
 

 
 

Kort verslag Algemene Ledenvergadering 

Op 19 januari jl. vond in wijnkoperij Bloem onze 9e 

ALV plaats. Er waren 4 bestuursleden en 28 leden 

aanwezig. Van gemeente zijde was Mieke van der 

Ven aanwezig om toelichting te geven over de 

uitvoering van de vijver plus fontein in het voorjaar 

van 2012. Mieke deelde verder mee dat er in mei 

een mooi nieuw informatiebord in het Plantsoen 

geplaatst wordt.  

Er hebben 2 bestuurswisselingen plaatsgevonden, 

Renee van Riessen heeft het secretariaat 

overgedragen aan Helmke Berends. Renee blijft 

zich dit jaar nog wel bezig houden met de vijver en 

de buurtborrel. Voorts hebben we afscheid genomen 

van Nico van der Perk, die helaas niet aanwezig kon 

zijn op de vergadering.  Wij zijn Nico dankbaar 

voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van de 

website.   

 

Na het officiële gedeelte konden we luisteren naar 

een amusante en leerzame lezing van Caroline Han, 

die aan de hand van foto’s allerlei 

wetenswaardigheden vertelde over oudbewoners 

van het Plantsoen en de Plantage. 

 

 

 

Werkzaamheden rond de vijver 
Kort na het  verschijnen van onze laatste 

nieuwsbrief eind november ontving het bestuur van 

de vereniging het zeer verheugende bericht dat  de 

vijver gerealiseerd kan worden! Uiteindelijk zijn  

uit  het ‘plan Binnenstad’ middelen ter beschikking 

gesteld zodat het geheel gefinancierd kan worden.  

En samen met de gift van de familie Geelkerken 

voor een fontein  kan hiermee een lang gekoesterde 

wens van de vereniging en Plantsoen-bewoners in 

vervulling gaan. Tevens komt hiermee een eind aan 

jarenlang vergaderen en overleg. Wij zijn vooral 

Mieke van der Ven en Frank Kalshoven van de 

gemeente dankbaar voor het feit dat zij zich altijd 

zijn blijven inzetten en achter onze plannen zijn 

blijven staan. 

En op 1 mei was het zover en ging de 1
e
 schop de 

grond in!  
Inmiddels is er een groot gat gegraven en zijn er 

negen stuks korte heipalen de grond ingegaan.  

Volgende stap wordt het uitstorten van beton. Dit 

heeft hierna geruime tijd nodig om goed uit te 

harden, waardoor de verwachte oplevering van de 

vijver waarschijnlijk eind juni zal zijn.  

Hierbij een foto impressie van de werkzaamheden 

tot nu toe. 

  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Wijken voor Kunst 

Al vanaf februari ben ik als beeldend kunstenaar  in 

opdracht van Wijken voor Kunst als ‘verkenner’aan 

de slag in Levendaal-oost en -west en de Academie- 

en Pieterswijk. Ik kijk hoe de wijken er uitzien, hoe 

er geleefd wordt, wat er speelt en waar eventueel 

behoefte aan is. Het idee achter deze opdracht, een 

initiatief van Fonds 1818 en het H.L. Druckerfonds,  

is om kunst en cultuur als bindend element in te 

zetten voor de bewoners.  

Als ik kijk naar wat bewoners van Levendaal-oost 

bindt dan staat het Plantsoen glansrijk op nummer 

1. Alles komt daar bij elkaar: flora, fauna en de 

mens. Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier 

wel een band met het park. De een kijkt uit op het 

heerlijke groen en een ander wandelt of jogt er 

doorheen met of zonder hond. De een komt er voor 

zijn rust en weer anderen komen samen om te 

picknicken. Het is een mooie plek voor ontluikende 

liefdes maar ook heerlijk voor kinderen om in te 

 

 



spelen. Je kunt er studeren, vissen, eendjes 
voeren…kortom het is een paradijsje.  

Soms is het park een zorgenkind als het niet goed 

gaat met het groen of als de leefbaarheid in het 

geding is. Dan trekken de Plantsoenvereniging en 

de bewoners aan de bel. Er wordt voor het 

Plantsoen gezorgd en van het Plantsoen gehouden.  

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 

terugkeer van de vijver met fontein. Terug van 

weggeweest na 10 jaar. Velen verheugen zich daar 

op en wat is er dan mooier dan dat met de 

buurtbewoners te vieren. Ik nodig jullie bij deze dan 
ook van harte uit om mee te doen aan een 

inwijdingsritueel van de vijver tijdens de 

buurtborrel op zondag 24 juni. Daar hoop ik jullie 

ook meer te vertellen over een vervolgtraject van 

Wijken voor Kunst in Levendaal-oost. 

Clara van den Bosch 

Wijken voor Kunst 

www.wijkenvoorkunstleiden.nl 

e-mail: claravdbosch@zonnet.nl 

    

 
 

 
Betalingsherinnering contributie 2012  
Er zijn nog leden die niet hebben voldaan aan hun 

contributieverplichting voor 2012.Deze leden wordt 

verzocht € 8,50 te storten op onze rekening bij ABN 

AMRO nummer 47.26.90.914, onder vermelding 

‘contributie 2012’. Indien er enige twijfel bestaat 
over de verplichting, dan even melden via ons e-

mailadres: : hetplantsoen@gmail.com . Wij zullen 

dan zo snel mogelijk reageren. Dank voor uw 

medewerking. 

 

Steun vereniging Het Plantsoen en koop uw wijn bij 

Henri Bloem!                                         

Ernst Ten Haaf van Henri Bloem vertelt u graag 

alles over de ‘wijnaktie’ t.b.v. van onze vereniging. 

A.s. zondag 20 mei om 9 uur staat iets interessants te gebeuren. Stadsbioloog Frits van der Sluis is 

bereid ons rond te leiden in het Plantsoen. Het wordt een vogelexcursie. U bent hiervoor van harte 

uitgenodigd. Ontmoetingsplaats anders dan gemaild: bij de Wilhelminaboom aan de Plantagekant. 

 

Zondag 24 juni van 15-18 uur vindt de jaarlijkse buurtborrel plaats ter hoogte van Plantsoen 55/57! 

Een gezellig feest voor jong en oud. U vindt er leuke kinderattracties, muziek, lekker eten en drinken.  

In onze vorige nieuwsbrief riepen wij u op uw E-MAIL-

ADRES aan ons door te geven door een klein berichtje te 

sturen naar hetplantsoen@gmail.com. Voor de eerste en 

de vijfentwintigste aanmelding van een bij ons nog niet 

bekend adres werd een FLES WIJN uitgeloofd. De eerste 

mail kwam van de heer B.Veldman, die zoals u ziet, 

dankbaar voor zijn bureau aan de Vollersgracht een fles in 

ontvangst nam. Helaas zijn we niet tot nummer 25 

gekomen! Maar we blijven u aanmoedigen uw e-mail-

adres aan ons door te geven!! Misschien halen wij de 25 

alsnog.  
De emailadressen worden gebruikt voor extra berichten en 

reminders. 
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