
 
 
 
 

 
 

Op 23 juni was het weer zo ver . Het Plantsoen en De Hoge Woerd organiseerden de jaarlijkse gezamenlijke 
buurtborrel in het Plantsoen. Evenals de afgelopen jaren zag het weer er ’s ochtends erg slecht uit, maar klaarde 
het in de loop van de middag toch op. Muziek werd gemaakt door The Cannonball Johnsons, de Klezmerband Di 

Krenitse en het Dingen en Co gelegenheidskoor. Zo was er voor elk wat wils. Kunstenares en buurtbewoonster 
Clara van den Bosch had dit keer in het kader van het thema  “ Musis Sacrum” een grote notenbalk gemaakt, waar 
ieder zijn zelfgemaakte noten aan op kon hangen. Ook SSR had dit jaar weer een flinke  bijdrage aan het feest: ze 
schminkten, organiseerden kinderspelletjes en maakten popcorn, wat zeer in trek was. De kinderen genoten ook 
van het springkussen. Anderen genoten bijvoorbeeld weer van de ter plaatse gerookte forellen. We kijken terug op 
een geslaagd feest! 

 

De buurtborrel heeft 10 nieuwe leden opgeleverd! 

De penningmeester bedankt alle leden die hun contributie voor 2013 hebben betaald. 

Oproep:  gebruik de gele zakken tegen de meeuwenoverlast!  



 

  
 
 
 
 
 

De herfstkleuren in het Plantsoen leken dit jaar nog mooier dan anders. Prachtig felle kleuren in de 
lage herfstzon. Nog net op tijd heb ik een paar foto’s kunnen maken.  

Maar er blijven natuurlijk altijd puntjes van aandacht:Helaas heerst er 
onder de bomen in Leiden een aantal ziekten, zoals de iepziekte, 
bacterievuur en de kastanje bloedingsziekte. Deze laatste komt ook voor 
in het Plantsoen. Het is een vrij nieuwe ziekte waarbij de symptomen per 

boom kunnen verschillen. Bij de zieke kastanjes in het Plantsoen laat de levende 
buitenzijde van de stam los en zien we grove barsten in de bast. Eén van deze 
bomen is helaas opgegeven en is nu “veilig 
gesteld” zodat geen gevaar kan ontstaan voor 
voorbijgangers. De stam zal nog worden 
weggehaald. Hopelijk zullen de overige kastanjes 
de ziekte overleven.   

Begin september is er ook aan vele bomen “groot 
onderhoud” gepleegd en is er met groot 

materiaal gesnoeid en zijn gevaarlijke takken verwijderd. Alleen de vleugelnoot gaat nog onder 
handen genomen worden 

De beplanting om de vijver wordt door een te enthousiast publiek vertrapt. Tussen de plantperken 
worden nu 3 grasstroken aangelegd, zodat duidelijk is waar de mensen wel of niet naar de vijver 
kunnen en mogen lopen. 

 De contacten met de gemeente verlopen nog steeds heel plezierig en zijn erg nuttig. 

Op 8 juni maakten we een wandeling door het Plantsoen onder 
leiding van ons lid Rinny Kooi. Rinny weet over elke boom en plant 
een verhaal te vertellen en de deelnemers bleken zeer geïnteresseerd. 
Ook werden zij actief betrokken bij het schatten en meten van de 
omtrek van de dikste bomen! 

 

Nog steeds zijn er leden die ons hun emailadres niet hebben 
doorgegeven. U kunt dit eenvoudig doen door en piepklein berichtje te sturen naar 
hetplantsoen@gmail.com.Bij twijfel: gewoon sturen, wij halen de “dubbelen” er eenvoudig weer uit.. 

 

De penningmeester bedankt alle leden die hun contributie voor 2013 hebben betaald. 
 

Voor uw agenda: 

Op donderdag 23 januari 2014 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats 

 locatie Wijnkoperij Bloem op het Levendaal. 

Een aparte uitnodiging volgt nog. 
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