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Van de voorzitter
Beste buurtgenoot,

Alweer een nieuwe buurtkrant! Wat gaat de tijd snel, al lijkt 
deze soms ook even stil te staan.

In de wereld is veel aan de hand. 
Ook binnen ons bestuur hebben de 
nodige zaken zich voorgedaan. Al-

lereerst welkom, sterkte en beterschap 
voor degenen die geconfronteerd zijn 
(geweest) met ziekte. Ik wens jullie 
het beste en beterschap!

Wat heeft er zich intussen allemaal 
voorgedaan? In ons bestuur gaan we 
werken met werkgroepjes. Het oude 
vergaderen zorgt ervoor dat er soms 
te veel blijft liggen. Door in kleinere 
groepjes te gaan werken kunnen we 
doelgerichter en met meer energie 
gaan werken. Daarnaast zoeken wij, 
vanuit de wijk, naar ambassadeurs. 
Als een onderwerp aandacht nodig 
heeft en jij als buurtgenoot ons wilt 
bijstaan, dan ben je meer dan wel-
kom! Dit kan ook als ondersteuning 
bij bijvoorbeeld het buurtfeest of een 
schoonmaakactie in de wijk.

Het oh zo geliefde buurtfeest is nu 
twee keer niet doorgegaan door coro-
na. Wij hopen dat het aankomend jaar 
mogelijk weer gaat lukken. Spannend 
wordt het of onze jaarvergadering 
zoals gepland in januari doorgang kan 
vinden. Anders hebben wij een leuk 
(digitaal) alternatief. Maar áls het kan, 
dan zullen we het laten doorgaan en 
jullie ervan op de hoogte houden. Wil 
je daar (digitaal of indien mogelijk 
fysiek) bij aanwezig zijn? 
Geef je dan alvast op via 
secretaris@hethoogstewoerd.nl 
Zie achterzijde van deze buurtkrant. 
En mensen, pas op, we zijn met zijn 
allen verantwoordelijk om hier door-
heen te komen.
Dan de knelpunten in de buurt. Eén 
daarvan is geluidsoverlast, o.a. herrie 
op het water, met name in de zomer. 
En ja sorry studenten, maar op som-
mige plekken wordt er tot diep in de 
nacht lawaai uit studentenwoningen, 
van feestjes en geschreeuw op straat 
ervaren. Zo lag ik deze nacht weer 
wakker, zelfs tot 3.30 uur. Ik zal als 
voorzitter bij de gemeente aandacht 

vragen voor dit onderwerp, hetgeen 
hard nodig is. Ervaar je ook overlast, 
dan zou het ons helpen als je mij mailt 
op voorzitter@hethoogstewoerd.nl. 
Jouw ervaring en klacht neem ik dan 
mee naar de gemeente. Zelf mag ik na 
een gesprek met de burgemeester een 
dag meelopen met handhaving, om 
dit onderwerp onder de aandacht te 
brengen.

Tot slot nog wat leuks (en nuttigs). Ik 
sprak gisteren buurtgenoot Marcel. 
Ik had hem in de avond na werk voor 
een kop thee uitgenodigd. Marcel had 
daarvóór gegeten bij café Plantage en 
dat erg leuk gevonden. Veel gezelliger 
dan in je eentje eten. Volgende week 
ga ik zelf ook mee. Er kan minder 
nu, maar lieve mensen kijk naar wat 
nog wel mogelijk is en kijk om je 
heen naar mensen die eenzaam zijn. 
Marcel en ik zijn dat beslist niet, maar 
sommige alleenstaanden en ouderen 
worden momenteel wat vergeten. Dat 
kan en mag niet gebeuren. Pas goed 
op jezelf, je buurman, buurvrouw of 
de mensen om je heen. Zo komen we 
samen deze coronaperiode door die 
mogelijk nog wel enige tijd zal duren.
Voor diegene die behoefte heeft aan 

een leuk contact, een klein evenement 
of een wandeling: mail ons via 
secretaris@hethoogstewoerd.nl. 
Wij kijken als bestuur wat er uitkomt 
en kunnen dan misschien dingen 
organiseren binnen de mogelijkheden 
die nu haalbaar zijn. Ik of een van 
mijn medebestuursleden zal contact 
met je opnemen.

Ik wil je tot slot uitnodigen om te 
kijken op onze mooie vernieuwde 
website: www.hethoogstewoerd.nl of 
op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/hoogste-
woerd

Met hartelijke groet,
Van uw voorzitter,
Arjan Dekker

Advertentie drukkerij
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Het Veerplein
Het pleintje op de hoek van Het Utrechtse Veer en de Veerstraat wordt vergroend. Officieel 
heet het stukje steen momenteel het Jan Goedeljeehof, naar de bekende stadsfotograaf 
die eind 19e eeuw zijn werkplaats aan de Hogewoerd had (het markante pandje op nummer 
160B) maar de gemeente wil dit omvormen tot ‘Veerplein’.

Onder de noemer ‘Veerplein 
wordt Veertuin’ werd onlangs 
aangegeven dat er voor 9,36 

ton verbouwd gaat worden, om zo 
de Singelparkroute tussen de Hapy-
nionbrug en het Plantsoen wat meer 
aansluitend te maken. Dit bedrag 
zal niet alleen besteed worden aan 
het Veerplein, maar ook aan het 
vergroenen van de Veerstraat, het 
herinrichten van de groene driehoek 
die de Plantage heet, en natuurlijk de 
oversteek over de Plantagelaan.
De afgelopen maanden is er veelvul-
dig contact geweest tussen gemeente 
en buurt. Door middel van een infor-
matiebijeenkomst, zoom-gesprekken 
(letterlijk over bloemetjes en bijtjes) 
en mailcontact met de werkgroep van 
de gemeente, zijn het buurtcomité, 
omwonenden en gemeente tot een 
compromis gekomen. Deze plannen 
zijn uitgeprint, op grote borden ge-
plaatst en momenteel op het Veerplein 

en de Plantage te bezichtigen. De 
plannen van 1 ton voor het Veerplein 
zelf zijn bijvoorbeeld: de rekken van 
de leilindes verwijderen, fietsenrek-
ken aan de Rijn plaatsen en inheemse 
vierseizoenen-beplanting aan leggen, 
met voldoende zitplekken in de vorm 
van losse stoeltjes.
De herinrichting van de Plantage kan 
worden gekenmerkt door een pad 
dwars door het grasveld, inheemse 
bloemen, meer bankjes en bollen in 
het gras.
Ook moet vermeld worden dat twee 
parkeerplaatsen voor Plantage 2 en 
4 worden verplaatst naar Plantage 16 
(zogenoemde compensatieplekken)  
en dat een groenstrook wordt gereali-
seerd waar de parkeerplekken waren. 
De gemeente hoopt hiermee de wan-
delroute van Veerstraat naar Plantage 
beter aan te laten sluiten.
Het grootste gedeelte van de beoogde 
936.000 euro gaat naar de herinrich-

ting van de oversteek van Plantage 
naar Plantsoen: ‘een duur zebrapad’, 
aldus Albert Brink van de Christen-
Unie. De oversteek wordt meer naar 
het rechte stuk van de Plantagelaan 
verschoven, zodat de verkeerssituatie 
overzichtelijker en veiliger wordt.
Ook worden de bermen vergroend, 
zonder de zichtbaarheid van voetgan-
gers te verminderen.
Hiermee zou gezegd kunnen worden 
dat het Plantsoen en de Plantage weer 
bij elkaar komen, zoals sinds het dem-
pen van het Levendaal in 1935 niet 
meer het geval is.
De start van de vergroening staat voor 
begin 2022 gepland.

Uw genuanceerde mening wordt op 
prijs gesteld! Wij verwijzen u graag 
naar onze facebookpagina 
‘Buurtcomité Hogewoerd e.o.’ en onze 
facebookgroep ‘Buurtbewoners Het 
Hoogste Woerd’.
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Huize Bloemlust
De huizen aan het Plantsoen hebben in de loop der jaren 
heel wat studenten gehuisvest. Niet de slechtste plek in Lei-
den om je studententijd door te brengen. Een aantal van die 
huizen zijn als studentenhuis inmiddels opgedoekt en bieden 
nu riante woonruimte aan particulieren, gezinnen of ouderen, 
die er maar al te graag zo lang mogelijk blijven wonen on-
danks de lange trappen en het gebrekkiger worden van het 
loopapparaat.

Beroemd was en in hoog aan-
zien stond ‘huize Bloemlust’, 
no 79. Nog met een echte 

hospita en bewoond door corpsleden 
die hun sporen in de studentenvereni-
ging ruimschoots hadden verdiend en 
ook nog redelijk hadden gestudeerd. 
Het was een eer om daar te mogen 
wonen. Het huis onderhield, samen 
met een aantal andere gerenommeer-
de corpshuizen, een instituut dat 
minstens uit de 19e eeuw dateerde. 
Dat was de z.g. oppasser. Ik heb in 
de nadagen van mijn eigen Leidse 
meisjesstudententijd de laatste oppas-
ser een keer mogen meemaken. Hij 
heette Koos Ouwerkerk. Koos was 
jarig en kreeg door Bloemlust een 
feestje aangeboden en ter verhoging 
van de feestvreugde waren er door het 
mannenhuis ook enkele dames op de 
koffie genood.
Na toegezongen te zijn en het aanho-
ren van een waarderende speech, zat 
Koos zwijgend, maar genoegzaam 
tussen de genodigden zijn roomtaart 
te verorberen. Zichtbaar ontroerd, 
door de hem toegezwaaide lof en 
aandacht.
Want het was juist hij, Koos, die de 
Heeren altijd van gepaste aandacht 
voorzag. Wat deed Koos eigenlijk als 
oppasser in zo’n studentenhuis? Koos 
reed op zijn fiets langs ‘zijn’ huizen 
met onder zijn snelbinders instrumen-
tarium voor het poetsen van schoenen. 
Zodra hij zo’n huis binnenkwam 
poetste hij de schoenen, die de Heeren 
de avond of vroege ochtend ervoor 
op de gang naast hun kamer hadden 
geplaatst, meestal ernstig besmeurd 
met het vuil en bier van de sociëteit, 
en maakte dat ze er weer toonbaar 
uitzagen.

Koos bracht ook de krant rond en 
tot zijn taak hoorde ook de ‘Heeren’ 

te attenderen op het feit dat ze een 
afspraak hadden met de professor om 
een tentamen te doen. In die tijd ging 
dat in een persoonlijke samenkomst 
van hoogleraar en student en niet met 
aan paar honderd studenten in een 
fabriekshal.

Ik citeer graag Gerrit de Marez 
Oyens, die in een studentenhuis op 
de Groenhovenstraat woonde en zijn 
clubgenoot Paul Scholten.
Gerrit Oyens: ‘Je ligt in je niet opge-
maakte bed je roes uit te slapen. Toch 
nog maar even omdraaien en dan hoor 
je iets vertrouwds. Ah, daar is Koos 
en je voelt je veilig in een tijdelijke 
omgeving van zorg en toewijding. 
Met zijn natuurlijk gevoel voor niet 
storen en toch moeten storen. Hij trekt 
de gordijnen open. Er staat namelijk 
een tentamen op de rol die morgen. 
Koos zegt zachtjes maar dringend: 
‘Mijnheer, het is tijd om op te staan, 
om de strijd voor uw carrière aan te 
gaan. Kan ik nog iets voor u doen? 
Weet u het zeker van die zwarte 
schoenen? ‘
Koos waarschuwt de student nog even 
voor het feit dat de voorraad kolen 
aangevuld moet worden (daar is deze 
student verantwoordelijk voor als 
huisoudste) en belooft te controleren 
dat het ook is gebeurd.
Gerrit Oyens vraagt of hij Koos vol-
gende week pas mag betalen voor zijn 
diensten: ‘Geen probleem’ zegt Koos. 
Hij is het wel gewend dat zijn Heeren 
op zwart zaad zitten. Hij voelt zich 
verantwoordelijk voor zijn studenten 
en wil op zijn manier bijdragen aan 
hun succes, hoewel hij zelf uit een 
arm Leids gezin komt dat mijlenver 
afstaat van de ambities en het ‘luxele-
ven’ van zijn Heeren.
De oppasser kende zijn plaats en 
vervulde die met waardigheid en 

gepaste afstand hoewel hij de slordige, 
rommelige en lichtelijk decadente bin-
nenkant van het studentenleven maar 
al te goed kende.

Koos was de laatste der Mohikanen. 
Na Koos Ouwerkerk is het instituut 
van de oppasser verdwenen. De Hee-
ren gaan voortaan met ongepoetste 
schoenen naar hun tentamens in de 
fabriekshal. Ook dit stukje archaïs-
me bestaat niet meer, net als huize 
Bloemlust aan het Plantsoen.
In het hedendaagse equivalent van 
‘Bloemlust, ‘Huize Wellust’ de mo-
derne versie aan het Plantsoen waar 
wij toevallig naast wonen, gaat het 
heel anders toe. De 19 mannen die 
daar hun studententijd doorbrengen, 
staan veel meer in de maatschappij. 
Ze zijn betrokken buren, die bereid-
willig hun diensten aanbieden, gezel-
lig over en weer komen lenen en hun 
eigen gordijnen opentrekken (of niet) 
en soms toch maar zelf hun schoenen 
poetsen. Ze houden ook van traditie, 
maar ze zorgen voor een prettige, 
moderne reuring aan het Plantsoen. 

Aukelien Hoytema
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Van wespen genieten!
Een aantal jaren geleden heb ik in mijn voortuin een oude flesvormige 
kalebas met een kromme hals opgehangen aan een goudenregen (Laburnum 
anagyroides Medek.), dit als versiering in de tuin. De plaats waar de kalebas ooit 
aan de voedselplant had gezeten was opengebroken. Het vruchtvlees van de 
kalebas was vergaan en de kalebas was hol geworden.

Begin augustus 2021 zag ik dat 
een koningin van de gewone 
wesp, Vespula vulgaris (L.), 

de holte in de kalebas uitgekozen had 
voor de bouw van haar nest (Foto 1).  
Ik zag honderden wespen in- en uit-
vliegen en vond dat heel mooi. Hoe-
wel wespen kunnen steken, was ik 
daar niet bezorgd over. Daarmee had 
ik al voldoende ervaring opgedaan. 
Het nest op die plaats werd gedoogd 
en mocht dus blijven hangen. 

Sinds mijn ontdekking ben ik er bijna 
elke dag een paar keer naar gaan 
kijken, zowel ’s ochtends als 
 ’s avonds. Uit 

veiligheid werd 
de tuin met rust 

gelaten en de 
wespen 

lieten 

mij met rust. Ze vielen ons niet lastig 
als we buiten zaten te eten en drinken. 
Terwijl de ramen en deuren (zonder 
horren) open stonden, kwamen in 
twee maanden slechts 6 wespen in 
ons huis; vier werden levend naar 
buiten gebracht. 

Er was bij het nest voor mij heel veel 
te zien en dat riep natuurlijk ook 
vragen op over het gedrag van de 
wespen. Was de ruimte in de kalebas 
wel groot genoeg voor de bouw van 
een wespennest? Kennelijk niet want 
ongeveer drie weken na mijn ontdek-
king begonnen de wespen op de bui-
tenkant van de kalebas met nestbouw. 
Heel even zag ik toen de koningin. 
Te kort om haar op de foto te zetten 
en ze vertrok ook te snel om haar te 
volgen. Ging ze toen in de nieuwe 
bouwsels op de kalebas eieren leggen? 

Ik weet het niet. Twee week later ging 
een koningin even op mijn hand zitten 
maar was helaas ook snel weer weg.

Onderwijl bleven er steeds wespen in 
en uit de kalebas vliegen. Ik veronder-
stelde dat er binnen nog broed was. 
Werden daar nog larven verzorgd 
en bouwden ze daar ook nog nieuwe 
cellen? Hoe lang zouden ze daarmee 
doorgaan? 

Binnen enkele dagen was de hele 
kalebas, uitgezonderd de hals, bedekt 
met de bouwsels van de wespen, zij 
bleven steeds maar doorbouwen. Het 
nest werd groter, inmiddels bijna drie-
maal zo groot als de kalebas waarin 
het begon. De wespen knaagden zelfs 
kleine stukjes bast van de stam van de 
goudenregen om te gebruiken voor de 
bouw van hun nest. Ze maakten voor 

Opening hals van kalebas. Situatie 28 augustus.
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de bouw van die kleine stukjes 
met hun speeksel een 
soort papier-maché. 
De wespen hadden 
de kalebas zelfs 
vastgemaakt aan de 
boom.  Geen storm 
of zware regen-

bui rukte het los of 
maakte het kapot!

Ik nam met mijn vragen over 
dit bijzondere verschijnsel contact op 
met de prooiwespen-deskundige Jan 
Smit. Hij hielp met de determinatie 
van deze algemene wespensoort. Hij 
schreef mij ook dat de bouw van dit 
nest - geheel in de vrije lucht - uniek 
is. Ze zijn wel in de kalebas begonnen 
maar toch…. Deze soort bouwt altijd 
in de grond, een schuurtje, spouw-
muur of onder een dak enz.

Eind augustus keek ik laat in de 
avond - het begon al donker te worden 
- naar het nest. De wespen waren nog 
steeds actief. Ik vroeg me af wat ze 
’s nachts zouden doen. Om half vier 
in de morgen ging ik kijken. Het hele 
nest en de hals daarvan waren bedekt 
met stilzittende wespen. Waarom? 
Jan had dit nog nooit gezien. Waar 

overnachten de wespen als ze een 
ander type nest bouwen? Is er binnen 
gebrek aan ruimte? Verdedigen ze in 
de nacht op deze manier het nest? 

Begin oktober regende het en zat er 
een aantal wespen stil op het nest. 
Nauwelijks vloog er dan een wesp de 
kalebas in. Aan de onderkant, waar 
geen regen kon komen, werden nog 
bouwactiviteiten verricht. Waarvoor 
precies was niet duidelijk. Het leek 
toen  alsof het eerste verval van het 
nest was begonnen.  Toch  knaagde er 
nog een enkele wesp aan de boom. 

Aan het einde van het seizoen sterven 
alle werksters en mannetjes. Dus het 
is niet verwonderlijk dat ik alleen 
mannetjes zie. Zij moeten de jonge 
koninginnen bevruchten.  Dat is hun 
enige taak! Alleen de bevruchte ko-
ningin blijft over en begint in het 
voorjaar met de bouw van een 
nieuw nest.  

Inmiddels is het 
eind oktober.  Be-
gin oktober zag ik 
al een enkele keer 
een mannetje, hun 
aantal nam steeds 

toe. Nu zie ik vrijwel 
alleen mannetjes op en 
rond het nest. Begin 
oktober was er ook 
iets anders aan 
het nest te zien. 
Er werd nauwe-
lijks meer aan het nest 
gebouwd, daarentegen 
begonnen de wespen 
aan het bouwsel te knagen. Waarom 
wist ik niet. Zat er zoete stof in het 
bouwsel dat ze lekker vonden? Ze 
hadden immers hun speeksel gebruikt 
voor het bouwen. Inmiddels is het nest 
behoorlijk afgebroken. Ik zie nu zelfs 
veel grote gaten, zelfs in de kalebas 
kan ik zelfs een beetje naar binnen 
kijken. Die gaten gebruiken ze volop 
om in de kalebas te komen. 

Toen ik een jaar of 5 was, werd ik 
voor het eerst door een wesp gestoken 
en gaf ik een hele harde brul. Toen 
kon ik mij absoluut niet voorstellen 
dat ik nog eens echt van wespen zou 

genieten. Mocht ik nu weer in 
het bezit komen van een derge-
lijke holle kalebas, dan hang ik 

die beslist weer in een boom op! 

Rinny E Kooi, Leiden

Situatie 29 oktober, nest met grote gaten waardoor in de kalebas kan 
worden gekeken.

Actieve wespen op nest.
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De biologische aardappel, 
(on)gewoon lekker
Als je het over lekker eten hebt, denk je vast niet meteen 
aan aardappels. Toch is juist dit bescheiden gewas zowel op 
Het Zoete Land als op Groentepark Bontekoe een van de 
succesproducten. Reden om er ieder jaar een aardig perceel 
van te poten. Want ja, aardappels poot je. ‘Nog nooit zulke 
lekkere aardappels gegeten!’, riepen klanten van de Voed-
selbank afgelopen jaar.

Het grappige is dat veel mensen 
die ecologisch geteelde groen-
tes niet kennen, toch enthou-

siast worden als je over aardappels 
begint. Dan blijkt iedereen er wel 
van te houden. Ook mij kun je voor 
een goeie aardappel wakker maken. 
En aardappelen blijken een leuk 
gespreksonderwerp. Probeer maar 
eens! Een aantal jaren geleden maakte 
ik mensen aan het lachen met mijn 
belangstelling ervoor. Ik was toen 
actief binnen Slow Food Nederland. 
Daar gaat het vaak over bijzondere 

lokale kaasjes en worstjes. Niks voor 
mij als veganist. Gelukkig was er 
ook een Werkgroep Aardappel. Lach 
niet, want aardappelen zijn in Neder-
land serieuze business! In ons land 
komen ruim vijfhonderd verschillende 
rassen voor, waaronder hele oude. 
Nederlandse pootaardappelen vinden 
over de hele wereld aftrek. Natuurlijk 
zijn er maar een paar bekende, zoals 
Bildstar, Doré, Eigenheimer, Fries-
lander en de Opperdoezer Ronde. Die 
laatste wordt trouwens niet biologisch 
geteeld en het is een crime om ‘m te 

schillen door de vele pitten. Boven-
dien, vergeleken met een biologische 
aardappel, vind ik de smaak ook nog 
eens ‘mwah’. Maar hiermee schop 
ik een aantal liefhebbers van deze 
heiligverklaarde pieper ongetwijfeld 
tegen de schenen. 
Doe mij maar de bijzondere rassen 
die we op onze beide ecologische 
moestuinen telen, zoals de Alouette, 
Carolus (vernoemd naar Carolus Clu-
sius, die in 1588 dit ras voor het eerst 
teelde in de Leidse hortus), Twister en 
de Twinner Bio. 
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Terug naar de Werkgroep Aardappel. 
Er ging een wereld voor me open. 
Ik herinner me twee hoogtepunten. 
Allereerst de proeverij waar we het 
verschil hebben (laten) proeven tussen 
een paar biologisch en traditioneel 
geteelde rassen. Hiervoor kregen we 
de beschikking over twee zalen en 
een keuken van niemand minder dan 
Roberto Payer, directeur van Hilton 
Amsterdam! De winnende aardappel 
was de (uiteraard) een biologische, 
de Ditta. Tweede hoogtepunt was een 
‘frietreis’ naar België. Frieten zijn 
daar echt cultureel erfgoed. De voor-
zitter van Het Nationaal Verbond van 
Frituristen (Navefri), Bernard Lefèv-
re, uitbater van het befaamde Fritkot 
Max op de Groenplaats in Antwerpen 
(sinds 1842), wist daar in prachtig 
Vlaams buitengewoon welbespraakt 
over te vertellen. 
De lekkerste friet eet je trouwens in 

een wat drabbig en vettig 
‘frietkot’ (meervoud 
‘frietkoten’), waar ze 
meestal met groot 
vakmanschap 
worden toebereid. 
Ook welgestelde Belgen 
voelen zich niet te min 
om daar binnen te stappen. 
Bijzonder is dat friet mo-
gelijk mede is uitgevonden 
door Theresa van Avila (1515 
- 1582), oprichtster van het klooster in 
Avila in Spanje. Met lekkere frieten 
wilde ze het saaie kloosterleven een 
beetje veraangenamen.

Toch blijft ook een zorgvuldig geteel-
de en gewoon gekookte, gebakken, 
gestampte, of in de oven gegaarde 
aardappel (met rozemarijn en knof-
look!) een traktatie. Zeker als je er met 
aandacht van proeft. Liefst natuurlijk 

samen met een ecologisch geteelde, 
smakelijke verse groente van de volle 
grond. Ook daarvan hopen we onze 
oogstdeelnemers en klanten van de 
Voedselbank het komende jaar weer 
ruimschoots te laten genieten!

Siebrand van der Ploeg
Stichting Leiden Oogst (Het Zoete 
Land / Groentepark Bontekoe)

Even voorstellen: praeses Sophie
Hallo buurt! Ik ben Sophie Casado Yanci, dit jaar praeses van SSR. Ik 
ben zelf ook een buurtbewoner. Als je me niet op Hogewoerd 108 
treft, dan kan je me op een ander adresje op de Hogewoerd vin-
den. Ik vind het daarom ook heel leuk om dit jaar plaats te mogen 
nemen in het buurtcomité. Nooit gedacht dat er zoveel gebeurde, 
het er zo druk aan toe ging, om het reilen en zeilen van de buurt in 
orde te houden. Een steentje bijdragen doe ik dan ook graag. In het 
dagelijks leven kook ik graag en maak ik graag bezoekjes aan het theater.

Afgelopen jaren is SSR heel druk geweest met het 
renoveren en afbouwen van het nieuwe pand; de 
Utrechtse Veer 3. Sinds 2017 zijn we druk in de 

weer en sinds vorig jaar augustus is het pand ook daadwer-
kelijk af. Onze capaciteit is daarmee erg omhoog gegaan 
en we zijn heel blij dat we nu meer mensen kunnen ver-
welkomen in ons pand. Wel is het zo dat corona veel roet 
in ons eten heeft gegooid met het openen van het nieuwe 
pand. Er konden wel mensen komen, maar natuurlijk niet 
zoals gehoopt. Alles moest op anderhalve meter natuurlijk. 
Nu met afgelopen versoepelde coronamaatregelen kunnen 
we eindelijk open zoals we zouden willen - al dan wel 
maar tot 12 uur.

We zijn weer druk bezig met dingen oppakken, ook voor 
de buurt! De buurt-BBQ kan dit jaar hopelijk weer gewoon 
doorgaan en het symposium dat wij ieder jaar organiseren, 
het GME, is zoals vanouds open voor iedereen! Ik ben 
benieuwd wat dit jaar gaat brengen voor de buurt en hoop 
dat we elkaar weer kunnen ontmoeten zoals vroeger.
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Uit de oude doos
Ook in deze buurtkrant weer een antikel uit de “oude doos”. 
Dit keer een artikel uit editie 40 van 1996.
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Hogewoerd 64, 2311 HP Leiden
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‘Wandeltempo op het water’
Het zomerseizoen zit er alweer enige tijd op en daarmee 
is het weer een stuk rustiger geworden in de stad. De 
gemeente Leiden heeft afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in o.a. het aanleggen van het Singelpark en dat 
heeft Leiden flink op de kaart gezet in binnen- en bui-
tenland. Vele mensen bezoeken Leiden om te genieten 
van de mooie historische stad, om de Singelpark-route 
te wandelen, gezellig een terrasje te pikken en/of een 
bezoek te brengen aan één van de vele restaurants.

Leiden is hot en dat is goed voor bijna iedereen. De 
consequentie evenwel is ook de enorm toegenomen 
drukte op het water. De verhuurders van sloepjes, 

rederijen en restaurants die hun diensten aanbieden op 
het water, zijn als paddenstoelen uit de grond (lees water) 
geschoten.
Heel veel toeristen combineren het bezoeken aan Leiden 
met een leuk tochtje door de stad. Fantastisch natuurlijk!
Niet alleen voor toeristen maar ook voor mensen uit aan-
grenzende gemeenten is Leiden enorm populair geworden. 
Heb je een eigen boot dan ga je natuurlijk ook naar Leiden. 
Heb je geen boot, dan huur je er een. 

Ben je op het water, dan geniet je met volle teugen. Kopje 
koffie aan boord of een lekker drankje. Gezellig kletsen 
met je medepassagiers en de dag gaat aan je voorbij voor-
dat je het weet.
Ongemerkt en zonder kwade intenties varen de meeste 
mensen echter te hard. In de stad varen betekent een maxi-
mumsnelheid van 6km/u.
Veel irritatie bij woonbooteigenaren wordt gedeeld met 
gemeente Leiden en de politie. De gemeente is daarmee 
doordrongen van de overlast maar doet naar onze mening 
niet voldoende om de overlast tegen te gaan. A4’tjes, uit-
gedeeld door de gemeente met teksten als ‘Als je langzaam 
vaart zie je meer’, worden nauwelijks opgemerkt of niet 
serieus genomen.
De inspanningen van de gemeente Leiden leveren te wei-
nig op en de irritatie neemt alleen maar toe.
Het is best jammer dat Leiden veel geld uitgeeft aan mooie 
projecten maar weinig geld uittrekt om de overlast tegen te 
gaan.

Lijdzaam toezien leek mij niet de beste keuze. Samen met 
Roeland Segaar van Reclamebureau Dokwerk is er een 
spandoek bedacht die vraagt om langzaam of rustig te 
varen. Daar hebben mensen weinig gevoel bij. ‘Ik vaar toch 
langzaam?!’ 
Daarom hebben we gekozen voor de tekst ‘graag wandel-
tempo varen’. Met wandeltempo kun je de snelheid van je 
boot meten met mensen die op straat lopen.
De bedoeling was om als pilot een flink aantal woonboten 
aan de Utrechtse Veer en de Zijlsingel te voorzien van zo’n 
spandoek.
Er is heel enthousiast gereageerd en de meeste woonbootei-
genaren hebben een spandoek aangeschaft en opgehangen.

Het spandoek wordt als positief en vriendelijk ervaren, 
zowel door de woonbooteigenaren als door de langsvarende 
schippers.
Omdat mensen in sloepjes vooral bezig zijn met gezellig 
samenzijn was vooral herhaling heel belangrijk. Mis je er 
één en misschien nog één, uiteindelijk zie je het vriendelij-
ke verzoek wél. Door de herhaling raken mensen ook meer 
doordrongen van de ernst van de overlast. 

Conclusie na dit seizoen is dat het spandoek daadwerkelijk 
bijdraagt aan bewustwording. Ook rederijen tonen begrip 
en hebben hun snelheid veelal aangepast.
Toeristen hebben we proberen te bereiken met de 6km op 
de teller op het spandoek want ‘wandeltempo’ zal ze niet 
heel veel zeggen.

Het zou echter naïef zijn te denken dat we iedereen hier-
mee bereiken. Vele huurders van sloepjes kunnen niet goed 
varen en hebben geen oog voor snelheid. De groep mensen 
die overal maling aan heeft, daar valt helaas weinig tegen 
te doen.
Tijdens de pilot Utrechtse Veer en Zijlsingel zijn er ont-
zettend veel verzoeken geweest van woonbooteigenaren 
uit Leiden maar ook daarbuiten. Warmond, Leidsche 
Vaart, Slotervaart enz enz. Totaal heb ik 120 spandoeken 
geleverd. Verwachting is dat volgend jaar nog veel meer 
spandoeken zichtbaar zullen zijn. Feit is dat deze actie een 
bijdrage heeft geleverd aan het terugdringen van overlast 
op het water.

We hopen dat Leiden nog meer politie en handhaving gaat 
inzetten volgend jaar. Advertenties in de lokale bladen aan 
het begin van het seizoen en herhaaldelijk tijdens het sei-
zoen om de mensen bewust te maken, zal uiteraard ook een 
positieve bijdrage kunnen leveren. Tegen geluidsoverlast 
zal dit spandoek weinig kunnen doen. In dat geval moeten 
we maar vertrouwen op daadwerkelijk daadkrachtig optre-
den van politie en handhaving.

Ik wens iedereen een fijne en rustige winterperiode. 

gr. Koen Hillinga
Utrechtse Veer 20A

Info: Wandeltempovaren@outlook.com

wandeltempovaren@outlook.com
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Interview Bert Kulk 22-11-2021
In het voorjaar en de zomer een bloemenzee voor de deur 
en nu in deze tijd van het jaar sfeervolle kerst-creaties, lamp-
jes, een kerstman op een slee… de eyecatcher van misschien 
wel de bekendste winkel van de wijk: de bloemen- en plan-
tenzaak van Bert Kulk op het Levendaal. Voor de Buurtkrant 
loop ik op een maandag, via de naastgelegen winkel van zijn 
vrouw Diana, de winkel van Bert binnen voor een interview 
over zijn winkel. Op maandag (en dinsdag) is hij gesloten 
voor klanten maar hij heeft het er zeker niet minder druk om.

We bestaan nu 40 jaar dus 
dat is een bijzondere 
gelegenheid”, begint Bert 

van achter de toonbank, geflankeerd 
door sierlijke orchideeën. “En we 
hebben ook een primeur: deze week 
krijgen we definitief te horen of het 
met onze opvolger doorgaat, dat is de 
eigenaar van de bloemenkiosk op de 
hoek Hoge Rijndijk/Burggravenlaan. 
Hij heeft meer winkels maar op de 
Hoge Rijndijk moet hij weg vanwe-
ge wegwerkzaamheden. De winkel 
op het Levendaal wil hij dan graag 
overnemen. 

Deze kans deed zich voor en je moet 
je kansen altijd pakken! Het is ook 
echt nodig. En zo niet, ben ik opge-
lucht en teleurgesteld tegelijk, maar 
ga ik wel op een andere manier door. 
Ik ben nu 63, werk 6 dagen in de 
week en dan reken ik de zondag er 
nog niets eens bij, want ik ben gister 
nog naar de veiling geweest. En de lat 
ligt hoog! Klanten verwachten dat de 
winkel vol staat en dat we de hele dag 
open zijn, op de dagen dat we geo-
pend zijn. Dus ja, in die zin wil ik het 
wel rustiger aan gaan doen.”

Veertig jaar is een lange tijd, heb je 
ook altijd op deze plek gezeten?

“Ja veertig jaar is lang hoor! Ik ben in 
1981 begonnen waar nu de visboer zit, 
de Atlantic. Maar dat telt gewoon mee 
want dat is maar 50 meter verderop. 
Die winkel was veel ouderwetser, 
alles stond buiten, en bloemen horen 
binnen. Het was een andere tijd, als 
je daar iets moois maakte, stond het 
buiten. Ziet er toch minder mooi uit 
dan wanneer je het binnen zet met een 
lampje erop. We wilden graag mo-
derniseren en sinds 2000 zit ik hier. 

Dit is groter en veel meer van deze 
tijd. We hebben toen eerst wel flink 
verbouwd.”

Wat is er modern aan deze winkel? 
Ik zie het wel, maar wat is voor jou 
modern?

“Mensen kunnen hier echt shoppen, 
binnen komen. In de vorige winkel 
stonden we buiten in weer en wind. 
Was meer een soort kiosk eigenlijk. 
Hier kunnen mensen in de winkel 
komen kijken wat ze leuk vinden. 
We gingen hier ook steeds mooiere 
dingen maken.”

Over modern en hip gesproken: 
groene kamerplanten zijn volgens mij 
tegenwoordig erg in. Ik zie er best 
veel staan.

“Ik verkocht in de oude winkel ook 
wel wat kamerplanten en hier ook. Er 
is wel even een kleine ‘hype’ geweest 
maar eigenlijk maar kort, is nu weer 
voorbij hoor. Ik vind het pas een hype 
als je zeg maar 30 stuks in de week 
verkoopt. Maar kamerplanten verkoop 
ik toch veel minder dan de rest, ze 
staan ook best lang in de winkel. 

Wie zijn jouw klanten?

“Dat is heel uitgebreid, we zitten 
in een mooie wijk, maar ze komen 
ook uit Leiderdorp of de Stevenshof. 
Ik werkte vóór ik op het Levendaal 
kwam voor een baas, een winkel in 
Zuidwest. Veel van die klanten heb 
ik ook hier mee naartoe genomen. 
Dat zijn klanten van 40 jaar geleden. 
Als die iets speciaals willen hebben, 
komen ze hierheen. Voor een bosje 
bloemen is het te ver, maar voor bij-
voorbeeld een kerststuk of een rouw-

boeket (in de winkel van zijn vrouw 
Diana, naast die van Bert) komen ze 
graag bij ons!

En verder komen er ook veel mensen 
uit de buurt, logisch. Iedereen kent 
me. Ik heb er ook voor gezorgd dat de 
visboer, Atlantic, nu zit waar hij zit. 
Dat pand verhuur ik aan hen, het is 
mijn pand en ik zocht er een huurder 
voor. Zelf huur ik mijn winkel weer 
bij iemand anders. En dankzij mij 
zit ook wijnhandel Henri Bloem op 
zijn plek. Die kwam eerst naar mij, 
had interesse in mijn winkel, maar 
heb toen gezegd: maak eerst eens 
een praatje met La Lau (voormalige 
interieurwinkel) en zodoende zit 
Bloem in het pand waar hij nu zit. Dus 
ik heb er eigenlijk voor gezorgd dat 
het Levendaal zo leuk is! Belangrijk, 
want alleen red je het niet.”

Levert de klandizie van Dirk je nog 
wat aanloop op?

“Nou nee, was al bang dat je ’t zou 
vragen. Kijk, ik zit niet naast de Di-
gros (zoals Bert het nog noemt) maar 
de Digros zit naast mij. Het brengt wel 
reuring maar niet zoveel klandizie. 
Er komt daar toch ander publiek. Wat 
dat betreft was de Dekamarkt vroeger 
fijner als buren.“

Bert is geboren en getogen in Lei-
den en woont al zijn hele leven in 
Zuidwest. Al sinds zijn 12e werkt 
hij in het vak. Op zijn website 

“
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www.bertkulkbloemen.nl staat on-
der “wie zijn wij” het verhaal over 
hoe hij in dit vak gerold is en hoe 
dit zich ontwikkeld heeft. 

Ik heb gelezen dat je vroeger naast 
school ook in een bloemenzaak 
werkte? 

“Ja, in Zuidwest. Na school ging ik 
elke dag helpen in de winkel, helpen 
opruimen... Vanaf mijn 16e werkte ik 
daar fulltime. Toen ben ik van school 
afgegaan.”

Op school waren ze er niet zo blij mee 
zeker? 

“Nee joh, ik spijbelde altijd, man! 
Soms kwam de conciërge van de 
mavo me halen op m’n werk. En 
heb je het verhaal van de directeur 
gelezen? ... Die kwam een keer de dag 
voor kerst bij mij een kerststuk kopen. 
Maar hij zei helemaal niets, 
rekende af en ging weer. 
In januari ging ik weer 
naar school en toen 
werd mijn naam om-
geroepen, of ik bij de 
directeur wilde komen. 
Iedereen op school wist 
al wie Bert Kulk was, 
toen helemaal. Ik dacht: 
nou gaan we het krijgen 
hoor. Maar de directeur zei: 
“Bert, dat je met kerst gaat 
werken kan ik heus wel begrijpen. 
Maar je moet daarna gewoon weer 
naar school komen.” En dat vond ik 
zó sportief van hem. Ik heb daarna 
nooit meer gespijbeld! Maar het eind 
van het jaar ben ik van school gegaan. 
Dat advies kreeg ik ook, dat ik maar 
beter kon gaan werken want school 
was niks voor mij. 

Heb je daarna nog wel een opleiding 
gevolgd? 

“Ja, ik heb nog wel de avondschool 
gedaan en een vakdiploma gehaald. 
Want een diploma was in die tijd 
nodig als je voor jezelf wilde begin-
nen, dat is nu niet meer. En ik ben 
ook altijd een ondernemer geweest. 
Toen ik 8 was had ik een ‘autowas-
wijk’, ik waste de auto’s van de buren 
en van de hele wijk. Gewoon met een 
emmertje sop ging ik auto’s wassen 
en daar vroeg ik 2 gulden 50 voor. Ik 

werkte al heel vroeg en had zodoende 
altijd wel geld op zak.”

Bert gaat nu stoppen met zijn winkel 
maar stilzitten gaat hij zeker niet. “Ik 
ga werken in de winkel van Diana, 
mijn vrouw, hiernaast. Zij is 20 jaar 
jonger dus die gaat nog wel even door, 
maar heeft echt wel hulp nodig”. Op 
dat moment loopt Diana net door de 
zaak. Lachend voegt Bert eraan toe: 
“Dan wordt zij mijn baas! Nee hoor, 
ik ga haar heel veel helpen.”

Hoe heb je je vrouw 
eigenlijk ontmoet? 
Ik las dat je haar 
in dezelfde ‘busi-
ness’ hebt leren 
kennen?

“Ik heb haar zelfs 
in deze winkel 
ont-

moet! Ze was 16 en werkte bij een 
collega, ze kwam bij mij een rouw-
lintje halen want die maakten ze bij 
m’n collega niet, en ik vond haar 
zo’n leuk meisje! Bij mij ging een 
medewerker weg, dat hoorde ze en ze 
kwam solliciteren voor 20 uur. Dat 
duurde één week, daarna werkte ze 
er al 40! Vanaf dag één had ik al een 
hele goede klik met haar. En van het 
een kwam het ander, op een gegeven 
moment waren we allebei vrijgezel en 
gingen we samen wat eten en drinken. 
En toen was het ‘vuurwerk’! We zijn 
ook echt een team, we vullen elkaar 
enorm aan, ook in ons vak. Zij maakt 
bijvoorbeeld hele moderne kerst-
stukken, ik meer klassieke, maar ze 
worden beide goed verkocht!

Zijn jullie getrouwd, zijn er kinderen?

“We zijn wel getrouwd, in 2007, 
maar hebben geen kinderen 

samen. Zelf had ik toen al 
2 kinderen, 2 dochters, 

en inmiddels ook 4 
kleinkinderen. Diana is 
als het ware een hele 
jonge oma! Mijn eigen 
kinderen heb ik door 
mijn drukke werk 
niet altijd veel kun-
nen zien. Ik vertrok 
’s ochtends om 5 
uur naar de veiling 
in Aalsmeer en om 
half 8 ’s avonds was 
ik weer thuis en dan 

sliepen ze al.”

Om tot slot nog even 
terug te komen op je 

opvolger: trek je je handen 
van je winkel af, als je 

opvolger komt? 

“Nee, het eerste half jaar sta ik er 
nog, samen met m’n opvolger, dat 
heeft hij me ook gevraagd. Tot de 
zomervakantie werk ik nog volle-
dig samen met hem, daarna ga 
ik over op het helpen van Diana. 
Maar ik blijf erbij betrokken. 
Volgend jaar kerst sta ik waar-
schijnlijk gewoon weer kerst-
stukken te maken hoor! Ik hoef 
niet de hele dag thuis te zitten, 
maar een beetje rustiger aan kan 
op mijn leeftijd geen kwaad.”
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Water verbindt boven en onder bruggen
Dankzij de Nieuwe Rijn en de Zoeterwoudse Singel heeft ook de Hogewoerd en omgeving 
een aantal bruggen, waarvanaf tegenwoordig tot op de bodem kan worden gekeken. De 
Hapynionbrug biedt zelfs uitzicht over nog twee extra stadsgrachten: de Oranjegracht en 
Binnenvestgracht. Zoals boten weleens de doodlopende Binnenvestgracht in varen, zo nam 
ook Zeeprik (Petromyzon marinus) ‘Alf’ de verkeerde afslag eind mei. We troffen hem aan 
tijdens het zaklampvissen en de dag erop is hij met zijn kop in de juiste richting teruggezet in 
de Rijn, om zijn weg naar Duitsland te vervolgen.

Dat bijzondere waterdieren onze stad altijd wel we-
ten te vinden én opgemerkt worden door hun buren 
boven water, is u vast niet ontgaan! Omdat we deze 

kennis graag met wijk- en stadsgenoten willen delen, is 
de zoutkistenroute ontstaan. Via educatieve panelen op de 
verder onopvallende kisten met strooizout op de bruggen, 
kunt u al wandelend leren over de 23 vissoorten in Leiden 
en de exotische kreeften, krabben en schildpadden.
Natuurlijk is er ook digitaal een route met uitleg, op www.
zoutkistenroute.nl

Tijdens het onderhoud van de route, die ik samen met 
Pieter de Jong al sinds 2013 vormgeef en koester, valt me 
regelmatig op dat graffiti de openbare kunstwerken -zoals 
bruggen- ontsieren.
Met dank aan TerpenTijn op de Nieuwe Rijn kunnen we 
met ons team aan de slag met acrylverwijderaar: zie het 
verschil ‘voor en na’ eens op de Rijnbrug! 

Ook kijken er steeds meer bewoners verstandig naar onze 
waterkwaliteit. Zo kwam rond het ‘bootjes klaarmaken 
voor 3 oktober’ nog een melding binnen over vervuild 
water dat uit een dekschuit langs de Utrechtse Veer werd 
gepompt. Zodra er water met een andere kleur wordt ge-
loosd in de stadswateren, is dit strafbaar. Denk daarbij ook 
aan het uitspoelen van cementkuipen! U mag uw zorgen 
over watervervuiling te allen tijde melden bij het Hoog-
heemraadschap van Rijnland .

Als u zelf de handen uit de mouwen wil steken om eruit te 
vissen wat erin zit, kunt u via aandeslag@leiden.nl een 
knijpgrijper, schepnet en vuilniszakken aanvragen. De 
gemeente brengt ze  graag bij u langs! Bijzondere waarne-
mingen in en op het water zijn altijd welkom op 
info@onderwaterinleiden.nl.

Volgend jaar verhuizen de karpers van de Oosterkerk-
straat-zoutkist naar de Hapynionbrug bij Huis op de 
Waard. En Alf krijgt zijn eigen informatieplatform, op de 
plek waar de watertuinen de Binnenvestgracht zo mooi 
schoon filteren: bij Speeltuin de Doorbraak aan het Laken-
plein. 

Aaf Verkade en Pieter de Jong, 
Onder water in Leiden.nl
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Column door Hans Heestermans
De kommetjes wisselen

Woorden verouderen en verdwijnen vervolgens uit de taal. Vraag aan iemand van onder de 
twintig of hij of zij weet wat een perronkaartje is en een schaapachtige blik zal uw deel zijn. 
Nee, dat weten ze waarschijnlijk niet. Ze hebben immers nooit meegemaakt dat ze, voor het 
luttele bedrag van 10 cent, een kaartje moesten kopen dat hen het recht gaf het perron te 
betreden. 

Goed, dat zo’n woord, dat 
verwijst naar een zaak die 
verouderd is, verdwijnt, dat 

is begrijpelijk. Maar waarom zijn er 
steeds meer mensen die geen uitdruk-
kingen of spreekwoorden meer ken-
nen? Ik gebruikte pas de uitdrukking 
‘dat is botertje tot de boom’. Mijn ge-
sprekspartner keek mij stomverbaasd 
aan. ‘Wat  mag dat in ’s hemelsnaam 
betekenen’, mompelde hij en ik zag 
een lichte wrevel op zijn gezicht. Hij 
kon het duidelijk niet goed hebben dat 
hij iets niet wist, terwijl dit toch zo’n 
mooie, beeldende uitdrukking was. 
De boom is hier een oude vorm van 

bodem en letterlijk staat er dus ‘er is 
boter tot aan de bodem toe’. Boter was 
vroeger een symbool van welvaart en 
als er tot aan de bodem van het vat 
nog boter zit, dan gaat het je dus voor 
de wind. De uitdrukking betekent ‘er 
is voorspoed, welvaart, overvloed’. 
En vervolgens, om nog iets anders 
positiefs uit te drukken: ‘ze zijn heel 
erg op elkaar gesteld’, ‘ze zijn erg lief 
voor elkaar’.
Ook in het Leids verdwijnen uiteraard 
allerlei woorden en uitdrukkingen. 
Waarom? Omdat het dialect achteruit-
gaat door de invloed van het Stan-
daardnederlands, door de invloed van 

de media, van het onderwijs. Kinde-
ren spreken thuis geen dialect meer en 
de streektaal wordt dus niet meer van 
vader op zoon, van moeder op dochter 
doorgegeven.
In het Leids bestaat een prachtige 
uitdrukking, die precies het tegendeel 
betekent van de hierboven genoemde 
met dat botertje en die bodem. ‘De 
kommetjes wisselen’ voor ‘de vriend-
schap opzeggen’. Hoe moeten we ons 
de oorsprong van die uitdrukking 
voorstellen? Wat is een hoge vorm 
van sociaal verkeer? Althans vroe-
ger, tegenwoordig geldt dat niet meer 
als zodanig. Juist, met elkaar koffie 
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drinken. ’n Bakkie doen. Je zit voor 
je huisdeur, op een omgekeerde stoel. 
Kopje koffie in de hand. De buren ko-
men ook naar buiten. Ook kopje koffie 
in de hand. ‘Komen jullie d’r even bij 
zitten?’ Het wordt gezellig en er vol-
gen nog enige bakkies. Na een uurtje 
gaat ieder weer zijns weegs. ‘Laat de 
kopjes maar staan. Die wassen wij wel 
af’. En na verloop van tijd heeft de 
ene familie de kopjes van de andere 
en omgekeerd. Maar dan ontstaat er 
onenigheid, een niet bij te leggen me-
ningsverschil. Beide gezinnen willen 
de kopjes terug en daarmee is aan de 
vriendschap een einde gekomen: de 
kopjes worden gewisseld.
Is het zo gegaan? Ik weet het niet. 
Maar ’t kan.
                                           
Kaken

 Niet alleen verouderen dialect-
woorden waardoor ze uit het dialect 
verdwijnen, het komt ook voor dat 
woorden uit de standaardtaal ver-
dwijnen die in het dialect blijven 

voortbestaan. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor het woord kaken in de betekenis 
‘braken’, ‘overgeven’. Het komt nog 
voor in 17de-eeuwse teksten. Zo staat 
in de  ‘Versamelinghe van Reysen’ uit 
16.. te lezen: ‘Maar zo dra zy de saus 
proefden…begonden zy altemaal te 
kaken en te spuwen’. Naar mijn weten 
is dit kaken nog gangbaar in Leiden 
en omgeving en misschien ook nog in 
West-Friesland. Het is natuurlijk dui-
delijk hoe het woord in deze betekenis 
is ontstaan. De malende, kokhalzende 
bewegingen van de kaken spelen 
daarin een cruciale rol.

Woordenboek

Het grootste woordenboek ter wereld, 
het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal, is in Leiden gemaakt. Het be-
schrijft de taal van 1500 tot 1998 in 40 
kloeke delen. Er is lang aan gewerkt, 
van 1851 tot 1998. De redactie zetelde 
lange jaren aan het Rapenburg, in het 
pand van de oude UB en op Rapen-
burg 68, het woonhuis van Matthias 

de Vries, de eerste hoofdredacteur. 
Maar ook het Plantsoen mocht zich 
verheugen in de huisvesting van het 
WNT (de officiële afkorting van dat 
boek), en wel van 1974 tot 1981, in 
de huizen 41, 43 en 45. Loop er eens 
langs en realiseer u wat voor monni-
kenwerk daar is verricht. Ik geef een 
voorbeeld. Het woordje ‘uil’ wordt in 
Van Dale in een halve kolom be-
schreven. In het WNT krijgt ‘uil’ 19 
kolommen. Alle betekenissen worden 
geadstrueerd met citaten. Zo lezen we 
bij de betekenis ‘eenzelvige, terugge-
trokken corpsstudent’(een betekenis 
die is gebaseerd op het feit dat de uil 
vaak wordt afgeschilderd als schuw en 
eenzaam) een tekst uit Kneppelhouts 
Studentenleven (1844): Uilen, een 
slag, gelukkig zeer dun gezaaid, dat 
zich uit afkeer, doch meest uit bedees-
dheid…uit onhandigheid, uit hazelip-
pigheid, onttrekt aan de algemeene 
beweging.
Ik weet nog steeds niet wat hazelip-
pigheid is!

Advertentie
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Het verloop en de uitkomst van de bezwaarprocedure tegen het kunstwerk 
Wachttoren in het Plantsoen

Kunstwerken in het Singelpark
Door de Vrienden van het Singelpark werd in 2020 een kunstroute ingericht. Een aantal he-
dendaagse kunstobjecten werden op diverse plaatsen in het Singelpark aangebracht.  
In onze wijk kwamen twee kunstwerken te staan. De Kooi op het grasveld van de Plantage 
en de Wachttoren in het Plantsoen.

De Vrienden van het Singelpark 
hebben er voor gekozen om 
een kant -en- klaar project te 

presenteren. Het doel ervan was dan 
ook niet om de bewoners van de wijk 
te plezieren. Het project moest extra 
toeristen voor de stad aantrekken en 
tevens een welkom zijn voor vluchte-
lingen.
Het zou interessant zijn als eens 
geëvalueerd wordt in hoeverre deze 
doelstellingen zijn verwezenlijkt.
Intussen staan de kunstwerken er 
enige tijd. De Kooi blijkt niet veel  
gevoelens te hebben losgemaakt bij de 
bewoners van onze wijk. 
Heel anders ligt dit bij de Wachttoren. 
Bij de meeste beschouwers wekt het 
onaangename associaties op met con-
centratiekampen en dictaturen.
In het interview in het juninummer 
van dit blad omschreef kabouter 
Elmer, bewoner van het gemeentelijk 
monument Plantsoen 2, het kunstwerk 
treffend als De Zwarte Toren des 
Doods.
Door deskundigen, namelijk Erfgoed 
Leiden (ELO), werd het kunstwerk als 
niet passend bij het Plantsoen gezien. 
Bij de procedure voor de vergun-
ningverlening door Burgemeester en 
Wethouders schreef ELO:
 ‘Door de grote hoogte is dit kunst-
werk een opvallend element en 
prominent zichtbaar. Door zijn 
voorstelling van een wachttoren met 
antiklimkunstwerken staat het in een 
schril contrast met de openheid en de 
zachtheid van het park.
Het toevoegen van een kunstwerk 
in het park is voorstelbaar, maar 
dit kunstwerk zal het monumentale 
park meer moeten respecteren. Het 
kunstwerk is te hoog en te dominant 
aanwezig. Daarnaast is zijn hekwerk 
met antiklimbeveiliging niet passend 
in het park, ook al is het vormgegeven 
als kunst.’

In de loop van de procedure is dit 
oordeel van ELO kennelijk veranderd 
of ingetrokken. De redenen daarvoor 
hebben wij niet kunnen achterhalen. 
Overigens heeft de Monumenten-
commissie van de gemeente in deze 
blijkbaar het laatste woord.

Door de Vereniging Het Plantsoen  
(VHP) is een bezwaarschrift inge-
diend tegen de door Burgemeester en 
Wethouders verleende vergunning. 
De belangrijkste gronden hiervoor 
waren de zojuist genoemde strijdig-
heid met de monumentale waarden 
van het Plantsoen en het feit dat de 
vergunning, waarin verregaande 
afwijkingen van het bestemmingsplan 
werden goed gekeurd - het kunstwerk 
was meer dan twee keer zo hoog als 
de maximaal toegestane hoogte van 
bouwwerken in het park- op een ver-
keerd wetsartikel was gebaseerd.     
In het bezwaarschrift werd tevens 
aangetoond dat de datum van publi-
catie  in de Stadskrant van de vergun-
ning zo was gekozen dat de bezwaar-
termijn met twee weken werd bekort. 
Ook is aan de orde gesteld dat door 
het kunstwerk de Wachttoren een 
aantal omwonenden ernstig in hun 
gevoelens werden gekwetst. 
 
Er is een hoorzitting geweest bij de 
Commissie voor de Bezwaarschriften. 
Bij deze gelegenheid werd onder meer 
het volgende besproken:
Wat betreft de inkorting van de be-
zwaartermijn werd vastgesteld dat de 
VHP al vóór de publicatie in de Stads-
krant op de hoogte was gesteld van de 
datum van de vergunningverlening 
en  daar dus geen nadeel van had 
ondervonden. Daarom woog  dit niet 
mee bij het advies van de Commissie 
voor de Bezwaarschriften. We hadden 
dit zelf ook al aangegeven, maar 
meenden  dat dit toch een kwestie van 

algemeen belang was. Frappant was 
het gemak waarmee de vertegenwoor-
digers van de gemeente hier schouder-
ophalend  overheen stapten.
Door de gemeente werd erkend dat de 
goedkeuring van de enorme afwij-
king van het bestemmingsplan op een 
verkeerd artikel was gebaseerd. De 
vertegenwoordigers van de gemeente 
kregen, procedureel correct, de gele-
genheid om deze juridische misser te 
herstellen.
Over de schade aan de monumentale 
waarden van het park waren de ver-
tegenwoordigers van gemeente kort. 
Het enige wat ter beoordeling stond, 
zo zeiden zij, was of het kunstwerk 
schadelijk was voor het park, waarbij 
ook in aanmerking werd genomen dat 
het slechts drie jaar zou blijven staan.  
Al met al was het advies van de Com-
missie aan B en W om het bezwaar-
schrift ongegrond te verklaren.      

Ter hoorzitting is van de zijde van de 
VHP nog betoogd dat wij, veel liever 
dan een bezwaarprocedure te voeren, 
van tevoren als een serieuze gespreks-
partner zouden willen zijn benaderd.  
Alsdan had  wellicht ook kunnen 
worden voorkomen dat een voor velen 
kwetsend kunstwerk geplaatst werd. 
In het advies van de bezwarencom-
missie wordt opgemerkt dat meer 
participatie beter zou zijn geweest. 
De gemeente heeft dit ter hoorzitting 
niet ontkend, maar schoof het op 
het bordje van de Vrienden van het 
Singelpark. De opmerking van de 
commissie is  wel in de beslissing op 
het bezwaarschrift door de gemeente  
overgenomen.

Zou het betekenen dat de gemeente 
de participatie van belanghebbenden 
eindelijk eens ernstig gaat nemen? 

Anne Hofstede



26

ARJAN DEKKER

Utrechtse Veer 1, Leiden. Tel. 071 - 301 87 65
welkom@welkomthuisgroep.nl, www.welkomthuisgroep.nl

Kraaierstraat 3, Leiden
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Leiden 2022: op 22 mei een 
activiteit in onze wijk!
Leiden European City of Science 2022 is een wetenschapsfestival van 365 dagen, boordevol 
activiteiten, lezingen, workshops, excursies, tentoonstellingen en evenementen, voor ieder-
een met een nieuwsgierige geest. 

De titel wordt elke twee jaar 
door EuroScience in Straats-
burg uitgereikt aan een 

Europese stad. Leiden is in 2022 het 
Europese podium voor het Nederland-
se kennisveld. 
Tegelijkertijd ontwerpt Leiden 2022 
met en voor inwoners van stad en 
streek een verrassend programma 
waarbij elke dag een ander nieuwsgie-
rig makend onderwerp centraal staat. 
Hét doel van Leiden European City of 
Science is om wetenschap en samen-
leving te verbinden.

Wetenschapsfestival van 
365 dagen

Op 1 januari gaat het over de EURO, 
op 4 april over de PLACEBO: in 
2022 heeft elke dag een eigen thema. 
Binnen het jaarprogramma, dat uit 
vier onderdelen bestaat, komt het hele 
kennisspectrum aan bod, van funda-
mentele wetenschap tot en met citizen 
science. Met het co-creatieproject 
Kennis door de Wijken wordt elke 
dag in één van de 101 buurten van 

Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten, 
Oegstgeest en Leiderdorp een acti-
viteit georganiseerd rondom één van 
de 365 laagdrempelige, nieuwsgierig 
makende onderwerpen. 

22 mei: dag van de 
biodiversiteit
Ook Hogewoerd e.o. doet mee aan het 
project Kennis door de Wijken. Aan 
de rand van onze wijk ligt natuur-
lijk één van de mooiste stukken van 
het Singelpark: het Plantsoen. We 
organiseren op 22 mei 2022 voor en 
door buurtbewoners een middagac-
tiviteit, interessant voor jong en oud. 
Met verschillende gidsen en biologen 
gaan we met een vergrootglas op zoek 
naar wat er leeft en kruipt tussen de 
wortels van de bomen, bij het huisje 
van Elmer en langs de waterkant. 
Vanaf januari zullen we deze activiteit 
verder gaan ontwikkelen. Wil je mee-
denken en/of helpen op de dag zelf? 
Stuur dan een mailtje naar 
secretaris@hethoogstewoerd.nl en 
we nemen contact met je op.

Ook is er een speciale scheurkalender 
met 365 dagonderwerpen gelanceerd, 
die binnenkort ook in onze wijk 
(gratis) wordt verspreid. Waar? Houd 
onze facebook- en internet pagina in 
de gaten!
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Buurtproject in binnenstad Leiden, 2021

Regentonnen voor de Gere-Gorte
Een kleine greep 
van de vele 
meters geveltuin 
die we onderhou-
den dankzij het 
project van de 
gemeente Lei-
den, ‘Samen aan 
de slag.’ Deze 
gaan we onder-
houden dankzij 
de regentonnen, 
gesubsidieerd 
door Fonds1818.

Het project begon met drie initiatiefnemers. Uiteindelijk hebben we een 
hele groep enthousiaste buren bij elkaar gekregen! Daarom hebben we 
een spontane buurtborrel gehouden op het speelpleintje dat we naast de 
geveltuintjes ook (deels) onderhouden. We proosten op een groenere, 
mooiere en duurzamere omgeving. En op het samen onderhouden van 
het groen én ons contact met elkaar!

Een klushulp 
bleek niet nodig 
met handige 
buurvrouwen 
Marjan en Hel-
een.

Alle regentonnen op de foto’s staan in de openbare ruimte en zijn daarom klein. 
De kleinste à 100 liter, de grootste à 200 liter. In totaal vangen we nu 830 liter 
regenwater op. 
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Komt er ooit nog een buurtmaaltijd?
Deze vraag is ons al een paar keer gesteld. De behoefte om gezellig met z’n allen aan tafel 
te zitten en te kletsen onder het genot van een heerlijke maaltijd, verluchtigd met een drank-
je, is eigenlijk onstuitbaar.

Met z’n allen samen zijn we 
gewoon sociale wezens die 
anderen nodig hebben om te 

kunnen leven. 
Daar is niets vreemd aan, gelukkig 
maar.
Maar het antwoord op de gestelde vraag is niet zo een-
voudig te geven. Ja, in vroeger tijden. Dat waren nog eens 
tijden met gewoon elke maand een buurtmaaltijd in ons 
geliefde buurtcafé Plantage. Koken door buurtbewoners 
voor buurtbewoners. Zalige tijden waren dat.

Maar helaas heeft het virus roet in het eten gegooid. En 
met roet in het eten is de smaak gauw verdwenen.
We dachten na de zomer dat alles wel weer zijn gangetje 
zou gaan. Het zag er goed uit, weinig besmettingen en 
iedereen genoot volop van de zomerse vrijheid.
En zo kregen wij de hoop dat er toch wel weer een buurt-
maaltijd zou kunnen worden georganiseerd.
En net toen we aanstalten gingen maken om de boel weer 
op te starten, schrokken we heel erg van een bericht in de 
krant. Dat tijdens een boottochtje voor senioren heel veel 
deelnemers besmet waren geraakt. En we schrokken van 
de ontploffing aan besmettingen in de maand juli. Daarna 
ging het aantal besmettingen weer omlaag, maar het was 
wel duidelijk dat we er met z’n allen nog niet waren.

In ons achterhoofd speelde voortdurend mee dat de buurt-
maaltijd weliswaar voor iedereen is, maar dat de praktijk 

leerde dat toch vooral de wat oudere 
mens deelnemer is. En veiligheid staat 
bij ons voorop. We willen niet dat 
mensen zich onveilig voelen en we 
willen wel de veiligheid garanderen, 
voor iedereen. 

En daarom bleef de anderhalvemetermaatregel toch een 
beetje hangen. Die maakt een buurtmaaltijd toch iets min-
der goed mogelijk.

En net toen we dachten dat we wellicht in december een 
feestelijke kerstbijeenkomst zouden kunnen houden, gooi-
de het virus opnieuw roet in de maaltijd. De besmettingen 
stegen weer naar duizelingwekkende hoogte en ondanks 
het gegeven dat velen van ons inmiddels zijn gevaccineerd, 
blijft er toch altijd een redelijk risico.
En zoals al eerde vermeld willen wij dat risico niet nemen. 
Daarom ziet het naar uit dat een nieuwe buurtmaaltijd 
op zijn vroegst pas ergens in het nieuwe jaar zal kunnen 
plaatsvinden. Pas als het veilig is voor iedereen kan er 
weer een buurtmaaltijd op de ouderwetse manier worden 
georganiseerd.

Desondanks wensen wij, Trix en Herman, alle buurtbe-
woners fijne kerstdagen toe en de beste wensen voor een 
hopelijk heel mooi 2022.

Trix en Herman

Vernieuwing boeken
kastjes in de buurt

Ik weet niet of het u is opgevallen maar begin juli heeft 
het buurtcomité twee boekenkastjes vernieuwd. De 
oude stonden namelijk op ‘instorten’. De boekenkastjes 

bij de Gerestraat en bij het Lambertushof zijn vernieuwd. 
Dit dankzij onder andere de hulp van onze handige 
buurtgenoot Ruud Ramp die ook nog voor een lekker visje 
zorgde tijdens het werk. Nogmaals dank Ruud! 
Volgend jaar als vanwege de Singelparkroute het groen bij 
de Plantage onder handen wordt genomen vervangen we 
ook het boekenkastje dat daar staat. 

Verder is momenteel een student van SSR bezig om een 
boekenkastje voor kinderen ‘op te leuken’. Dit kastje zal op 
het pleintje met speeltoestellen bij de Gortestraat/Haver-
straat worden geplaatst. 
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Vanuit de Plantage 16
Vanwege de coronaregels ben ik niet heel vaak op de Plan-

tage, hierdoor kan ik u op dit moment weinig nieuws vertel-
len. De contacten met onze bewoners zijn voor mij minimaal 
geworden. Daarom zet ik op deze plek een stukje van mijn 
ambulante collega Dorie Pols:

Wat heb 
ik toch 
een mooie 
baan....
Midden in de 
‘hectiek’ van 
Prinsjesdag 
en de politieke 
beschouwingen 
van een kabinet 
dat zich maar 
niet kan forme-
ren, konden wij 

vandaag, heel simpelweg, een langdurig dakloze jonge 
man een kamer in ons doorstroomhuis aanbieden. Het lijkt 
zo klein maar het is zo iets groots om zijn gelukkige kop 
te zien. De grote, stralende glimlach onder zijn petje. Het 
gesjouw van de simpele meubeltjes met ondersteuning van 

zijn medebewoners van de ene naar de andere kamer. Zo 
van: ‘jij krijgt dit van mij want ik heb al genoeg’... 

Geweldig en feitelijk onbetaalbaar om mee te maken! 
Thuisgekomen en kijkend naar de ‘praatprogramma’s’ 
is het contrast bijna te schril om te verwerken. Het lijkt 
op een vergelijking tussen een simpel, maar o zo lekker, 
pannetje boerenkool van mijn moeder vroeger, en een duur 
diner in een vijfsterrenrestaurant waar je tig jaar van te 
voren moet boeken en flink voor moet sparen. 
Ik ga voor de boerenkool van mijn moeder! 
Want de lach van onze nieuwe deelnemer vandaag wil ik 
nooit inruilen voor welke troonrede of politieke beschou-
wing met ‘een-te-grote-afstand-van-de-gewone-mens’ ooit!
Ik hoop u de volgende keer weer een stukje te laten lezen 
over de bewoners van ons huis op de Plantage 16. 

Mirjam Bruines
Stichting Exodus

Oproep:
bewoners die willen helpen 
om de wijk schoon te houden

Vind je het leuk om buiten te zijn en tegelijk iets 
nuttigs te doen? 

Het buurtcomité Hogewoerd e.o. is in gesprek met ‘Samen 
aan de Slag’ van de gemeente Leiden om onze wijk extra 

schoon te maken. Via deze actie krijgen we vuilrapers en 
-ringen en algemene containerpassen in bruikleen. Het idee is 

om roulerende groepjes te formeren van een aantal bewoners 
die eens in de zoveel weken op pad gaat op de meest vervuil-

de plekken van de wijk. Gezellig én nodig! Tijdens deze rondes 
kunnen we tegelijkertijd bijhouden waar de wijk het meest ver-
vuild wordt. Via die inventarisatie kunnen we met de gemeente in 
gesprek om ook professionele schoonmaak op te schalen. Maar 
verandering begint bij jezelf! Dus vind jij het leuk om buurtbe-
woners te ontmoeten en een aantal keer in het jaar 2 uur in een 
groepje mee te helpen? Geef je dan op via een mail naar

 secretaris@hethoogstewoerd.nl. 
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Advertentie

Lid van de BGN 
Beroepsvereniging 

Gewichtsconsulenten 
Nederland

Voor een persoonlijke begeleiding naar een 
gezonde leefstijl - met gewoon gezond eten! 

Kijk eens op www.mhgewichtsadviezen.nl, en neem 
contact met me op. Bel me op (06-21364948) of stuur 
een e-mail naar: margot@mhgewichtsadviezen.nl 
voor een gratis (!) kennismakingsgesprek. 

Nieuw in de buurt

WelkomThuis! opent de deuren
Al enige tijd waren ze aan het verbouwen, maar inmiddels is het pand op de hoek Utrechtse 
Veer/Kraaierstraat omgedoopt tot een makelaarskantoor.

Voor de verkoop of aankoop van je woning kun je 
sinds kort terecht bij ‘WelkomThuis! NVM-ma-
kelaars!’. Op 1 september opende Arjan Dekker 

de deuren van zijn bedrijfspand aan de Nieuwe Rijn, op 
het Utrechtse Veer 1. Hij heeft veel ervaring, maar luistert 
vooral goed naar de wensen van de klanten. Want alleen 
dan krijgen zij wat ze nodig hebben. In onze mooie Leidse 
regio biedt Arjan dan ook dienstverlening op maat, in 
iedere prijsklasse. Zo krijgen huizen in het hogere segment 
een optimale presentatie, bijvoorbeeld met de inzet van een 
drone.

Maar dat is nog niet alles! Begin december is ‘Wel-
komThuis! Antiek, brocante and more’ van start gegaan. 
Jeffrey Berkheij is het gezicht van deze winkel en met 
heel veel enthousiasme heeft hij de winkel opgeleukt en 
ingericht. Ook de inkoop en het opknappen van artikelen 
zijn van zijn hand. Wat er allemaal te vinden is? Denk 
aan cadeaupakketten, brocante, antieke kasten, and more. 
Alles om een fijne sfeer te creëren. Kom vooral zelf eens 

een kijkje nemen, Jeffrey ontvangt jou met alle plezier! De 
winkel is te vinden op Kraaierstraat 3.
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Open Monumenten-
dag 2021 

De 35e editie van de Open Monumentendagen vond 
plaats in het weekend van 11 en 12 september. Vo-
rig jaar waren, vanwege de coronamaatregelen, de 

monumenten alleen online te zien in filmpjes. Dit jaar kon-
den meer dan 30 Leidse monumenten hun deuren gelukkig 
weer openen voor het publiek.
Ook dit jaar was er een KidsGids met daarin een speur-
tocht door de stad voor kinderen. De speurtocht leidde 
langs allerlei monumenten en eindigde bij …. Het kleinste 
monumentje van Leiden: het kabouterhuisje van Elmer in 
de grote plataan van 189 jaar oud in het Plantsoen!

Uiteraard zijn ook wij tijdens de monumentendag op be-
zoek geweest bij Elmer. We werden wel nieuwsgierig toen 
het deurtje op een kier ging na het scannen van de quick 
scan…. 

Oudejaarstrekking 
staatsloterijshow

Afgelopen 11 oktober veranderde de Hogewoerd ter 
hoogte van café Plantage in kerstsfeer, compleet 
met nepsneeuw en auto’s van twintig jaar geleden. 

Voor het geval je je afvroeg: wat is dit nu weer? Er waren 
filmopnames voor de oudejaarstrekking van de Staatslo-
terijshow waarbij de sfeer van Oudjaar zoveel mogelijk 
benaderd moest worden. Dus als je tijdens de uitzending 
van de show op tv denkt, wat komt mij dit bekend voor…. 
Dat klopt, het is de Hogewoerd, in onze buurt!

Donatie
Een vrijwillige bijdrage voor het buurtcomité?

Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. vindt het 
belangrijk om gratis voor buurtbewoners ons 
jaarlijkse buurtfeest en Wine & Dine Jaarverga-
dering te organiseren. Sommige buurtbewoners 
willen ons hierbij financieel ondersteunen en een 
bijdrage geven voor onze vrijwillige diensten. Dat 
waarderen wij zeer. 
Donaties kunnen worden overgemaakt naar 
rekeningnummer NL30 INGB 0000 139742 t.n.v. 
Stichting Buurtcomité Hogewoerd en omgeving 
(Leiden).
Uiteraard bepaalt u zelf of en hoeveel u wilt 
doneren. Van de bijdragen wordt jaarlijks verant-
woording afgelegd tijdens de openbare jaarver-
gadering. 

Alvast hartelijk dank voor uw donatie.
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Doe mee met ‘Samen aan de slag’ voor 
het Levendaal!
De Klimaattop in Glasgow is net achter de rug. Wat het in de praktijk gaat opleveren is nog 
de vraag, maar daar hoeven we als bewoner van de stad Leiden niet op te wachten. We 
kunnen zelf al wat doen. Met het project ‘Samen aan de Slag’ biedt de gemeente praktische 
ondersteuning en financiering aan voor klimaatadaptatie en biodiverse  straten voor en door 
Leidenaars. 

Word je blij van groen, woon je aan het Levendaal 
en wil je ook zo’n vrolijke boomspiegel voor de 
deur? Of een mooie stadsgeveltuin?

Levendaal Groen, het buren-initiatief voor een groener 
en leefbaarder Levendaal, is op zoek naar buren die ook 
enthousiast en gemotiveerd willen meewerken aan het 
vergroenen van de straat. 
Met het project Samen aan de Slag zetten we in samenwer-
king met de gemeente een eerste stap naar een leefbaarder 
Levendaal. Dit betekent dat de gemeente adviseert en helpt 
met het aanleggen. De deelnemers zijn verantwoordelijk 
voor het onderhoud. 

Samen aan de Slag blijkt een groot succes. Er zijn al meer 

dan 2500 van deze projecten gerealiseerd in de stad. Kijk 
om een idee te krijgen hoe dat er uit kan zien op: https://
gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/sa-
men-aan-de-slag/ 

Meld je aan: levendaalgroen@outlook.com

Wordt vervolgd!

Christine Postma, Clara van den Bosch, Jason Yavorska, 
Lisanne Stofkooper en Jasper de Boer, Hans de Bekker 
(illustratie)

Levendaal Groen 
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Prijspuzzel

Stuur de oplossing op naar:  
secretaris@hethoogstewoerd.nl

Onder de goede oplossingen wordt een fles wijn verloot. 

De oplossing van de puzzel in 
Het Hoogste Woerd nr. 92 was:  VACCINATIE

De winnaars zijn:
Marianne Siebert, Suzanne van Asten en 
Anne Hoftede
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Handige en belangrijke 
telefoonnummers 
Noodnummer  112
Geen nood, wel hulp?
Politie  0900 8844
Ambulance  071 5730000
Brandweer  088-2465000
Meld Misdaad Anoniem  0800 7000

Gemeente  14071
voor alle gemeentezaken zoals:
Servicepunt Woonomgeving Milieu- 
en wijkbeheer, voor meldingen over 
afval, fietswrakken, reinigingscontrole,
volle prullenbakken etc., Burgerzaken 
& belastingen, evenementenklachten-
lijn, klachten en vragen over riolering 
servicepunt parkeren
René Verdel (onze wijkmanager
gemeente)  071 516 7809

Afvoer oude elektrische apparaten
Kringloopbedrijf 
Het Warenhuis 071 5240060

Dierenhulp
Dierenambulance  071 517 4141
Dierenpolitie  144

Hulp 
Kindertelefoon  0800 0432
Mind Korrelatie  0900 1450
Libertas Leiden  071 516 8186
Slachtofferhulp Nederland  0900 0101
Discriminatie meldpunt  071 512 0903
Meldpunt Zorgwekkend gedrag  0800 1205
Veilig Thuis  0800 2000
Jeugdbescherming West  071 523 9740
Centrum voor Jeugd en gezin
Leiden Midden  088 2542384
Sociaal Wijkteam  071 516 4908

Buurtcontact 
Wijkgroep Buur(t)contacten 06 1298 7660
BUUV  071 707 4242

Gezondheidszaken
avond/nacht Apotheek LUMC 
 071 566 5019
Huisartsenpost (HAP, 
buiten kantoortijd)  0900 513 8039
GGD Hollands Midden  088 308 3000
LUMC  071 526 9111

Waterbeheer
Hoogheemraadschap  071 306 3063

Buurtbemiddeling
Libertas Leiden  06 5263 7119

Handhaving
Dennis Perdok (wijkagent)  0900 8844
Joost van Geijlswijk Waarnemend 
Wijkboa Centrum  06 1175 8951
 j.van.geijlswijk@leiden.nl

Mist u een handig of belangrijk te-
lefoonnummer? Stuur een mail naar 
redactie@hethoogstewoerd.nl met het 
(nieuwe) nummer!



Woensdag
26 januari
18.30 uur

Uitnodiging

Wine & Dine / digitale borrel
JAARVERGADERING

Lukt het of lukt het niet…..

Echter, als het door de coronamaatregelen in 2022 (weer) niet door 
kan gaan, gaat ook het buurtcomité digitaal! In plaats van de 
Wine & Dine krijgt u dan een digitale borrel met borrelpakketje 

aangeboden. Alleen net als bij de Wine & Dine is er een maximum 
aantal mensen dat zich op kan geven, namelijk 55! Dus vol is vol. Tij-
dens de digitale borrel gaan we behalve bijpraten over onze wijk 
onze gasten “entertainen” en daarbij vallen een paar leuke prijsjes te 
winnen!

Geef je voor 17 januari op voor de Wine & Dine en vermeld hierbij, 
behalve hoeveel personen en je adres, of je een biertje, rood/wit 
wijntje of wat voor frisje je lekker vindt en eventuele dieetwensen. 
Dan bezorgen wij op tijd het borrelpakketje bij je thuis!
Mail dit alles aan secretaris@hethoogstewoerd.nl

En valt het toch mee met dat lastige virus dan ontmoeten wij je 
graag fysiek bij de Wine & Dine.

Geef je op voor de Wine & Dine Jaarvergadering 
op woensdag 26 januari 2022. Inloop om 18.30 uur! 
Als het lukt dan lukt het….


