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Planten en Bloemsierkunst De KORENAAR

Wilt u een bloemetje laten bezorgen?

Geen probleem wij regelen het meteen. En wel over heel de wereld

(aangesloten bij Teleflora Internationaal).

Wist u dat wij bloemwerk voor bedrijven maken,

zoals bijvoorbeeld tafelstukken.

En dat wij daarnaast ook gespecialiseerd zijn in trouw- en rouwwerk.

Omdat wij groot inkopen houden wij de prijs laag,

waar u als klant van profiteert.
Door de hoge kwaliteit van onze bloemen

bieden wij u een week garantie.

En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer, vanaf 6 december,

de mooiste  kerstbomen en kerststukken

voor de scherpste prijzen.

De Koren-Aar

Korevaarstraat 34

(tegenover de videotheek)
2311 JV Leiden

071 – 5410 007 

Openingstijden

Ma. 13.00 - 18.00

Di 9.30 – 18.00

Wo 9.30 – 18.00

Do 9.30 – 18.00

Vrij 9.30 – 18.00

Zat 9.30 – 18.00

Dus bloemen of planten kopen,

 eerst naar De KOREN-AAR lopen
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·Overige initiatieven in de wijk
Over Exodus en Hospice Issoria kunt u verderop in deze uitgave een aantal opiniërende stukjes 
lezen. De redactie hecht er waarde aan om verschillende meningen aan bod te laten komen

·Wijzigingen in het Bestuur
Helaas heeft het bestuur onlangs afscheid moeten nemen van haar zeer gewaardeerde secretaris 
Maja Metselaar. Zij heeft ervoor gekozen om met haar echtgenoot in een rustige, natuurrijke 
omgeving in het oosten van het land te gaan wonen. Het bestuur zal haar inzet node missen, 
maar heeft in de persoon van Jacowies Surie een waardige opvolgster gevonden. Daarnaast 
is het bestuur versterkt door het aantreden van Peter Horree als commissaris Evenementen 
en zoekt daarnaast nog versterking voor de redactie van de wijkkrant. Mocht u belangstelling 
hebben, dan kunt u zich aanmelden bij een van de bestuursleden. 

·Jaarvergadering met borrel
Op 7 januari 2004 organiseert het Buurtcomité de jaarlijkse vergadering met en voor onze me-
debuurtbewoners in het pand van SSR (Hogewoerd 108). U wordt van harte uitgenodigd om 
vanaf  20.30 uur aanwezig te zijn voor deze vergadering met aansluitend een Nieuwjaarsborrel.

Het Bestuur wenst u allen een gezellige decembermaand en een goed uiteinde en hoopt u op 
7 januari 2004 persoonlijk te ontmoeten. Zet deze datum vast in uw nieuwe agenda!

Met vriendelijke groet,

Wolfgang Keller, voorzitter

Gerrie van Leeuwen     Simone de Geus
Hogewoerd 53b      h.t. Praeses SSR-Leiden
2311 HG Leiden      Hogewoerd 108
5145939       2311 HT Leiden
gerrie.van.leeuwen@npi.nl     5120854
        praeses@ssr-leiden.nl

Marijn Wagenaar-Olden     Jacowies Surie  
Redactie buurtkrant      Secretaris / redactie buurtkrant
Levendaal 149      Hogewoerd 158c
2311 JJ Leiden      2311 HW Leiden
5146810       5121756
wagenaar@tip.nl      buurtkrant@jskunstprojecten.nl
        www.jskunstprojecten.nl 

Sinds de vorige uitgave van het Hoogste Woerd heeft het buurtcomité niet stilgezeten en heeft 
een aantal zaken opgepakt waarvan eerder melding is gemaakt. Nu we bijna aan het eind van 
2003  gekomen zijn,  een korte terugblik op de activiteiten en behaalde resultaten:

·Herinrichting Hogewoerd en Rijnstraat.  
De Gemeente heeft een delegatie van bewoners uit de wijk uitgenodigd om een eerste versie  
van de herinrichtingsplannen te komen bekijken en te bespreken. Het was een eerste verken-
nende ronde, de vervolguitnodiging wordt op korte termijn verwacht. Geïnteresseerden kunnen 
deze plannen ook nog zelf bekijken op het Stadsbouwhuis aan de Langegracht.

·De boten van de firma Groenen
Het resultaat van de bemoeienis van ons buurtcomité is dat de open bak weggesleept is. Na 
restauratie van die bak tot kantoortje, zal die de plaats innemen van het verwaarloosde arkje bij 
de Rijnbrug. Daarnaast wachten wij nog steeds op antwoord van de Gemeente met betrekking 
tot de vergunningen van de dekschuiten.

·Voortgang Plantsoen
De bewoners van het Plantsoen en de Plantage hebben onlangs een brief gekregen van de 
Gemeente waarin verschillende werkzaamheden aangekondigd werden om de toestand van 
met name de bomen in dit gebied te verbeteren door middel van het kappen van (bijna) dode 
bomen, snoeien van bomen en planten van nieuwe bomen. 

·Plantsoentheater
Na het succes van de eerste serie toneelvoorstellingen in het Plantsoentheater heeft inmiddels 
een tweede serie plaatsgevonden. Deze nieuwe serie was opnieuw een dermate succes dat 
de voorstellingen avond aan avond uitverkocht waren. Het lijkt erop dat het Plantsoentheater 
een blijvende plek in onze wijk gevonden heeft.

Van de voorzitter

Wolfgang Keller      Righard Atsma
Voorzitter buurtcomité     Penningmeesterbuurtcomité
Plantage 2       Rijnstraat 7/7a
2311 JC Leiden      2311 NJ Leiden 
5131182       5138336 
06 53258624       Righard.atsma@Ams.rabobank.com
wolfgang.keller@wolmail.nl

Barbara van Dam-Keuken     Peter Horree
Plantsoen 33a      Commisaris evenementen
2311 KG Leiden      Rijnstraat 1
5134425       2311 NJ Leiden
b.vandam@declercq.com     5133882

Hoe bereikt u ons?
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Aan het begin van de Korevaarstraat (of als u van de andere kant komt aan het einde van de 
Korevaarstraat) is de bloemen- en plantenwinkel van Richard Stikkelorum (33 jaar) sinds 2000 
gevestigd. Daarvoor was het een watersportwinkel die vanaf 1989 gerund werd door zijn vader. 
Richard werkte voor zijn vader en heeft jaren boten ontworpen die verkocht werden naar China 
en Korea. Maar als klein jongetje had hij al belangstelling voor bloemen en planten (op zijn 
16e stond hij al ingeschreven als marktkoopman met bloemen) maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan, vandaar de bloemenwinkel. Richard is niet alleen een man die met hart en ziel 
voor zijn zaak werkt, hij is ook nog eens een zeer enthousiaste Leidenaar. Eigenlijk wilde hij 
mij alles over Leiden vertellen. Zoals het feit dat zijn familiegeschiedenis 450 jaar teruggaat in 
Leiden. En dan met name liggen de wortels van zijn familie in ons buurtje. Ik heb hem beloofd 
dat een volgend gesprek over Leiden zal gaan, maar dat niet alles wat hij wilde vertellen in één 
gesprekje was samen te vatten. 

Hij werkt 6 dagen per week, 10 uur per 
dag. ’s Morgens is hij om 6 uur op de Flo-
ra veiling in Rijnsburg te vinden waar hij 
zijn bloemen vandaan haalt. De planten 
komen van de veiling in het Westland.  
Als de winkel ’s morgens om 9.30 uur 
opengaat, heeft hij al een halve werkdag 
achter de rug. Zijn zaak is ook aangesloten 
bij Teleflora (de tegenhanger van Fleurop) 
en dat betekent dat er bloemen over de 
hele wereld worden verzonden. Met name 
met Zweden en Griekenland heeft hij een 
levendige handel. Iets dat echter wel veel 
tijd kost. Van de veiling rechtstreeks naar Schiphol, inklaren, veel paperassen en dan maar 
hopen dat het vliegtuig op tijd vertrekt.  Sinds de invoering van de euro zijn al 60 bloemenwin-
kels gestopt in deze regio en staan er 30 vrachtwagens te koop bij de veiling. Hij doet ook het 
“rouw- en trouwwerk” zelf. Zo verzorgt hij om de week het bloemstuk op de piëdestal van de 
Hooglandse Kerk, en tafelstukken bij bepaalde gelegenheden op het stadhuis. 

Soms krijgt hij commentaar van mensen dat hij zo weinig bloemen buiten heeft staan. Daar heeft 
hij een verklaring voor. “Bloemen horen binnen”. Wind en zon doen snijbloemen geen goed en 
vooral tocht is funest voor mooie rozen. “De klanten zetten hun vers gekochte bloemen toch 
ook niet voor hun deur op straat”?

Tot zover het eerste gesprek met Richard Stikkelorum. Zoals beloofd mag hij de volgende keer 
vertellen over het pand waar hij zijn winkel heeft en over alles wat hij nog meer kwijt wil over 
onze buurt. 

Maja Metselaar

De Koren-Aar

Vele buurtbewoners hebben Atelier “Uit de Kunst” aan de Hoge Woerd 164 al ontdekt en komen 
regelmatig in onze galerie. Voor degenen die ons nog niet kennen, hier een introductie: het 
Atelier is een werkplaats voor keramisten en kaarsenmakers met een verstandelijke beperk-
ing. Onder professionele leiding worden vele originele producten met de hand gemaakt, zoals 
tuinfakkels, allerlei soorten kaarsen, mozaïekpotten, servies met zelfontworpen decoraties en 
unieke handgevormde schalen en objecten. 
Het aanbod is heel gevarieerd en wordt regelmatig aangevuld, zodat u elke keer weer nieuwe 
creaties tegenkomt. Zowel kleine als grote cadeaus zijn bij ons te vinden en ook aan individuele 
wensen kunnen wij tegemoet komen. Te denken valt aan een tekst op kaarsen en keramiek 
voor een bijzondere gelegenheid zoals een geboorte, trouwerij e.d. 

Het atelier is volop in beweging, er worden voortdurend nieuwe producten ontwikkeld. Dit najaar 
wordt de galerie geheel opnieuw ingericht zodat al het werk nóg beter tot zijn recht komt.

Om u ook een kijkje in onze “keuken” te gunnen, organiseren wij aan het einde van het jaar 
een tweetal workshops op zaterdag 29 november en op zaterdag 13 december. U kunt dan 
bijvoorbeeld zelf een kaars maken, mozaïeken of een mok decoreren. Op deze dagen zal de 
galerie óók geopend zijn, naast de gebruikelijke openingstijden.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij het atelier op maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 16.30 uur. 

Atelier Uit de Kunst
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kon Kim wel zien aan zijn ogen. Misschien is hij wel zo kwaad dat hij gewoon door de voordeur 
komt om haar in de zak te stoppen.
Kim luistert. De voetstappen op het dak zijn weg, maar nu hoort ze ze op de galerij. Kim vergist 
zich niet. Wat ze hoort, zijn echte, heuse voetstappen. Het liefst zou ze haar hoofd onder de 
dekens doen, maar Kim is een moedig meisje en ze klimt uit bed en gaat de gang op. 
Het geluid van de voetstappen wordt duidelijker. Het zijn langzame, schuifelende voetstappen. 
De voetstappen van iemand die heel oud is. Minstens zo oud als Sinterklaas.
Kim moet Sinterklaas vertellen dat ze geen schoorsteen hebben, maar wel een verwarming en 
dat ze bij de radiator onder het raam in de kamer alles voor Piet en het paard heeft klaargezet. 
Ze doet gauw de voordeur open. 
‘Piet,’ roept ze. ‘Sinterklaas.’ 
Op de galerij staat de buurman. ‘Bedoel je mij?’ vraagt hij. 
‘Nee natuurlijk niet,’ zegt Kim. ‘U bent Sinterklaas toch niet?’ 
‘Die heb ik anders wel gezien,’ zegt de buurman. ‘Ik kom net van een feestje en beneden in de 
hal... Ik dacht nog dat lijkt Sinterklaas wel.’ 
Hij is dus weggegaan. Omdat zij geen schoorsteen heeft. Kim doet de voordeur dicht en loopt 
langzaam naar de kamer. Geen Sinterklaas dus. Is dat niet het ergste wat een kind kan over-
komen? Kim knipt het licht aan. De kamer ziet er zo midden in de nacht heel vreemd, zelfs een 
beetje eng, uit. Net of er overdag geen mensen wonen. 
Kim loopt naar de verwarming en kijkt. De waterbak is leeg, de wortel en de bonbon zijn weg 
en in haar schoen ligt een klein pakje. Er komt een ringetje uit met een prachtig rood steentje. 
Het past precies.
Kim kan wel huilen van geluk, maar ze doet het niet. Ze is kwaad op zichzelf. Ze had toch 
moeten weten dat Sinterklaas en Piet veel meer kunnen dan gewone mensen. Ze zijn immers 
veel knapper dan vaders en moeders, opa’s en oma’s of juffi es op school: ze zijn zo knap, dat 
ze zelfs cadeautjes gooien door een schoorsteen die er niet is. 

Kim is dol op Sinterklaas. Ze zou wel willen dat het elke dag Sinterklaasfeest was. Stel je voor: 
elke dag een cadeautje in je schoen! 
‘Je zou er na een maand niks meer aan vinden,’ zegt mamma. ‘Wees maar blij dat het is zoals 
het is.’ 
Kim zegt niks terug. Mamma’s weten zulke dingen niet. Mamma’s zijn veel te verstandig en 
veel te oud voor Sinterklaas.
Gelukkig wordt het dan weer november en komt Sinterklaas op zijn schip naar Nederland. Kim 
ziet hem op de televisie. Wat zou ze er graag in het echt bij zijn. De volgende dag moet ze met 
mamma mee de stad in. Kim heeft niet veel zin, ze moppert en ze zeurt, maar ze wordt helemaal 
blij als ze in een speelgoedwinkel Sinterklaas ziet staan. Kim drukt haar neus bijna plat tegen 
de ruit van de voordeur. Ze wil naar binnen, maar mamma zegt:
‘Nee, Kim, dan moet ik wat kopen en dat wil ik nu niet.’ Kim wil toch naar binnen, maar voordat 
mamma boos op haar wordt, komt Piet gelukkig op de deur af, doet hem open en zegt tegen Kim:
‘Durf jij Sinterklaas een hand te geven?’ Wat een vraag: natuurlijk durft Kim dat. Ze durft hem 
zelfs een zoen te geven. 
‘Ja hoor,’ zegt ze dan ook. ‘Want welk kind is nou bang voor Sinterklaas?’ 
‘Een stout kind,’ bromt Piet. ‘Die krijgt met de roe en gaat in de zak mee naar Spanje.’ 
‘Nee Piet,’ zegt Sinterklaas. ‘Dat doen we al lang niet meer. Dat was vroeger, toen jij nog jong 
was en je elk jaar mee naar Nederland mocht.’ 
‘Ik ben een beetje oud,’ zegt Zwarte Piet tegen Kim. ‘Ik mocht alleen mee omdat jonge Piet ziek 
is. Maar eh.... wat doet u tegenwoordig met stoute kinderen, Sinterklaas?’
‘Die krijgen een aardig briefje,’ zegt Sinterklaas. ‘En dan zijn ze het volgende jaar weer lief.’ 
Zwarte Piet kijkt een beetje verbaasd en Kim zegt geen woord. Ze denkt aan wat ze dit jaar 
allemaal voor stouts heeft gedaan: ze heeft een vreemde meneer uitgelachen, zout in de suik-
erpot gedaan omdat ze kwaad was op mamma en nog veel meer, veel meer. Zou ze nu een 
brief krijgen en geen cadeautje? En ze wilde net zo graag een winkeltje hebben met een grote 
weegschaal, een echte kassa en een heleboel lekkere dingen om te verkopen en op te eten. 
Gelukkig zegt mamma: ‘Kim is een lief meisje, Sinterklaas, ze is haast nooit stout.’
‘Maak dan maar een verlanglijstje,’ zegt Sinterklaas. ‘Ik gooi wel iets door de schoorsteen.’ 
‘Maar wel iets klaarzetten voor het paard,’ zegt Piet. ‘En voor mij ook wat. Een lekker stukkie 
chocola of zo. Anders klim ik niet op het dak en gooi ik niks door de schoorsteen.’ 
Kim is vreselijk blij, tot.... Midden op de stoep blijft ze staan. ‘Mamma,’ zegt ze. ‘We hebben 
geen schoorsteen. Hoe moet dat nou?’ 
‘Dat lost Sinterklaas wel op,’ zegt mamma. Kim gelooft er geen woord van. Ze wonen vierhoog, 
op een galerijfl at, met centrale verwarming. ’Waar moet ik het eten voor Piet en het paard zet-
ten?’ vraagt ze ongerust.  
‘Bij de radiator onder het raam in de kamer,’ antwoordt mamma. ‘Ik weet zeker dat die aardige 
Piet vannacht wat in je schoen stopt. Wacht maar rustig af.’ 
Hoe kun je nou rustig afwachten als je geen schoorsteen hebt? Kim kan die nacht dan ook bijna 
niet slapen van spanning. En als ze slaapt, wordt ze met een schok weer wakker. Eerst zijn er 
de gewone geluiden van televisies, muziek, pappa’s en mamma’s die thuiskomen, een gillende 
baby, een stoppende auto, maar opeens is het heel stil. Het is nu echt nacht. 
Kim is klaarwakker. Hoort ze iets? 
Sch... sch... sch... Zijn dat voetstappen op het dak? Kim gaat rechtop in bed zitten. Haar hart 
bonst. Ja hoor, nu hoort ze het heel goed. Er schuifelt iemand over het dak! Kim heeft het warm 
en koud tegelijk. Het zweet breekt haar uit. Ze heeft buikpijn of ze ziek is. Daar loopt Sinterklaas 
of Piet en ze vinden geen schoorsteen. Ze zijn voor niks op het dak geklommen! 
Kim heeft een bak water met een winterpeen bij de verwarming gezet. Met een bonbon erbij voor 
Piet. En nu kunnen ze er niet bij. Wat zal Piet kwaad zijn! Want Piet is niet voor de poes, dat 

GEEN SCHOORSTEEN - Dolf Verroen



1110

Is Leiden inmiddels veel veranderd, zo ja wat dan?
Ja, er is best veel veranderd in de 15 jaar dat ik hier woon. Met name het verdwijnen van de 
buurtwinkels vind ik erg jammer. Op de hoek van de Kraaierstraat en Hogewoerd zat een kru-
idenier, op de hoek van de Rijnstraat en de Hogewoerd zat slager Koekenbier. In de Kraaier-
straat zelf zat ook nog een buurtsupermarktje met daarnaast een viswinkel. Gelukkig hebben 
we tegenwoordig weer een viswinkel in de buurt. Maar wij hebben bijvoorbeeld in bijna de hele 
buurt de prachtige oude straatlantaarns teruggekregen, er zijn bomen geplant op het Utrechtse 
Veer nadat de kademuren waren vernieuwd, de straten worden iedere dinsdag geveegd. 
Verder was er geen parkeerbeleid toen wij hier kwamen wonen. Dat betekende dat er gewoon 
nooit plaats was om je auto te parkeren als je thuis kwam. Nu kan je bij ons altijd parkeren. Ja, 
het kost een paar centen, maar dat betekent wel dat je je auto toch op redelijke loopafstand 
van je voordeur kunt parkeren en niet ’s morgens eerst een kwartier moet lopen zoeken waar 
je ook weer je auto had neergezet de vorige avond.
Wat tot slot nog opmerkelijk is, dat toen wij hier kwamen wonen, deze hele buurt redelijk verpau-
perd was, Het leek wel een beetje een vergeten stadsdeel. En als ik nu door de buurt wandel, 
zie ik dat bijna elk huis er goed uitziet. Mensen zijn echt gaan investeren in hun woning, zowel 
de huurbazen als de eigenaars. Als nu straks ook nog het plaveisel van de Hogewoerd wordt 
aangepakt - ik zal dat helaas niet meer meemaken - dan ben ik helemaal gelukkig.

Ben je niet bang dat je de buurt heel erg gaat missen?

Daar ben ik zeker bang voor. En ik weet ook zeker dat ik Leiden heel erg ga missen. Wij hebben 
hier zoveel lieve, dierbare vrienden gekregen in de loop der jaren, dat ik het af en toe heel erg 
benauwd krijg. Ook het feit dat ik per 1 december mijn baan bij de universiteit na 18 jaar heb 
opgezegd is soms beangstigend. Maar ja, een mens maakt keuzes in zijn leven en wij hebben 
ervoor gekozen om rustig in Gelderland een nieuw leven op te bouwen. Een plekje waar onze 
kleinkinderen ook heerlijk tot rust kunnen komen en waar mijn honden kunnen uitrazen in echte 
natuur.

Kom je nog wel eens terug?

Zoals ik al zei, je vrienden laat je niet in de steek. Natuurlijk kom ik nog regelmatig terug. Bov-
endien heb ik hier in Leiden mijn tandarts, en die moet ik toch zeker 2x per jaar bezoeken. Alle 
gekheid op een stokje, nee, jullie zijn nog niet van me af. 
Ik wens jullie als buurtcomité al het goede toe en veel succes met toekomstige plannen.

Ten slotte wil ik (Righard) jou, uit naam van de buurt, heel erg bedanken voor jouw inzet en 
aanwezigheid, we zullen je missen.

Maja Metselaar is 7 jaar bestuurslid geweest van de buurtvereniging. Zij was een actief be-
trokken lid dat ervoor heeft gezorgd dat het buurtcomité nog bestaat, daarnaast was zij een 
bekende voor velen van ons.
Jammer genoeg gaat Maja binnenkort de buurt verlaten om opnieuw te beginnen in het oosten 
van het land. Om niet een heleboel geschiedenis verloren te laten gaan zullen we in deze uit-
gave van de buurtkrant het laatste interview met Maja publiceren.

Maja, Wanneer ben jij eigenlijk in onze buurt komen wonen, en waar kwam je daarvoor vandaan?

Ik ben hier ruim15 jaar geleden komen wonen. Wij woonden hiervoor in de Merenwijk, daarvoor 
12 jaar in Gouda, waar ik 11 jaar Engelse les heb gegeven op de Landbouwschool. Oorspron-
kelijk komen zowel mijn man als ik uit Bloemendaal.

Hebben jullie ook verder in Leiden gezocht?

Als je bedoelt of wij nu in Leiden naar een ander huis hebben gezocht, nee. Wij zochten nl. een 
groot vrijstaand huis met een grote tuin en dat is in deze regio bijna niet te vinden, laat staan 
te betalen. Bovendien zijn wij zo langerzamerhand toe aan wat meer rust. 

Wanneer en waarom ben jij bij het buurtcomité betrokken 
geraakt?

Ik ben 7 jaar geleden bij het buurtcomité betrokken geraakt 
omdat ik toen al een aantal jaren hier woonde en altijd met 
veel belangstelling het krantje Het Hoogste Woerd las. Ik 
vond het leuk dingen te lezen over deze buurt en vooral 
betrokken te zijn bij het totstandkomen van oplossingen 
voor eventuele problemen.

Welke ontwikkelingen heeft het buurtcomité in jouw tijd 
meegemaakt?

Niet zoveel echte ontwikkelingen. Zoals je weet is onze 
buurt geen probleembuurt. Er zijn wijken in Leiden die dat 
wel zijn en die krijgen natuurlijk prioriteit van de Gemeente, 
zowel qua aandacht als qua geld. De Gemeente gaat er 
namelijk - terecht - van uit dat hier in onze wijk alles wel 
zijn gangetje gaat. En eigenlijk is dat ook wel zo. Wij heb-
ben geen buurthuis waar je iedere woensdagmiddag kunt 
klaverjassen of sjoelen. Er zijn geen speciale kienmiddagen 

of verkleedpartijtjes voor kinderen. Als je wel een buurthuis zou hebben dan is dat allemaal - 
uiteraard met de nodige vrijwilligers - wel te realiseren. Maar dat is nooit het streven geweest. 
Er wonen hier ook te veel ‘singles’, die niet echt belangstelling hebben voor de buurt.

Interview met de vertrekkende secretaris
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Het buurtcomité heeft Peter Horree weten te 
strikken als nieuwste lid. Peter woont op de 
hoek van de Rijnstraat en het Utrechtse Veer 
en iedereen die er deze zomer langsliep, zal 
zich herinneren dat het daar altijd gezellig was 
met glaasjes wijn e.d. 
Peter is van beroep fotograaf, hij heeft een 
kleine studio bij zijn woonhuis en verzorgt por-
tretfoto’s, huwelijks- en bedrijfsreportages. In 
het vervolg zal Peter zowel voor de foto’s voor 
Hoogste Woerd als voor eventueel te organ-
iseren evenementen in de buurt zorgen. Dit is 
bij hem zeker in goede handen. 

Peter Horree- commissaris evenementen

rekenen op de huisartsen in de naaste omgeving van het hospice, wanneer de gasten van 
verder weg komen!

Zo is er al met al de afgelopen maanden veel werk verzet en ligt er nog veel voor ons. De 
liefde en het enthousiasme waarmee iedereen zich inzet, maakt dat wij als coördinatoren de 
toekomst met veel vertrouwen tegemoet zien. Tot slot wil ik citeren uit een bedankbriefje van 
een nabestaande, dat prachtig verwoordt waar Issoria voor staat:

Woorden schieten ons tekort om onze dank uit te spreken voor jullie liefdevolle verzorging van 
onze tante. Het was zoveel meer dan het uitvoeren van de noodzakelijke taken, het was jullie 
aanwezigheid en bezorgdheid, ook voor diegenen die op bezoek kwamen. Altijd was er de mo-
gelijkheid en de tijd voor een gesprek, de hele sfeer in het hospice was hartverwarmend. We 
weten zeker dat onze tante zich thuis, verzorgd en beschermd heeft gevoeld. Nogmaals heel 
veel dank voor alles en veel kracht en sterkte om dit prachtige werk te blijven doen.

Jacinta van Harteveld, coördinator hospice Issoria

Een half jaar open, de tijd vliegt. We beginnen ons steeds meer thuis te voelen op de Plantage. 
Gehuld in herfsttinten is het beslist een van de mooiere plekjes van Leiden. 
We hebben vóór november 22 gasten ontvangen. Jonge gasten, oude gasten. Gasten die binnen 
een dag overleden of na drie maanden. Gasten die hun situatie voor zover mogelijk accepteren, 
gasten die tot het laatst toe blijven vechten. Gasten met ieder hun eigen levensgeschiedenis. 
Gasten die ons, medewerkers van het hospice, dagelijks cadeautjes geven: een glimlach, een 
mooi gesprek, genieten in eenvoud. Gasten van wie we elke dag weer leren over betrekke-
lijkheid, over leven in het nu, over het verdragen van machteloosheid, en over alleen maar 
luisteren. De vraag dringt zich op: wie begeleidt wie? Tal van situaties, herinneringen vechten 
in mijn hoofd om aandacht:

Het is midden in de nacht, twee kleine kindertjes zitten op schoot bij papa en mama. Ze zijn bij 
opa wezen kijken, die net gestorven is. “Opa is uit zijn lijf, hè?” De marinierspet van opa werd 
op zijn borst gelegd. In de keuken lezen we samen het verhaal van Derk Das, een oude das 

die zijn leven geleefd heeft.

Een gast klaagt over het gebrek aan aan-
dacht, terwijl we toch zo vaak zijn langs 
geweest. Ik trap in de valkuil en ga me 
verdedigen, terwijl ik niets anders hoef te 
doen dan te luisteren, meegaan met de 
gast naar de bodem van de put, zonder 
er zelf in te gaan zitten.

Met liefde geven we de laatste zorg aan 
een vrouw die nog geen 24 uur bij ons 
is geweest. We trekken haar de jurk aan 
die ze aan het naaien was. De rijgdraden 
en de spelden zitten er nog in. Het voelt 
goed.

In het geheel spelen de vrijwilligers een 
cruciale rol. De eerste tijd voelen velen 
zich in het diepe gegooid, maar ze leren 
snel zwemmen. Kwaliteiten op allerlei 
terreinen worden aangeboord: lekker 

koken, een goed gesprek, de keukenvloer schrobben, kwartetten, bladeren vegen in de tuin, 
een gast op het toilet helpen, buiten wandelen met de gast, een knoop aannaaien, de krant 
voorlezen. Kortom als vrijwilliger moet je allround zijn. 

Het aanbod van vrijwilligers is goed. In januari scholen we een nieuwe groep. Mensen die 
zich nu aanmelden komen op een wachtlijst. De samenwerking met de wijkverpleging begint 
steeds meer vorm te krijgen. Zo ziet het er naar uit dat we op korte termijn met een vast team 
van wijkverpleegkundigen gaan werken. Vrijwilligers en verpleegkundigen leren onderling veel 
van elkaar. Onder de huisartsen raakt Issoria steeds beter bekend. Ze geven aan het prettig 
te vinden het contact met hun patiënten te kunnen voortzetten. Het feit dat er 24 uur per dag 
zorg voor hen is maakt dat de huisarts zelf wat ontlast wordt. Het is fijn dat we steeds kunnen 

Issoria, een half jaar open
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De fractie van de Partij van de Arbeid Leiden organiseert ook dit najaar weer spreekuren in 
verschillende Leidse wijken. Zij wil zo te weten komen wat er volgens de wijkbewoners zélf 
in de verschillende wijken speelt, los van de berichten die de raadsleden krijgen via de eigen 
achterban, de media en het college. Op deze wijze denken ze nog beter te kunnen opkomen 
voor de belangen van de inwoners van Leiden. 
Mede door het grote succes van de spreekuren in het voorjaar, maar ook om een nog beter 
contact met de bewoners tot stand te brengen, heeft de PvdA ervoor gekozen om het aantal 
spreekuren uit te breiden van één naar drie per maand. 
Op elke eerste maandag van de maand, van 19.00 tot 19.45 uur, worden er twee spreekuren 
tegelijkertijd in twee Leidse wijken gehouden. De eerste twee spreekuren op maandag zijn op 
6 oktober in Boshuizen en Slaaghwijk. Deze vinden plaats in Wijkservicecentrum Vogelvlucht, 
Boshuizerlaan 5, en in Buurthuis Op Eigen Wieken, Valkenpad 5. 
De volgende spreekuren op maandag zijn op 3 november in De Mors en in de binnenstad. Deze 
vinden plaats in Buurthuis Morschwijck, Topaaslaan 19 en in de fractiekamer van de PvdA, 
Breestraat 70. 
Speciaal voor mensen die op maandagavond niet kunnen, wordt er op elke eerste vrijdagmiddag 
van de maand een spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur gehouden te beginnen op 7 november. 
De spreekuren op vrijdag vinden altijd plaats in de fractiekamer op Breestraat 70. 
Alle buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om hun problemen, klachten of suggesties aan 
de raadsleden over te brengen. Van tevoren aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar!

Raadsleden PvdA houden spreekuren in leidse wijkenMuurgedichten in de buurt

dichter: Ranggawarsita, Indonesië (1802-1873) 
gedicht: serat Kalatidha
locatie: Kraaierstraat 34 (zijgevel Haverstraat)

serat Kalatidha
Amenangi jaman édan
ewuh-aya ing pambudi
mèlu édan nora tahan
yèn tan milu anglakoni
boya keduman mélik
kaliren wekasanipun
dilalah karsa Alah
begja-begjané kang lali
luwih begja kang éling lawan waspada  

Een duistere tijd (de zevende strofe)
Leven in een tijd vol dwaasheid
vergt het uiterste van de mens
Met de dwazen meedoen is onverdraaglijk
maar als je niet doet wat allen doen
schiet je aandeel je voorbij
en kom je van de honger om
Gelukkig wil de Heer het zo:
hoe voorspoedig ook zij die vergeten
voorspoediger nog zijn zij die op hun hoede 
blijven

(vertaling: Bernard Arps)

Meer informatie over de muurgedichten van 
tegen beeld: www.muurgedichten.nl
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we zijn er nog steeds heel hard mee bezig. We hebben nu een beperking van de brandweer in 
ruimtegebruik en in aantallen mensen opgelegd gekregen. De beperking in mensen is verruimd, 
omdat we sluizen hebben gebouwd. Op de meeste avonden blijven we onder dit aantal, maar 
het komt op feestavonden ook wel voor dat het zo druk is dat mensen buiten moeten wachten 
tot ze naar binnen mogen. Het blijft aanpassen, maar gelukkig hebben onze leden veel begrip 
voor de situatie. Ik hoop u in de volgende buurtkrant meer hierover te kunnen vertellen.

Verder wil ik deze mogelijkheid aangrijpen om te benadrukken dat we onze leden blijven herin-
neren aan het feit dat SSR midden in een woonwijk ligt. Er hangen overal briefjes dat mensen 
stil moeten zijn als ze naar buiten gaan. Graag horen we het als u toch overmatige overlast blijft 
houden, zodat we hier een keer met u over kunnen praten. 

Tenslotte laat ik u weten dat wij ook online te bewonderen zijn op www.ssr-leiden.nl. Mocht u 
vragen of opmerkingen hebben over SSR kunt u mailen naar bestuur@ssr-leiden.nl. U kunt 
natuurlijk ook gewoon bellen naar 5120854.

Simone de Geus
h.t. praeses der SSR-Leiden

Ingezonden mededeling

Beste buurtbewoners,

U bent natuurlijk gewend aan de stukjes van Edwin de Lange, maar sinds half september heb 
ik de staf over genomen. Mijn naam is Simone de Geus, ik ben 22 jaar en op het moment vi-
erdejaars studente Nederlands Recht aan de Leidse Universiteit. Ik ben als voorzitter van SSR, 
net als Edwin vorig jaar, de contactpersoon voor alle zaken die met de buurt te maken hebben.

Afgelopen augustus was de 
EL CID-week, de jaarlijkse 
universitaire introductieweek 
voor de aankomende eerste-
jaars. Elk jaar wordt er dan 
ook veel aandacht besteed 
aan de verschillende ve-
renigingen die Leiden rijk is, 
dit is dan ook dé week voor 
de eerstejaars om zich aan 
te melden. Voor SSR was 
het dit jaar een zeer groot 
succes. Bijna 130 eerstejaars 
zijn gevallen voor de charmes 
van SSR en ze hebben zich 
dan ook massaal ingeschreven. Na de EL CID hadden we zes weken lang verschillende activ-
iteiten, speciaal georganiseerd om de eerstejaars alle kanten van SSR te laten leren kennen. 
Deze weken werden druk bezocht door zowel de ouderejaars als de eerstejaars en menig 
avond was een groot succes. Ook de commissies zijn razend populair onder de verschillende 
eerstejaars, dus de toekomst ziet er rooskleurig uit. 

Een aantal weken geleden was de Dies van SSR en bestonden we alweer 102 jaar. Zoals 
altijd werd deze week geopend met de Kinderbuurtdag. Ondanks een wat lage opkomst van 
kinderen was het een geweldige dag. De commissie had van alles uit de kast getrokken om de 
kinderen te vermaken, ze konden snoep happen, zich laten schminken, video’s kijken, koekjes 
bakken of zich uitleven in de ballenbak. Als afsluiter was er weer de disco, waarin de kinderen 

hun laatste energie kwijt konden. Ook voor de 
SSR-leden die kwamen helpen was het een 
groots succes, er waren chips en snoep te 
over en een aantal leden hebben zich er ook 
toe laten verleiden een duik te nemen in de 
ballenbak ….. de ballen hebben we trouwens 
overal terug gevonden.

In de vorige buurtkrant heeft er een stukje over 
de problemen met de brandveiligheid in het 
pand van SSR gestaan. Op dit moment heb-
ben we nog geen oplossing gevonden, maar 

SSR IN DE BUURT

Het SSR bestuur 2003-2004 (2e van links Simone de Geus)

Dansen op de kinderbuurtdag. 
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te diep in te gaan op de verschillen, begreep de rechter (Mr.Hirsch Ballin) wel dat het om een 
niet-geringe verandering van bewoning ging. Exodus Leiden heeft het huis te huur aangeboden 
gekregen door Verbum Dei. De gemeente heeft absoluut niet afgewogen of Exodus planolo-
gisch wel op deze plek paste en heeft vervolgens toch het bestemmingsplan voor dit éne pand 
veranderd. Dit alles op basis van de goede bedoelingen en mooie praatjes van Exodus. 

Het idee om (ex-) gedetineerden op te vangen na hun langdurige straf klinkt heel nobel en lijkt 
verstandig om recidive te voorkomen. Echter dit is de taak van de overheid die daar de reclas-
sering voor inzet en wel voor álle gevangenen en niet alleen een handjevol dat Exodus kan 
herbergen. Volgens de heer Timmer van Exodus Utrecht zijn er in 14 huizen 160 opvangplaat-
sen voor (ex) gedetineerden, terwijl er per week 800 (?!?) gedetineerden uit de gevangenissen 
(penitentiaire inrichtingen) komen. De mooie praatjes kloppen echter niet.

Een jaar of 15, 20 geleden is vanuit particulier initiatief van een gevangenispredikant Exodus 
ontstaan. In ál die jaren dat Exodus nu bestaat, heeft men nagelaten te onderzoeken of hun 
aanpak werkelijk resultaat heeft. Nooit zijn de resultaten van behandeling en het doel nl. het 
terugdringen van recidive door Exodus getoetst. Na lang aandringen en 9 maanden wachten 
totdat wethouder Buying de cijfers van Exodus Nederland kon overleggen, werd duidelijk dat die 
niet voorhanden zijn. Alleen een doctoraalscriptie geeft de cijfers van ongeveer 8 jaar geleden 
van Exodus Den Haag, nl: 70% van de 50% van de (ex)gedetineerden die het programma 
afmaakten, zou slagen, d.w.z. vervalt niet merkbaar terug in crimineel gedrag. Dit is 35% van 
het totaal. Via de “gewone” weg en de reclassering is dit 33%. In deze scriptie ging het alleen 
over ex-gedetineerden, tegenwoordig plaatst men ook gedetineerden in het laatste deel van 
hun straf in Exodushuis of dient plaatsing in een huis als straf. De populatie is dus veranderd.

Exodus Leiden heeft als enige vestiging wel cijfers gepubliceerd in hun jaarverslag en die zijn 
nog minder rooskleurig: van de 28 (ex)gedetineerden die er in 2002 geplaatst zijn, wonen er eind 
2002 nog 12 bij Exodus. 16 zijn er vertrokken, 9 van hen omdat ze de huisregels niet konden 
of wilden naleven (meestal drugs- of alcoholgebruik) en 4 omdat ze verdere begeleiding zelf 
niet nodig vonden. Slechts 3 hebben hun programma afgemaakt en hun doelen gerealiseerd. 
Met 1 van hen is al langere tijd geen contact meer geweest. Dit resultaat wordt geweten aan 
opstartproblemen, maar in een organisatie die landelijk al 20 jaar functioneert, lijkt ons dit geen 
argument. Cijfers zijn lastig bij te houden als men met de ex-gedetineerden die het programma 
wèl hebben volbracht geen contact meer heeft.

Kortom, de doelstellingen zijn mooi, maar de resultaatcijfers, indien voorhanden, zijn bedroevend 
slecht en wij vinden het daarom zeer de vraag of de gemeente de buurt hiermee had moeten 
opzadelen zonder dat men zich rekenschap heeft gegeven van de gevolgen voor de buurt.

Stichting Levendaal Oost
O. van Itallie-Cox

Exodus Leiden en Nederland zoeken de laatste tijd vaak de publiciteit om iedereen duidelijk te 
maken hoe goed ’t werk is wat ze doen, opdat de geldstroom vanuit de gemeente en ’t rijk op 
gang blijft én de werknemers van de stichting Exodus op die manier hun baan behouden. Bij 
het Hospice Issoria, ook op de Plantage, zei een bezoeker op de Open Dag: “Hier zou ik wel 
willen sterven.” Ik kan mij zo voorstellen dat tijdens de Open Dag van Exodus een bezoeker 
heeft gezegd:”Hier zou ik wel gevangen willen zitten.”

Exodus Leiden blijft bij de Raad van State op 25 september 2003 volhouden dat het gebruik 
door een groep permanent samenwonende franciscaner- of religieuze leefgroep en het gebruik 
door een voortdurend wisselende groep (ex-) gedetineerden op het zelfde neerkomt. Zonder al 

De andere kant van Exodus…

Voorafgaand aan de open dag op 13 september heeft Exodus Leiden de publiciteit gezocht. 
Middels artikelen en interviews in lokale bladen lukte het om Exodus onder de aandacht te 
brengen. Zaterdag om 12.00 openden we de deuren. Het eerste uur was het onrustbarend stil. 
Vlug naar de markt gaan en flyers uitdelen? Onnodig, de bezoekersstroom kwam op gang en  
bleef aanhouden tot 16.00. Het was zo druk dat bestuursleden ook rondleidingen gingen geven. 
We hebben  80 mensen rondgeleid. Een groot deel van de bezoekers heeft na afloop de petitie 
voor structurele financiering van Exodus getekend.

Exodus Leiden is gehuisvest in een herenhuis dat rond 1870 is gebouwd. Het huis heeft de sta-
tus van monument. Na de tweede wereldoorlog is het bewoond door de zusters van Bethanië. 
In de jaren zestig hebben zij een kapel aan het huis laten bouwen. Vanaf begin jaren zeventig 
is het huis bekend geworden onder de naam Verbum Dei. Destijds heeft een fransiscaan een 
woongemeenschap opgericht, deze heeft 25 jaar het pand bewoond. Sinds begin 2002 is Ex-
odus er gevestigd. 

De bezoekers waren onder de indruk. Het is werken en wonen in een sfeervolle omgeving. Wat 
dacht u bijvoorbeeld van ontsnappingstraining voor de bewoners in de prachtige kapel! Een 
bezoeker schreef in het gastenboek: “Ik kan me geen betere bestemming voor een oud Leids 
herenhuis voorstellen dan wat hier door Exodus Leiden wordt gerealiseerd.” De rondleiders, 
manager, begeleider, stagiaires en een bewoner, hebben veel over de doelstellingen en werk-
wijze van Exodus kunnen vertellen. Geregeld werden de gesprekken na de rondleiding in de 
keuken voortgezet. Onder de bezoekers waren raadsleden, buurtbewoners en mensen die met 
Exodus te maken hebben. Maar er waren ook bezoekers die weinig van Exodus afwisten, zij 
waren veelal door de publiciteit op het idee gekomen om naar de open dag te gaan. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag. Exodus Leiden bestaat nog niet zo lang, de 
bekendheid was nog niet zo groot. Daar is nu verandering in gekomen dankzij de publiciteit 
en de open dag. Hopelijk vindt Exodus meer gehoor bij woningbouwverenigingen (toewijzing 
woningen), sociale dienst en werkgevers. Exodus dient een stevige positie in Leiden te krijgen.

Exodus Leiden

          

Exodus Leiden woont op stand
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Zoals in de vorige buurtkrant reeds bericht, is de Vereniging Het Plantsoen inmiddels officieel 
opgericht en is daarmee een einde gekomen aan de werkzaamheden van de Plantsoencom-
missie/bewonerscommissie. 

De Vereniging fungeert thans als aanspreekpunt voor bewoners, gemeente en anderen. Uit-
gangspunt van de vereniging is “(…) om regelmatig en constructief overleg te voeren inzake 
het beheer en onderhoud van het Plantsoen”. (red. zie Nieuwsbrief nr. 1 van de Vereniging Het 
Plantsoen van september 2003)

Het bestuur van de Vereniging is echter niet voornemens de niet-leden actief over de stand van 
zaken te informeren omdat zij van mening is dat die mensen, die niet bereid zijn van de vereniging 
lid te worden en het lidmaatschapsgeld ad € 6 te betalen, niet voldoende geïnteresseerd zijn. 
Wij hebben de Vereniging verschillende malen benaderd met de vraag een artikeltje over de 
stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden in het Plantsoen in deze buurtkrant te 
willen plaatsen, maar hebben vooralsnog niets van hen vernomen. Wel is in het “informatieka-
stje” bij de Van Disselbrug (tussen de Kraaierstraat en de Zoeterwoudse singel) informatie van 
de gemeente te vinden. 

Als u toch concrete vragen, wensen of opmerkingen heeft met betrekking tot de werkzaamheden 
in en rond het Plantsoen, kunt u overwegen alsnog lid te worden van de Vereniging. U kunt dan 
contact opnemen met de voorzitter: de heer Peter Donker van Heel (donkerp@erna.nl). Mocht 
u geen lidmaatschap wensen, dan kunt u contact opnemen met de heer Ben Schippers, van 
de Gemeente of met een van de bestuursleden van het Buurtcomité.

Voortgang Plantsoen

Bezoekdienst voor en door weduwen en weduwnaars

Vrijwillige medewerk(st)ers gezocht!

Bent u zelf weduwe of weduwnaar? 
Wilt u iets voor iemand anders betekenen? 
Bent u 55+? 
Kunt u goed luisteren? 
Heeft u 1 a 2 dagdelen per maand de tijd om vrijwilliger te zijn? 

Neem dan contact op met:

Stichting Dienstverlening Leiden 
tel: 071 – 5 14 35 03 

(Vraag naar de coördinator van de bezoekdienst voor en door weduwen en weduwnaars).

Oproepen



Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten
High-tea’s        Soiree’s         
Diners Lunchgerechten  
Delicatessen Kaasspecialiteiten

De kerstmenu’s zijn gemaakt.
Vraag naar onze kerstfolder

Bestellingen zijn op beide kerstdagen af te 
halen

Ook voor oud en nieuw zijn diverse verrassende 

salades en hapjes te bestellen

Hogewoerd 79 
 2311 HG Leiden
 Tel 071-5120608

Slagerij Delicatessen D. de Roode
Kraaierstraat 33, Leiden

Christmas Fair Uitnodiging

Om in de stemming te komen wordt op 7 december a.s. voor de 8e keer een kleine beurs georgani-
seerd, ditmaal in de Beukenhof te Oestgeest van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Wij bieden u een proeve van onze eigen producten en delicatessen welke bij uitstek geschikt zijn 
voor het kerstdiner. Verder kunt u genieten van fraaie bloem/kerst decoraties, antiek en serviesgoed 
etc. 
U bent van harte welkom.       Terweeweg 2/4
                Oestgeest 
Graag tot ziens op zondag 7 december!     Ruime parkeergelegenheid

Hogewoerd 21 / 2311 HE Leiden

T 071-5139666 / F 071-5139111 / www.vanmanenaantafel.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur
Donderdag koopavond en zaterdag van 10 tot 17 uur

VAN MANEN AAN TAFEL

Deze kleurplaat is jullie aangeboden door:



1 uur fotoservice  kleinbeeld en 
APS

Foto Ad Schotman
Levendaal 125
Leiden
 071-5149853
www.fotoadschotman.nl

Het adres voor foto/video/digitaal

www.boboudshoornmakelaardij.nl

Alarm      112
Brandweer      
523 32 33
Politie               
0900 8844

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf     524 00 
60
Servicepunt, dienst milieubeheer/wijkbeheer: 516 55 
01
- bedrijfsafval
- bestrating
- grofvuil, fietswrakken
- huisvuilinzameling
- openbaar groen
- reinigingscontrole

Burgerzaken & belastingen   516 55 
00

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn    
566 16 00
Geluidshinder (en stankoverlast)   
516 75 60
van bedrijven of industrie

Gevelreiniging
Graffiti meldlijn     532 28 
78

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst   566 50 
19
Dokterpost, spoed/avond 17h - 08h. 0900 – 513 80 
39
GGD       
516 33 33
LUMC       
526 91 11
Dierenambulance     
517 41 41

Handige en belangrijke telefoonnummers

Hulp
Kindertelefoon             0800 0432
Korrelatie              
0900 1450
Raad en Daadwinkel    514 43 
37
Slachtofferhulp     525 87 
97
Telefonische hulpdienst    512 52 
02

Leids Welzijnsorganisatie LWO
Uiterstegracht 45     
512 61 36

Ongediertebestrijding    516 55 
01

Parkeren: Servicepunt Parkeren & Verkeer 516 55 
03

Politie               
0900 8844
Discriminatie, meldpunt    512 09 
03
Wijkagent M. Spaan (ma- en do-middag) 525 88 
64

Riolering en Waterbeheer
Klachten/vragen overdag    
516 55 01
Buiten werktijd     516 75 
90

Storingen 
Elektriciteit, Nuon             
0800 1890
Kabel, Casema             0800 1884
Telefoon, KPN             0800 0407

Bemiddeling bij burenruzie
www.eerstehulpbijheibel.nl

Oproep:

Houdt uw eigen buurt schoon:
zet vuilniszakken alleen buiten 

op de dagen dat het vuilnis wordt 
opgehaald en voorkom zwerfvuil!



HET BUURTCOMITE 
NODIGT U VAN HARTE 

UIT VOOR DE 

NIEUWJAARSBORREL
en de  

Algemene Leden Vergadering

7 JANUARI 2004
20.30 UUR

SSR (HOGEWOERD 108)


