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Geachte leden,
Zijn uw buren
ook al lid?
Nee? Vraag of ze lid
willen worden en
 7,50 over maken

Het (plant)seizoen zit er op; de zomer is begonnen. Een goed moment om de tussenstand op
te maken. Over het algemeen ziet het park er
weer redelijk uit en wordt het goed gebruikt. We
hebben er weer een beetje een goed gevoel over,
maar we zijn er nog lang niet.

op bankrekeningnr.
47.26.90.914
t.n.v. Vereniging
Het Plantsoen,
te Leiden.
Wij verzoeken u om
bij “Mededelingen”
uw eventuele emailadres te vermelden,
zodat wij u ook per
email op de hoogte
kunnen houden.
Bij voorbaat dank.

Er is nog steeds geen beheerplan! Voor zover wij
weten maakt de gemeente nog geen aanstalten
het plan voor te leggen aan de ARK (de commissie die daarover gaat). Waar dat precies op hangt
wordt ons niet duidelijk. Deadlines worden niet
meer genoemd. Dit houdt dus in dat de hele
zaak weer over de zomer wordt getild. We weten
dat er ook nog rekening moet worden gehouden
met de gebruikelijke inspraakprocedures. En
dan maar hopen dat het op tijd wordt ingediend
voor het nieuwe plantseizoen. We zullen er in
elk geval stevig op blijven aandringen dat het
volgende plantseizoen een fors aantal nieuwe
bomen worden geplant.
Er is nog geen vijver en er is nog geen fontein!
Wel is er een prachtig ontwerp, van de hand
van Frank Kalshoven van de gemeente Leiden.

Contributie 2005

Er zijn elf bomen geplant! Een enkele boom
daarvan is al weer bruin en verliest blad, maar de
meeste nieuwe bomen doen het goed. Dit is een
goed teken.
Kortom, er zijn voldoende redenen om als vereniging door te gaan met onze activiteiten. Na
de zomer ontvangt u een volgende Nieuwsbrief
met daarbij een uitnodiging voor de volgende
algemene ledenvergadering. U kunt dan weer uw
zegje doen.
Namens het bestuur wens ik u een hele fijne
zomer.
Peter Donker van Heel, voorzitter

Fondsenwerving vijver
De fondsenwerving voor de vijver is gestart.
Tijdens de Dag van het Park zijn T-shirts verkocht met het prachtige logo van onze vereniging, we hebben boekjes verkocht over parken
in Leiden en er is gecollecteerd. Het precieze
bedrag moet nog worden uitgerekend, maar het
is een begin. Indien u belangstelling heeft voor
zo’n prachtig T-shirt - alle maten zijn beschikbaar - kunt u dat bij de eerstvolgende ALV tot uw
eigendom maken (10 euro per stuk), dan wel een
mailtje sturen naar onze secretaris.
Het wordt dan aan huis gebracht.



We genieten nu weer dagelijks op velerlei wijzen van het Plantsoen.
Met het mooie weer wordt het Plantsoen intensief gebruikt.
Dat wil niet zeggen dat we er al zijn! Het door ons geplande aantal
bomen bijvoorbeeld, circa 30 in totaal, staat er nog lang niet en
de vijver/fontein is er ook nog niet. Peter beschrijft dat ook in het
artikel dat ook op deze pagina staat. Er is dus nog genoeg werk aan
de winkel.
Behalve uw mentale support hebben we ook uw financiële steun
hard nodig! Wij verzoeken u daarom uw jaarlijkse contributie van
minimaal € 7,50 weer over te maken op onze bankrekeningnummer 47.26.90.914 ten name van Vereniging “Het Plantsoen” te
Leiden, onder vermelding van ‘contributie 2005’.
Bij voorbaat dank.
Mart van der Sterre, penningmeester

Wij zijn nadrukkelijk betrokken bij het ontwerp.
De bekende restauratiearchitect Bob van Beek
heeft de bewoners hierbij geadviseerd. We zijn
hier dus heel tevreden over. Maar nu gaat het
om de financiering. Het bestuur heeft aangeboden hierover mee te denken en heeft een klein
comite gevormd dat zich gaat bezig houden met
fondswerving. Heeft u suggesties, laat u ons dan
het weten. Wij streven er naar dat de vijver is
geplaatst voor de volgende zomer, dus voor 21
juni 2006. Daarmee zijn we alweer een jaar verder dan we hadden gedacht.

V.l.n.r.: het zeemannenkoor
Rumor di Mare,
Frank van Kalshoven met de
presentatie en de
kinderspelen van
studentenvereniging SSR.
Onder: het vrouwenkoor ‘Er welt
een traan’ zingt
prachtige smartlappen.

Zondag 29 mei 2005 was de Dag van het Park. In
diverse parken in Leiden zijn activiteiten georganiseerd door burgers. In het Plantsoen hebben wij als
vereniging deze eerste keer meegedaan. Het programma was gevarieerd: veel muziek en activiteiten
voor kinderen. Wethouder Rogier van der Sande
heeft de dag geopend door in het Plantsoen een
beeld te onthullen. Dit beeld is inmiddels weer weg,
omdat de vergunning er nog niet is. Vervolgens was
er een uitgebreid programma in de muziektent. Ons
zeer geachte verenigingslid Rene de Vries heeft het
programma geopend met een solo-celloconcert. De
reacties waren zeer lovend. Na het smartlappenkoor
Er welt een traan, trad het zigeunerorkest Csardas
op met een gevarieerd repertoire
uit Hongarije, Roemenië en Slowakije. De school-

band van het Da Vinci College trad geheel belangeloos op en maakte indruk met goed klinkende
gouwe ouwen. Na het Zeemanskoor Rumor di
Mare en Lady Face was de finale voor een gelegenheidsjazzband. Gedurende deze gehele dag hebben
studenten van de SSR spelletjes gedaan met de
kleine kinderen. De zeeverkenners van Scouting
Paulusgroep hebben een geweldige inbreng gehad,
onder meer door met kinderen echt te zeilen langs
het park. Frank Kalshoven van de gemeente Leiden
heeft twee maal een presentatie gehouden over het
ontwerp van de vijver en de fontein en er was een
doorlopende voorstelling van oude beelden van het
park (met dank aan Ed van der Vlist). De cartering
werd verzorgd door het Turkse restaurant Bosporus
uit de Kraaienstraat en door Kiek in de Pot van de
Hogewoerd. Ondanks de geringe publiciteit die
eraan gegeven was, was er redelijk wat publiek.
Waarschijnlijk doen we een volgende keer weer mee.

Onder: admiraalzeilen op de Singel door de zeeverkenners van Scouting Paulusgroep.

