen de komst van een blauwe zone. De Gemeente adviseerde de
BBB toen om eerst zelf te inventariseren hoe de meningen in de wijk zijn, voordat de
Gemeente iets kon ondernemen in deze.
- Op dit moment is het rustig met parkeren omdat een aantal kantoren leeg staat.
- De laatste Kadernota sprak van de eventuele moqelijkheid tot het invoeren van een
blauwe zone in diverse wijken, waaronder de Bockhorst.
- Er was slechts één week de tijd om te reageren vóór de Raadsbijeenkomst,
waardoor het niet mogelijk was om vóór die tijd nog een enquête te houden onder de
leden.
- De BBB heeft in haar eerste reactie naar de Gemeente toe een eisenpakket
ingediend om (mocht er ooit worden besloten tot een proef met een blauwe zone):
voldoende informatie, een laag tarief, geen bedrijfsparkeerders, en
bewonersconsultatie vóóraf. Het Bestuur is nog steeds met de Gemeente in gesprek,

en er is nog niets beslist. Een reactie op vragen daarover is derhalve nog niet
mogelijk. Waarbij opgemerkt dat genoemde reactie van bet Bestuur aan de
Gemeente geen enkele juridische status heeft. Inspraak is pas mogelijk zodra er
een verkeersbesluit genomen wordt.
- De Gemeente heeft ons verzekerd dat de Bockhorst de laatste wijk zal zijn waar
eventueel een blauwe zone wordt overwogen. Ook de Districtsraad heeft laten weten
dat wij de laatste op rij zullen zijn waarmee in gesprek wordt gegaan.
- Het Bestuur zal t.z.t. alle wijkbewoners informeren over een op te starten
inspraakprocedure.
- Op een vraag of het Bestuur de garantie kan geven dat, zodra er iets nieuws
bekend is, de hele wijk zo spoedig mogelijk geÏnformeerd zal worden, is het antwoord
dat dit direct op de website gepubliceerd zal worden.
De van Ravelingenstraat is niet minder onveilig geworden sinds het plaatsen van de
verkeersdrempels. Ze werken alleen een ietsje snelheidsremmend.
Op een vraag of het Bestuur daar plannen over heeft, is het antwoord negatief.

Op een vraag waarom er zo weinig geÏnformeerd wordt over de bestuursactiviteiten,
wordt geantwoord dat er weinig bestuursactiviteiten zíjn. De Bockepraat is het
medium van de BBB, daar staan samenvattingen in van hetgeen er speelt, maar die
verschijnt maar 1x per 3 maanden.
De voorzitter zegt toe, middels korte mededelingen op de website ca. 1x per 4 weken
de leden op de hoogte te houden van bezigheden en contacten met de Gemeente.
De overige vragen van Sietse zijn dermate veelomvattend, dat het niet mogelijk is om
die ter vergadering te behandelen. Geert zal de brief per e-mail naar Simon sturen,
zodal het Bestuur Sietse persoonlijk antwoord kan geven.
Loes:

- De bomenwandeling staat op de website.
- We hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen aan een kunstproject in
woonwijken. Een verkennende kunstenaar komt praten met bewoners hoe de sfeer
in de wijk is. Zie in deze Bockepraat.
Ellv:
De herbestratings-werkzaamheden verlopen rommelig.
De vrees bestaat dat tijdens de feestdagen het werk wekenlang stil zal liggen, en het
ple ntje achter Lou is Elsevierstr aal nr .2 ll m 22 dan on bere i kbaar zal zijn.
Omdat de bewoners zelf het beste zicht hebben op de situatie ter plekke, adviseert
het Bestuur ze om de gang van zaken zelf nauwlettend in de gaten te houden , en zo
nodig direct de Gemeente te benaderen als de doorgang ergens geblokkeerd wordt.
De Voorzitter stuurt een e-mail naar de Gemeente of de bergen met stenen beter opgestapeld
kunnen worden. En ook of het fietspaadje van de Louis Elsevierstraat naar de dijk zo spoedig
mogelijk afgemaakt kan worden. De Voorzitter stuurt een email naar de Gemeente of
de bergen met stenen beter opgestapeld kunnen worden. En ook of het fietspaadje
van de Louis Elsevierstraat naar de dijk zo spoedig mogelijk afgemaakt kan worden.
i

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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(buiten oe veranhvoordelijkheid van de redactie)

Blauwe zone.
Het gebeurt niet snel dat we een protest laten horen, maar nu is er voor ons een zeer
gegronde reden voor.
Onlangs viel de informatiebrochure blauwe zone van de gemeente in onze
brievenbus. Na het lezen van deze brochure merkten we dat we erg kwaad waren en
nog steeds zijn. Hier klopt helemaal niets van.
Ten eerste wat betreft het parkeerprobleem. Welk parkeerprobleem?? Overdag zijn
er in de wijk veel parkeerplaatsen vrij. Nu de extra parkeerplaatsen erbij zijn
gekomen door herbestrating is het aantal onbezette parkeerplaatsen alleen maar toe
genomen. Dus we hebben overdag helemaal geen parkeerprobleem!
Ten tweede wat betreft het aantal ontheffingen per adres. Maar één ontheffing per
adres! Dan afwachten of we voor een tweede ontheffing in aanmerking komen. Wij
hebben 2 auto's, niet voor luxe maar puur omdat het noodzakelijk is, jammer genoeg.
Indien we geen tweede ontheffing krijgen, waar moeten we op onze vrije dagen of
tijdens vakanties onze tweede auto laten? Wij wonen in deze wijk! Wij vinden dit echt
nergens op slaan!
Wat lijkt het me gezellig als we door de weeks bezoek krijgen. Mag het bezoek elke 2
uur naar buiten om de auto te verplaatsen. ls heel uitnodigend voor het bezoek om te
komen.
Dan nog het financiële plaatje. 30 Euro per jaar moeten we aan bewonersontheffing
betalen tijdens proeftijd. Wat worden de kosten na die tijd? En wat zijn de kosten nu
en in de toekomst voor een 2" bewonersontheffing? Het kan een flinke melkkoe gaan
worden voor de Gemeente Leiden.
En dat terwijl we overdag meer dan genoeg vrije parkeerplaatsen hebben in de wijk.
Wij zijn het dus helemaal niet eens met deze blauwe zone.
Het lijkt ons dat wij niet de enige zijn die er zo over denken, Graag zou ik een protest
willen laten horen naar de gemeente toe. Misschien is een handtekeningenactie een
idee zodat alle bewoners van de Bockhorst die het niet eens zijn met de blauwe zone
zo kunnen laten weten dat ze het niet eens zijn met deze onzinnige maatregelen.
Jan en Joke Bogers
Louis Elsevierstraat 15

Bomenwandeling 25 oktober 2009
De gemeente heeft sinds kort een '1000 bomenplan
bekend gemaakt in Leiden. 1000 extra bomen om de stad
groener en leefbaarder te maken. Via de districtsraad hoor
ik daarvan en trommel een aantal bewoners bij elkaar, om
met elkaar te kijken of de Bockhorst nog wat extra bomen
kan gebruiken. Op de site is het plan ook bekend
gemaakt. Op zondagmiddag 25 oktober om 16 uur
verzamelen we met 10 wijkbewoners en 2 kinderen. Het is
lekker hedstweer met een fijn zonnetje dus het is geen
straf. Gerard van der Klugt, onze wijkbioloog, neemt gewapend met zijn kennis en
bomenboek het voortouw. Geert Janssen maakt foto's van de plekken waar nog wat
bomen kunnen komen. Vanaf het Luchtmansplein lopen we in colonne naar de Hugo van
Woerdenstraat en maken zo een heel rondje door de wijk om weer terug te komen op het
Luchtmansplein. Al met al blijkt na een wandeling van anderhalf uur dat we toch een lijst
hebben met rond de dertig bomen. Sommige om zieke of zwakke bomen te vervangen,
andere als extra. Rondwandelend komen we nog een en ander aan achterstallig
onderhoud tegen en hebben daar ook een lijstje van gemaakt. En wensen voor struikjes
en bloemen en iets klimmends op een derde lijstje. Uiteindelijk gaat dit naar andere
afdelingen van de Gemeente, dus kun je het maar
beter splitsen. De lijstjes en plekken zijn te bekijken
op

bbbockho rst. n l. Dan kzij Ge rard he le m aal
gespecificeerd op kleur, grootte of hoogte van een
soort boom. De deadline om de lijstjes in te leveren
voor 1 november is dus gehaald. Nu gaat de Gemeente
ermee aan de slag en horen we van hen wat
gehonoreerd gaat worden en wat niet. Ook worden
bewoners die mogelijk last zouden kunnen ondervinden
van een nieuwe boom, geÏnformeerd en om toestemming
gevraagd. De bedoeling is dat in maart of april 2010 de
nieuwe bomen geplant worden. Als u hierin
geïnteresseerd bent kunt u onze site in de gaten houden:
www.bbbockhorst.nl. Misschien kunnen we ook een en
ander aan voortgang melden in onze volgende
Bockepraat.
Met dank aan alle 12 wandelaars, die op korte termijn
mee wilden. lk hoorde al geluiden van: dit moeten we
vaker doen.

un¡rw.

Loes de Blok

Sint Maarten 2009
Woensdagavond, 11 november. Vanuit de hele
wijk bewogen gekleurde lichtjes zich naar het
Luchtmansplein toe. Daar bleken het de
lampionnetjes en lampjes van de kinderen te
zijn die Sint Maarten gingen vieren.
Eerst werd er nog even geoefend met de
liedjes. ln groepjes gingen de kinderen daarna
de wijk in, op zoek naar kaarsjes of lichtjes
voor de ramen. De jongere kinderen werden
begeleid door ouders.
Opvallend is, dat hoewel het aantal kinderen in de lagere schoolleeftijd in de wijk
gestaag afneemt, het aantal Sint Maarten adressen op peil blijft. Dit jaar waren er ook
weer nieuwe adressen. Heel leuk.
Sommige "Sint Maartens" waren zelfs bang om
overgeslagen te worden en stonden op de uitkijk
opdat de kinderen niet aan hun deur voorbij
gingen. Wij hopen dan ook dat alle deelnemers
bezocht zijn en mooi zijn toegezongen, want
zonder hen is er geen feest.
Inmiddels is er een heuse babyboom in de wijk
geweest, dus wie weet, hoe druk het wordt, over
een paar jaar...lntussen bewezen twee oudere
jongens met een leuke act dat je niet zo gauw te oud bent om te snoepen.
Met zakken vol snoep en mandarijntjes keerden de kinderen naar huis terug. De
kindercommissie kreeg ook iets: een nieuw commissielid. Haftelijk welkom Mariëtte!

ledereen die heeft meegedaan: bedankt! Volgend jaar hoort u weer van ons.
De Kindercommissie.

Bockberichten
Misschien zijn de slingers voor de ramen als er een kleintje geboren is, u in de wijk al
opgevallen? Of anders de kindenruagens, of misschien soms het huilen van de baby in het
huis naast u? De laatste tijd zijn er aardig wat kinderen in de wijk geboren en het leek ons
daarom leuk om, voor de ouders die dat willen, de geboortekaartjes in de Bockepraat af te
drukken. Nou zijn er natuurlijk nog veel meer familiefeesten te vieren, waarvan u uw
wijkbewoners misschien ook wel op de hoogte wilt brengen. Een bewoner die 50 wordt,
een 25,40 of misschien wel 50 jarig huwelijksfeest, een zoon of dochter die voor de
middelbare school slaagt. Wat het ook is, mail het naar de redactie en wij zorgen voor een
mooie vermelding in de Bockepraat. Hieronder alvast gebooftekaarljes van de maanden
augustus, september en oktober.
Onze zoon is 6 oktober geboren, dus ook zijn kaarlje vindt u hieronder terug. Mochten er
voor de volgende Bockepraat geen familieberichten binnenkomen, dan zal ik wat meer
over Hugo's ervaringen als nieuwe wijkbewoner vertellen. Stuurt u binnenkort
Bockberichten naar mij via bbbredactie@gmail.com?
Relinde Kremer-Gaemers
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Bovenstaand kaartje hoort achter elkaar, dus zijn eigenlijk 4 bladzijdes.
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Bij onderstaand kaartje is de voor- en binnenkant te zien
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Bij onderstaand kaartje is de voorkant en daaronder de binnenkant afgedrukt.
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Dierenmanieren

Kareltje
Als je in een gezelschap zit met poezenliefhebbers, gaat de discussie (tot ergernis van
"niet" kattenliefhebbers) bijna nergens anders over dan over deze eigenwijze, lieve,
vertederende diergroep. leder belicht dan in uitgebreide bewoordingen het gedrag van
hun huisdier,
lk moet bekennen dat ik me er ook schuldig aan maak.

Als ik mijn kat (Kareltje) observeer valt er veel op. lk kan zelfs leren hoe hij met
aanhoudende vriendelijkheid altijd weer zijn zin krijgt.
Jarenlang heb ik het vertederend gevonden maar steeds
meer valt het me op dat aan deze vriendelijkheid ook
zeker een dominante kant zit.
Zo laal Kareltje heel duidelijk merken dat hij niet wil
logeren. Drie keer heb ik hem meegenomen naar mijn
vriend. In de auto begint hij al met blazen en miauwen.
Hij verafschuwt autorijden. Dit heb ik opgelost door hem
niet in een kattenbench te stoppen maar met een veiligheidsriem aan de voorstoel vast
te maken. lk kan hem dan op rustige stukken aaien en dit was o.k. voor hem.
Dan het logeren. Tot mijn verbazing ging het de eerste keer prima. Hij liep het huis
binnen, snuffelde, rook eens aan ziln nieuwe kattenbak en begon zich ijverig te wassen.
Mijnheer had het dus naar zijn zin, dacht ik.
De tweede keer lag er een dikke hoop in het halletje op de bovenverdieping, keurig op
een schoon dekbed.. Dat kan natuurlijk een vergissing zijn maar wel erg vervelend.
ft/aar wat doe je dan als poes als je merkt dat dit signaal niet werkt? Tussen de tweede
en derde logeerpartij heeft hij hier eens rustig over nagedacht. De derde logeerpartij
begon dus als vanouds, ontspannen, lekker op het terras, zich veel laten aaien.
Mijnheer had het naar zijn zin (dacht ik). Maar's nachts, zonder dat hij zich ook maar
één keer heeft laten horen had hij een grote plas gedaan op de bank, een dikke drol op
de bank en tot overmaat van ramp ook een achter de bank.
Dit kan je een ander dus echt niet aandoen dus dit is het einde van zijn logeerpartijen.
Jammer want hij werd erg ven¡vend.
Daarbij is Karel een echte mensenvriend. Als er bezoek komt staat hij al klaar op tafel
om pootjes te geven. Zodra mijn gasten durven te gaan zitten springt hij op schoot.
Opeens is hij helemaal niet meer geTnteresseerd in mijn schoot, die gebruikt hij wel als
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er niemand is. Schoten van anderen zijn vast zachter. Niet iedereen is hier natuurlijk
van gediend en als men maar duidelijk is accepteert hij het "nee" wel..
Leuk is ook om te merken dat elke kat zijn eigen manier heeft om te laten merken dat hij
eten wil. De één miauwt, de ander blijft bij zijn etensbak zitten.
Bij Karel gaat het zo: hij springt op schoot en als hij normaal gesproken gaat liggen, zo
nu niet. Hij blijft staan. In het begin had ik niet door dat dit een spignaal was om eten te
krijgen maar een goede kat blijft volhouden. Hij laat zich niet meer wegjagen. Hij blijft
net zo lang voor mijn voeten lopen of springt op schoot, maar hij blijft staan.
Als je je erg verdiept in katten valt er nog veel van ze te leren, deze eigenwijze beesten
kunnen goed hun grenzen aangeven, wat ze niet willen, laten ze niet gebeuren, het kost
soms even tijd maar uiteindelijk krijgen ze wal ze willen of nodig hebben.

Zelfs de hond Boris pakt hij in. Als deze wil spelen doet Karel mee maar als Karel niet
wil laat hij dat merken door een korte tik op de neus. Boris eet nu uit zijn poot. Ook een
andere hond uit de wijk (Goof) heeft hij van felle kattenjager omgeturnd tot vriend.
Soms slapen ze zelfs in één mand. lk geloof dat ik wel reden heb om trots te zijn op
deze stoere kat van het Luchtmansplein.
Nel van der Put

Advertentie
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Hoe kent u Leiden...
De Bockhorst is een kleine wijk net buiten het centrum van Leiden.
We kijken even iets verder en willen in deze rubriek elke keer een ander
stukje Leiden onder de aandacht brengen

Vijf beelden op een kromme
Al vaak heb me afgevraagd wat de roestende pilaren voor Naturalis voorstellen. Zelf vind
ik ze nou niet bepaald mooi. Van mijn bron bij Naturalis, Marianne Fokkkens die ik eerder
interviewde voor de Bockepraat, heb ik begrepen dat dit kunst is. En tja over kunst valt
nou eenmaal niet te twisten heb
ik begrepen. Maar wat stelt het
nou precies voor en hoe is het
tot stand gekomen?
De vijf pilaren worden ook wel
"vijf beelden op een kromme"
genoemd. Ze zijn gemaakt door
de Leidse kunstenaar Frans de
Wit (1942-2004). Het kunstwerk
bestaat uit 5x2 grote zuilen van
geperst scheepsstaal. De
eerste twee beelden werden
geplaatst in 1999. Om het
verdere project te kunnen
realiseren is de Stichting 5
beelden op 1 kromme
opgericht. Door aanvullende middelen te verkrijgen heeft deze stichting het mogelijk
gemaakt de resterende drie beelden te voltooien. Deze laatste drie zijn in april 2002
feestelijk onthuld.
In een artikel van de nieuwsbank staat het kunstwerk als volgt beschreven:
"De beelden zijn geplaatst op een flauw gebogen lijn over een lengte van 120 meter langs
het kruispunt voor het Museum Naturalis in het talud van de Plesmanlaan. De beelden
verbinden het 17-de eeuwse gedeelte van het voormalige Pesthuis met de 20- ste eeuwse
nieuwbouw van Naturalis. De vijf beelden, die elk uit twee zuilen bestaan, scheppen
samen een ruimte, een stilte voor het museum.
De beelden zijn opgebouwd uit grote stukken geperst scheepsschroot, afkomstig van
scheepssloperij Stolk in Hendrik-ldo-Ambacht. Frans de Wit last stukken geperst staal in
hun ontmoeting aaneen. Zij vormen zich tot zuilen van ingehouden oerkracht. Het zijn
pilaren van golvende stalen abstracties. Variërend in hoogte van 6,5 tot g meter en met
een totaal gewicht van 160 ton verrijzen tien sculpturen twee aan twee als imposante
reusachtige wachters, als rijzige, oude bomen.
ZwaarTe en ruigheid van de roestende scheepshuid voegen zich in ronde, aaibare vormen
met een fluweelzachte en tegelijk sterke uitstraling. Ze verbeelden de kracht en de energie
van de natuur, maar ze gaan ook over een binnen- en een buitenwereld. Want hoe zwaar
en doorwrocht de beelden van De Wit ook lijken, de essentie ervan zit hem niet alleen in
de materie. In wezen is het de lucht, de allesbehalve loze ruimte tussen de objecten
waarmee De Wit werkt.
De eerste twee beelden die langs de kromme zijn geplaatst vormen de poort naar de
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museumtuin en zijn de eerste twee grenspalen langs de weg van Naturalis naar de
historische binnenstad van Leiden. De volgende drie maal twee zuilen op deze kromme
versterken deze functie en verbinden het Pesthuis met de nieuwbouw van het museum.
Door de grootte, de plaatsing, de kleur en de textuur passen de beelden bij Naturalis
Ze sluiten aan bij de gevels van het museum en contrasteren daar tegelijkertijd mee:
verlicale lijnen tegenover horizontale lijnen van het
gebouw; gecorrodeerd staal tegenover de gepolijste
museumgevel. Zo venruijzen de beelden naar de
architectuur van Naturalis alsook naar de
museumcollectie binnen, het verhaal van de natuur.
Ook sluiten de vijf beelden harmonisch aan bij het
robuuste, historische Pesthuis.
Geworteld in hun omgeving wekken ze de indruk er
altijd al te zijn geweest en er ook altijd te zullen
blijven. De beschouwer wordt geraakt door de
zuiverheid, de helderheid en de diepte van dit
kunstwerk."

Uit informatie van het ministerie van VROM begrijp
ik dat het ministerie destijds twee kunstopdrachten
heeft verleend ter gelegenheid van de nieuwbouw
van Naturalis. Een opdracht is verstrekt aan Giny
Vos die het kunstwerk heeft ontworpen op de gevel
van de depottoren (zoals eerder in de Bockepraat is beschreven). De andere opdracht is
verstrekt aan Frans de Wit die dus deze beelden heeft ontworpen.
Het moge duidelijk zijn dat deze roestende pilaren niet zomaar een hoop schroot is. Maar
of ik het met deze informatie nou mooier ga vinden......?

Melanie van Damme

Gezocht: vierde redactielid
voor de Bockepraat
Houdt u van schrijven en/of het
opmaken van stukjes?
Cursus Word op kosten van de
BBB.
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Interview met Klara uit de Hoge Mors
Sinds februari is in de Hoge Mors Klara van Leeuwen komen wonen. Sinds september is
zij, naast haar werk in een kinderdagverblijf, een eigen bedrijf begonnen in fotografie.
Zij beoefent het fotograferen zo vol enthousiasme dat wij de bewoners van de Bockhorst
hierover iets meer willen vertellen. Ze vindt het erg leuk om in onze wijkkrant te komen.
Hier een portret van Klara:
Klara is 26 jaar en fotografeert al sinds haar 1 1" jaar. Haar
eerste camera heeft zijvan de zegeltjes bij de SRV man
gespaard, zij moest daar zelf nog Fl. 2,50 bijleggen.
Niemand was meer veilig voor haar fototoestel, iedereen
werd op het plaatje gezet.
Vanzelfsprekend was dat zij een opleiding ging doen om
zich verder te bekwamen in de fotoorafie. Na haar studie is
het lange tijd echter een hobby gebleven, maar omdat zoveel mensen een beroep op haar
deden als fotograaf heeft zij de stoute schoenen aangetrokken en heeft zich in laten
schrijven bij de KvK om een eigen bedrijf te starten.
In haar eigen huis heeft zij een heuse studio ingericht.

Zij geniet van het maken van rapporlages maar zeker ook van portretten, zowel van
volwassenen als kinderen, het ontroert haar als mensen foto's op komen halen en bijna
niet geloven dat ze zo mooi op de foto's staan. Ze merkt dat dit het zelfvertrouwen van de
mensen vergroot.
Sinds het starten van haar bedrijf wordt ze echt overal voor gevraagd, bijvoorbeeld een
foto van een koe voor boven de bank. Niet makkelijk omdat alle koeien ervandoor gingen,
alleen de stieren bleven nieuwsgierig staan. Ook een projectontwikkelaar vroeg haar om
gebouwen te fotograferen.
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Vooral kinderen vindt ze leuk om te fotograferen. Naast het fotograferen is zij namelijk
pedagogisch medewerker bij een kinderdagverblijf waardoor ze feeling heeft om met
kinderen om te gaan.
Leuk om met haar gesproken te hebben . Ze laal graag haar foto's achter voor ons
wijkkrantje.
Bedankt Klara.
Nel van der Put
Website : www. kvlfotograf ie. nl
Mailen : info@kvlfotografie. nl
Telefoon: 06-26986832

Advertentie

Kleine groepjes: max. 6 cursisten, dus u krijgt
veel aandacht en gelegenheid tot vragen stellen.
Individuele aanpak.

Maatwerk com putercu rsus
Windows, Word, Internet + e-mail, Excel, Powerpoint
en Access behoren tot de mogelijkheden. ECDL
gekwalificeerd (Europees Rijbewijs). Tevens
Fotobewerking. Een dagcursus van
10x1Vz uur of avondcursus van 7 x2uur kost € 180,-.
Uitermate geduldige en enthousiaste docenten.
Voor info e-mail: Loes de Blok, info@hitenter.nl.
Of bel: 071-576'1456.
U kunt vrijblijvend een brochure aanvragen.

We beginnen half september, half januari en half april

met de cursussen,
De leslocatie is: Administratiecollectief, Rhijngeesterstraatweg
2342 AM Oegstgeest. (Net voorbij Hotel Het Witte Huis)
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De liefde
Wanneer men de ogen
goed open houd, dan
fr
zie je van alles om je
ü'
heen gebeuren. lk loop
graag in de natuur en kijk graag naar allerlei films
over de natuur. lkzelf belijd geen geloof, maar
respecteer een ieder in zijn of haar geloof. Sommigen zeggen dat de natuur geschapen is
door God en anderen zeggen weer dat het ontstaan is door o.a. de evolutie theorie, die
Danruin aanhangt. lk vind het vooral gewoon mooi. Wij zijn als mens ook een onderdeel
van deze zelfde natuur en hebben ook naar mijn idee bepaald gedrag, dat is ingegeven
doordat we een onderdeel zijn van deze zellde natuur. Daar horen natuurlijk allerlei zaken
bij om te overleven, zoals eten, drinken en ons voortplanten, om de soort in stand te
houden.
Er valt veel te lachen en te ontdekken in de natuur van ons
mensen en daarom is de aanhef van dit schrijven ook, de liefde.
Het is ondeftussen wel bekend bij de meeste lezers dat ik in
mijn werk veel met schoolkinderen te maken heb, in alle
leeftijdscategorieën.
Enige weken geleden werd mij gevraagd door de planning van
het bedrijf of ik een groep met kinderen, die ik weinig of nooit
vervoerd had, van school naar huis te brengen. Het waren
Franstalige jongelui en dat is nu net niet de taal die ik beheers,
maar goed, ik hoef alleen maar te rijden en niet met hen te
praten. Het ritje begon in Scheveningen en eindigde in Voorhout. De eerste kinderen
waren al uitgestapt en ik moest van Den Haag nog naar Voorhout en dat is dan nog zo'n
30 minuten rijden.
De twee laatste jongelui in de leeftijd van zo'n 15 jaar
zijn van het mannelijke en vrouwelijke geslacht en
waren bij aanvang van de rit al gelijk achterin gaan
zitten. Bij een kruispunt in Wassenaar had ik wat
oponthoud en stond even te wachten voor de
verkeerslichten aldaar. Nu heb ik een spiegel in de bus
hangen om de passagiers in de gaten te houden, maar
waar die twee jongelui nu warén, ikzag ze niellZe
waren ook niet uitgestapt dus ze moesten er nog
zitten. Maar het verkeer reed weer en ook ik moest me weer bezig houden met andere
zaken. Na enige tijd reed ik de A44 af en stond in de file voor het stoplicht en op dat
moment hoorde ik achter mij allerlei vreemde geluiden en ben ik toch eens gaan kijken wat
er achterin de bus gebeurde. Deze twee jonge mensen waren bezig met dingen die je
eigenlijk tussen de lakens behoort te doen. Ze waren nog aangekleed, maar je hoefde
niets aan de verbeelding over te laten. Wat mij wel opviel was dat ik van elk van hen een
hand miste, waar die nu gebleven was? Graag had ik hen verder dat laten afmaken waar
ze mee bezig waren, maar ik was ook al bijna bij het eindpunt, dus helaas. Het is niet
anders. lk heb hier naderhand melding op de school van gemaakt, wat de school er verder
mee heeft gedaan, ik weet het niet, maar dat zijn mijn zaken ook niet. Wel heb ik
naderhand met mijn collega Johan er over gesproken, hij vervoert deze gasten elke dag
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en hij wist mij te melden, dat het bij hem ook al een keer gebeurt was. Ook dat is een
onderdeel van de natuur waar wij deel van uitmaken.
In de groep met jongelui die ik elke dag heen en weer breng van huis naar school zitten
twee zusjes van 14 en 16 jaar en zij komen van oorsprong uit Zweden. Ze spreken
vloeiend Engels, de een is altijd op tijd in de bus en de andere is meestal te laat en moet ik
regelmatig waarschuwen. De ene die altijd het laatst aankomt is ook de oudste en zij is
naar mijn bescheiden mening ook erg makkelijk in haar doen en laten. Haar jongere zusje
is veel serieuzer en is ook een bescheiden meisje.
Afgelopen weken was mij opgevallen dat de oudste zeer regelmatig
als eerste in de bus plaatsnam en dat ze ook beter en netter gekleed
was. Ook lachte ze veel meer en was erg vrolijk, Op een gegeven
moment zaT er ineens een nieuwe en zeer modieuze bril op haar
neus en ook het sms verkeer op haar mobieltje was druk en duidelijk
te horen. Ook haar zusje lachte af en toe wat schalks en ik maar
denken. Tot ik's middags op school aankwam, alle jongelui zaten al
in de bus en ik de oudste van de twee zussen nog miste. Wanneer ik
wegrijd en niet alle jongelui in de bus zitten, dan hebben ze pech en
moeten ze opgehaald worden door pa of ma of nemen het openbaar
vervoer. lk moet er dan wel even bij vertellen dat de allerjongste kinderen door een
leerkracht naar de bus gebracht worden en zodra ze in de bus zitten ze er niet meer
uitmogen tot ze thuis zijn. Tijdens het wegrijden en dat gaat onder het toeziend oog van
iemand van Brouwer's tours, zag ik de oudste van de twee hard naar de bus toelopen om
toch nog mee te kunnen. Ze had geen excuses voor het te laal zijn, maar de volgende dag
was ze wel op tijd. Sinds twee dagen weet ik wat er aan de hand is (al vermoedde ik het
wel!). Ze is tot over haar oren verliefd en om nu niet het risico te lopen dat de bus vertrekt
zonder haar, staat ze nu vóór de bus afscheid te nemen van haar vriendje. De andere
jongelui in de bus hebben daar zo hun gedachten over, maar dat stootl haar niet, want het
heeft wel zo zijn voordelen, je bent niet zo gauw meer te laat en hoeft daardoor ook niet te
zoeken naar alternatief vervoer.
Advertentie
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Wijken voor Kunst
Wijken voor kunst wil het culturele klimaat in de wijken van de stad versterken.
Daarvoor worden bestaande culturele activiteiten en initiatieven in de wijken
ondersteund en worden nieuwe plannen ontwikkeld en in gang gezet.

Vanaf september j.l. startten kunstenaars als 'creatief verkenners' in vier Leidse
districten. Jennefer Verbeek en Sanne Dresme (Peen en Ui), Adriaan Nette, Geert
van der Velden (Fields of Wonder) en Lotti Hesper gaan de komende maanden op
zoek naar de verhalen, activiteiten, initiatiefnemers, gebeurtenissen, culturele
krachten, talenten en ontwikkelingen die van belang zijn voor het culturele leven in
de Leidse wijken. Lotti Hesper wordt de "verkenner" van o.a. onze wijk de Bockhorst.
Hun verkenningen geven richting aan de ondersteuning en ontwikkeling van
activiteiten en projecten. Zo kunnen kansen optimaal worden benut voor een
programma dat verbindingen legt tussen de afzonderlijke wijken, tussen de wijken en
het centrum van de stad, op de korte en op de lange termijn.
Marjan van Genryen is de projectleider van Wijken voor Kunst.
lk heb in oktober een zeer plezierig gesprek mêt haar gehad.
Zij benadrukte dat er bijvoorbeeld een mooi kunstwerk kan
worden aangevraagd voor in onze wijk, maar dat het vooral
gaat om het stimuleren van het sociaal-culturele klimaat onder
andere hier in de Bockhorst. Te denken valt om akls
wijkbewoners samen met Lotti Hesper een Festival in de wijk
te organiseren in plaats van het teloor gegane wijkfeest. De
bedoeling is het dat na de drie jaar die voor het plan staan, de
wijkbewoners dit zelfstandig kunnen overnemen.
Wijken voor kunst is een initiatief van Fonds1818 en het H.L.
Druckerfonds. Het project is gestarl in het voorjaar van 2009,
duurt drie jaar en wordt mede ondersteund door de Gemeente
Leiden met een bijdrage uit het landelijke Fonds voor
Cultuurparticipatie.
Lotti Hesper wil graag met zoveel mogetijk wijkbewoners
praten, of u ideeën heeft voor verbetering van ons wijkklimaat.
U kunt zich melden bij bbbredactie@gmail.com om eens
vrijblijvend met haar een gesprek aan te vragen.
Loes de Blok
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lk geef de pen door aan...
lk, Teuny Dibbits, kreeg de pen door van Melanie

van Damme. Dat vind ik een hele eer.
lk ben één van de mensen die wel eens courgettes van ongeveer een kilo krijgt uit het
volkstuintje van Melanie en Simon. Daar kun je heel lekkere soep van koken!
lk woon in de Hugo van Woerdenstraat met Ruud en onze twee meiden. Toen we 13
jaar geleden naar een nieuw huis zochten, met één kind in mijn armen en één in mijn
buik, zei ik tegen de makelaar: deze moet het worden, bied de vraagprijs maar. lk zag
mijn kinderen al spelen op het straatje voor ons huis.
En gespeeld hebben ze. Op straat voor ons huis, in de bosjes achter de Hugo van Woerdenstraat,
in de speeltoestellen op het Luchtmansplein, en op de schommel in ons voortuintje. Ze ziin nu
bijna 13 en 1 4 jaar oud, en ze groeien me voorbij. Als ik ze nu naar buiten schop, gaan ze wel
eens naar het basketbalveldje aan het eind van de straat.
lk vind dat ik in een fijne buurt woon. lk voel me rijk met dierbare mensen om me heen, waar ikzo
naar toe kan lopen zonder jas aan. En waar ik via de achterdeur naar binnen kan. (Die van ons is
helaas niet vanaf straat toegankelijk.)
Elke week ga ik lopen met Moniek, die een eindje verderop op het Hugo van
Woerdenplein woont. In de duinen of op het strand. Vanaf ons huis is het maar vijf
en een halve kilometer naar de watertoren aan de Cantineweg in Katwijk. Als je daar
's zomers tegen de schemering de duinen in gaat, krijg je prachtige
nachtegaalconcerten.
Soms lopen we ook uit huis naar het Valkenburgse meertje. Linksom tot waar je niet
verder mag. Waan je je ook in één of ander natuurgebied. Of, als het 's avonds al
vroeg donker is, lopen we de stad in, elke keer weer een iets andere route. Leiden is mooi.
lk werk bij het Opvoedbureau in de stad. Ouders kunnen daar terecht
met vragen over het opvoeden van hun kinderen. Het is de mooiste
baan die er bestaat. De spreekuren ziin op verschillende plekken in de
stad. lk kan alles op de fiets doen. Op die fiets zit een tellertje. Die zet
ik maandagmorgen op nul. En dan gaat hij snorren: met een beetje
geluk heb ik er dinsdagavond nadat ik naar mijn popkoor op de
Herenstraat ben gefietst, al 30 km. op staan.
Een half jaar geleden zijn mijn schoonouders verhuisd uit Noord
Brabant naar een verzorgingshuis in Voorschoten. Dat geeft een heel andere band. Gingen we
eerst maar zo nu en dan een dagje met trein of auto naar ze toe, nu gaan we iedere week, in
wisselende samenstellingen. De kinderen fietsen soms ook alleen naar ze toe. Even naar oma om
een lekkere koek te scoren of om het mutsje te halen dat ze voor me heeft gebreid. Of om oma te
leren e-mailen.
lkzelf fiets er ook vaak heen (opbrengst op het tellertje: 13 km.), langs het spoor vanaf de Vink
naar station Voorschoten. Even een bakkie koffie.
Melanie zei da| ik in dit stukje iets over mijn hobby's kon schrijven. lk vroeg mijn
kinderen 'wat zijn mijn hobby's eigenlijk?' . Zij zeiden'zeuren tegen je kinderen'. Daar
hebben ze ook gelijk in. Je kunt nou eenmaal niet bij het Opvoedbureau werken
zonder zelf geregeld goed te zeuren tegen je kinderen.
Maar als ik teruglees wat ik net heb geschreven, lijkt het wel of sporten mijn
hobby is. En dan ga ik ook nog twee keer in de week naar Vrouwfit, waar ik de
halve wijk, de dames dan, tegenkom.
Toch zie ik sporten meer als een noodzakelijk kwaad. Het fijne is dat je je erná
zo lekker voelt. En, heel belangrijk, dat je dan weer een beetje extra van die
lekkere courgettesoep - met veel room - kan eten. Doe mij nog maar zo'n
reuzencourgette!
Teuny Dibbits
lk geef de pen door aan... Freek de Bruijn!
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GEZONDHEIDSRUBRIEK nr. 4

Granaatappel
De granaatboom of struik kan wel 6 meter hoog worden. Als de
boom bloeit, draagt hij prachtige rode bloemen. Zodra deze zijn
bevrucht, beginnen de granaatappels te groeien.
De vrucht van de granaatappel is rond en heeft de grote van een
grapefruit.Door zijn geelbruine, geeloranje of donkerrode kleur lijkt
het wel een combinatie van een appel en een grote ui.
De leerachtige schil beschermt tegen de zon, waardoor de vrucht
maandenlang sappig blijft. De vrucht bevat, net als de citrusvrucht, grote cellen.
Elke cel bevat een pitje van ongeveer 3 mm. De pitjes zijn ingebed in een soort gelei,
zoals de pitjes van een tomaat. Bovendien bevat de vrucht veel vellen en vereist het eten
eryan een zorgvuldige pel methode.

Oorsprong Vijfduizend jaar geleden kwam de granaatappel al voor
Perzië, Pakistan en Egypte.
lran, het vroegere Perzië, is nog altijd de belangrijkste producent.
Tegenwoordig komt de granaatappel ook uit Turkije en Spanje.
In Spanje is er zelfs een provincie naar vernoemd, Granada
en je hebt zelfs een Caribisch eiland Grenada.

in

Symboliek
ln het oude China beschouwde men het sap van de granaatappel als geconcentreerde
levenskracht die onsterfelijkheid verleende.
De legende verlelt zelfs dat de boom in het paradijs stond.
Granaatappels staan, vanwege hun vele zaden, symbool voor vruchtbaarheid.
Zo zijn er afbeeldingen van een granaatappelboom gevonden op grafschilderingen van
Egyptenaren.

Gezondheid
Het drinken van granaatappelsap heeft een gunstige invloed op het
verlagen van het cholesterolgehalte en behouden van een gezonde
bloeddruk. De zaadjes en blaadjes bevatten stoffen die helpen
bij hormonale problemen van menstruatie en overgang.

Eigenschappen

Het verouderen van de huid is een proces waar iedereen vroeg of .laat mee te maken
krijgt.
De veroudering van de huid begint al vanaf het dertigste jaar. Hoe snel dit proces verloopt,
ligt wel aan de levenswijze, gezondheid en erfelijke factoren.
De olie uit de granaatappel wordt om de volgende eigenschappen in huidproducten
gebruikt:
-bestrijden van vrije radicalen
-egaliseren van de teint
-regenereren van de huid
-ondersteunen van de collageen(versteviging) productie
-natuurlijke bescherming tegen UV straling.
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Kort en bondig kunnen we zeggen dat de granaatappel een zeer gezonde vrucht is waar je
niet alleen smakelijk van kunt eten, maar ook heerlijk gebruik kunt maken van zijn olie in
parlums en lichaamsverzorgende producten.
Hier volgen een aantal recepten:

Granaatappelsmoothie
- sap van 2 granaatappels
- 2 stuks kakifruit in stukjes
- sap van 6 sinaasappels voor garnering
Pureer de ingredienten en schenk deze heerlijke vitamine drank uit over 4 glazen.
Verdeel over elk glas 2 theelepels granaatappelbesjes.
Salade
- 200 gram verse gemengde salade
- 50 gram walnoten
- 50 gram pijnboompitten
- 100 gram walnotenkaas of feta in blokjes
- besjes van de

granaatappel

Dressing
- 2 eetlepels walnotenolie
- 1 eetlepel olijfolie
- sap van een citroen
- 1 eetlepel heldere honing
- vers gemalen peper en zout

Hak de noten fijn en verwarm ze samen met de pijnboompitten een paar minuten in een
droge koekenpan.
Snijd de walnotenkaas of feta in kleine stukjes.
Verdeel de sla over borden en versier de sla met granaatappelbesjes, walnoten,
pijnboompitten en kaas. Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en schenk het
over de salade.

Granaatappelcakejes
- 230 gram zelf rijzend bakmeel
- 200 gram rietsuiker
- 230 gram zachte boter

Glazuur
- 500 gram poedersuiker
- 2 eetlepels oranjebloesemhydrolaat
- 2 eetlepels granaatappelbesjes

- 4 eieren
-1 eetlepel oranjebloesemhydrolaat
- 1 snufje zout
Venruarm de oven op 1 75 graden.

ZeI18 papieren vormpjes in muffinbakplaten of cakevormpjes.
Klop alle ingrediënten 2 tot 3 minuten door elkaar tot een goed beslag.
Schep het beslag in de vormpjes. Bak de cakejes in 20- 30 minuten.
Zeef voor het glazuur de poedersuiker en voeg al roerend de oranjebloesem hydrolaat toe
tot het een smeerbaar mengsel is. Versier de cakejes met glazuur en granaatappelbesjes.

Tip
Oranjebloesem hydrolaaat kan ook vervangen worden door granaatappelsap of andere
vruchtensappen.
lk wens iedereen veel kookplezier en fijne feestdagen toe.

Jacqueline van den Bogaerd
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Op vakantie om schapen te trainen?
Op een zondagmorgen heel vroeg in de
ochtend stappen we in de vol geladen
auto om te vertrekken naar Engeland via
Duinkerken. Duinkerken-Dover is maar
twee en een half uur varen en relatief
goedkoop om onze plaats in Engeland te
bereiken. Bij Londen zoeken naar de M4
richting" het westen" om uiteindelijk te
belanden in Compton Bassett bij familie.
Overigens ook de woonplaats van Robbie
Williams.
ln de tweede week van ons verblijf begint het feest: Shetland schapen trainen! In de
wei lopen 64 Shetland schapen, waarvan een aantal ooien met lammeren die in het
vroege voorjaar geboren zijn, en die lammeren zijn aan de beurt om prijzen te gaan
winnen op een grote schapenshow in Newbury.
De lammeren zijn nog zeer gehecht aan moeders aanwezigheid dus dat gaat wat
worden als ze van elkaar gescheiden worden om ze te trainen, want lammeren hoe
leuk ook om te zien, zijn bang. Het is wat anders als een pas geboren lam wordt
grootgebracht met de fles, waarbij veel contact is met de mens waardoor het later
makkelijker te benaderen is en zelfs naar je toekomt als je het land inloopt. Maar de
door mij te trainen lammeren zijn beslist niet mak.
Typisch Shetland.
Shetland schapen zijn kleine compacte dieren en zijn aangepast aan het leven in vrij
barre omstandigheden in heuvelachtig landschap.
De oren zijn klein en staan vrij achter op het hoofd, hebben vrij dunne poten en de
staart is klein, breed aan de basis en bij het eind uitlopend in een punt.( 10 tot 15 cm)

Afgezien van het specifieke staartje is het
belangrijkste kenmerk de goede kwaliteit
van de wol, vrij zacht en fijn, voor breien
en vilten. In vele kleuren zijn de schapen
soms te zien en ook nog eens met
vlekken, strepen of spikkels, waarbij we
elk type met een naam duiden(er zijn wel
70 namen voor type en kleuren) De
Shetland schapen zijn niet gevoelig voor
ziektes. Het vlees is kruidig van
uitstekende kwaliteit en vooral niet vet.
Eerst maar eens de schapenhond vragen te helpen met het binnen halen van de
schapen, en dan beginnen met het trainen van de Shetlands.
fMet de hond het weiland in waarbij haar baasje middels commando,s Poppy (naam
van doggie) de schapen bijeen drijft. De schapen vliegen als het ware naar binnen, in
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een speciale buitenstal met een aantal door hekjes gescheiden compartimenten om
zodoende schapen die je nodig hebt binnen zo'n compartiment op te sluiten.
Dat gaat relatief makkelijk met ooien met lammetjes. Als je de moeder te pakken hebt
en wil plaatsen in een ander compartiment volgen de lammeren vanzelfen om die
lammeren gaat het. Er zijn er zeven geselecteerd om naar de show te gaan en zullen
dus moeten leren om netjes aan een riem te lopen, en daar zit de clou....hoe laat je
dat gebeuren! Wel, met veel geduld het lam meevoeren aan zijn koptouwtje. Blèren
dat kunnen ze, ze zien moederschaap niet meer en dan kan je lang wachten tot het
lam weer gaat staan, want ze gaan liggen, springen om weg te komen, en willen je
niet volgen. lk denk als je wat voorover staat dalze zo over je heen kunnen springen,
zeg maar "bokje springen".

Deze training wordt zoveel mogelijk iedere dag gedaan, maar je moet altijd alert zijn
om dat deze jonge dieren snel gestrest zijn en daardoor behoorlijk ziek kunnen
worden, en duurt dit dan wel 14 dagen voordat de lammeren gewend zijn om aan
een riem te lopen. Bij een aantal lammeren hebben we het moederschaap gewoon
mee laten lopen, zonder riem, zij volgt toch het blèrende lam overal waar je ook maar
naaftoe loopt,
Zalerdag middag de trailer voorzien van vers stro (dikke laag om de p en de p op te
vangen) en klaar gezet om te laden. Uiteindelijk vier lammeren en één wat ouder bok
meegenomen naar de show in Newbury.
En dan de show! Gehuld in een helder witte overjas(zoals de slager die heeft) en dat
is verplicht in Engeland, lam aan de riem en met 5 anderen in de arena. De Judge
kijkt lang naar de dieren zonder dat er iets gebeurt, en dan komt hij of zij langs en
controleert de wol, de tanden, de oren en zijn bouw en hoe het beestje staat is ook
nog belangrijk. Stukje lopen met het lam zodat de Judge kan zien of het beestje niet
hinkelt. Nog een ronde kijken en voelen aan de schapen en dan het spannendste
ogenblik......de Judge gaat naar de assistent en overlegt wat, neemt de rozetten
over van hem en gaat voor de troep staan. Wie is eerste, wie tweede? enz. enz.

Alle moeite wordt beloond en ontvang onder applaus de tweede prijs met een Ewe
Lamb en een persoonlijke prijs als "Novice Handler" van de Shetland Sheep Society.

Alles over The Shetland Sheep Society is
te zien op www.shetlandsheepsocietv.orq.uk

Smulpaap Zadeltas

25

Servicepu nt Woonomgevi ng
Bij het Servicepunt Woonomgeving kunt u terecht voor een afspraak met de
grofvuillijn of met vragen en opmerkingen over de woonomgeving en het beheer
daarvan. Denk aan groenonderhoud, bebording, onleesbare straatnaambordjes,
bestrating en het schoonhouden van de openbare ruimte.

Losse stoeptegel?

Vuil op straat?

Omgewaaide boom?

Bel het servicepunt: Telefoon 071 - 516 5501, maandag Vm vrijdag van 7.30 - 17.00
uur. E-mail: woonomgeving@leiden.nl
Dus als er ergens in Leiden iets mis is in de openbare ruimte, dan kunt u dat melden
bij het Servicepunt Woonomgeving.
Indien u vindt dat het servicepunt uw klacht niet voldoende heeft afgehandeld dan
kunt u contact opnemen met de Districtsraad Mors via e-mail mors@districtsraden.nl

Adveñentie
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Spelletjesavond.
Begin dit jaar stond er in de Bockepraat een stukje van Mieke
van der Put dat zij een spelletjesavond wilde organiseren. We
konden ons bij haar aanmelden.
Dit sprak me meteen aan. lk speel altijd wel spelletjes met de
computer wat ik wel leuk vind, maar ik mis de gezelligheid
eromheen. Mijn man is jammer genoeg geen spelletjesman.
Alleen in onze vakanties spelen we regelmatig Yahtzee, maar daar blijft het ook bij.
lk heb me dus bij Mieke aangemeld, ik was de eerste en bleef ook de enige die
reageerde op haar oproep. Zij is toen bij enkele mensen gaan *- + + *- rtJ ,_-2,
,,_,
--+=t];;'5t
urafen oÍ zii er iets voor voelden om mee te doen.
was er animo en zijn we tot ons huidige groepje van 4
personen gekomen, Nell, Jacqueline, Mieke en mijn
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persoontje.
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Het is een leuk ploegje, de avonden zijn erg gezellig en
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vliegen voorbij. Buiten het spelen van een spelletje wordt er
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druk gebabbeld en gelachen. Er wordt gelukkig niet met het
mes op tafel gespeeld, het is pure ontspanning.
De spelen die we tot nu toe gespeeld hebben zijn Triviant,
Scrabble en Rummicub. We komen ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar, het
gastvrouwschap rou leert.
Wat ik ook erg fijn vind is dat het in de wijk plaatsvindt. Het is met gemak aan te
lopen. Wat wilje nog meer!
Een enthousiaste spelletjesspeler,
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Joke Bogers

Gezocht: Penningmeester per
direct voor de BBB.

Gezocht: Secretaris per direct
voor de BBB.

Wie heeft boekhoudkundig
inzicht en wil het stokje
overnemen van de huidige
penningmeester?
lnwerktijd is mogelijk.
Vrijblijvend gesprek is ook
mogelijk.
Meldt u graag op
telefoonnummer 5761 456.

Wie heeft administratief inzicht en
wil het stokje overnemen van de
huidige secretaris?
lnwerktijd is mogelijk. Vrijblijvend
gesprek is ook mogelijk.
Meldt u graag op telefoonnummer
5761 456.
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SUDOKU
Hoera, er zijn meer inzendingen binnengekomen. Dat maakt de
uitslag spannender. Wel zal er een foutje in de vorige Sudoku
doordat er twee cijfers omgewisseld waren. ln plaats van stofregen
kwam er snoftrogen uit. We hebben beide uitslagen maar
goedgekeurd. De winnaar is deze keer: Ansje Schreuder.
Gefeliciteerd! De cadeaubon van € 5,-- komt u tegemoet.
Hier een nieuwe spannende opgave.

Sudoku met Letters

Sudoku met cijfers:
5

4

6
9

I

4

I

I

7

1

7
6

1

5
2

e

I
6

6
2
4

3

1

8

6
2

7
4

u

6

Letters:a=1,n=2, b=3, U=4, l=5, w=6, o=7, e=8 êo S=9.
De oplossing is een woord in de lettertabel van linksboven naar rechtsonder. Stuur de
oplossing in vóór de sluitingsdatum van de volgende Bockepraat naar Luchtmansplein 9.
Voor de winnaar is er dan een cadeaubon van € 5,00. Veel succes.
Advertenties
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Bosiscursus fotogrsfie en
workshops
Begin

dit joor zijn we gestarl met onze

cursussen en workshop Digitole fotoboeken
moken. Wilt u ook von de portij zijn, neem don
contoct op of kijk op onze websile.

"'lË Hrlrshol"

eGhnltt ulof
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www.

fotokorenhof. nl
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Leraar
Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien of de kinderen in zichzelf geloven.
Daarom gaat hij in de klas en zegt: "Wie dom is gaat staan." Na enkele minuten....
Tim staat op en de leraar vraagt: "Denk je echt dat je dom bent?" Waarop Tim
antwoordt: " Nee, maar ik vond het zo zielig dat u de enige was die staatl"

Knap!
Jantje loop langs het huis van de burgemeester hij spuugt op het
raam. De burgemeester komt naar buiten en zegt: hoe zou je
moeder het vinden als je op haar ramen spuugt?
Jantje antwoordt: knap, ik woon in een flat op de 10e verdieping.

Voor op school
1.Gij zult niet te laat komen
( neem gerust de hele dag vrij

)

2.Gijzult niet praten in de klas
( schreeuwen heeft meer effect

)

3.Gij zult geen huiswerk overschrijven
( laat het een ander voor je doen )
4.Gij zult niet in de gangen hollen
( glijden is leuker )
5.Gij zult niet op een ander zijn blad afkijken
( laat het doorgeven )
6.Gij zult geen proppen schieten
( tassen komen harder aan )
7.Gij zult niet fluisteren
( schreeuwen is duidelijker

)

Alex
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De redactie wenst een-

ieder gelukkige
feestdagen en een héél
goed 2010.

Sinterklaas is weer
vertrokken en de
Kerstman staat alweer
voor de deur.
Voor velen is het een
drukke maand waar de
pepernoten en
kerstkransen elkaar
afwisselen.
W¡¡ hopen dat de
decembermaand voor
ieder een leuke tijd is.

Waar komt Kerstmis vandaan ?

In de tijd dat het levensritme van de mensen zich nog spiegelde aan het ritme van de
aarde en seizoenen vierde men in deze període van het jaar reeds de zonnewende.
Uitgeput door de koude, duisternis en een trieste, levensloze natuur vierden ze de
kortste dag van het jaar en de nakende terugkeer van het mooie weer. Binnenkort
zou immers de zon terugkeren en als een ware zegen het leven terugschenken aan
moeder aarde en bloemen en planten weer doen groeien. Deze "decembedeesten"
vonden plaats van november tot januari en kenden allerlei festijnen en
feestelijkheden. En dat is niet veranderdl Als symbool van het leven maakten de
groene boom en het vuur steeds deel uit van de feesten. Zo versierden de Romeinen
hun huizen reeds met hulsttakken en staken de Noormannen grote vredesvuren aan.

Pas in de derde eeuw begon het christelijke Westen, in deze periode van heidense
feesten, op 6 januari driekoningen te vieren. Hierbij werd tegelijkertijd de geboorte
van Christus herdacht, zijn verering door de driekoningen, zijn doop en zijn eerste
mirakel te Kanaan. Het woord "Kerstmis" komt van het latijnse "nitalis", wat geboorte
betekent. In de vierde eeuw, meer bepaald in het jaar 354, besliste Paus Julius de
eerste dat Jezus officieel werd geboren op 25 december.
Zo werd Kerstmis één van de allerbelangrijkste feesten van de Westerse wereld,
zowel in de liturgische als de profane kalender. En de tradities rond Kerstmis komen
waarschijnlijk doodgewoon voort uit de fascinatie die de mens al eeuwen lang ervaart
als hij het mysterie van het leven aanschouwt. Het leven dat steeds opnieuw wordt
geboren.

Bron: Goosle
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Aakj c Noordewìcrla.anl, 23 24 KP Leiden
op maandag envrijdag.

Werkplaats:
HoofdstraaUHoek Molenstraat
Sassenheim
Tel:0252-22 15 53

Luchtmønsplein 14,2332 PK Leiden
op dinsdag en donderdag.

Behandelingen volgens telefonische afsprøak
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Jøcqueline vøn den Bogaerd

Prive:
Sijthoffstraat2l 2332 PX Leiden
Tel:071-531 6274

Mobiel:
06-54776967

06 23046924

Elke msand l¿ukc aanbi¿dìngen!
Voor meer ínformatie kunt u ahijd bellen.

