Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout
Secretariaat: Van Oldenbarneveltstraat 34 2334AG Leiden
Website : www.vriendenvandeleidsehout.nl
Email: info@vriendenvandeleidsehout.nl
Intro
De Leidse Hout laat zich weer van de beste kant zien. Allerlei schoons ‘knalt’ uit de grond en uit
de takken van de bomen en struiken. De vogels en andere bewoners van het park vieren weer de
lente. Een lust voor het oog en het oor!
Enkele van onze leden genieten er niet alleen van, maar zorgen er ook voor dat het park er beter
en schoner uitziet. We doelen op de leden van de Groengroep. Met nog meer vrijwilligers
kunnen we er voor zorgen dat het park er het volgend jaar schitterend bij ligt als we gaan
herdenken dat het tien jaar geleden werd aangewezen als gemeentelijk monument.
De concerten van het seizoen 2018 in de Waterlelie zijn al weer in volle gang.
Het eerste concert op 6 mei was op een zonovergoten dag en met veel publieke belangstelling.
Over dit en meer leest u in deze nieuwsbrief.
Op- en aanmerkingen op de nieuwsbrief en over het park zijn zeer welkom. Laat ze ons weten.
Huub Frencken, voorzitter
Jos Kok, secretaris

Groengroep
In de vorige Nieuwsbrief berichtte ik u over de start van de werkochtenden in de Leidse Hout.
We zijn begonnen met een kleine groep vrijwilligers, maar gelukkig kan ik nu melden dat de
groep gestaag groeit. We zijn erg blij met de enthousiaste deelnemers die zich in de loop van dit
jaar bij ons hebben aangesloten.
We hebben er inmiddels een aantal werkochtenden opzitten en langzamerhand ontstaat een
beeld van hoe de Vrienden aan het onderhoud van de Leidse Hout kunnen bijdragen. Van licht
snoeiwerk tot het afzagen van overhangende takken langs paden en bomen die in het water
hangen. We hebben verwilderde hulstbomen verwijderd, bv links achter de bank op het grote
Namens het bestuur. Huub Frencken, voorzitter
veld; het is goed te zien dat daardoor licht en lucht teruggebracht worden in het park en
zichtlijnen hersteld. Na het broedseizoen gaan we verder rechts achter de bank. Als er niet
gesnoeid mag worden, doen we ook het nodige opruimwerk (afval), takken “vlechten” tot
houtwallen, vlechten van de meidoornhaagjes, schoffelen rond de banken, verbeteren van
bewegwijzering. Er zijn plannen voor het inzaaien van een bloemen(bijen)weide.
Johan Kieft van de gemeente Leiden begeleidt ons en bereidt de werkzaamheden voor, i.s.m.
Theo Jonker. Johan kent elke boom, plant, struik en sloot in de Leidse Hout, want hij loopt er al
jaren rond. Hij weet dus precies wat er nodig is, maar luistert ook naar suggesties van onze kant.
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Groengroep (vervolg)
Het is leerzaam en prettig om onder zijn leiding te werken, want niet alleen weet hij “hoe het
moet”, maar ook over andere “weetjes” kan hij smakelijk vertellen. Het werk geeft veel
voldoening en plezier.
Komt u ook eens meewerken? We willen graag de frequentie van het aantal werkochtenden (nu
1x per 6 weken) verhogen, enerzijds om meer (structurele) werkzaamheden te kunnen
verrichten en anderzijds de opties voor vrijwilligers (data, dagdelen, frequentie) te verruimen. De
ervaring bij andere parken leert dat we daarvoor minimaal 20 man/vrouw op de lijst moeten
hebben staan. Vanaf augustus gaan we experimenteren met één keer per maand een (vaste)
zaterdag en één keer per maand een dagdeel door de week.
Over deze nieuwe opzet zullen
wij u als trouwe leden apart
berichten. Maar u hoeft niet te
wachten met u aan te melden: de
eerstvolgende werkochtenden
zijn op woensdag 6 juni en
zaterdag 15 juli. We hopen op
veel nieuwe vrijwilligers!
Nadere informatie vindt u op de
website onder de kop Overige
activiteiten.

Lieke van Boven, coördinator Groengroep: 06-24182879 / liekevanboven@hotmail.com

Serie boekjes over de Leidse Hout
In de herfst zal de eerste van een reeks boekjes over de Leidse Hout verschijnen. De ALV is
onlangs akkoord gegaan met een voorstel voor zo’n serie. Zodoende komt er een vervolg op de
jaarboekjes van onze vereniging zoals die van 1988 vrijwel ieder jaar tot 1995 zijn verschenen.
Het idee voor zo’n serie is een stroomversnelling geraakt omdat de Ondernemersvereniging
Boerhaavedistrict een subsidie in het vooruitzicht heeft gesteld.
Ieder boekje zal worden gewijd aan een bepaald thema. Zoals Bomen; Dieren; Planten en
Bodem; maar ook een thema over Herinneringen aan mensen in het park. We beginnen met een
boekje over de bomen in het park. Suggesties voor andere thema’s zijn welkom.
Het zullen mooie kleine ‘hebbedingetjes’ worden van ca. 32 pagina’s, in full color. De opmaak zal
worden verzorgd door Nina Kleingeld ( de dochter van de ontwerper van de grote bank op de
speelweide en van de infoborden) en de Offsetdrukkerij Nautilus zal de productie gaan
verzorgen. Per editie zal een redactieraad worden samengesteld en zal een eindredacteur
worden gezocht.
We hebben het voornemen om deze boekjes periodiek aan de VVLH-leden cadeau te geven en
aan anderen te koop aan te bieden.
Huub Frencken, voorzitter
Lieke van Boven, bestuurslid
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Zondagmiddagconcerten in de Waterlelie
In 2018 staan weer op 20 zondagen concerten gepland in de
Waterlelie. Alle concerten starten om 13.30 en eindigen om 15.30.
Het gaat om alle zondagen vanaf 6 mei tot en met 23 september.
Met uitzondering van 8 juli (dan is Werfpop in de Leidse Hout).
Deze concerten worden u aangeboden door de Stichting Muziek
Leidse Hout en onze Vereniging.
Wilt u een handje toesteken bij de concerten? Laat het weten aan:
Werner Hendriks, coördinator muziek: 06-50526176 / hendrikswerner110@gmail.com
Het programma ziet er als volgt uit:

6 mei Stageband van Show- & Marchingband
Amigo Leiden
13 mei Sing in tune
Muziekcentrum Leiden Noord
20 mei The Prevaricators (jazz)
27 mei Harmonie Voorschoten
3 juni The Looters (almost bigband)
10 juni Podiumorkest muziekvereniging
Concordia
Die Schlüsselstädter Musikanten
17 juni Harmoniekapel Werkmans Wilskracht
24 juni Leids Harmonie Orkest
1 juli Koorschool Utopa
Jeugd Symfonie Orkest Rijnstreek

15 juli Aisling (Ierse en Schotse folk)
22 juli Ponteland Community Wind Band
(Groot Brittannië)
29 juli Ordinary Herry Shoppers (dixieland)
5 aug Leo’s Drugstore (jazz)
12 aug Senioren Salon Orkest
19 aug Old Rhine Jazzband
26 aug Dansorkest Date 7-2-7
2 sept Viswijvenkoor
9 sept Muziekvereniging Nieuw-Leven
(harmonie)
16 sept Leedvermaak (koor)
Lignum (klarinetensemble)
23 sept Frits Landesbergen big band

Nadere informatie over de optredende ensembles is te vinden in de folder die te verkrijgen is
tijdens de concerten in de Waterlelie.

Jos Kok, secretaris
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Ledenadministratie en contributie
Ons ledenbestand is nu bijgewerkt en up-to-date.
Dank voor uw bijdragen voor 2016 en 2017.
Graag vragen wij uw aandacht voor de betaling van de contributie voor 2018. Mochten wij uw
contributie nog niet hebben ontvangen dan sturen wij u hierover een aparte brief.
Indien u deze brief via de post heeft ontvangen en u beschikt over e-mail, dan verzoeken wij u
om uw e-mailadres door te geven op info@vriendenvandeleidsehout.nl
Dan sturen wij u onze informatie in het vervolg per e-mail.
Jos Kok, secretaris

Stichting Openluchttheater Leidse Hout
Sinds vorig jaar worden de voorstellingen in het Openluchttheater niet meer
georganiseerd door onze Vereniging. De Stichting Openluchttheater Leidse
Hout neemt nu het initiatief voor de voorstellingen in het betreffende theater.
In 2018 staan nu 12 voorstellingen gepland. Het programma is te vinden op
de website van de Stichting: www.oltleiden.nl
Jos Kok, secretaris

Natuurexcursies
Over Natuurexcursies in 2018 hopen we u binnenkort meer te kunnen vertellen.
Voor nu maar even genieten van bovenstaande foto van de paddenstoelenexcursie in 2016.
Jos Kok, secretaris
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