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Enid Mante
Als ik aan de Hout in het afgelopen jaar terugdenk, dan denk ik op de eerste plaats aan het overlijden
van Enid Mante. Zij heeft veel voor de Leidse Hout gedaan. Het meeste trad zij op de voorgrond als
coördinator van de zondagmiddag-concerten, maar zij speelde ook een belangrijke, wijze rol in het
bestuur van onze vereniging. In die zin zette zij dus ook een deel van de werkzaamheden van haar man,
Rob voort.
Kunstwerken
En op de tweede plaats denk ik natuurlijk terug aan kunstwerken die onlangs zijn onthuld: De
monumentale herdenkingsbank op de grote speelweide en drie info-borden aan de ingangen. Maar
natuurlijk ook aan de volledige restauratie van de Krantz-bank aan de grote en het opknappen van de
drie andere bijzondere banken. Jan Kleingeld heeft die in de vorige ALV gepresenteerd.
Na goedkeuring van de ontwerpen door de Tacor, is een officiële omgevingsgvergunning aangevraagd
en kon begonnen worden met de productie. De gang van zaken heb ik kort geschetst tijdens de
onthulling. Ze website.
Ik vermeld nu slechts de plezierige rol van de ontwerper Jan Kleingeld; de meubelmaker Marco Terlouw
en de smid Frank van Rijn.
Ook noem ik hier de inzet van het Bonaventuracollege Boerhaavelaan. Leerlingen van die school
hebben een deel van het schilderwerk voor hun rekening genomen. En er is een convenant afgesloten
dat die school ook het onderhoud van de banken zal gaan verzorgen.
Muziek in de Leidse hout
Natuurlijk denk ik ook terug aan de zondagmiddag-concerten die ook het afgelopen jaar in de
zomerperiode hebben plaatsgevonden in de Waterlelie. Alleen maar in het begin werden we geplaagd
door het weer. Op de website zijn enkele foto’s geplaatst.
Jan Schipperijn en ik hebben het afgelopen jaar de coördinatie verzorgd. We zijn blij dat in het vervolg
die taak door Werner Hendriks zal worden verzorgd.
Met veel plezier kijk ik ook terug op de vierde versie van het Leidse Hout festival in het
openluchttheater. Dit jaar was dat gewijd aan muziek van George Gershwin en zijn tijdgenoten. Het was
heel spannend of de regen tijdig zou stoppen op die memorabele vrijdagavond in september. Op het
nippertje was dat het geval zodat de prachtige klanken van een vleugel, een compleet harmonieorkest,
koperblazers en zangers het park een laatste zomerse groet brachten.
Eerder in het seizoen vond volgens traditie ook het afgelopen jaar weer Werfpop èn Summerjazz plaats.
Beide festijnen vonden plaats op de grote speelweiden en de organisatoren van beide festivals hebben
zich prima gehouden aan de vooraf gemaakte strengere afspraken. De grote speelweide heeft het goed
doorstaan.
Beheer en onderhoud van het park
De groenmannen o.a. Johan en Rob slagen erin het park behoorlijk goed schoon en heel te houden.
Maar toch is op enkele plaatsen weer graffiti te zien en vonden enkele vernielingen plaats. Gelukkig
bleek de kap van een groot aantal bomen te slaan op het herstel van het groen rond de tennisbanen.
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Het overleg dat we als sinds jaar en dag met de gemeente hebben over het onderhoud van het park is
met ingang van het vorig jaar anders georganiseerd. Afgesproken is dat we twee maal per jaar met de
afdeling stedelijk beheer om tafel gaan en een jaarlijkse schouw te houden. Andere zaken trachten we
te regelen via het Klanten Service Centrum; en wel via het telefoonnummer 14071 of via de
gemeentelijk website.
We blijven enkele hardnekkige wensen houden. Dat wekt helaas wel eens de indruk dat we ons
gedragen als rupsje nooit-genoeg, maar dat is een misverstand. Het bestuur blijft slechts hameren op
de uitvoering van in het beheerplan genoemde of eerder toegezegde zaken. Ik noem daar van:
 het openbaar maken van de toilet in het bijgebouw van het theehuis
 het opknappen van de omgeving van de Waterlelie
 de aanpak van de graffiti
 en het completeren en/of rechtzetten van het parkmeubilair en het verbeteren van de
bewegwijzering vanaf het parkeerterrein.
Het beheerplan is trouwens in zijn geheel te raadplegen op onze website.
We proberen ’t leuk te houden.
Theehuis
Tegen het einde van het jaar werd duidelijk dat het theehuis toch afzag van de uitbreiding. Maar er
blijft behoefte aan een openbaar toilet en er blijft behoefte aan opbergruimte voor spullen van de
Waterlelie. Dat laatste blijft nu erg moeilijk. Maar wat het toilet betreft ligt de oplossing voor de hand:
namelijk openbaar maken van het toilet dat in een van de bijgebouwen van het theehuis zit. Of dat
gaat lukken is nog niet helemaal duidelijk.
Erfenis
Het bestuur heeft in het verslagjaar voorstellen gedaan voor de nodige werkafspraken met de
bewindvoerder. Die zijn in maart ’13 vastgesteld.
Website
Tot slot noem ik onze website. Sinds een jaar is zij vernieuwd en uitgegroeid tot misschien wel het
belangrijkste communicatiemiddel van onze verenging. Dat is niet in de laatste plaats de verdienste van
onze webmaster Noortje.

De voorzitter
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