Verslag buurtborrel.
Op zondagochtend 24 juni kwam de regen met
bakken uit de lucht. Eén ding staat echter vast:
de buurtborrel gaat altijd door.... echt mooi werd
’t niet , droog werd het gelukkig wel. De
buurtborrel van 2012 stond in het teken van de
pas gereedgekomen vijver. De officiële opening
zou in aanwezigheid van de wethouder op 27
juni plaatsvinden maar na overleg met de
gemeente konden de buurtbewoners vast op
informele wijze de vijver ‘inwijden’ met bubbels
en bellen. De band ‘Bad Habit’ zorgde als
vanouds voor een vrolijke muzikale begeleiding.
Er was natuurlijk weer een springkussen en
studenten van SSR stonden met veel
enthousiasme te schminken en deden spelletjes
met de kinderen. Speciale aandacht was er voor
het leuke kunstproject ‘Dog Connection’ van
kunstenares en buurtbewoonster Clara van den
Bosch. Clara had een aantal ‘karakter’honden tot
leven gebracht; kinderen en volwassenen
mochten om beurten de honden een stukje
uitlaten en de riem aan iemand anders
overdragen zodat mensen spontaan met elkaar
in gesprek kwamen.

Vijver met fontein
Op woensdagmiddag 27 juni jl. werd op
feestelijke wijze de nieuwe vijver met fontein
geopend. Er was tot het laatste moment hard
gewerkt om alle werkzaamheden op tijd af te
krijgen. Wethouder Frank de Wit hield een speech
over het belang van pareltjes zoals de vijver in het
Plantsoen voor een stad als Leiden en onze
voorzitter Anne Hofstede vertelde over de historie
van het park.
Een woord van dank was er voor de heer en
mevrouw Geelkerken voor hun gift voor de
fontein. Hoogtepunt van de openingsceremonie
was de inwerkingstelling van de fontein. De heer
en mevrouw Geelkerken verrichtten deze
handeling samen met Frank de Wit. Daarna
werd een toast uitgebracht op de prachtige vijver
met fontein.

In de zomermaanden die volgden werd de vijver
veelvuldig bezocht door jong en oud. Velen spraken hun
waardering uit en genoten van de mooie aanblik van de
fontein. Tijdens warme dagen en nachten werd de
vijver helaas gebruikt als zwemvijver. Er lagen geregeld
bierflessen en blikjes in. Tot een paar keer toe is het
tijdelijke hekwerk vernield en op diverse plekken werd
de beplanting vernield. Zeer schadelijk voor de
kostbare spuiter en het daaraan gekoppelde
slangensysteem is het ‘hangen’ op de spuiter.

Uitgangspunt is en blijft dat de vijver een zichtvijver is.
In overleg met de gemeente is besloten om bordjes
met ‘verboden te betreden’ rond de vijver te plaatsen
en het tijdelijke hekwerk te vervangen door een stevig
hek. Daarvoor worden financiën gezocht. Tevens zal dit
najaar nog eenmaal nieuwe beplanting worden
ingeboet. Hopelijk blijven bovengenoemde incidenten
achterwege zodat we de komende jaren van de mooie
vijver met fontein kunnen blijven genieten.
Vanwege een lekkage in de ‘machinekamer’ is de vijver
dit jaar in september leeggehaald. Normaliter zal de
fontein van eind maart tot eind november spuiten.
Alleen in de winterperiode zal de fontein in verband
met mogelijke vorstschade buiten werking worden
gesteld.
In Memoriam Nico van der Perk 1960-2012
Plantsoen. Daarom heeft de vereniging de gemeente
gevraagd wat de plannen zijn met betrekking tot de
grond waarop tot voor kort een tijdelijk gebouw van de
Lorentzschool stond. Het is de bedoeling dit stuk grond
(licht groen in de figuur), te betrekken bij het park.
Vooruitlopend op de ontwikkelingen rond de Lorentzhof
Kort voordat zijn eerste bestuursperiode van drie jaar
gaat de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er
was verstreken had Nico een functie aanvaard bij een
zijn om, na overleg met de bewoners, vast een aantal
ideële instelling, die hem naar hij verwachtte veel tijd
zaken aan te pakken en de transparantie van het park te
zou kosten en moeilijk zou zijn te combineren met het
vergroten. Op het huidige plaatje staat aangegeven
werk voor onze vereniging. Door zijn brede
(helaas niet erg duidelijk leesbaar) dat het hek, de
belangstelling had Nico veel contacten met diverse
organisaties binnen Leiden. Zo wilde hij ook de plannen struiken en de haag tussen het oude en het “nieuwe”
deel van het parkje worden verwijderd. Alle andere
rond het Singelparkproject voor ons blijven volgen.
hekken, heggen, meubilair bomen en paden blijven
Tot uitvoering van al deze mooie plannen zou het helaas gespaard.
niet meer komen. In januari 2012 kreeg Nico een fatale Er is rekening gehouden met de toekomstige
aandoening waar hij ongeveer drie maanden later aan
ontwikkelingen. Langs het hoge hek van de sportvelden
overleed. We zullen Nico missen.
is een zone waar in het kader van het project Lorentzhof
Het bestuur.
een watergang zal worden aangelegd. De situering van
de bomen in de figuur is hierop afgestemd maar is nog
Trigonpark.
niet definitief. Omwonenden en de vereniging zullen op
Het Trigonpark hoort binnen het beheergebied van het de hoogte worden gehouden.
Nico was vanaf 2009 lid van ons bestuur. Zijn speciale
belangstelling ging uit naar het tot stand brengen van
een website over onze vereniging en het Plantsoen en
hij heeft veel aan de realisatie ervan bijgedragen.

De penningmeester bedankt alle leden die hun contributie voor 2012 hebben betaald.

Op donderdag 17 januari vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, locatie Wijnkoperij Bloem op het Levendaal.
Naast de vaste agendapunten zal Hieke van Hoogdalem een lezing houden over de historie van Musis Sacrum
in het Plantsoen gevolgd door een lekker glas wijn na afloop.
Een aparte uitnodiging volgt nog.

