
1

Stichting

H
e
t H

o
o

g
s
te

 W
o

e
rd

Juni 2017

nr. 85

Buurtcomité
Hogewoerd e.o.

Kom allemaal naar het buurtfeest in het 
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Hoe bereikt u ons?
redactie@hethoogstewoerd.nl

We hebben nog altijd een prachtige website voor de Hogewoerd e.o., 
te vinden op: www.hethoogstewoerd.nl
Al het nieuws is ook te vinden op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/hoogstewoerd. ‘Like’ ons en blijf online direct 
op de hoogte van het nieuws uit je directe woonomgeving!

Website Hoogstewoerd e.o.

Ria Vreeburg-
Molkenboer
Gerestraat 19
2311 MX Leiden
- redactie buurtkrant
- website
- beheer 
mailbox(redactie@
hoogstewoerd.nl)

Peter Wieberneit
4e Binnenvestgracht 6A
2311 NT Leiden
- diverse overlegsituaties
- website

Rineke Ramakers
Penningmeester- buurt-
comité 
Kraaierstraat 9
2311 NR Leiden
- beheer Facebook en 
website
- financiën & aanvraag 
vergunningen

Rob Erdbrink 
Voorzitter buurtcomité 
Kraaierstraat 2/a
2311 NR Leiden
stavast@systavast.nl
- binnenstadsberaad
- actualiteiten

Maaike Lommerse
h.t. Praeses der SSR-Lei-
den
Hogewoerd 108
2311 HT Leiden
071 512 09 00
praeses@ssr-leiden.nl
- gastheer vergaderingen
- organisatie activiteiten 
jeugd

Selma Barnard
Kraaierstraat 2/a
2311 NR Leiden
stavast@systavast.nl
- notuleren bijeenkomsten
- diverse overlegsituaties

Ria Vreeburg-Molkenboer
Melcher van Nieuwkoop
Labor Vincit, Nieuwe Rijn 83-84, Leiden, 5124807, hans@drukkerijlaborvincit.nl
Richard van Dinter
Leden van het buurtcomité.
Ingeborg Martens, Hans Heestermans, Joop Gijsman, Pieter de Jong, Fridus Valkema, 
Trix Verschoor, Koos Dam, Pien Lambermont, Martin Oppelaar, Josine Heijnen 
en Maarten Wolterink en en leden van het buurtcomité, alle kopij-inzenders, alle 
adverteerders en SSR-Leiden.
NL30INGB0000139742 t.n.v. Stichting buurtcomité Hogewoerd en omgeving (Leiden)

Colofon
Redactie
Lay-out

Drukwerk
Advertenties

Foto’s
Bijzondere dank aan

Girorekening

Marliese Vollebregt
Deltaweg 1074
2321 KX Leiden
- cultuurprogramma’s
- organisatie buurtfeest
- diverse overlegsitu-
aties

Richard van Dinter
Hogewoerd 175B
2311 HL Leiden
richardvandinter@planet.nl
- diverse overlegsituaties
- advertenties

Arjan Dekker
Kraaierstraat 3 
2311 NR Leiden
- hulp binnen-
stadsberaad
- diverse overleg-
situaties
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Van de voorzitter
Beste buurtbewoners en andere lezers,

We zijn dit jaar begonnen met de jaarvergadering die, hoewel niet zo drukbezocht, 
zeer geanimeerd was. De rondgedeelde briefjes leverden vele suggesties op die we 
onder andere hoopten te kunnen gebruiken bij het aangekondigde bezoek aan onze 
wijk (en de Pieterswijk) in februari van leden van het college van Burgemeester en 
wethouders. Dit bezoek bleek echter verplaatst naar ergens in het najaar, maar de 
suggesties, en foto’s die we gemaakt hebben, worden alvast dankbaar gebruikt in 
de contacten met de gemeente. Ook verwachten we binnenkort dit materiaal, dat 
vooralsnog geconcentreerd is op de huidige knelpunten, op de website te zetten. 

Uw suggesties en andere bijdragen blijven van harte welkom; het is de bedoeling 
een actueel overzicht te maken van bestaande en verwachte problemen dat ons 
allen informeert en, hopelijk, geleidelijk in omvang afneemt.

Graag nodigen wij, samen met de Vereniging het Plantsoen, de SSR, en de enthousiaste bezetting van 
verschillende interessante kraampjes, onze buurtgenoten en overige trouwe lezers uit voor de jaarlijkse 
buurtfeest op 18 juni in het Plantsoen, ten westen van de fontein. De muziek zal weer verzorgd worden door 
de band “Necessary” van de SSR met hun uitgebreide repertoire.  Hun volume zal zeker rekening houden met 
het gegeven dat deze bijeenkomst vooral voor de contacten en de onderlinge samenhang georganiseerd wordt. 
We zien uit naar uw komst.

Over het nieuwe bestemmingsplan binnenstad schreef ik al eerder. Het is ter inzage gelegd. Ook op de website 
van de gemeente kunt u hier wellicht het een en ander over vinden. Op 1 mei jl. was de link:
https://gemeente.leiden.nl/nl/projecten/ruimtelijke-ordening/binnenstad/ontwerp/. Maar dat kan zomaar 
wijzigen. De termijn voor het indienen van zienswijzen is op 4 mei jl. verstreken; wij hebben dat niet gedaan 
wegens gebrek aan concrete kennis. Grote wijzigingen heb ik niet kunnen ontdekken maar ik raad u sterk aan 
er goed naar te kijken als u een verandering van het gebruik van uw pand, huis, winkel, garage, opslagruimte 
etc. overweegt.

Het “doen waar Amsterdam nu wanhopig van probeert terug te komen” zoals ik ook vorige keren schreef is 
helaas nog niet afgenomen; integendeel. De hang naar rumoerige evenementen gaat onverminderd voort en 
het lijkt erop dat het tempo zelfs omhoog gaat. Steeds meer verkamering (zonder enige fietsenstalling), Air 
BnB, het lukraak parkeren van allerlei vervoermiddelen, handhaving van bestaande regels, het krampachtige 
aantrekken van bezoekers naar de stad - om slechts enkele punten te noemen - krijgen niet de brede aandacht 
die nodig is om een grip te krijgen op deze ontwikkelingen. 

Tot mijn vreugde kan ik u ook een klein succesje melden: er zijn, los van de bak die al bij de Risa geplaatst was, 
maar liefst twee afvalbakken bijgekomen: een op de oosthoek Hogewoerd/Kraaierstraat en een op de westhoek 
Hogewoerd/4e Binnenvestgracht. 
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Volg ons op onze bijna vernieuwde website en hou ons graag 
op de hoogte van contacten, problemen, successen en andere 
ervaringen met de gemeente die voor anderen - en dus ook 
voor ons - van belang kunnen zijn.

Om met een zeer positief nieuwtje te eindigen informeer ik 
u dat Arjan Dekker bereid is gevonden bestuurslid van het 
buurtcomité te worden.

Een mooi buurtfeest en goede zomer toegewenst.

Rob Erdbrink
Cartoon door Maarten Wolterink



6

Voorwoord van een buurtbetrokkene
door Ingebort Martens

Lang geleden, in september 2005, zette ik als frisse eerstejaars Engels mijn eerste stappen in de Hogewoerd. Dit 
was natuurlijk te danken aan de EL CID-week, en in het bijzonder SSR-Leiden, waar ik na een aantal mooie 
avonden lid werd die week. Op zo’n moment weet je niet dat je in de jaren die daarop volgen nog heel vaak een 
plekje voor je fiets gaat zoeken op de Hogewoerd, frietjes of visjes gaat halen op het Levendaal, of gaat liggen 
zonnen in het Plantsoen. En toch is dat waar ik nu aan terugdenk; de buurt was (en is) een uitstekende mix van 
bruisend, functioneel en ontspanning. 

Toen ik na een aantal commissies een bestuursjaar ging doen (het is op dat moment alweer 2008), kwam daar 
nog een prachtige bijkomstigheid bij: de buurtkrant. Onder de bezielende leiding van Ria als eindredactrice 
mocht ik als opvolgster van Nico Koekkoek de buurtkrant vormgeven. Naast mijn dagelijkse aanwezigheid op 
SSR was ik twee keer paar jaar een aantal weken druk bezig met lay-outen en spelling- en grammaticacontroles. 
Maar Ria weet heel goed dat het mij vooral ging om alle thee en chocolaatjes die ik bij haar thuis mocht 
verorberen… Dat jaar heb ik ook heel veel bewondering gekregen voor het buurtcomité; je met zoveel overgave 
vrijwillig inzetten voor je buurt en de bewoners is iets heel bewonderenswaardigs. De jaarlijkse buurtborrel is 
daar een goed voorbeeld van; er komt zoveel kijken bij de voorbereiding van die dag! Ik vond het dan ook heel 
leerzaam (en gezellig) dat ik daar vanuit SSR mee mocht helpen.

Ook na mijn bestuursjaar mocht ik mijn bijdrage blijven leveren aan de buurtkrant, en ondanks dat ik zelf 
nooit in de wijk heb gewoond (het Van der Lubbehof kwam het dichtst in de buurt) voelde ik me wel zeer 
welkom en was de sfeer altijd gemoedelijk. Doordat ik een jaar lang op de vereniging had geleefd, voelde 
de Hogewoerd ondertussen heel vertrouwd, en dat gevoel heb ik nog steeds. Nu, zoveel jaren later, blijft de 
Hogewoerd heel herkenbaar. Er zijn winkels en bewoners weggegaan en gekomen, maar de sfeer blijft altijd 
even amicaal, ongedwongen en oprecht. Ik hoop het karakter van de wijk goed te hebben overgebracht in de 
buurtkrant de afgelopen jaren; de enthousiaste inzet van bewoners voor bijvoorbeeld burenhulp, de geslaagde 
kunstroutes en zoiets “kleins” als het boekenkastje zijn allemaal goede voorbeelden van zaken die laten zien dat 
de Hogewoerd niet alleen een “wijk”, maar echt een “buurt” is. Ik hoop dat dit soort mooie evenementen nog 
lang zullen plaatsvinden, en dat hierover ook nog lang te lezen zal zijn in Het Hoogste Woerd.

Door mijn “grote mensen-baan” heb ik helaas niet meer genoeg tijd om al Ria’s chocolaatjes op te eten, dus 
heb ik het stokje na bijna 9 jaar overgedragen aan Melcher, die behalve een uitstekende vormgever ook veel 
punctueler is, wat dan weer fijn is voor de drukker van de buurtkrant, Labor Vincit. (Zelfs dit voorwoord was 
niet op tijd…) Ik hoop dat jullie allemaal nog vele jaren met veel plezier en interesse Het Hoogste Woerd zullen 
lezen met daarin de prachtigste, ontroerendste en belangrijkste verhalen over jullie prachtige buurt!

Ingeborg’s bestuur, van boven naar beneden, links naar rechts: Erik, Gijs, David, ik, Judith Dorotka & Liza
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UITNODIGING
Buurtfeest in het Plantsoen op 18 juni 2017 van 15:00 tot 18:00

Bruggen slaan in het mooiste en groenste park van Leiden!

Beste buurtgenoten,

Via deze weg willen wij alle wijkbewoners uitnodigen voor het buurtfeest op zondag 18 juni van 15:00 tot 
18:00 in het Plantsoen ter hoogte van de fontein. Het thema van deze editie is ‘Bruggen slaan in het mooiste en 
groenste park van Leiden’. De realisatie van het Singelpark komt dichterbij en door de bekendmaking van de 
namen van de nieuwe bruggen gaat het steeds meer leven. 

Tijdens de gezellige buurtborrel met hapjes, drankjes, activiteiten en muziek willen wij graag een brug slaan 
tussen de wijk Hogewoerd en het Plantsoen en tussen alle verschillende inwoners van onze wijken. Er zullen 
activiteiten voor kinderen zijn, zoals een springkussen, schminken en schilderen. De huisband van SSR-Leiden, 
Necessary zal een spetterend optreden verzorgen. 

Het Plantsoen is het mooiste én groenste park van Leiden en dat willen we graag zo houden. Het buurtfeest zal 
dit jaar een groen tintje hebben en wij willen graag alle wijkbewoners activeren om ook zelf hun tuin, dakje of 
straat te vergroenen. We zullen informatie geven over geveltuintjes en andere groene initiatieven. Tevens zal er 
voor elke buurtbewoner een groen presentje zijn..

Mocht u het leuk vinden om bij te dragen aan het buurtfeest in de vorm van hapjes? Stuur een mailtje met welk 
gerecht u wil maken naar redactie@hethoogstewoerd.nl. Uiteraard is er in overleg een vergoeding voor uw 
hapjes mogelijk. 

Hopelijk tot 18 juni!
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Verslag jaarvergadering 11 januari 2017
Op 11 januari jl. vond de jaarvergadering van de Hogewoerd 
plaats. De locatie van de vergadering was wederom SSR-Leiden. De 
opzet van de vergadering was echter verschillend ten opzichte van 
voorgaande jaren. Na de introductie door de voorzitter Rob Erdbrink 
en het financiele verslag en de nieuwe begroting door penningmeester 
Rineke Ramakers, was het tijd voor een interactieve vergadering. 
Selma Barnard, secretaris van het buurtcomité, trapte af met een 
PowerPointpresentatie over de goede en verbeterpunten in de wijk. 
De onderwerpen die aan bod kwamen waren: 

De aanwezigen werden geactiveerd om in groepen na te denken over deze 
onderwerpen. Op post-its konden de ideeën worden opgeschreven en deze 
briefjes werden uiteindelijk verzameld. Met name verkeer en handhaving 
worden ervaren als probleemgebieden in de wijk. 

Over het onderwerp verkeer werd o.a. opgemerkt dat zwaar verkeer dat via 
Utrechtse Veer / Kraaierstraat rijdt als erg gevaarlijk ervaren wordt. Het is daar 
te smal om de bocht te nemen en soms worden gevels bijna geraakt. Ook het feit 
dat verkeer van rechts voorrang heeft, met name op de Hogewoerd, levert nogal 
eens gevaarlijke situaties op. Men lijkt nog steeds van mening dat de Hogewoerd 
een voorrangsweg ( -straat) is.
Er werden veel post-its geplaats met opmerkingen dat er veel zwerfvuil in de 
wijk ligt. Het verzoek om de prullenbakken weer terug te plaatsten werd vaak 
genoteerd. Ook in het Plantsoen, met name naast de banken.

Men is een voorstander van meer groen in de wijk. “ Tegel eruit en groen 
erin” mag zeker geeffectueerd worden.
Wat betreft handhaving waren er verzoeken gericht op de overlast van 
parkeerders, waardoor bewoners soms hun huis niet uitkunnen en of 
bewoners de straat op moeten omdat op de stoep (fout)geparkeerde 
auto’s staan.

De communicatie met de gemeente loopt niet altijd zoals gewenst is. 
Het was een vruchtbare sessie en de ideeën worden meegenomen in 
de bijeenkomst tussen het buurtcomité en een bijeenkomst met B&W. 
Daarnaast zullen wij in gesprek blijven met de nieuwe wijkagent, 
Dennis Perdok ( bereikbaar via algemeen nummer 0900-8844) en de 
nieuwe BOA ( = buitengewoon opsporingsambtenaar) Martin Opplaar 
om deze onderwerpen te blijven bespreken. Beide mannen waren ook 
aanwezig bij de vergadering. De jaarvergadering werd afgesloten met 
de nieuwjaarsborrel in de bar van SSR onder het genot van hapjes en 
drankje.

Door Selma Barnard en Marliese Vollebregt
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Financieel jaarverslag 2016
Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. kijkt terug op een mooi en positief 2016!

Toelichting Balans 
We geven in 2016 meer uit dan erbinnen komt.  Ons steeds populairder wordend buurtfeest is een grote kostenpost 
en zo ook het buurtinitiatief.  De drukkosten van de buurtkrant zijn hoger geworden door meer kleur gebruik in de 
buurtkrant en de advertentieopbrengst die iets verder terug loopt. Van de gemeente Leiden hebben we dit jaar weer 
subsidie ontvangen, namelijk €2476,00. Dit jaar staat er wederom een reservering voor het buurtfeest. WOZ-fonds 
heeft ons hiervoor jaren subsidie gegeven, waarvoor dank, maar het was dit jaar voor het laatst en nu moeten we 
opzoek naar nieuwe bronnen. Voor de website hebben we nog een reservering staan van € 500,00, deze zal in 2017 
geheel aan onze website worden besteed. 

Toelichting Verlies en Winstrekening
Buurtkrant en advertentie-inkomsten.
De druk- en opmaakkosten van de twee buurtkranten bedragen € 3641,16 deze kosten worden gedragen door de 
advertentieopbrengst namelijk € 3467,50 helaas is dit iets minder dan voorgaande jaren. Wij willen onze adverteerder 
hartelijk danken voor de trouwe bijdrage, door het plaatsen van de advertentie is het mogelijk om onze mooie 
buurtkrant uit te geven.

Buurtfeest 28 juni 2016
De kosten die zijn gemaakt voor het buurtfeest van 2016 bedraagt € 3845,07. Hier is alles, zoals de kramen, de 
vergunningen, het springkussen tot de muzikale bijdrage Necessary, de huisband van studentenvereniging SSR, van 
betaald. In het bijzonder willen we Fonds 1818 en WOZ-fonds hartelijk bedanken voor de verstrekte subsidie en 
ook vereniging Het Plantsoen voor hun financiële bijdrage. Mede hierdoor konden wij dit fantastische buurtfeest 
bekostigen. Het thema “Verbeter de buurt” werd kracht bijgezet door een aantal stands onder andere van Het Zoete 
Land, Burenhulp, Wijkgroep buur(t) contacten en het Sociaal Wijkteam waar men kennis kon maken en vragen 
kon stellen. Ook het buurtinitiatief, de mooie kaarsen gemaakt in het atelier van “ Uit de Kunst & Vliegwerk” werd 
enthousiast in ontvangst genomen door de vele buurtgenoten die ons buurtfeest bezochten. Zonder de enthousiaste 
bijdrage van studentenvereniging SSR, de goede samenwerking met vereniging Het Plantsoen en de inzet van 
vrijwilligers was het niet gelukt om van dit buurtfeest zo’n groot succes te maken.

Kosten 2016
De uitgaven die gemaakt zijn voor de Algemene Ledenvergadering bedraagt €201,55. Verder zijn er kosten gemaakt 
voor de bank, administratiekosten en contributies. De bestuurskosten bedragen dit jaar € 377,55 en de algemene 
kosten  €68,40. U kunt alles terugvinden in de balans van 2016. Deze kunt u opvragen bij het buurtcomité. Verder 
is er dit jaar 300,00 meer uitgeven aan opmaakkosten dit omdat Ingeborg Martens na jarenlang de opmaak van de 
buurtkrant te hebben gedaan zij de afgelopen buurtkrant het stokje heeft overgedragen aan Melcher van Nieuwkoop.

Vooruitblik 2017
In januari 2018 staat er weer een algemene jaarvergadering op de agenda. Verder zal er weer maandelijkse een 
buurtcomitévergaderingen plaats vinden, om zo goed mogelijk op de hoogtSe te blijven van de actuele ontwikkelingen 
die van belang zijn voor u als buurtbewoners. En natuurlijk zal ons jaarlijkse bestuursuitje ook in 2017 niet ontbreken. 
Bovendien staan er weer twee buurtkranten gepland en willen we onze buurtwebsite zo actueel mogelijk houden 
door deze steeds bij te werken en te onderhouden met de laatste interessante ontwikkelingen en informatie.Samen 
met studentenvereniging SSR en Vereniging Het Plantsoen zijn we druk bezig met het organiseren ons jaarlijkse 
buurtfeest dit jaar op zondag 18 juni.

Ook willen we waar mogelijk een bijdrage leveren aan buurtinitiatieven. Dus heeft u een goed idee voor een 
buurtinitiatief laat het ons dan weten, misschien kunnen wij dan wat voor u betekenen.

Kortom; veel goeds om te melden. We willen ons allemaal weer inzetten om van 2017 een succesvol Buurtcomité jaar 
te maken waar we weer veel buurtnieuws mogen brengen en veel buurtinitiatieven hopen te mogen ondersteunen.

Door Rineke Ramakars



10

Column
door Hans Heestermans

De Leidse dichter Gerrit van de Linde (1808-1858), 
alias De Schoolmeester, moet vluchten uit Leiden 
vanwege hoge schulden en omdat hij een dienstmeisje 
en de vrouw van de beroemde hoogleraar Van der 
Boon-Mesch, Jeane, heeft zwanger gemaakt. Hij 
schrijft aan zijn vriend Jacob van Lennep: “Ik ben hier 
(in Schipluiden) dichter bij Jeane, dan gij wel denkt; 
het trouwe duifjen is sints ettelijke dagen te Delft waar 
zij met haar Hertvriend, bij diens zuster oud en nieuw 
heeft gehouden. Ik denk aan haar zo weinig mogelijk, 
om de wonde, die nog bloedt niet pijnlijker en dieper 
te maken: doch men is zich zelf niet altijd meester, en 
somtijds verschijnt…het beeld der schoone slange, 
voor mijnen geest, voor zoo ver …een slang, groote 
blauwe oogen, een Griekschen neus en fluweelen 
lippen kan hebben. Dan roep ik wanhopig uit: is dit 
het loon voor mijn trouwe diensten? Jeane! Jeane! Heb 
ik u daarvoor, de laatste reis (keer) nog driemalen,…” 
(Vul zelf de puntjes in)

Boudewijn Büch (1948-2002) heeft zijn hele leven bij 
elkaar gefantaseerd. Dat vond ie zelf niet bezwaarlijk: 
“Het verleden is altijd waar als je het zelf verzint”. 
Toen hij ging studeren, of althans, begon te doen alsof 
hij studeerde, liet hij bij drukkerij De Bink briefpapier 
drukken waarop in sierlijke, blauwe letters stond: Drs. 
Drs. Boudewijn Maria Ignatius Büch, M.L.S.ISDD, 
c.m. psychofarmacohistoricus. Hij behaalde nooit een 
titel, maar slaagde er toch in zelfs zijn beste vrienden 
van het tegendeel te overtuigen. Zo heeft Harry Prick, 
gepromoveerd op een schitterend proefschrift over 
Lodewijk van Deyssel, tweemaal een afstudeerfeestje 
georganiseerd voor de jonge doctorandus in de Duitse 

taal-en letterkunde en in de filosofie. Ter gelegenheid 
daarvan ontving Büch van hem schitterende, 
gebonden boeken.
Büch verzon zelfs een zoontje, dat in zijn roman De 
kleine blonde dood voorkomt en aan wiens bestaan 
velen nooit getwijfeld hebben.. Toen hij eind jaren 
’70 uit Leiden vertrok en naar Amsterdam verhuisde, 
liet hij bij de plaatselijke boekhandels een schuld van 
enige tienduizenden guldens achter.

De Leidse hoogleraar Karel van het Reve (1921-
1999) vond zijn collega’s en zijn studenten maar een 
beetje wereldvreemd. “De Leidse studenten in de 
geschiedenis besloten een keer om een aantal bekende 
Nederlandse historici uit te nodigen voor hen een 
voordracht te komen houden. Ook aan Jan Romein 
werd zo’n voordracht gericht. Hij was echter al een 
paar jaar dood, en de brief werd beantwoord door 
zijn weduwe, de bekende schrijfster Annie Romein- 
Verschoor. Haar antwoord begon met de woorden: 
“Hoewel het niet mijn gewoonte is andermans brieven 
open te maken….”

Zo heb ik een senaatsvergadering bijgewoond waarin 
besloten werd een felicitatietelegram te sturen aan 
koningin Juliana - zij was jarig, of de universiteit was 
jarig, een van beide. Het telegram werd voorgelezen en 
goedgekeurd. Pas tegen het eind van de vergadering 
vroeg de secretaris verschrikt het woord. Hij had 
opeens gezien dat het telegram aan prinses Juliana 
gericht was. Ze was toen al meer dan tien jaar 
koningin.”
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Verslag Buurtkaderoverleg van 23 februari 2017
Na de gebruikelijke ontvangst door de wijkagenten op Politie bureau 
Langegracht wordt er gekeken wie er van welke wijken aanwezig zijn. 
De frequentie van het buurtkaderoverleg was eerst 2x per jaar maar 
vanaf februari 2017 gaan we dit 3x per jaar doen. De kortere tijd tussen 
het vergaderen, het doorkoppelen naar en de te nemen acties door de 
betreffende instanties kan hierdoor veel sneller verlopen. Hiermee 
hopen we voor alle wijken in het centrum, waaronder ook wij behoren,  
een beter resultaat te behalen voor de zaken die wij als bestuur en u als 
bewoner ter behandeling hebben aangemeld.

Uit onze wijk:
Parkeren
Nu vanaf 2017 het kentekenparkeren is ingevoerd hoopten we, misschien een beetje te positief, op een beter 
parkeerbeleid in onze wijk. Diverse bewoners uit de wijk hebben regelmatig foto’s gemaakt in de buurt, 
van de buiten de parkeervakken geparkeerde auto’s. Dit om bij de gemeente aan te geven om met een plan 
van aanpak te komen voor het parkeren in onze wijk. Misschien moeten we nog even geduld hebben en 
kijken wat de Korevaargarage ons voor voordeel zal brengen. Een van de parkeer “hotspots” is Hogewoerd/
Rijnstraat. Dagelijks staan daar op de hoeken van de straat een aantal auto’s buiten de vakken geparkeerd. Beste 
buurtbewoners na de invoering van het kentekenparkeren vanaf januari, is de gewenningsperiode voorbij en 
heeft de Politie aangegeven toch handhavend op te gaan treden en zal gaan bekeuren voor het buiten de vakken 
geplaatse auto’s. EEN GEWAARSCHUWDE BUUR TELT VOOR TWEE.

Ook het plaatsen ( parkeren) van de fietsen en de scooters krijgen meer aandacht. We hebben zelf een 
verantwoording over waar en hoe we ze plaatsen/parkeren. Laten we vooral ook rekening houden met  onze 
minder valide buurtbewoners zodat zij nog wel hun huis in kunnen en verlaten. Zo moesten onlangs een 
paar van onze buurtbewoners een minder valide persoon vanuit een huis, uit de rolstoel halen en over de 
geparkeerde auto tillen, omdat die zowat tegen de gevel aanstond. 

Zwerfvuil
Sinds de gemeente Leiden de vuilnisbakken verwijderde uit onze wijk hebben wij en ook velen van jullie,  
waargenomen dat ook het straatvuil weer is toegenomen. En dat er vooral veel meer glas op de straat terecht 
gekomen is. Op aandringend verzoek van het buurtcomite is er ( nog maar) 1 vuilnisbak terug geplaatst op de 
hoek van Hogewoerd/Kraaierstraat. In afwachting van plaatsing van meerdere vuilnisbakken, is het wenselijk 
dat de gemeente vaker met de veegwagen door de wijk gaat. Tijdens het volgende buurtkaderoverleg zullen 
deze bevindingen teruggekoppeld worden vanuit de betreffende instanties. 

Door Richard van Dinter.  

Cartoon door Maarten Wolterink
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Column
door Josine Heijnen

De Huisgenoot
Ik heb een nieuwe huisgenoot, en daarmee een nieuwe buurtgenoot geïntroduceerd: mijn vriendje, die erg 
dankbaar is voor de ‘upgrade’ van Alphen naar de Leidse binnenstad. Natuurlijk heb ik meerdere redenen 
tot blijdschap, maar erg fijn is wel het volgende: hij is IT’er, dus wanneer ik een probleem heb met computer/
printer/internet is hij altijd de aangewezen persoon die problemen te verhelpen. 

Zo gebeurt het heel soms, dat precies op het moment dat ik de printer écht nodig heb, die het om onverklaarbare 
redenen niet doet. Laatst moest ik een lezing geven, die ik uiteraard pas een kwartier voor ik weg moest ging 
uitprinten. Maar het laat zich raden: dat zou niet gaan lukken. Resetten, stekker eruit, opnieuw installeren. 
De printer smeken, de printer bedreigen, de neiging tot een schop geven onderdrukken. Zo was ik bezig, 
zonder resultaat, en was inmiddels mijn vriend te hulp geschoten. Hij ging dan kijken wat er mis mee was, en 
constateerde dat dat onduidelijk was. Zo ver was ik ook wel gekomen – terwijl hij probeerde of de printer dan 
wel kopieerde (wat natuurlijk lukte, maar wat had ik daaraan?) was ik hardop de toetsen aan het meebléren 
die ik indrukte: “PRINT. CONTROL-P, CONTROL-P”. Maar u raad het al: ik deed de lezing vanaf mijn iPad. 

De volgende dag was er met de printer niets meer aan de hand, en was mijn lezing er zo’n 20 keer uitgekomen. 
“Je moet dan ook meer geduld hebben hoor” verklaarde mijn vriend “je zal zelf wel iets fout gedaan hebben, 
want waarom zou de printer het zomaar niet doen?” Verder besteedde hij er geen aandacht meer aan, want hij 
was een voetbalwedstrijd aan het streamen. De verbinding viel de hele tijd weg, zo had hij al ‘alle belangrijke 
momenten’ van de wedstrijd gemist, door ‘dat gammele internet’, dat uiteraard mijn schuld was ‘omdat ik dat 
ooit geregeld had.’ “Nee hoor,” zei ik, “je doet vast zelf iets verkeerd: ik heb daar nou nooit last van..”   
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Informatie over onze buurtwebsite en Facebook

Naast de tweejaarlijkse buurtkrant, is het Buurtcomité ook online actief en worden ook hun eigen Facebookpagina 
(Buurtcomité Hogewoerd e.o.) en website (www.hethoogstewoerd.nl)  onderhouden. Via deze kanalen worden 
berichten van de gemeente en uit de wijk gedeeld. Dus kijk vooral op de website of Facebook als u graag op 
de hoogte blijft van wat er speelt in de stad en in onze wijk. We nodigen u uit om deze kanalen te gebruiken 
en vooral te kijken, liken en reageren wanneer daar behoefte aan is. Momenteel wordt er gewerkt aan een 
nieuwe website, die hopelijk meer aanspreekt en meer interactie stimuleert. Zo zal er een contactformulier op 
de website aanwezig zijn, waar buurtgenoten tips, adviezen en klachten kunnen delen met het bestuur van het 
Buurtcomité.

Door Marliese Vollebregt

Nieuw lid van het Buurtcomité

Mijn naam is Arjan Dekker en ben woonachtig in de Kraaierstraat.  Ik 
woon hier nu ruim tien jaar en heb me onlangs aangemeld als lid van 
het buurtcomité. Ik voel me erg betrokken bij de wijk en weet dat ik 
hier langdurig zal blijven wonen. 

Ik wil me binnen het buurtcomité Hogewoerd en omgeving graag gaan 
inzetten voor  overlegsituaties  bij en met de gemeente (- functionarissen 
) om zo mijn steentje bij te dragen bij de ontwikkelingen en knelpunten 
in de wijk. 

Mijn rol moet hierin  nog een beetje bepaald worden, maar met veel 
plezier heb ik  twee vergaderingen bijgewoond en weet ik dat mijn 
hulp ook meer dan welkom is. 

Met enthousiasme zal ik me gaan inzetten en hoop hierbij wat toe te kunnen voegen aan onze buurt en de 
buurtgenoten. Hoe bereikt u ook mij: zie de rubriek “Hoe bereikt u ons” . Tevens hoop ik u te ontmoeten 
tijdens de jaarlijkse buurtborrel op zondag 18 juni. 

Door Arjan Dekker

Sidac Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst 

van verschilllende disciplines wordt tentoon-

gesteld. Een of twee keer per maand is er een 

weekend tentoonstelling. In de tussenliggende 

weken is er een etalage-expositie. U vindt ons 

op de Hogewoerd 77 (tel 512 13 36) of op: 

www.sidacstudio.nl.
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Uitnodiging buurtbarbecue 3 juni 2017

Net als afgelopen jaar organiseert SSR-Leiden een gratis 
buurtbarbecue voor de hele buurt op zaterdag 3 juni. We 
nodigen iedereen dan ook van harte uit om langs te komen. 
De barbecue vindt plaats van 17:00-22:00 voor Hogewoerd 
108. 

Kom onder andere genieten van livemuziek, tapas en sangria 
en speciaalbieren. Ook worden er rondleidingen aangeboden 
om SSR eens van binnen te bekijken. Voor de kinderen is er 
een kindertafel waar zij zich uitstekend kunnen vermaken. 
Opgeven voor de barbecue is niet nodig. We hopen jullie 
allemaal te mogen verwelkomen!

Door Maaike Lommerse
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Buurtbewoonster zoekt hulp
door Pien Lambermont

Buurtbewoonster van 90 jaar, gebonden aan een 
rolstoel, zou graag af en toe naar buiten willen. Welke 
buurtbewoner kan en wil haar ophalen thuis en een 
wandelingetje met haar maken? Graag aanmelden bij 
Pien Lambermont 06 12987960.

SSR in de wijk

De afgelopen maanden heeft SSR niet stilgezeten. In januari waren jullie allemaal welkom tijdens de jaarlijkse 
jaarvergadering van het buurtcomité met na afloop een gezellige borrel met hapjes en drankjes. In februari 
hield SSR haar jaarlijkse Open Week. Dit betekende dat er de hele week vanuit heel Leiden studenten naar SSR 
kwamen of feest te vieren. In maart organiseerde SSR in samenwerking met de wijkgroep buur(t)contacten 
een stamppottenmaaltijd met drie verschillende soorten stamppot. Het was een groot succes en zeker voor 
herhaling vatbaar! Begin mei heeft SSR het Groot Maatschappelijk Evenement georganiseerd in Museum 
Volkenkunde. Het evenement stond in het teken van vluchtelingen. Er waren verschillende lezingen, een 
theatervoorstelling en een informatiemarkt en bovendien was er gratis toegang voor alle bezoekers voor het 
museum. Een leerzame en interessante dag! 

Op zaterdag 3 juni organiseert SSR net als vorig jaar een gratis buurtbarbecue. We zullen zorgen voor 
livemuziek, een kinderprogramma en lekker eten en drinken. U bent allen van harte welkom van 17:00 tot 
22:00. Aanmelden is niet nodig dus kom vooral een kijkje nemen. Kunt u 3 juni niet? Dan zien we u vast bij de 
buurtdag waar we tevens het kinderprogramma verzorgen en het buurtcomité ondersteunen.

Naast al deze activiteiten is SSR ook sinds januari bezig met de aankoop van Utrechtse Veer 3. Uiteraard zullen 
we de buurt op de hoogte houden van de vorderingen in het proces. Als u vragen hebt of een kijkje wil nemen 
op SSR bent u altijd welkom voor een kopje koffie, een biertje of een rondleiding door het pand. U kunt mij 
(Maaike Lommerse) bereiken op 071-5120900 of door te mailen naar praeses@ssr-leiden.nl. 

Door Maaike Lommerse

Nieuwe eigenaar & nieuwe openingstijden! Wij 
wensen hen veel succes!

Tweede boekenkastje in de wijk
Op woensdag 14 juni om 17.00 uur zal het tweede 
boekenkastje in de wijk geplaats worden door het 
Buurtcomité. Deze komt  op het pleintje van de 
Gerestraat, in de omgeving van het bankje, dat vlakbij 
de 4e Binnenvestgracht staat. Buurtbewoners en 
andere belangstellenden zijn van harte welkom en 
neem vooral boeken mee om “te ruilen”.  Tot dan!
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NIEUW IN NEDERLAND: 

GEZINSCONTRACT BIJ NETWERKNOTARIS

Het komt steeds vaker voor: samengestelde gezinnen. In de ene situatie verloopt het soepel, in de 
andere moeten wellicht meer hobbels genomen worden. 

Feit is dat het in het belang is van alle partijen in het gezin, dat er heldere afspraken zijn. Dus voor 
ouder, stiefouder én de kinderen. Als afspraken zijn vastgelegd biedt dat houvast op momenten dat 
duidelijkheid nodig is. 

Netwerk Notarissen heeft een gezinscontract ontwikkeld. Hiermee kunnen mixgezinnen afspraken 
vastleggen over hun nieuw te stichten gezin. 
De afspraken gaan niet alleen over het stiefouderschap maar ook over de financiële aspecten. Het 
gezinscontract vormt een goede aanvulling op het samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden 
die partners met kinderen  uit een eerdere relatie afsluiten. 

Met het contract kan onder meer worden vastgelegd wie welke kosten van de kinderen betaalt en hoe 
het zit met de privé-eigendommen van de kinderen, zoals een spelcomputer. 
Ook kan worden afgesproken in welke mate de partners zich ook met de opvoeding van elkaars 
kinderen bezighouden, welke huishoudtaken er zijn en worden de huisregels vastgelegd. 
Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een gezinsvergadering in te stellen waarin de kinderen inspraak 
krijgen over zaken die ook hen aangaan Denk aan zaken als de bestemming van een gezamenlijke 
vakantie. 
In het contract wordt op verschillende punten rekening gehouden met de andere ouder van de kinderen. 
Bijvoorbeeld afspraken over het vieren van verjaardagen en het delen van foto’s van de stiefkinderen 
op sociale media.

Het gezinscontract is bedoeld voor gezinnen waarin beide partners kinderen hebben. Bij het 
gaan samenwonen van een partner zonder kinderen met een partner met kinderen, kan in het 
samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden een meeouderclausule worden opgenomen. 
En uiteraard is het verstandig u door de notaris te laten adviseren over de afwikkeling van uw 
nalatenschap in een testament. De wettelijke vererving loopt in samengestelde gezinnen wellicht 
anders dan u wilt.

Wilt u een gezinscontract laten maken? 
Of het nodige vastleggen in een testament? 

Neem contact op met ons kantoor of kijk op onze website.

BMS Netwerk Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG  Leiden

telefoon (071) 516 29 30
e-mail info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl 

Advertentie
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Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk 
door Joop Gijsman

In Leiden zijn nog veel historische winkelpuien bewaard gebleven. Vaak gaan ze verborgen achter betimmeringen 
of zijn ze later gewijzigd. Om die puien weer tevoorschijn te halen of te reconstrueren, heeft de gemeente 
Leiden de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld ingesteld. 

Onder bepaalde voorwaarde kan een subsidie worden 
verstrekt van maximaal € 15.000,- ten behoeve van herstel 
of reconstructie van een historische winkelpui gelegen 
in het beschermd stadsgezicht Binnenstad. Behalve veel 
winkelpanden in de Breestraat en op de Haarlemmerstraat, 
zijn ook een aantal winkelpanden in onze buurt opgeknapt 
en van een heel ander uiterlijk voorzien. 

Een mooi voorbeeld is Hogewoerd 33, de vroegere 
Drogisterij van C. Christiaanse Czn. (foto 1). Een gevel uit 
een wat jongere periode gezien de grote ruiten. Het glas-in-
lood is behouden gebleven. Helaas is de prachtige lichtkast 
met gaper, ook wel lantaarn genoemd niet meer in Leiden 
(foto 2).

Een winkelpand met nog de oude opzet, een deur in het midden, is de vroegere 
winkel van W.F.X. Schinck op Hogewoerd 16 (zie foto 3) met toen in de etalages 
ter weerszijden de cello’s en violen. De sombere winkelpui verdient een betere 
uitstraling. Ook Hogewoerd 18 had vroeger een deur in het midden, maar daar is 
niets meer van over.  

Het mooiste voorbeeld van een opgeknapte winkelbui is wel de schoenmakerij 
op Korevaarstraat 6 (foto 4). Door het weghalen van recente betimmeringen en 
dekkende verflagen kwam de oorspronkelijke winkelpui uit de jaren ’20 weer terug 
compleet met glas-in-lood bovenvensters. De pui heeft een omlijsting van travertin 
en een borstwering van donker graniet (tekst uit Jaarboek 2014/2015 Erfgoed Leiden 
en omstreken).

Voor meer informatie:
Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl/bouwen
Cas Nagtzaam: 071 516 5909 / c.nagtzaam@erfgoedleiden.nl
Monique Roscher: 071 516 5785 / m.roscher@erfgoedleiden.nl

Foto 1

Foto 2

Foto 3 Foto 4
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Wijkgroep Buur(t)contacten
door Koos Dam en Pien Lambermont

Na de bijzonder aangename maaltijden bij Sorrento, SSR en de overheerlijke start van de reeks maaltijden bij 
de Plantage, verzorgd door Ahmed, (zie de foto’s hiernaast) gaan we door!

Op iedere derde zondag van de maand om 18.30 uur: wijkmaaltijd in de Plantage. In de planning staan:
- zondag 21 mei kookt Meggie, kok van ‘thuis afgehaald’, een 3-gangenmenu voor ons;
 - zondag 2 juli (let op: niet op 18 juni. Dan zien we u op de buurtborrel!) verzorgt buurt¬genoot Ruud   
een 2-gangenmenu; en
 - zondag 17 september laat Annemieke, ook een kok van ‘thuis afgehaald’, ons genieten van haar    
kookkunsten.

Ook op 15 oktober, 19 november en 17 december wordt er gekookt voor de wijk. Noteer het vast in uw agenda. 
Er is plaats voor maximaal 30 personen (de prijs is € 6 p.p.). U kunt zich tot uiterlijk 5 dagen van tevoren 
opgeven. De belangstelling was groot de afgelopen maaltijden. Bent u op het laatste moment verhinderd? Geef 
het door dan geven wij iemand anders de kans.

Op ieder eerste donderdag van de maand: Inloop/koffie-ochtend in de CR van de StadsOase, Gerestraat 22‐38 
om 10.30 uur. In de zomer stoppen we NIET met deze activiteit, dus noteert u de volgende data: 1 juni*, 6 juli, 
3 augustus, 7 september*, 5 oktober*, 2 november* en 7 december*. Op de donderdagen met een * is er iemand 
aanwezig die u kan helpen bij het gebruik van uw tablet, computer en/of smartphone. 

Nieuwe activiteiten
Klaverjassen - Enkele buurtgenoten hebben aangegeven dat ze graag wekelijks zouden willen klaverjassen. 
Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan bij de wijkgroep (de contactgegevens staan op pagina 38). Wij brengen 
u met elkaar in contact. 
Wijnproeverij  - 23 november organiseert Henri Bloem een wijnproeverij voor de buurt. 
Bloemschikken - In december is er de mogelijkheid om kerstguirlandes te gaan maken. 
Let op de posters en flyer voor data en prijs. 

Overige wetenswaardigheden 
Wij hebben van het WOZ-fonds een bedrag ontvangen. Hiermee kunnen we wijkbewoners die vanwege een 
te krappe beurs niet aan activiteiten meedoen, korting geven. Ken je iemand die van heel weinig geld moet 
rondkomen en graag mee wil doen of herken je jezelf in deze beschrijving, neem dan contact op met Pien 
Lambermont, tel. 06 1298 7960.
 
Maak er gebruik van, want we hebben deze subsidie niet voor niets aangevraagd en gekregen! 
Zoekt u contact? Stuur dan een e-mail naar buurcontacten@gmail.com (let op: zonder t), of belt u – als e-mailen 
onmogelijk is – Pien Lambermont op 06 1298 7960. 

De wijkgroep bestaat momenteel uit Magda Keuken, Trix Verschoor, Pien Lambermont en Koos Dam. Omdat 
Koos over enige weken gaat verhuizen zoeken we uitbreiding van onze groep. Iets voor u? We horen graag van 
u!
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Vereniging Het Plantsoen
door Fridus Valkema

“Laat de gemeente vooral beter toezicht houden”

Driemaal daags loopt Klaas Klein een rondje door Het Plantsoen met zijn hond. 
Hij woont er sinds 1984, omdat, en hij citeert oud-burgemeester De Laat de Kanter: 
“Die daar zijn woning heeft woont in het mooiste gedeelte van de stad, buiten en 
toch binnen.’ En zo is het, beaamt Klein, hij wijst op het fraaie uitzicht aan de 
voorkant waar hij tot aan de volière kan kijken. Aan de achterzijde woont hij op 
loopafstand van de winkels in de Korevaarstraat.

Klaas is een betrokken bewoner; de kwaliteit van het park ligt hem na aan het 
hart. Vorig jaar schreef hij een brief naar de gemeente omdat hij vond dat het gras 
onder de platanen voor zijn deur tijdens hevige regenval niet met zwaar materieel 
zou moeten worden gemaaid. De tijd heeft hem helaas gelijk gegeven! Met enige 
regelmaat gaat hij de strijd aan met het zwerfvuil, maar het is onbegonnen werk. 
“Het lijkt soms op de ochtend na 3 oktober in de stad.”

Klaas heeft in de loop der jaren het park en de bezoekers zien veranderen. Hij 
bladert met een zekere nostalgie door het boek ‘Eene aangename publieke 
wandeling’ van Ed van der Vlist, dat in 1997 over het Plantsoen verscheen. 
Hij wijst op de Wilhelminaboom die in 1928 werd gepland, de eerste volière 
van 1867 en het monument voor Jan van Hout van 1924, 350 jaar na Leidens 
ontzet.

“In 1984 was het park nog stil. De mensen liepen over de paden en het gras 
werd niet of nauwelijks betreden. De laatste twintig jaar hebben de inwoners 
van Leiden de schoonheid van het park ontdekt en dat juich ik toe. Alleen is 
het jammer dat dat gepaard gaat met een zekere verloedering. Mijn ergernis-
top-vier is: zwerfvuil, fietsen in het park, het slechte onderhoud van objecten, 
zoals de hekjes langs de rijweg en de geluidsoverlast.”

Hij pleit ervoor om, net als in de rest van Nederland, vuilnisbakken naast de banken te plaatsen. “Sinds de 
gemeente grote bakken aan het begin van de toegangspaden heeft geplaats, hoopt het afval zich op bij de 
banken. De gemeentemensen doen hun best om het op te ruimen, maar het is dweilen met de kraan open, 
vooral op mooie zomerse dagen.”

“Steeds meer fietsers gebruiken het park als 
fietspad, zeker sinds de noodbrug er ligt. De 
agenten doen het zelfs en geven daarmee 
het verkeerde voorbeeld. Ik heb er een 
brief over geschreven aan B&W, met een 
pleidooi voor een beter toezicht op drukke 
dagen en de mensen aan te spreken op hun 
gedrag. Het is immers ook gelukt om de 
honden aangelijnd te krijgen en de poep op 
te ruimen.
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Krantenartikel over de wijk
‘Geweldig dat dit stukje Leidse historie bewaard is gebleven’ door Robert Toret

Ondanks deze minpunten geniet hij het hele jaar door van het park, van 
de rijp op bomen in de winter, de bloesem in de lente en de mooie kleuren 
in de herfst. “Zomers is het een fleurig gezicht om al die mensen gezellig 
te zien picknicken. Ik ben heel blij met de aandacht die de gemeente aan 
het park geeft, de zorg voor de bomen en het in stand houden van het 
groen. Het zou mooi zijn als de gemeente de regels beter zou handhaven. 
Dat zou de schoonheid van het Plantsoen ten goede komen.”

“Je moet er toch niet aan denken dat een huisjesmelker deze panden 
had gekocht. Die had er tien appartementen van gemaakt en dan was 
er van de monumentale waarde niets bewaard gebleven.” Urenlang 
kan Laurens Beijen er gebiologeerd over vertellen. De Leidenaar 
is Voorzitter van de stichting Diogenes, die sinds 1973 bestaat met 
als doel vervallen, monumentale panden in de binnenstad van de 
ondergang te redden. Het bekendste voorbeeld daarvan is de Latijnse 
School aan de Lokhorststraat. Het nieuwste project van Diogenes 
betreft de oude wijnkoperij van Mieke Maat, aan de Hogewoerd 
59-61, die na haar dood in 2013 in de verkoop ging. Beijen: “Er 
waren meer kapers op de kust, maar gelukkig deden wij het hoogste 
bode” Dat was reeds in oktober 2014. Tweeënhalf jaar later is de 
grootscheepse renovatie van de van oorsprong drie panden, die minstens uit de achttiende eeuw stammen en 
mogelijk zelfs nog ouder zijn, in volle gang. Het schiet dusdanig op dat Diogenes deze zaterdag een rondleiding 
aan genodigden kan geven. “Het cascoherstel is zo goed als af ”, vertelt aannemer Jan Willem den Dubbelden. 
“We kunnen weer gaan opbouwen. Het was een kaalslag. Vaak hebben zulke panden er al wat restauraties 
opzitten, maar deze zijn nog heel puur. Voordeel is dat er nog weinig aan verpest is. Maar ze verkeerden wel in 
erbarmelijke staat. We hebben flink moeten stutten om de boel overeind te houden. Het is behelpen, want je 
werkt hier op een postzegeltje. Maar onze mensen vinden het prachtig. Dit zijn de krenten in de pap.” 

Muurschildering

Bij de herstelwerkzaamheden is een aantal bijzondere ontdekkingen gedaan, vertelt Beijen. “Een oud 
gevelbord, een aantal afgedichte waterkelders en als topstuk deze muurschildering, die naar schatting rond 
1740 gemaakt is. Door wie weten we niet. Helaas zit er behang overheen. Als je dat verwijdert, is het risico dat 
je de verf meeneemt groot. We bekijken nog hoe we dat kunnen oplossen.  In ieder geval wordt de schildering 
gedocumenteerd en daarna plaatsen we er een beschermplaat overheen. Geweldig dat dit stukje Leidse historie 
bewaard is gebleven.” De oude wijnkoperij wordt straks weer in drie (huur)woningen opgesplitst, waarvan de 
grootste twee op de begane grond een werkfunctie hebben. Aan de achterzijde krijgen ze een gezamenlijke 
binnentuin, waarop ook Hogewoerd 63 aansluit. Dat bijzondere hoekhuis, waar dichter Piet Paaltjes tussen 
1852 en 1858 woonde, is eveneens door Diogenes aangekocht, maar is nu nog bewoond. Beijen: “De andere 
woningen zijn, als het goed is, voor de Open Monumentendagen in september helemaal af. Hopelijk krijgen 
we dan weer tweeduizend bezoekers.  En als daar nou ook nog eens drie huurders tussen zitten.” Die dienen 
overigens over een goedgevulde portemonnee te beschikken. De huurprijs van de drie woningen komt tussen 
de 1500 en 2000 euro per maand te liggen.                          uit het Leidsch Dagblad van maandag 20 maart 2017
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DROOM. LEEF. GENIET.

Nieuwsgierig? Loopt u anders een keer 
naar binnen voor meer informa�e.

GROENOORD ZORGT. VOOR U. 
HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING & BEGELEIDING

GROENOORD ZORGT BV
HOGEWOERD 97A
2311 HJ LEIDEN

TEL:    071 515 05 05
EMAIL:  INFO@GROENOORDZORGT.NL
WWW:  GROENOORDZORGT.NL  

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG:   8.30 - 17:00
DINSDAG:    8.30 - 17:00
WOENSDAG:   8.30 - 12:30
DONDERDAG:  8.30 - 17:00
VRIJDAG:    8.30 - 12:30
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Poster buurtborrel?

BRUGGEN SLAAN
IN HET MOOISTE EN GROENSTE PARK VAN LEIDEN

UITNODIGING BUURTFEEST 
ZONDAG 18 JUNI VAN 15:00 tot 18:00

Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. en Vereniging Het Plantsoen 
organiseren de jaarlijkse feestelijke middag voor onze buurtbewoners 

   
 Muziek: Necessary (huisband van SSR), het  kinderprogramma wordt 

aangeboden door de SSR, een springkussen, kunst maken, diverse stands 
en nog veel meer                               

Het wordt een mooie middag samen met de buurtbewoners. 
Leer elkaar kennen onder het genot van een hapje en een drankje.

Zelfgemaakte hapjes meebrengen wordt zeer gewaardeerd.

U KOMT TOCH OOK?
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Verslag Nederland Schoon (en Leiden) 14 februari 2017

Speerpunten van de Gemeente Leiden

Leiden is van plek 167 naar 251 gezakt op de lijst schone binnensteden. Volgens het Centrummanagement 
moet dat beter kunnen. Na de toelichting van de stichting Nederland Schoon werden de aanwezigen verdeeld 
in vier overleggroepen, dit naar aanleiding van de conclusie dat het beter is minder, maar wel mooie en grotere 
vuilnisbakken in de openbare ruimte terug te plaatsen (in plaats van de redenering van de gemeente om ze 
voor het gemak (bezuinigingen) helemaal weg te halen.

De onderwerpen die ter sprake kwamen waren:

Hierover, wat zeker ook van belang is voor de situatie Hogewoerd e.o., is onder andere het volgende opgemerkt: 

Centraal naar het centrum.

Leidse lantaarnpalen staan. Moderne bakken in andere centrumgebieden.

functionele openingen. Als voorbeeld werd aangegeven de prullenbakken in bijvoorbeeld Dublin.

als bakken zijn ingebouwd met gestalde fietsen.

de Hogewoerd e.o. graag sneller terug zou willen plaatsen, maar in dit traject lukt dat niet zo snel.

com/results?search_query=nederland+schoon.

Met betrekking tot het drijfvuil (en zwerfvuil) zouden de marktmeester (BOA) en de gewone BOA’s kunnen 
overgaan tot bekeuren of intrekken van standplaats vergunningen. Recreatief groen is te realiseren met 
daktuinen, geveltuintjes, bloembakken als wegafscheiding et cetera.

Het was een zinvolle en informatieve bijeenkomst.
Door Pieter Wieberneit

Als je je vuil wil 
weggooien, dan 
maakt de gemeente 
Leiden het je ook 
niet makkelijk om 
het in deze bak te 
dumpen!

(H)eerlijke verse frietjes, snacks, sauzen, kip en salades 
Open op dinsdag van 12:00-20:00 en woensdag t/m zondag van 12:00-22:00.  
Bezorgen doen wij samen met Klik2eat. 
Hogewoerd 37, Leiden. 06-19199957   
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Krantenartikel over de wijk
‘‘Verkamering’ is niet te stuiten’ door Loman Leefmans

Het aantal Leidse woningen dat wordt omgebouwd voor kamerverhuur, blijft stevig toenemen, met gemiddeld 
drie per week. Dit ondanks dat er onder meer achter de Lammenschansweg en langs de Wassenaarseweg grote 
studentencomplexen zijn verrezen. “Het loopt de spuigaten uit”, vindt PvdA- duoraadslid Elwin Wolters die al 
eerder aandrong op maatregelen. 

Afzonderlijk 
Hogewoerd 166, Langebrug 50, De Genestetstraat 24 en Morsweg 63. Het is een willekeurige greep uit de 
huizen waar de eigenaars onlangs hebben besloten om de kamers afzonderlijk te gaan verhuren. Sinds het 
kerstreces is voor elf woningen een zogeheten onttrekkingsvergunning aangevraagd bij de Leidse gemeente. In 
totaal gaat het dan om 58 nieuwe kamers.  Wolters begrijpt het wel. “Hoe gaat het vaak: een speculant koopt een 
huisje op, verdeelt het in vieren en ontvangt 500 euro per kamer per maand. Dat is makkelijke winst. Vooral 
in Transvaal en het Haag wegkwartier gebeurt dat veel. Voor die wijken zou er helemaal een stop op moeten 
komen.” Als de betreffende huizen veilig zijn, goed worden onderhouden, de tuintjes aangeharkt, de studenten 
of werkende jongeren niet tot diep in de nacht luidruchtig feesten en de fietsenkluwe de stoep niet blokkeert, 
dan is het volgens Wolters nog niet zo’n probleem. Maar onder meer uit de reacties op de meldlijn die de PvdA 
instelde, blijkt dat overlast eerder regel dan uitzondering is. Vooral uit de omgeving van de De Sitterlaan en 
Burggravenlaan kwamen recent veel klachten. 

Strenger 
Zes jaar geleden werden de verstikkende regels om een huis in kamers op te delen, juist:versoepeld. Dat werd 
niet lang daarna teruggedraaide En vorig jaar werd in de gemeenteraad afgesproken dat Leiden vooral de 
bouwtechnische staat en de (brand)veiligheid van de verkamerde huizen gaat controleren. Maar op een definitief 
voorstel daarover, wacht Wolters nog altijd. “En terwijl we wachten, gaat het verkameren maar gewoon door.”
In en reactie laat een woordvoerster van de gemeente weten dat het voorstel er dit voorjaar aankomt.

  uit het Leidsch Dagblad van maandag 20 maart 2017
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Historie uit de wijk
Fotocollage door Pieter de Jong
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Politie in de wijk
Informatie overgenomen uit de bestaande folder van de politie
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“Onze” buitengewoon opsporingsambtenaar Martin Oppelaar
Door Martin Oppelaar

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Martin Oppelaar sinds 2010 werkzaam 
bij de Gemeente Leiden als buitengewoon opsporingsambtenaar (hierna 
BOA). Geboren en getogen in Leiden (Noorderkwartier). Sinds 1 november 
2016 is de afdeling handhaving een proef van 1 jaar gestart met een 4-tal wijk 
BOA’s. De BOA ’s zijn ingedeeld in gebieden gelijk aan het werkgebied van de 
teams van de politie. Te weten: John van Amsterdam (Leiden Zuid), Angelina 
de Roode (Leiden Noord), Gert Jan Fictorie (Leiden West) en Martin Oppelaar 
(Leiden Centrum). Deze BOA’s zijn belast met de handhaving volgens de Leidse 
handhavingsvisie.

Handhaving Openbare ruimte ziet toe op de naleving van zowel gemeentelijke 
als landelijke regelgeving, gericht op het waarborgen van de leefbaarheid 
in de openbare ruimte. De inzet van het team handhaving is gericht op het 
bewerkstellen van normconform gedrag. Een aantal onderwerpen uit deze 
visie zijn;

Tevens is de bedoeling dat de samenwerking met de Politie versterkt en geïntensiveerd wordt, dit omdat de 
problematiek waar de beide disciplines mee te maken krijgen een aantal raakvlakken en gemeenschappelijke 
belangen hebben. Hierbij is het de bedoeling dat de wijk BOA’s een verbindende factor tussen de Leidse burger 
en externe partners gaan spelen. 

De wijkagent is bij eenieder in de wijk bekent, de BOA echter is voor een hoop burgers onbekend, de rol van 
de wijk BOA  is om dit te veranderen. De wijk BOA moet in zijn/haar wijk een bekend en vertrouwd gezicht 
worden, waarbij de BOA de problematiek en hotspots kent. 

Samen gaan we voor een mooie, schone en leefbare stad.

Contactgegevens Martin Oppelaar: m.oppelaar@leiden.nl, 06-52526032
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Nieuwe bedrijven in de wijk
Joor It en Karels Bio Friet

Joor it
Sint Jorissteeg 22

Joor it is op gericht in 2005 door Dave Dickhoff, inmiddels bestaat het team uit 5 vaste medewerkers, iedere 
medewerker heeft zijn of haar eigen specialisatie en taken.

In 2005 waren we nog een echt Leids bedrijf met veel lokale klanten, inmiddels is ons klantenbestand uitgebreid 
met klanten door heel Nederland én daarbuiten! Steeds meer mensen weten ons te vinden, voor regulieren 
opdrachten, maar ook meer en meer voor spoedopdrachten. Krijg je het ergens anders niet voor elkaar? Grote 
kans dat wij je uit de brand kunnen helpen!

Maar wat doen wij nou eigenlijk? We bedrukken textiel, promotioneel textiel, bedrijfskleding en sportkleding. 
Al deze artikelen kunnen worden geleverd en/of bedrukt door ons. We kunnen textiel met verschillende 
technieken bedrukken waardoor het mogelijk is om zelfs maar stuk af te nemen!

Naast textiel drukken, maken wij ook promo items, ofwel promotionele artikelen. Dit is een verzamelnaam 
voor bijvoorbeeld bedrukte caps, keycords, handdoeken, fleecedekens, schorten en tassen. Wij leveren en 
bedrukken een ruim assortiment van deze promotionele artikelen, zowel in kleine als grote oplages.

Wij leveren ook signproducten, maar wat is dat precies? Signproducten kom je overal tegen, denk bijvoorbeeld 
aan spandoeken, stickers, posters en vlaggen. Maar ook canvasprint en de belettering voor op je boot of 
winkelraam behoren tot deze groep. Wij beschikken zelfs over alle apparatuur om een fullcolour belettering 
voor je te maken. Naast het leveren van signproducten, kunnen wij deze uiteraard ook voor je monteren.

We leveren ook offset drukwerk zoals flyers, folders, visitekaartjes, posters en bijvoorbeeld briefpapier. In 
tegenstelling tot vele online drukkers verzorgen wij (meestal) de complete opmaak van je drukwerk en vervelen 

drukklaar maken van de bestanden is in onze prijs inbegrepen.

Kortom, wij zijn van vele markten thuis! Ben je nieuwsgierig geworden? Loop dan gezellig even binnen!
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Karels Bio Friet to go
Hogewoerd 37

In het pand van slagerij Bolle, op Hogewoerd nummer 37, zit sinds november 2016 een vaste locatie van Karels 
Bio Friet, Karels Bio Friet to go. U kent ons vast van onze prachtige kar op de Leidse markt! Ondernemer Hans 
van der Reijden begon in 2012 met het concept van Karels Bio Friet, met vers gesneden en gebakken frieten, 
huisgemaakte sauzen en bijzondere kroketten. Denk aan een kroket gevuld met Leidse kaas, struisvogel of 
asperges. Het assortiment wisselt regelmatig, zo is er altijd wat nieuws te proberen. Deze bekende producten 
worden op de Hogewoerd aangevuld met prachtige salades, lunchbroodjes en overheerlijke kip!

Wij zijn geopend op dinsdag van 12:00-20:00 en woensdag t/m zondag van 12:00-22:00. En niet alleen om af te 
halen, wij bezorgen ook thuis via www.klik2eat.nl. 

Het team van Karels Bio Friet verwelkomt u graag in onze winkel! 
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Korte berichten en oproepen over de wijk
Leiden milieuzone, Devotionals en Boekpresentatie Maarten Wolterink

LEIDEN MILIEUZONE?
Vanaf 1 januari 2010 heeft gemeente Leiden een milieuzone. Dit omvat het gebied binnen de singels en de 
Oostelijke Morsweg. Vanaf 1 juli 2013 is daar vorm aan gegeven door vrachtwagens met een dieselmotor ten 
minste moeten voldoen aan een Euroklasse IV of hoger. Fantastisch toch - eindelijk die vieze stinkbakken uit 
de stad en daardoor een schonere en gezondere stad!
 
Ik loop zomaar op een woensdag door de buurt en ik geniet al van de Rijnbrug als ik die richting op ga. 
Plakkend van de dieselrook moest ik even bijkomen, want in de verte zie ik op het water een sleepboot varen 
met een vieze dieselmotor. Waar was het ook al weer dat ik iets vernomen had over milieuzone in Leiden voor 
een schonere en gezondere stad? De gemeente natuurlijk. Toen ik thuis kwam heb ik gelijk maar even gekeken 
op de website van gemeente Leiden. Ik kom van alles tegen: ligplaats vaartuigen vergunning, toepassing 
wrakkenwet, passantenhaven enzovoort. Maar hoe is het mogelijk dat je wél met je vieze dieselstinkbak binnen 
een milieuzone kunt varen, maar niet met een vrachtwagen mag rijden? Helaas - na mijn vraag voorgelegd 
te hebben bij gemeente Leiden, is er tot op heden geen reactie.  Natuurlijk is deze regelgeving van toepassing 
op vrachtvervoer, maar mijn vraag is alleen waarom een sleepboot alleen bestemd voor vrachtvervoer wel 
wordt toegelaten in een milieuzone? Dus waar de ondernemer met vervoer over de weg moet voldoen aan de 
milieuzone regelgeving, mag de ondernemer met vervoer over het water stinken en roken. Nou, laten we dit de 
milieuzone-grap van Leiden noemen. 

Door Richard van Dinter
DEVOTIONALS
‘Devotionals’  waarbij volwassenen en jongeren van alle achtergronden welkom zijn om met elkaar heilige 
teksten te lezen, afgewisseld met muziek. Het programma begint om 20:00 uur en duurt ongeveer een uur. Tom 
van Beek en Trix Verschoor verzorgen het programma, Rijnstraat 15B. En heb je zelf inspirerende teksten om 
met elkaar te lezen, neem ze mee. 
- 5 juni 2017 - maandagavond, teksten en muziek bij het thema: ‘Een aangename spraak is de magneet van ‘s 
mensenhart. Ze is het brood van de geest, ze geeft betekenis aan de woorden, zij is de bron van het licht van 
wijsheid en begrip.’
- 19 juni 2017 - maandagavond, teksten en muziek bij het thema: ‘Groot is de rang van de mens. Groot moeten 
ook zijn inspanningen zijn voor het herstel van de wereld en het welzijn der volkeren. Wees geleid door wijsheid 
onder alle omstandigheden.’ 
- 3 juli 2017 - maandagavond, teksten en muziek bij het thema: ‘O volkeren der wereld! Verzaakt al het kwade, 
houdt vast aan al wat goed is. Streeft ernaar een stralend voorbeeld te zijn voor de gehele mensheid en een ware 
herinnering aan Gods deugden onder de mensen.’
- 24 juli 2017 - maandagavond, teksten en muziek bij het thema: ‘Gij zijt mijn licht en Mijn licht zal nimmer 
worden gedoofd.’
Het verdere programma kunt u aan Trix vragen!

‘’Boekpresentatie en signeersessie ‘buurttekenaar’
Maarten Wolterink, tekenaar van de Hoogste Woerd, het Leidsch 
Dagblad en de posters voor de Singelloop, heeft de afgelopen vier jaar 
‘gags’(stripblokjes) van Kas gepubliceerd in het online stripblad Knocky 
Magazine. Lang genoeg om nu 126 ‘gags’ (stripblokjes) te hebben met 
avonturen van Kas, zijn vriendin Sheila en hun hond Bas. ’Whatever...’, zo 
heet het eerste boek van de serie, die uitgegeven wordt door Syndikaat. 
Zaterdag 17 juni zal ‘Whatever...’ te koop zijn bij het Theatercafé van 
Scheltema Leiden (Marktsteeg 1, 15-18 uur) waar Maarten ook de boeken 
zal signeren en voorzien van een tekening.

Volg Kas! Facebookpagina Kas Gags www.facebook.com/kasgags

Door Trix Verschoor

Door Maarten Wolterink
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Stand van zaken langste park in Leiden

Het werk aan het Singelpark gaat onverminderd voort. Soms merken we er wat van, 
vaak ook niet. Tenslotte zal het park de hele stad letterlijk omvatten. Het Lweekpark 
bij het station wordt goed bijgehouden door doorzetters met groene vingers. Het is 
daar ook een mooie plek geworden, terwijl het niet eens onderdeel van het park is.
Maar er gebeuren nu dingen waarvan we de resultaten ook in ons Plantsoen kunnen 
zien. Er is met veel aandacht een stijl (zo noem ik het maar) ontwikkeld, bedoeld 
om de bezoeker te laten weten waar hij is of waar hij naar toe moet, mocht zij of hij 
het park willen verlaten. Bij diverse ingangen zal een poort worden geplaats in de 
vorm van twee grote takken. Gemaakt van zeer zwaar plaatstaal - onverwoestbaar 
dus. Er komen ook borden met informatie bij. 

Verder worden op diverse plekken icoontjes in de leuningen van de banken aangebracht en hier en daar 
ornamenten ergens in het groen. Van die laatste zijn er al twee geplaatst in het Plantsoen, namelijk een lichtblauwe 
zwaan en een paar tulpen in een citroengele/groene kleur. Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Het 
Plantsoen werden deze ontwerpen nogmaals uitvoerig toegelicht door Marjolein Thoon en haar collega.

De bouw van een aantal bruggen zal ook binnen niet al te lange tijd aanvangen. De namen zijn al bekend. Er 
komt een brug in onze wijk tussen de Kaarsenmakerssteeg en het Veerplein.

Er is dus nog veel werk te doen, maar uiteindelijk zal het langste park klaar zijn. Dan kunnen we allemaal 
doorgaan met er plezier van te hebben. Tenslotte is het stuk dat aan onze wijk aansluit al meer dan een eeuw 
prachtig groen en bloeiend.                                                                                                       

  Door Selma Barnard
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Interview met Orlando Burleson

Beste buurtbewoners, heeft u de afgelopen jaren ook zo genoten 
tijdens de jaarlijkse buurtborrel van de bami en de kip die geserveerd 
werden? Deze gerechten worden al jaren klaargemaakt door onze 
buurtbewoner Orlando Burleson. Orlando is geboren in 1946 in 
Suriname te Paramaribo en woont al 17 jaar aan het Levendaal. Na 
de staatsgreep in Suriname, in de jaren 80, is Orlando naar Nederland 
gekomen. In Suriname werkte hij bij de Surinaamse bank als 
onderhoudsmedewerker voor de airconditioning en de vele machines 
die daar in gebruik waren. Toen hij in Nederland kwam is hij gaan 
werken bij de Adler fabriek in Leiden en vervolgens bij “Brother” in 
Amstelveen. Hij deed ook hier het onderhoud van diverse apparaten 
zoals de schrijf- en breimachines.

Orlando vertelt dat hij een goed leven had in Suriname met zijn 
ouders, grootouders en familie. Hij heeft genoten van zijn jeugd in 
Suriname. Maar toen hij de staatsgreep meemaakte, vertrok hij naar 
het land waar hij nu nog woont. Orlando vindt het nog steeds heel 
belangrijk wat zijn ouders hem mee gegeven hebben: “wat kan kan, 
wat niet kan, kan niet. Zorg goed voor jezelf ”.

Orlando heeft 3 dochters en 1 zoon in de leeftijd van 28 tot 40 jaar. Ze 
wonen allen buiten Leiden. Hij ziet en spreekt ze vaak. Ze bellen hun 
vader regelmatig. Hij geniet erg van hen.  
Hij heeft hen meegegeven om altijd respect te hebben voor anderen, 
niet te vechten en als ze het moeilijk hadden dan wilde hij dat ze naar 
papa en mama kwamen om te praten.

Via de Vivaldi straat in Zuidwest is Orlando aan het Levendaal komen 
wonen. Hij heeft het erg naar zijn zin in onze wijk.  “Alles is lekker 
dichtbij zoals de markt, de winkels en de supermarkt. Ik heb vriendelijke 
buren en ik zeg ook altijd tegen mensen: dag mevrouw, dag meneer, 
dag kinderen. En ik neem vaak wat lekkers voor de kinderen mee. 
Dat vind ik leuk”. Orlando kan goed met mensen opschieten en houdt 
ervan om af en toe in café Plantage met mensen te praten, te kaarten, 
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een spelletje te doen of televisie te kijken. “Ik heb het ook daar altijd naar mijn zin” herhaalt hij stralend.  Hij 
drinkt geen alcoholische dranken meer, omdat hij zijn gezondheid belangrijk vindt. Hij kan genieten van een 
kopje thee, een frisdrankje of een alcoholvrij biertje. Orlando is altijd vriendelijk naar mensen en heeft geen 
wrok naar mensen die hem iets aangedaan hebben. “Zoiets is altijd wel goed te praten”, vindt hij. “Behalve als 
mensen iets beloofd hebben en ze het niet doen” vult hij aan. 

Wat Orlando opvalt in de wijk is dat de huizen in de loop van de jaren opgeknapt zijn en de straat (het Levendaal) 
er netjes uit ziet, maar dat er nog wel veel vuil op de grond ligt. “Gelukkig zijn er containers waardoor er 
geen meeuwen meer rondvliegen in de wijk”, geeft Orlando aan. Toch worden er nog weleens zakken naast 
de containers gezet. Op verzoek maakt Orlando voor buurtgenoten en vrienden, tegen een kleine vergoeding,  
roti, pom, nasi, bami en kleine pasteitjes.  Als je hem ziet kun je een bestelling bij hem doen en hem vragen of 
hij een van zijn heerlijke gerechten voor je wil bereiden. Voor het komende buurtfeest zal hij weer een van zijn 
lekkernijen koken voor de buurtbewoners en is daar ook zeker weer aanwezig.

Door Ria Vreeburg-Molkenboer

Cartoon door 
Maarten Wolterink
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Poezenverhaal: het dierenziekenhuis
Ja-maar rekte zich eens uit. Het was wel heel heerlijk 
in het zonnetje achter de ramen, maar nu vond hij 
het tijd om iets leuks te gaan doen. Hij keek naar zijn 
twee slapende vrienden en besloot om ze wakker te 
maken. Net toen hij met een grote plof boven op ze 
wilde springen, hoorde Ja-maar een enorm gerommel 
in de gang. Het leek wel of iemand met spullen aan 
het sjouwen was. Daar zwaaide de deur van de kamer 
open en de baasjes kwamen binnen lopen met een 
grote en een kleine mand. En ze deden de deur vlug 
weer achter zich dicht. Ze liepen snel naar de slapende 
Welles en Nietes en pakten er ieder een op en stopten 
ze vliegensvlug in de grote mand en meteen de klep 
dicht en vast. Ze hadden niet eens de tijd om goed 
wakker te worden. Toen draaide het baasje zich om 
en pakte ook Ja-maar heel snel op. Ja-maar werd in de 
kleine mand gestopt. Ook hier werd het deurtje stevig 
vastgemaakt. 

Ja-maar begon te begrijpen waar het om ging en ja 
hoor, daar zei de bazin het al: “Zo jongens, het is weer 
eens tijd om naar de dokter te gaan. Jullie moeten alle 
drie een prikje en de dokter moet ook even kijken 
of het goed met jullie gaat”.  Welles zette het op een 
klagend gemiauw, want die hield niet van naar de 
dokter gaan. Dat was wel duidelijk. “Of het goed met 
ons gaat, of het goed met ons gaat”, mompelde Ja-maar. 
“Je kan toch wel zien dat het goed met ons gaat!?” Ja-
maar werd er een beetje boos om. Het hielp niet om 
boos te worden, ze zaten in de manden. Ze werden op 
de fiets geladen en daar ging het. Wat een gehobbel op 
de fiets.  Gelukkig was het niet ver.

De manden werden met een grote zwaai van de fietsen 
gehaald en de wachtkamer ingedragen. Daar zagen ze 
allemaal dieren die op de dokter wachtten. Ze zagen 
er stuk voor stuk best ongelukkig uit.
Ja-maar’s mand stond vlak naast een hond, die heel 
braaf aan de lijn bij zijn baas zat. Die hond was ook 
zo zenuwachtig dat hij vergat om tegen de poes te 
grommen.  Ja-maar was nu heel blij dat hij lekker in 
zijn mand zat, zolang de klep dicht was kon niemand 
bij hem komen.

Eindelijk waren ze aan de beurt. De twee manden 
gingen mee de spreekkamer in. Ja-maar werd er wel 
een beetje zenuwachtig van. Hij zag dat eerst Welles 
uit de grote mand werd gehaald en dat Welles op de 
tafel goed nagekeken werd. “Nou”, zei de dokter tegen 
de baasjes, “Welles wordt wel een beetje oud, maar hij 
doet het goed hoor” en toen gaf hij hem een prikje. 
“Zo” zei de dokter, “Hij kan er weer een jaartje tegen”. 
Toen was Nietes aan de beurt en hetzelfde gebeurde. 
“Nu moet Ja-maar nog even” zei de dokter en dan is 
het weer klaar.

De mand van Ja-maar ging open en het duurde heel 
even voor Ja-maar gepakt werd. Precies genoeg tijd 
voor Ja-maar om er vlug uit te springen. Op hetzelfde 
moment ging de deur van de spreekkamer open en 
Ja-maar vloog weg. Hij had nog meer geluk want er 
stonden nog meer deuren open en voor Ja-maar het 
wist was hij naar buiten gerend de straat op. Ja-maar 
dacht er niet meer aan dat hij een lekker wandelingetje 
in het Plantsoen had willen maken, hij dacht er alleen 
maar aan om weg te komen. Prikjes, daar hield hij niet 
van.

Ja-maar rende de hoek om. Wat waren er veel auto’s 
en fietsen op straat, hij bleef zo dicht mogelijk langs 
de huizen.  Ja-maar rende en rende maar. Toen 
werd het helemaal eng. Hij zag grote rode met witte 
blokken staan en er waren hele grote machines die een 
vreselijke herrie maakten.  Daar wilde Ja-maar niet 
naartoe. Ja-maar stond even stil en keek goed om zich 
heen. Hij bedacht zich dat hij helemaal niet wist waar 
hij was en dat het ook best wel eng is als je helemaal 
alleen de weg kwijt bent. Hij miauwde maar eens heel 
zielig. Dat hielp niet er kwam niemand.

Ja-maar keek nog eens goed om zich heen. Hij zag 
in de verte bomen ver achter de rood-witte blokken. 
“Bomen, hoera bomen!” dacht Ja-maar. “Ik houd 
van bomen daar moet ik naartoe, want misschien is 
mijn huis daar ook”. “Oh help, maar dan moet ik ook 
oversteken, dat is eng met al die auto’s en fietsen”.
Ja-maar liep naar de stoeprand en keek heel goed 
om zich heen. Eerst naar links en toen naar rechts en 
toen nog maar een keer naar beide kanten en toen er 
helemaal niets aankwam durfde hij het. Hij holde naar 
de overkant. Telkens keek hij weer naar de bomen. 
Eindelijk kwam hij weer in het Plantsoen, maar dat 
wist hij niet want alles zag er heel anders uit. Er waren 
nog steeds veel fietsers. 

Ja-maar liep gauw het Plantsoen in. Toch vond hij het 
raar, want hij zag zijn huis nergens. Wel veel huizen 
die erop leken, maar zijn eigen huis was er niet bij. 
Toch liep Ja-maar door. Hij zag een rare brug over 
het Singelwater maar besloot om aan deze kant van 
het water te blijven. Ineens zag hij de vogelkooi. Nu 
wist hij weer waar hij was! Ja-maar liep gauw door 
naar huis. Toen hij daar aankwam was daar niemand. 
Welles niet en Nietes niet en de baasjes ook niet. “Wat 
raar”, dacht Ja-maar. “Ze moeten toch allang klaar zijn 
bij de dokter?”. Ja-maar had er geen idee van dat zijn 
baasjes en de assistent van de dokter overal naar hem 
liepen te zoeken.

Ja-maar kroop op de vensterbank om even in de zon 
uit te rusten van zijn avontuur. Pas een hele tijd later 
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hoorde hij fietsen aankomen. Ja, daar waren ze weer. 
Ja-maar sprong van de vensterbank af en liep naar de 
baasjes toe. Hij was zo blij ze weer te zien, hij draaide 
al kopjes gevend om hun benen heen. Wat waren ze 
allemaal opgelucht dat Ja-maar zelf de weg naar huis 
had gevonden. De fietsen werden weggezet en Welles 
en Nietes mochten eindelijk uit hun mand.
Maar toen gebeurde er iets waar Ja-maar helemaal 
niet op gerekend had! Hij werd bij zijn nekvel gepakt 
en weer in zijn mand gezet. Met een klap ging de 
klep dicht. De mand werd weer op de fiets gezet en 
Ja-maar werd teruggereden naar de dokter. Terwijl 
Welles en Nietes lekker mochten uitrusten in de 
kamer. Bovendien kregen zij allebei een heerlijk 
kattensnoepje.

Jullie begrijpen het al. Ja-maar noest toch naar de 
dokter en hij kreeg toch zijn prikje. Toen Ja-maar 
eindelijk weer thuis was en ook een kattensnoepje 
kreeg bedacht hij zich dat het allemaal eigenlijk best 
wel meeviel en dat hij volgend jaar misschien niet 
wegliep. Dan zou hij ook veel eerder een kattensnoepje 
krijgen. Die middag zijn de poezen niet meer gaan 
wandelen. Ze moesten bijkomen van het avontuur.

door Selma Barnard

Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. 071 512 50 57

Behandeling volgens afspraak

www.dierenkliniekmoens.nl
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm        112
Politie   0900 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000

Geen nood, wel hulp?
Ambulance    523 3233
Brandweer    521 2121

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf   524 0060
Servicepunt Woonomgeving                14071
 Dienst milieu- en wijkbeheer
 bedrijfsafval/ bestrating/ grofvuil/
 fietswrakken/ huisvuilinzameling/
 openbaar groen/ reinigingscontrole
 ongediertebestrijding/ zwerfvuil/
  volle prullenbakken in de straat/
  vegen in de wijk/ graffiti, etc.
Burgerzaken & belastingen 14 071

Dierenhulp
Dierenambulance   517 4141
Dierenpolitie  144
Dieren meldpunt (gevonden/vermist)   566 5500

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn 14 071
Geluidshinder en stankoverlast 
van bedrijven of industrie         0800 333 555
 
Hulp
Kindertelefoon   0800 0432

Korrelatie    0900 1450
Libertas Leiden 516 8168
Slachtofferhulp        0900 0101
Discriminatie meldpunt  512 0903
Veilig Thuis (mishandeling meldpunt)   0800 2000
Jeugdbescherming west  523 9740
Centrum voor Jeugd en Gezin 088 308 3056

Sociaal Wijkteam  516 4908
Wijkgroep Buur(t)contacten     06 1298 7960
BUUV     0717074242
Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst 566 5019

Dokterpost, spoed/avond     0900 5138039
 17:00 tot 08:00 uur
GGD    088 308 3000
LUMC    526 9111

Rioolonderhoud en waterbeheer
Klachten/vragen over riolering             14071
Hoogheemraadschap          306 3063

Parkeren
Parkeren: servicepunt          14 071

Buurtbemiddeling
buurtbemiddeling.libertasleiden.nl           06 52637119
Dennis Perdok (wijkagent) 0900 8844
René Verdel (wijkmanager)       071 516 7809 / 

06 54374769 

Adverteren in deze buurtkrant?
Heeft u belangstelling om in deze krant te adverteren, 
of heeft u interesse in een advertentie op de website, 
neem dan contact op met:
Richard van Dinter via info@dinterpolis.nl of 
redactie@hethoogstewoerd.nl. 
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie in 
de buurtkrant zijn als volgt:

Adv. grootte Prijs
1/8e pagina    22,50
1/4e pagina    45,-         
1/2e pagina    75,-        
1 hele pagina    125,- 
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“Odessa wenst heel Leiden en vooral, 

of in het bijzonder, de buurtbewoners een hele 

fijne en zonovergoten zomer toe!”


