Verslag buurtborrel. Op zondag 19 juni
jl vond onder enigszins regenachtige
omstandigheden de jaarlijkse buurtborrel
plaats. Het enthousiasme bij beide
organiserende partijen: het buurtcomité
en de vereniging het Plantsoen was echter
even groot als voorgaande jaren en gelukkig
liet ook u zich niet weerhouden om in groten
getale langs te komen. Er was dan ook
genoeg te doen, met dank aan de
studentenvereniging SSR die vanwege hun
lustrum groots hadden uitgepakt met
spelletjes, schmink en heel veel studenten
om de kinderen te vermaken.
De band Bad Habbit betrok op een leuke
manier de kinderen bij hun optreden. En wat
eerst wat aarzelende penseelstreken
opleverde, ontwikkelde zich onder de
helpende hand van initiatiefneemster en
kunstenares Clara van den Bosch tot een
waar collectief „Plantsoen‟ kunstwerk. Het
mooie zomerse doek is nog een aantal
weken in de etalage van wijnkoperij Bloem
te bewonderen geweest. Een prijsvraag
gewonnen door Vera van Venetiën leverde
uiteindelijk de prachtige naam
„Pluk de dag in het Plantsoen’ op.
Tot slot dank aan alle bewoners die hebben
bijgedragen hetzij met hand- en spandiensten hetzij door voor de catering te
zorgen.
Wij kijken terug op een geslaagd feest!!

Vijver. Op maandag 17 oktober heeft er
overleg plaatsgevonden tussen een aantal
bestuursleden van de vereniging en
vertegenwoordigers van de gemeente. Aan
de orde kwamen onder meer de vijver en
andere groenzaken (zie ommezijde). Op 25
november zal door de commissie
omgevingskwaliteit vergaderd worden over
de invulling en verdeling van de zgn.
Nuongelden. Tot nu toe is steeds beloofd dat
een deel van deze gelden zal worden
gereserveerd voor het vijverproject. Wij
hebben nogmaals aangedrongen bij de leider
van het Singelparkenproject, de heer Marcel
Belt om ons initiatief warm aan te bevelen
bij wethouder Frank de Wit en de overige
wethouders en raadsleden. Op 1 december
vindt vervolgens tijdens een
Raadsvergadering de definitieve
besluitvorming plaats.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op donderdag 19 januari 2012 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, locatie Wijnkoperij Bloem op het Levendaal.
Naast de vaste agendapunten zal Caroline Han een lezing houden over markante oud-bewoners van het Plantsoen.
U ontvangt voor deze vergadering nog een aparte uitnodiging maar wij zouden het zeer op prijs stellen als u de datum
alvast in uw agenda noteert.
Per 19 januari 2012 zal Nico van der Perk zijn bestuursfunctie neerleggen. Tevens zal Renée van Riessen haar functie als
secretaris neerleggen. Zij zal in het bestuur zitting blijven nemen als bestuurslid belast met het vijverproject.
Kandidaten voor de functie van secretaris en/of lid kunnen zich tot aan de ALV aanmelden via de website.

De rondleiding van 5 juni door het park
Cronesteyn o.l.v. onze spreekster van de
ledenvergadering, Maya de Veer, werd afgelast
wegens heftige regen. Per e-mail is een bericht
gestuurd naar zoveel mogelijk leden, om aan te
kondigen dat de wandeling was verplaatst naar
woensdag 29 juni om 19.30 uur. En eindelijk
was het zover:
Het was een schitterende avond, het late licht
was betoverend. Vogels en vogelgeluiden
werden bestudeerd en bij veel bloemen, planten
en rietsoorten, werd uitgebreid de tijd genomen
leuke en interessante details te bespreken. Wij
danken Maya nogmaals voor haar enthousiaste
verhalen.
De opkomst was echter wel teleurstellend, wat
jammer dat niet meer van onze leden gebruik
wisten te maken van deze bijzondere excursie.
Maar mogelijk was ons beperkte bereik via de email hier deels schuld aan.

Maya de Veer
Wij roepen u daarom nogmaals op uw e-mail
adres aan ons door te geven (stuur een bericht
met uw naam naar hetplantsoen@gmail.com).
Om u over de streep te trekken loven wij een
fles wijn uit voor het 1ste en het 25ste lid dat na
verschijnen van deze nieuwsbrief, zijn/haar bij
ons nog niet bekende e-mailadres aan ons
doorgeeft.

Groen. Op 24 mei hielden 3 bestuursleden de
jaarlijkse rondgang door het Plantsoen met 2
vertegenwoordigers van de gemeente. Het park
zag er keurig uit. Punten die ter sprake kwamen:
de platanen lijden nog steeds aan de
messariaziekte, maar hoefden desondanks
weinig gesnoeid te worden. Het Groot Hoefblad
langs de waterkant doet het goed, de rijke
brandnetelbegroeiing blijft gehandhaafd voor de
vlinders, die hier volop van genieten. De nieuw
geplante vleugelnoot heeft het zwaar, de oude
blijft onder regelmatige controle. Voor de
zilverlinde naast de vleugelnoot, moet helaas,
wegens slechte conditie, een kapvergunning
worden aangevraagd. Getracht zal worden de
kap, zolang als verantwoord, uit te stellen. Aan
de vaste beplanting in de schaduwzijde van de
toekomstige vijver moet iets gedaan worden.
Deze perken zien er miezerig uit. Ook voor de
holle es t.o. nummer 13 wordt een
kapvergunning aangevraagd. Het verwijderen
van de boom zal hopelijk ruimte geven aan de
prachtige beuken die daar staan. De grote
populier aan de waterkant ter hoogte van
nummer 9 wordt jaarlijks gecontroleerd. Hij gaat
steeds meer achteruit.
Gelukkig is er ook nieuwe aanplant: een jonge
eik, een metasequoya langs de waterkant, een
ginkgo bij de “vijver”, en een liriodendron, die
het vorig jaar door vandalen vernielde boompje
vervangt. De verwijderde kersenpruim in de
eerste bocht gaat vervangen worden door een
prunus yedoensis. De nieuwe aanplant werd bij
warm weer bewaterd met water uit de singel.
Trigonpark: Het terrein waar recent nog een
tijdelijk schoolgebouw stond, wordt bij het
Trigonpark (i.c. Plantsoen) getrokken. De
plannen worden gemaakt in overleg met de
Lorentzhof (hier gaat flink verbouwd worden) en
de buurtbewoners. Het terrein wordt niet
beschouwd als monument.

Steun vereniging Het Plantsoen en koop uw wijn bij Henri Bloem
Zoals u weet wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van vereniging Het Plantsoen geheel
kosteloos gehouden in de wijnwinkel van Henri Bloem aan het Levendaal. Het is inmiddels gebruik,
om na afloop, de leden de gelegenheid te bieden kennis te maken met een aantal wijnen.
Met Henri Bloem hebben wij nu de afspraak dat 10% van de opbrengst van door leden gekochte
wijnen wordt gedoneerd aan vereniging Het Plantsoen (een uitzondering hierop zijn wijnen in de
aanbieding). Individueel verstrekte kortingen aan leden blijven uiteraard gehandhaafd. Met de
hierdoor verkregen extra inkomsten kan uw vereniging nog beter haar doelen nastreven, namelijk:
het herstel, behouden en beschermen van het Leidse stadspark Het Plantsoen.
Het enige dat u hoeft te doen bij aankoop van uw wijn bij Henri Bloem is melden dat u lid bent
van onze vereniging. Het aankoop bedrag wordt dan op een lijstje vastgelegd en aan het einde van
het jaar volgt afwikkeling met de vereniging.
Uw bestuur hoopt van harte dat u mee doet aan deze geste van Henri Bloem.
Als tussenstand kunnen wij u melden dat de Aktie per 31 oktober al € 60,00 heeft opgeleverd!

