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Lustrumfeestje: Leidse Hout 10 jaar monument
Op 14 september verrees in de Leidse Hout
op de grote speelweide een gezellig
feestterreintje om te vieren dat ons mooie
park dit jaar 10 jaar een gemeentelijk
monument is. Leden, speciale genodigden,
omwonenden en belangstellenden kwamen
bijeen onder het genot van een drankje en
versnaperingen. Ook kon men een korte
rondleiding volgen langs bomen en
monumentale elementen in de Leidse Hout.

Voorzitter Ruud Hommes aan het woord

De middag werd muzikaal omkleed
door De Polyphonics

Het nieuwe Bomenboekje
Op deze zonnige middag reikte
wethouder Martine Leewis het eerste
exemplaar van het boekje ‘Bomen in de
Leidse Hout, een wandelroute’ uit aan
mevrouw Marina van der Horst.
In 2006 werd onder het bezielend
voorzitterschap van Marina van der
Horst de Stichting Leidse Hout
Monumentwaardig in het leven
geroepen. In 2009 werd de gehele
Leidse Hout officieel een monument;
het wandelpark, het Bospark en ook de
sportvelden aan de Antonie Duycklaan.

Martine Leewis overhandigde het Bomenboekje
eveneens aan Anneke Dekker en Jeroen Brabers,
bestuurslid respectievelijk ex-bestuurslid van de
Stichting Leidse Hout Monumentwaardig.

Een gratis boekje voor alle leden
Het boekje is gratis voor alle leden. Heeft u het boekje nog niet in bezit?
U kunt het afhalen bij Eveline Kamstra aan de Lijsterstraat 13. Om te voorkomen dat u voor
een gesloten deur staat, kunt u het beste eerst even bellen naar 071-5152414 of 0648354258.
Het is een leuk en handzaam boekje, ook heel aardig als presentje. Extra boekjes kosten een
tientje per stuk.

In de pers
Het Leids Dagblad besteedde aandacht aan het Bomenboekje in de krant van 16 september
2019.

Toekomstmuziek
In 2021 bestaat de Leidse Hout 90 jaar. Dat vinden we reden voor weer een feest: voor alle
leden. Wij zijn altijd blij met nieuwe leden. Meer leden betekent extra steun voor het
beschermen en verfraaien van het park en meer activiteiten.

