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Jacowies Surie
Marijn Wagenaar-Olden
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Met tekst bijdragen van:
Sheila Lever, Barbara van Dam, Wolfgang Keller, Simone de Geus en Idelette Atsma
Verder veel dank aan alle adverteerders!

1 uur fotoservice kleinbeeld, APS
en digitaal

De slager waar de ronde
rookworsten en nog 60 andere producten in eigen
huis worden gemaakt.

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

Het barbeque-seizoen is bij
ons geopend!
Slagerij Delicatessen D. de Roode
Kraaierstraat 33, Leiden
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Het adres voor foto/video/digitaal

Van de voorzitter

Beste mede-buurtgenoten,
Voor u ligt weer een verse uitgave van “Het Hoogste Woerd”. Sinds de vorige uitgave in december
2003 is er in onze wijk niet veel spraakmakends voorgevallen. Nu het zomerzonnetje zich weer laat
zien, ontwaakt de Hogewoerd e.o. uit haar winterslaap.
Het Bestuur van ons Buurtcomité heeft plannen om de zomer bruisend in te gaan. Daarom zijn wij
begonnen met de voorbereiding van een BUURTFEEST c.q. PICKNICK op ZONDAG 6 JUNI 2004
vanaf 12.30 uur in het PLANTSOEN nabij de VOGELKOOI.
Komt allen, neem broodjes, salades, een flesje wijn, frisdrank en andere versnaperingen mee. Het
Buurtcomité zorgt voor bier (van de tap) en vlees (van de grill), en voor een gezellige muzikale omlijsting.

In de vorige uitgave van het Hoogste Woerd heeft het Bestuur een oproep geplaatst voor een nieuw
redactielid. Wij herhalen hier die oproep, er is nog (steeds) een vacature. Indien u geïnteresseerd
bent om een (bescheiden) bijdrage aan onze geliefde en goed gelezen buurtkrant te leveren, neem
dan contact op met één van onze redactieleden: Jacowies Surie, telefoon (071)-5121756 of Marijn
Wagenaar-Olden, telefoon (071)-5146810
Tot slot: laat ons weten wat er in onze wijk gebeurt, goed en slecht nieuws, wij blijven graag goed
geïnformeerd! Onze telefoonnummers en e-mailadressen treft u zoals altijd in deze krant aan. Met
uw informatie kunnen wij onze contacten met de gemeente, politie, politieke partijen, welzijnsorganisaties etc. op een zinvolle manier benutten!
Met vriendelijke groet,

Buurtbewoners die leuke, creatieve ideeën hebben om de PICKNICK nog geslaagder en gezelliger
te maken, worden verzocht contact op te nemen met onze commissaris evenementen Peter Horree,
telefoon (071)-5133882.

Wolfgang Keller
Voorzitter Buurtcomité

Het Buurtcomité rekent op uw komst, en is voornemens om er een jaarlijks terugkerend buurtevenement van te maken.

Wolfgang Keller
Voorzitter buurtcomité
Plantage 2
2311 JC Leiden
5131182
06 53258624
wolfgang.keller@wolmail.nl

Righard Atsma
Penningmeesterbuurtcomité
Rijnstraat 7/7a
2311 NJ Leiden
5138336
Righard.atsma@Ams.rabobank.com

Gerrie van Leeuwen
Hogewoerd 53b
2311 HG Leiden
5145939
gerrie.van.leeuwen@npi.nl

Simone de Geus
h.t. Praeses SSR-Leiden
Hogewoerd 108
2311 HT Leiden
5120854
praeses@ssr-leiden.nl

Barbara van Dam-Keuken
Plantsoen 33a
2311 KG Leiden
5134425
b.vandam@declercq.com

Peter Horree
Commisaris evenementen
Rijnstraat 1
2311 NJ Leiden
5133882

Marijn Wagenaar-Olden
Redactie buurtkrant
Levendaal 149
2311 JJ Leiden
5146810
wagenaar@tip.nl

Jacowies Surie
Secretaris / redactie buurtkrant
Hogewoerd 158c
2311 HW Leiden
5121756
buurtkrant@jskunstprojecten.nl
www.jskunstprojecten.nl
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Verslag Algemene Ledenvergadering

Stichting buurtcomité Hogewoerd e.o.
Verslag algemene ledenvergadering 7 januari
2004

van onze kant ervoor gezorgd dat één van de
meest ontsierende boten is weggesleept.
Het Buurtcomité heeft zich nuttig kunnen maken
in een overlastzaak aan het Plantsoen. De studenten van Plantsoen 47 hielden zich niet meer
aan eerder gemaakte afspraken met hun buren
en zorgden dag en nacht o.a. voor geluidsoverlast. Het buurtcomité heeft een brief gestuurd
naar de eigenaar van het studentenhuis, Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) met het
verzoek om het probleem serieus aan te pakken.
Ondertussen zijn er afspraken gemaakt tussen
de studenten en SLS en is de overlast teruggelopen.

Aanwezig:
16 bewoners waarvan 7 leden van het comité.
Opvallend dat er niemand van de vorige redactie van de buurtkrant aanwezig was zoals bij de
vergadering vorig jaar. Leuk dat er veel nieuwe
jonge buurtbewoners bij zijn.
Opening:
Voorzitter Wolfgang heet alle aanwezigen welkom en merkt op dat de lage opkomst wellicht
te wijten is aan het feit dat onze buurt geen probleembuurt is en er geen ernstige conflicten spelen. Vervolgens kondigt Wolfgang de bestuurswisseling aan: vertrek Maja Metselaar ivm haar
verhuizing naar het oosten van het land en de
overname van haar taak door Jacowies Surie
hiervoor redactielid van Het Hoogste Woerd. En
stelt hij Peter Horree voor, de nieuwe commissaris evenementen.

De bijdrage aan de voorstelling van het Plantsoentheater was niet zoals vorig jaar een financiele maar een redactionele; in het Hoogste Woerd
is uitgebreid aandacht besteed aan alle voorstellingen van dit gezelschap, ook aan de voorstelling die niet aan het Plantsoen maar in het Lak
–theater plaats vindt. Wolfgang benadrukt tijdens
de ALV nogmaals hoe bijzonder dit theater aan
huis is en spoort iedereen aan naar de volgende
voorstelling “Anna en de Wolvenman” te gaan.

Terugblik activiteiten 2003:
Op 24 september waren de Hogewoerd bewoners uitgenodigd bij de dienst Bouwen en Wonen
om de herinrichtingsplannen van de Hogewoerd
te bekijken. Een verslag hiervan staat op pagina
22 van Het Hoogste Woerd nr.58. De nieuwe
plannen zien er niet slecht uit. De voornaamste zaken bij de herinrichting zijn: verbreden
van de stoepen van de Hogewoerd; het veiliger
maken voor fietsers (voor auto’s alleen bestemmingsverkeer) en het eenrichting maken van de
Rijnstraat. Er zullen zoals het er nu uitziet 4 parkeerplaatsen verdwijnen. Als alles volgens plan
verloopt zal er voor de zomer van dit jaar worden
begonnen aan de herinrichting.

De belangen van het Plantsoenpark worden behartigd door Vereniging Het Plantsoen (zie ook
Het Hoogste Woerd nr 58 pagina 23). Als laatste grootscheepse aktie zijn er eind vorig jaar
23.000 bollen gepland! Iedereen die lid wordt
van deze vereniging kan zich met de verdere
plannen van het park aangaande de bomen,
het meubilair, de paden enz enz. bemoeien.

Uitspraak Raad van State m.b.t. handelwijze
Gemeente Leiden/Exodus:
Wolfgang geeft het woord aan Olga van Itallie,
lid van Stichting Levendaal Oost.
Vorig jaar heeft het Buurtcomité aangekondigd Het blijkt dat de vestiging van Exodus, de instelling
iets te ondernemen tegen de vele ontsierende die voor nogal wat overlast zorgt voor de omwoen vuilaantrekkende boten van de firma Groe- nenden, niet past binnen het bestemmingsplan
nen. Er is contact opgenomen met de Gemeente het bevorderen van woonfuncties van de Planom te informeren hoeveel dekschuiten er met 1 tage. Eerder zijn om deze reden studenten op
vergunning in het water mogen liggen. Hierop is nr 8 geweigerd. “Er mogen dus geen studenten
nog geen antwoord gekomen. Verder heeft aktie wonen, maar op nr.16 wel ex-gedetineerden”, al6

dus Olga. De Gemeente Leiden heeft onterecht
toestemming verleend. Stichting Levendaal Oost
heeft een advocaat in de arm genomen en juridische stappen genomen. De eerste twee rechters
hebben de Gemeente in het gelijk geseld (de
Gemeente had het recht om het bestemmingsplan te wijzigen). Op 25 september 2003 is de
Stichting in hoger beroep gegaan: de Raad van
State vindt dat de Gemeente tegen haar eigen
bestemmingsplan is ingegaan en stelt dat de
klacht gegrond is. Maar hoe nu verder? In principe moet Exodus dus uit het pand; maar hoe dat
in de praktijk gaat is onduidelijk. De Gemeente
moet op zoek naar een ander pand en dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Waarschijnlijk wordt het
een kwestie van gedogen: ze hadden er niet geplaatst mogen worden, maar zitten er toch…De
Stichting wacht op advies van hun advocaat.

te leren kennen! Dit zal moeten plaatsvinden op
een nog nader te bepalen datum in mei, vlak nadat er een Hoogste Woerd is uitgekomen.
-Mevrouw Corjan verwacht dat daar vast wel een
subsidie voor te krijgen is. Het SSR kinderbuurtfeest wordt ook deels mogelijk gemaakt door het
Julianafonds.
Rondvraag:
Weinig voor de rondvraag. Vraag waar de herinrichtingsplannen voor de Hogewoerd ter inzage
liggen. Deze liggen op het Stadsbouwhuis aan
de Langegracht.
Righard heeft nog een opmerking: Aan de ene
kant zijn er regels om het monumentale karakter
van de stad te behouden, maar aan de andere
kant komt de brandweer met strenge eisen voor
de brandveiligheid en moeten oude deuren vervangen worden voor nieuwe. Dit is een beetje
dubbel. Werd snel door alle aanwezigen beaamd,
want hebben allemaal zin in een drankje…

Financiële verantwoording voor 2003:
Penningmeester Righard geeft tekst en uitleg
bij het financieel jaarverslag. Er is dit jaar een
klein verlies opgetreden doordat er een bedrag Wolfgang sluit de vergadering af en nodigt iederaan de gemeente moest worden terugbetaald. een uit voor een drankje aan de bar.
Verder is de buurtkrant de grootste kostenpost.
De inkomens zijn groter dan vorig jaar omdat er
meer advertenties zijn verkocht (met dank aan
Gerrie!). Voor dit jaar wordt er meer subsidie
aangevraagd omdat het buurtcomité in 2004
meer activiteiten wil gaan organiseren. We staan
er financieel goed voor.
-vraag uit de zaal: Waar staat het bedrag dat aan
de Gemeente is teruggestort?
Antwoord van Righard: dat bedrag is weggeboekt onder activiteiten.
Geplande activiteiten:
Zoals hierboven reeds vermeld, willen we in
2004 meer activiteiten gaan organiseren. Hiervoor heeft het buurtcomité Peter Horree in de
arm genomen. Wolfgang geeft hem het woord:
Peter, de man van de spontane zomerse buurtfestijnen, stelt voor om eens per jaar een buurtfeest te organiseren voor en door de bewoners.
Zijn idee is om marktkramen te huren en iedereen zijn eigen eten en drinken mee te laten nemen om gezellig samen te eten en elkaar beter
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Financieel jaarverslag 2003

Algemeen
Het jaar 2003 is door Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. met een licht verlies afgesloten. Dit
verlies is voornamelijk veroorzaakt door een terugbetaling aan de gemeente Leiden. Deze terugbetaling had betrekking op het jaar 2001
Toelichting verlies en winstrekening
Aan de opbrengstenkant was er dit jaar ongeveer EUR 300 minder subsidie verleend, gelukkig is
deze daling in subsidie meer dan voldoende gecompenseerd door de verbetering in advertentie-inkomsten. Deze inkomsten waren dit jaar meer dan tweemaal zo hoog als in 2002.
De kosten van de buurtkrant zijn dit jaar bijna gelijk met de kosten van vorig jaar, evenals de kosten
voor organisatie. Hierin vallen, onder andere, verzekeringskosten, Kamer van Koophandel en vergaderkosten. De stijging van de post activiteiten wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage
van het Buurtcomité aan het Plantsoentheater. Verder bestaat deze post uit de bijdrage aan de SSR
Kinderdag. De correspondentiekosten zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar omdat er minder
exemplaren van de buurtkrant naar derden worden verzonden en er meer wordt rondgebracht door
de leden van het Buurtcomité.
Met betrekking tot de verlies- en winstrekening kan gesteld worden dat deze overeenkomstig de
begroting is en gelijkenis vertoont met de cijfers van 2002. Grootste post is wederom de buurtkrant,
waar er dit jaar twee van zijn verschenen.
Het negatieve exploitatiesaldo van EUR 196,61 is, ons inziens redelijk, en het gevolg van een eenmalige terugbetaling aan de gemeente

Verlies en Winstrekening
Inkomsten
Advertenties
Subsidie
Giften
Rente
Totaal

2003
799
1950
0
41,07
2790,07

2002
269,96
2211,21
29,18
0,59
2510,94

Buurtkrant
Organisatie
Activiteiten
Correspondentie
Rente
Totaal

1957,46
307,42
520,09
197,75
3,96
2986,68

1935,02
278,09
200,00
237,20
0,00
2650,31

Uitgaven

8

Balans 1/1/02
Debet

1/1/03

12/31/03 Credit

Kas

154,72

1839,62 Eigen vermogen

Bank

2570,47

609,22 Saldo jaar
eenmalig neg. Saldo gemeente
Totaal EV

Kantoorartikelen

1/1/03

12/31/03

1118,08

978,71

-139,37

-196,61

-246,57

0,00

732,14

782,1

0

0

168,94

347,39

1577,54

1716,6

246,57

197,75

2725,19

3043,84

Schulden Bank
voorzieningen

Debiteuren

595 Crediteuren
gemeente

overig
Balanstotaal

2725,19

3043,84 Balanstotaal

Toelichting balans
Grootste verandering ten opzichte van de balans 2002 zijn het banksaldo en de debiteuren. Het
banksaldo is gedaald terwijl er een stijging heeft plaatsgevonden van de post Kas. De post Kas is de
rekening courant van de stichting van waaruit de betalingen worden gedaan. De stijging van deze
post heeft te maken met de verschillende crediteuren die op korte termijn moeten worden betaald.
Onder deze crediteuren valt ook nog de laatste buurtkrant. Overige crediteuren zijn bestuursleden
die gelden hebben voorgeschoten.
De post Debiteuren bestaat volledig uit nog te ontvangen advertentie-inkomsten. Vanaf 2004 zal
worden gewerkt met een jaarcontract waardoor de te ontvangen advertentie-inkomsten beter in
de hand te houden zijn. De post kantoorartikelen is wederom 0 aangezien deze niet wordt geactiveerd.
De verhoging van het eigen vermogen ten opzichte van vorig jaar (terwijl er een verlies is) is het gevolg van een bijboeking van EUR 246,57. Dit bedrag was in 2002 opgenomen doordat de gemeente
een rekening had gestuurd waar tegen bezwaar is aangetekend. Dit bezwaar is in 2003 toegekend
aan het buurtcomité waardoor de vrijgevallen voorziening aan het eigen vermogen kon worden toegevoegd.
Al met al kan gesteld worden dat de financiële situatie van de stichting gezond is.
Met vriendelijke groet,
Righard Atsma
Penningmeester
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Buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling?
Bij buurtbemiddeling probeert een panel van twee getrainde vrijwilligers problemen tussen buren of
buurtgenoten de wereld uit te helpen. Het idee komt uit de Verenigde Staten. Twintig jaar ervaring
met deze vorm van conflictbemiddeling wijst uit dat driekwart van de burenruzies via bemiddeling
worden opgelost. De vrijwilligers spelen niet voor rechter en hebben ook geen pasklare oplossing.
Zij proberen de ruziënde partijen weer ‘rond de tafel te krijgen’ en zelf een oplossing voor het probleem te laten bedenken.
Gebruik van Buurtbemiddeling heeft veel voordelen.
+
+
+
+

Het zorgt voor duurzame oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
Het voorkomt dat ruzies uit de hand lopen
Politie en justitie blijven buiten het conflict
De bemiddeling is gratis

Buurtbemiddeling is bedoeld voor:
-Conflicten tussen buren of wijkbewoners
-Conflicten die te licht zijn voor politie of justitie
-Conflicten, waarbij geen sprake is van lichamelijk geweld of buitensporige agressie
-Bemiddeling tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn.
Te denken valt aan: geluidsoverlast, rommel in trappenhuis of plantsoen, harde muziek, overhangende takken, vernieling, verschillende leefwijze, vreemde geuren, stank van huisdieren, parkeeroverlast, sloopauto’s in de straat en pesterijen.
Eerste hulp bij heibel in Leiden:
Projectcoördinator Janiska de Wolde
Leidse Welzijnsorganisatie
Buurthuis ‘t Spoortje
Bernhardkade 40, 2316 RX Leiden
Telefoon: 06-52637119

Groeten uit Ibiza
(Ontwerpwedstrijd)
“En nu is het welletjes,” riep het speeltoestel in
het Plantsoen tegen de wipkippen. “Zijn ze helemaal belazerd?! Word ik op mijn ouwe dag
nog lastig gevallen met een buurtpicknick. Alsof
ik het al niet zwaar genoeg heb. Overdag word
ik besprongen en beklommen door hordes kinderen. ‘s Avonds ben ik een hangplek voor opgeschoten jongeren en verlo’¥’pen daklozen die
mij als bar gebruiken. En nu… een
buurtpicknick?! Aan-me-nooit-niet.
Het wordt tijd dat ik voor mijn rechten opkom. Ik pak mijn koffer en ga
genieten van mijn pensioen!”
“Waar ga je heen?” vroeg de wipbrommer? “Naar een warm, zonnig
land. Mijn hout is niet meer bestand
tegen de regen en de kou. Ik pak
het vliegtuig en ik zie wel waar ik
beland.” “Wij willen mee!” riepen de wipkippen
in koor. “Nee. Jullie zijn nog jong. Kom me maar
opzoeken als jullie over een paar jaar verboden
worden.”

het Plantsoen ging, “wat vertellen we nu aan de
buurtbewoners? Het staat wel een beetje vreemd
als wij moeten vertellen dat wij ook niet weten
wat er met het toestel gebeurd is. We moeten
rekening houden met onze kiezers en als we op
zo’n simpele vraag geen antwoord kunnen geven, dan verliezen ze helemaal het vertrouwen
in ons.” “Tja,” sprak de burgemeester, “daar zeg
je wat. Waarom maken we de buurtbewoners niet wijs dat wij het weggehaald hebben, vanwege veiligheidsmaatregelen? Het toestel was
tenslotte al een paar jaar oud.”
Het speeltoestel kwam op Ibiza
aan en nestelde zich op een zonnig
plaatsje in een speeltuin. Aangezien
de meeste mensen in de buurt van
de speeltuin oud waren, werd er weinig met hem
gespeeld. En dat vond hij heerlijk. Hij hield zijn
hoed en zonnebril op, want hij was als de dood
dat een Leidse toerist hem zou herkennen en
hem terug zou sturen naar de wipkippen.

Het speeltoestel pakte zijn koffer, zette een hoed
en een zonnebril op, want hij wilde niet herkend
worden, en liep het Plantsoen uit, richting station. Hij pakte de trein richting Schiphol, waar hij
een last-minute naar Ibiza boekte.

Maar… er is nu wel een probleem. Er is geen
speeltoestel meer in het Plantsoen en dat kan
natuurlijk niet. Daarom nodigen we jullie uit om
een tekening te maken van jullie favoriete speeltoestel. De origineelste inzending (de tekening
worden niet beoordeeld op uitvoerbaarheid)
wordt in de volgende buurtkrant geplaatst. Zet je
naam, je adres en je leeftijd op de achterkant. De
inzender krijgt een leuk cadeautje. De tekeningen kunnen tijdens de buurtpicknick ingeleverd
worden bij iemand van het buurtcomité. Kun je
dan echt niet komen, stop je tekening dan in de
brievenbus van een van de commissieleden. En
wie weet, misschien is de gemeente wel bereid
een nieuw toestel te plaatsen dat lijkt op het winnende ontwerp!

De volgende morgen kwamen de heren Visser en Vermeer, twee gemeentewerkers in het
Plantsoen werken. Visser zag het als eerste.
“Hé, Jan, kom eens kijken!” riep hij, “Weet jij wat
er met het speeltoestel is gebeurd?” Vermeer
wist het niet. “Moeten we eens navragen,” zei
hij, “Misschien hebben onze collega’s het gisteren weggehaald.” Navraag leverde echter niets
op. Zelfs de burgemeester kon geen opheldering
geven. “Vreemd,” zei hij, “zeer vreemd. Het lijkt
wel of dat ding pootjes gekregen heeft.” “Maar
burgemeester,” stamelde de wethouder die over

ie ook: www.eerstehulpbijheibel.nl
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De Van Campen-kaart / Prijsvraag

Twee van onze medebuurtbewoners, John
Steegh en Harrie Teunissen, zijn gepassioneerde verzamelaars van landkaarten en atlassen.
Enige jaren geleden hebben zij de hand weten
te leggen op een bijzondere kaart. Het betreft
de ‘Kaart der Gemeente Leiden, op last van het
gemeentebestuur vervaardigd door H.L.A. van
Campen, 1899’. Voor zover de gelukkige bezitters weten, is deze kaart heel zeldzaam. De
Lakenhal heeft dezelfde stadsplattegrond, maar
daarvan ontbreken enige bladen. Het Gemeentearchief heeft de kaart in atlasvorm en verder
zijn hen geen exemplaren bekend.

informatiebron toch heel bijzonder. Hij ligt namelijk dichtbij het geheugen van de inwoners
van Leiden omdat hij zo gedetailleerd is. Het is
prachtig om te horen hoe bij veel mensen de verhalen loskomen bij het zien van de kaart. Het is
ook heel interessant om te constateren hoeveel
scholen en fabrieken er in Leiden zijn rond 1899
en dat te vergelijken met de huidige toestand.
Zoals u ziet hiernaast een gedeelte van de Van
Campen-kaart van 1899 afgedrukt en een stukje
daarvan omlijnd.
Prijsvraag: waar is dit en wat bevond zich hier
rond 1899. Was dit een gebouw (of complex)
met een maatschappelijke bestemming, waren
dit winkels, waren dit speciale woningen of iets
anders? Graag horen we van u zo gedetailleerd
mogelijk wat de bestemming van deze percelen
is geweest.

De familie Van Campen heeft in de loop van de
negentiende eeuw vier keer een plattegrond van
de stad binnen de singels gemaakt, dit is de laatste. Iedere volgende kaart is ongeveer vier keer
zo groot als de vorige! Als je die kaarten naast
elkaar legt, krijg je een aardig beeld van wat er in
een eeuw veranderd is in onze binnenstad: opvallend weinig!

De meest waarheidsgetrouwe, uitgebreide en
originele inzending wordt beloond met een door
De kaart van 1899 bestaat uit 20 grote bladen, de eigenaren van de Van Campen-kaart ter bewaarop de plattegrond van Leiden in een schaal schikking gestelde prijs: een geplastificeerde kovan 1 : 1250 is opgetekend. Aan de muur zou pie van de bonnenkaart van Leiden (schaal 1 :
de kaart ongeveer 5 x 4 meter in beslag nemen! 25 000) die dateert van 1913 en die gebruikt kan
Sommige van de bladen zijn door waterschade worden als placemat.
aangetast en vertonen oxidatievlekken (roest).
Hoewel de Van Campen-kaart qua esthetiek Uw reactie kunt u vóór 15 juli a.s. sturen naar de
geen absoluut topstuk is te noemen, is deze als redactie van dit blad.

De Van Campen-kaart
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Kunstenaar uit de wijk in de Lakenhal

In Stedelijk Museum De Lakenhal aan de Oude
Singel is van 14 mei t/m 25 juli een selectie te
zien uit de ontwerpen van Frans van Nieuwenborg en Martijn Wegman. In de jaren ’70 van de
vorige eeuw speelden zij een belangrijke rol in
de vernieuwing van het sieraad. De Lakenhal
kocht onlangs een aantal sieraden van hen aan
en geeft nu een overzicht van dit baanbrekende
ontwerpersduo.
Dit Leidse ontwerpersduo Frans van Nieuwenborg/ Martijn Wegman vervulde met name in
de jaren 70 van de vorige eeuw een belangrijke rol in de beweging van de vernieuwing van
het sieraad. De sieraden worden gekenmerkt
door eenvoud van vorm, materiaal en oplossingen, al zijn de oplossingen ook vaak ingenieus te noemen. Zo wordt een platte aluminium cirkel letterlijk binnen een handomdraai
gevormd tot een armband. Bij de halsbuis uit
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1972 is een doodeenvoudige laboratoriumkraan van messing het uitgangspunt en voor de
halsrits uit 1973 de alom bekende ritssluiting.
Het werken met halffabrikaten, de ingenieuze
maar eigenlijk superlogische oplossingen, het
benutten van de mogelijkheden die een specifiek
materiaal biedt én het in zijn waarde laten van
het materiaal zijn kenmerkend voor de manier
van denken en werken van Van Nieuwenborg/
Wegman.
Midden jaren negentig gaan Frans van Nieuwenborg en Martijn Wegman ieder hun eigen weg.
Van Nieuwenborg ontwerpt dan in hoofdzaak
lampen; Martijn Wegman legt zich toe op het
ontwerpen van onder andere fietsen.
Bron:Stedelijk Museum De Lakenhal
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Het Plantsoentheater Presenteert

Spreekuren Raadsleden Partij van de Arbeid
(Ingezonden mededeling)

Velen van u hebben de weg naar Het Plantsoen- en te genieten van een wonderschone liefdetheater gevonden en te kennen gegeven dat u stango, waarin ze in alle hevigheid van het aanuitkijkt naar de volgende productie.
trekken en afstoten alle hoeken van de kamer
zien.
Wij zijn dan ook zeer verheugd u te kunnen mededelen dat we vanaf oktober 2004 het stuk, Het Plantsoentheater gaat met deze productie
met de voorlopige werktitel “George en Martha “op reis” in Leiden en de regio. We starten in ierevisited” gaan spelen, ditmaal op diverse loca- der geval aan het Plantsoen. Onze voorstellinties in Leiden en de regio. Het publiek zal kennis gen worden goed bezocht en we hebben vaak
maken met een echtpaar, dat in het bijzijn van “uitverkocht”moeten verkopen. Voor ons natuurhun visite, over hun hoofden heen, ongestoord lijk heel hoopgevend, maar voor veel mensen
hun ritueel aan beledigingen, scheldpartijen en ook teleurstellend. Ditmaal kunnen we meer bevernederingen uitstort. De huiskamer wordt de zoekers hebben en willen we de mensen uit onze
plek waar, tussen het bezoek, de strijd gestreden eigen wijk/ buurt als eerste in de gelegenheid
wordt.
stellen te reserveren voor de voorstellingen aan
het Plantsoen van 5 oktober t/m 17 oktober. Als
Het is geenszins de bedoeling de bezoekers te u onderstaande bon invult, dan bent u de eerste.
dwingen tot een ongemakkelijke vorm van pu- Onze flyers worden pas in augustus verstuurd!!
blieksparticipatie, wel om “through the looking Bent u benieuwd naar onze andere locaties dan
glass” een intensere theaterbeleving te beleven kunt u ons vanaf 15 augustus bellen of mailen.

De PvdA wil graag weten wat er volgens de wijkbewoners zelf in de wijken speelt. Elke eerste
maandagavond in de maand is spreekuur van 19.00 – 19.45 uur telkens in een andere wijk. Elke
eerste vrijdagmiddag is spreekuur op een vast adres: Breestraat 70, het Huis van de Raad, in de
fractiekamer, 13.00 – 14.00 uur. (in mei schuift het een week op ivm de meivakantie, in juli en augustus is er geen spreekuur maar er is dan wel altijd een fractielid bereikbaar). Dus heeft u vragen,
suggesties of opmerkingen, kom dan naar het spreekuur. Aanmelden is niet nodig. Uiteraard is het
ook mogelijk naar een spreekuur in een andere wijk te komen.

Spreekuren:
7 juni
maandag

Zuid

Wijkservice centrum Vogelvlucht
Boshuizerlaan 5
19.00 – 19.45 uur

Noord Buurthuis ‘t Spoortje
Bernhardkade 40
19.00 – 19.45 uur
10 mei en 11 juni

Hilde Jansen
Daan Iken
Jamal Tchiche
Dick Wijfje

Fractiekamer Breestraat 70
13.00 u – 14.00 u

Hilde Jansen
Wik de Jong

Naam:............................................................................................................................................
Adres en woonplaats:....................................................................................................................
Tel. en e-mail:..................................................................................................................................

Informatie bij Wik de Jong, fractie assistente
telefoon: 516 70 21
pvdafractiekamer@leiden.nl

Reserveert .........................kaarten voor de voorstelling op:
Dinsdag 5 oktober / Woensdag 6 oktober / Zaterdag 9 oktober / Zondag 10 oktober /
Dinsdag 12 oktober / Woensdag 13 oktober / Zaterdag 16 oktober / Zondag 17 oktober
Omcirkel wat van toepassing is en stuur uw reservering naar: Plantsoen 45, 2311 KH Leiden of mail
naar: sthetplantsoentheater@hotmail.com
U kunt ons ook bellen : 06-48151584

Kiek in de pot
uw traiteur

Aanvang van de voorstellingen: 20.30 uur
Zondag/matinées: 17.00 uur
Prijs: € 15,00 ( incl. koffie )

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

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

Hogewoerd 79
2311 HG Leiden
Tel 071-5120608

VAN MANEN AAN TAFEL
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Oproep: Werken gezocht van de kunstschilder
Arend Jan van Driesten
De kunsthistorica Marina van Dongen doet op verzoek van de Stichting Kunstkring Groenoord momenteel onderzoek naar het leven en werk van de Leidse kunstschilder Arend Jan van Driesten
(1878-1969). De resultaten van haar onderzoek zal zij verwerken in een monografie over deze
kunstenaar. Tevens zal er eind 2004/begin 2005 een overzichtstentoonstelling van zijn werk worden
georganiseerd in het Stedelijk museum De Lakenhal te Leiden.
Van Driesten heeft een groot deel van zijn leven gewoond en gewerkt aan de Hoge Woerd
(nr. 187 A).
Eigenaren van werk van A.J. van Driesten of bezitters van documentatie over deze schilder worden
verzocht contact op te nemen met de schrijfster tel. 035-6421921 of met de Stichting Kunstkring
Groenoord tel. 071-5126408, dan wel per e-mail: kunstkring@mseegers.demon.nl
Reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Voor het huis
olieverf doek
50 x 67½ cm

Leiden zoekt makers vrouwenbeeld Plantsoen

LEIDEN - Het beeld staat al een
tijdje in het Plantsoen, om precies te zijn sinds 23 april. Een
houten beeld van een naakte
vrouw, geplaatst door het Kunst
Uitschot Team, een groep Leidse kunstenaars die er genoegen in schept op allerlei plekken zelfgemaakte beelden neer
te zetten. Van verschillende
kanten, van voorbijgangers tot
buurtbewoners, kreeg het gezelschap al menigmaal lof toegezwaaid. Maar van gemeentewege bleef het stil.

monumentenvergunning nodig.
Voor het beeld zijn geen van
beide vergunningen verleend,
en daarom mag het door de gemeente worden weggehaald’,
schrijft van der Ven.

laat. Ze hadden ons toch al
lang een mailtje kunnen sturen,
via onze site op internet? Maar
goed, ik vind het wel komisch.
Op Koninginnedag hebben we
ook een beeld op het Stadhuisplein geplaatst. Daarop hebben
Het is echter niet haar bedoe- we helemaal nog geen reactie
ling de maker of makers in de ontvangen van de gemeente
kladden te grijpen. Ze wil ko- gekregen. Terwijl dat toch een
men tot een voor beide partijen brutalere actie was dan in het
aanvaardbare oplossing. ‘De park. En dat beeld heeft ook
gemeente heeft tot nu toe geen nog eens een grote penis.’’ Zanegatieve reacties gehoord van charias is zeker van plan om
bewoners of bezoekers. Mis- contact te zoeken. ,,Natuurlijk.
schien is er een (tijdelijke) op- Toen we het beeld in het PlantTot gisteren. Tot Mieke van der lossing mogelijk om het beeld te soen plaatsten, wisten we niet
Ven, die verbeteringen en op- laten staan, bijvoorbeeld zolang dat daar een vijver komt. We
knapbeurten in het Plantsoen de op de plaats van het beeld hebben inmiddels ook begrecoördineert, het tijd vond om geplande vijver er niet is.’
pen dat de omwonenden dat
een berichtje in de Stadskrant
graag willen. De omwonenden
te zetten. Met de vraag wie er Dat de makers het Kunst Uit- vinden ons beeld ook mooi. Het
nu precies achter het beeld zit- schot Team vormen, weet de beste scenario is dan ook dat zij
ten. Want een beeld zomaar gemeente. Maar, waar deze zich sterk maken voor de vijver
neerzetten, dat kan natuurlijk anoniem opererende lieden te en voor ons beeld.’’
niet. ‘Omdat het park een ge- vinden zijn niet? Een van de
meentelijk monument is en in leden van het team, die zich Herman Joustra
het centrum ligt (beschermd allemaal Zacharias laten noestadsgezicht), is er voor het men, moet hartelijk lachen om Leidsch Dagblad,
aanbrengen van voorzieningen de oproep van de gemeente. zaterdag 08 mei 2004
een bouwvergunning en een ,,Deze reactie komt wel heel

Boerderij aan water
olieverf doek
49 x 67 cm
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Nieuw op de Hogewoerd: zelfgemaakte kinderkleding

In de volgende Hoogste Woerd een
interview met onze “buurtmonnik”.

20

Het Plantsoen

De Vereniging het Plantsoen telt inmiddels zo’n
126 leden, waarvan tweederde op het Plantsoen
of de Zoeterwoudse Singel woont. Hierdoor kan
de indruk bestaan dat het park het Plantsoen
een zaak is die alleen direct omwonenden aangaat. Dit is echter geenszins het geval. Het park
wordt niet alleen druk bezocht door buurtbewoners maar ook door mensen uit de gehele stad
en zelfs door mensen van buiten de stad. Als u
enige inspraak, danwel informatie wenst over de
stand van zaken in het Plantsoen is het handig
om lid van deze Vereniging te worden. Middels
een Nieuwsbrief wordt u van de werkzaamheden
van de Vereniging op de hoogte gehouden.

De nieuwe beplanting oogt natuurlijk fraai maar
kan niet verhelen dat er nog steeds enkele belangrijke zaken in het Plantsoen niet geregeld
zijn. Voor het vierde jaar op rij staan er in het
voorjaar en de zomer nauwelijks bankjes in het
park. Ook zijn er nog steeds niet voldoende afvalbakken en is er nog geen hekwerk geplaatst.
Ook veranderen de paden bij vorst en nat weer
nog steeds in modderpoelen en ontstaan er gaten en sporen in het pad. Het meest kwalijke is
echter dat er nog steeds geen sprake is van het
herplaatsen van de fontein. Voorts is het speelhuisje bij de voliëre verwijderd. Navraag bij de
Gemeente leerde dat dit speelobject vanwege
veiligheidsredenen was afgekeurd en dat ze het
Allereerst was er de bollenplantactie van no- maar alvast hebben weggehaald. De gemeente
vember 2003. Een zeer geslaagde actie waarbij kan niet beloven dat er nog dit jaar een nieuw
buurtbewoners gezamenlijk met de gemeente speelobject wordt geplaatst. Ook nieuw is dat
een aanzienlijk aantal bloembollen in het Plant- het nu officieel verboden is in het park te fietsen
soen hebben geplant. Van het resultaat hebben en de honden los te laten lopen. Met betrekking
we de afgelopen maanden volop kunnen genie- tot het aanlijnen van de honden is de Vereniging
ten.
gevraagd of zij daarvan op de hoogte was alsmede naar haar standpunt hieromtrent. Op deze
Vervolgens zal het niemand ontgaan zijn dat er laatste vragen hebben wij nog geen antwoord
de afgelopen maanden verschillende nieuwe gekregen.
heestervlakken zijn aangeplant. De gemeente is
daarbij zeer voortvarend te werk gegaan. Som- Wij hopen dat de Vereniging zich niet alleen ten
mige bestaande plantvakken zijn verdwenen, volle inzet voor de bomen en de heesters maar
nieuwe plantvakken zijn aangelegd, en op een dat zij zich tevens richt op herplaatsing van de
enkele plaats is een plantvak weer in ere her- fontein, de bankjes, de afvalbakken en het heksteld. Er is gekozen voor plantvakken in verschil- werk, het aanleggen van betere paden en het
lende kleuren alsmede voor spannende heesters herplaatsen van een speelobject. Het zijn al
in plaats van de gebruikelijke saaie beplanting. deze elementen gezamenlijk die het Plantsoen
Ook zeer verfrissend is de beukenhaag nabij de moeten maken tot een gezond, mooi, prettig en
plaats van de fontein.
toegankelijk park.
Barbara van Dam-Keuken

Hogewoerd, Tomosstraat
(Ingezonden verhaal)
Sinds september 2002 woon ik op de Hogewoerd.
Het leek me leuk (of eigenlijk leek het mijn huisgenoten leuk) om de medebewoners van mijn
straat te verblijden met een stukje in het Hoogste Woerd over mijn indrukken van de straat. Ik
kom uit een heel klein dorpje uit het oosten van
het land. Dus het was voor mij al een grote stap
om de boerderij te verlaten en in de grote stad te
gaan studeren. Acht vriendelijke meisjes namen
mij op in hun studentenhuis. Ik kreeg de kleinste
kamer met de meeste geluidsoverlast. Ik kampte
de eerste maanden met enige heimwee naar de
rustige boerderij, waar je alleen maar de haan,
de kippen en soms de honden hoorde.

Op mijn zestiende verjaardag kreeg ik van mijn
ouders een Tomos om naar school te kunnen
brommen. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe blij ik wel niet was met mijn Tomos. Mijn
Tomos was een legende in ons dorp. Het geluidje van deze brommer is uniek en makkelijk te
onderscheiden van andere bromfietsen.

Stomverbaasd was ik, toen ik hier op de Hogewoerd continu Tomosbrommers door de straat
hoorde brommen. Zelfs de krantenjongen heeft
er één! De eerste weken dacht ik telkens dat iemand op mijn brommer door de straat reed. Ik
had namelijk nog nooit een andere Tomos gezien. En als je er dan op gaat letten is de HoDe Hogewoerd leeft, daar valt niet over te twis- gewoerd echt een Tomosstraat! Weet iemand
ten. Op elk tijdstip lopen, strompelen, kotsen, waarom de Tomos zo populair is in onze straat?
fietsen en rijden er mensen door onze straat. Komt dat doordat ze het goedkoopst zijn bij HuisEén bepaald geluid op de Hogewoerd doet mij man B.V.?
aan thuis denken. Namelijk het geluid van de Tomosbrommer.
Inmiddels ben ik aan de drukke straat gewend.
En ben ik blij er te wonen! Onze straat heeft iets
bijzonders! Leuke winkeltjes, de Odessa en
Tomosbrommers! Het is levendiger dan een weg
waar alleen maar trekkers overheen rijden!
Theea

Met Spoed Gezocht:
Een nieuw, geïnspireerd redactielid
om de huidige buurtkrantredactie te versteken!
Uw reactie graag naar:
buurtkrant@jskunstprojecten.nl
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SSR in de buurt

Beste buurtbewoners,

Sinds de laatste Hoogste Woerd zijn er weer
nieuwe ontwikkelingen op brandveiligheidsgeAls ik naar buiten kijk, schijnt het zonnetje en stu- bied. We hebben nog steeds een beperking in
deren de meeste studenten weer buiten in plaats ruimtes en in mensen, maar in samenwerking
van in de universiteitsbibliotheek. Zodra de eer- met de brandweer is er een vluchtweg via onze
ste zonnestralen achter de wolken vandaan pie- eigen panden bedacht. Zo komen onze leden,
ken, komen de studenten weer overal vandaan mocht er ooit brand zijn, veilig op straat uit. De
en wordt het pas echt duidelijk hoezeer Leiden aanvraag voor de bouwvergunning ligt nu bij de
een studentenstad is.
gemeente. Wij hopen dat deze zo snel mogelijk
ingewilligd wordt, zodat wij binnenkort al onze
Op SSR is de lente ook merkbaar. De leden zijn mooie ruimtes weer kunnen gebruiken en er ook
vrolijker, de eerste verbrande neuzen zijn al ge- geen leden meer buiten hoeven te wachten tot
signaleerd en de commissies voor de komende ze naar binnen mogen.
kennismakingstijd in augustus/september zijn
hard bezig met het voorbereidende werk. Voor- Verder wil ik deze gelegenheid aangrijpen om te
dat we in juni het reces ingaan, staan er nog een benadrukken dat we onze leden blijven herinneaantal grote activiteiten op de kalender. Zo is er ren aan het feit dat SSR midden in een woonin mei een feestweek speciaal voor de disputen wijk ligt. Er hangen overal briefjes dat mensen
en zal dit SSR-jaar worden afgesloten met een stil moeten zijn als ze naar buiten gaan. Graag
groot feest. In het reces zal er vooral veel geklust horen we het als u toch overmatige overlast blijft
worden om het pand er weer helemaal goed uit houden en hier een keer over wil komen praten.
te laten zien voor de universitaire kennismakingsweek in augustus (de El-Cid week).
Tenslotte zijn wij ook online te bewonderen op
http://www.ssr-leiden.nl.
Dit wil niet zeggen dat het de hele winter maar Mocht u vragen of opmerkingen hebben over
saai was op SSR. In februari was de Open Week SSR dan kunt u mailen naar bestuur@ssr-leivan SSR. In deze week krijgen alle niet-leden de den.nl. U kunt natuurlijk ook gewoon bellen:
kans om nog een keer op SSR te komen kijken. 5120854.
Er waren een heleboel activiteiten georganiseerd
en het was een groot succes. Ook is het bestuur Simone de Geus, h.t. Praeses der SSR-Leiden
een weekje naar Egypte geweest en heeft het
bestuur van vorig jaar de vereniging op zijn kop
gezet. In april heeft de culturele commissie van
SSR een debat tussen vier kamerleden van de
SP, GroenLinks, PvdA en CDA georganiseerd
over het Onderwijsbeleid van de regering. Het
werd geleid door een van onze leden en ook dit
was een groot succes. Op 30 april was het weer
Koninginnedag. Vorig jaar was dat nogal in de
soep gelopen, omdat het toen de hele dag hard
regende. Dit jaar echter waren de weergoden
ons gezind en scheen het zonnetje. Er waren
verschillende activiteiten voor de kinderen uit de
buurt en het was uiteindelijk een erg geslaagde
dag.
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Handige en belangrijke telefoonnummers

Alarm
Brandweer
Politie
Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf
Servicepunt
dienst milieubeheer/wijkbeheer
bedrijfsafval/bestrating/grofvuil/
fietswrakken/huisvuilinzameling/
openbaar groen/reinigingscontrole

112
523 32 33
0900 8844

524 00 60
516 55 01
Leidse Welzijnsorganisatie LWO
Breestraat 117

Burgerzaken & belastingen

516 55 00

Dierenambulance

517 41 41

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn
Geluidshinder (en stankoverlast)
van bedrijven of industrie
Gevelreiniging
Graffiti meldlijn
Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
Dokterpost, spoed/avond
17.00 – 08.00
GGD
LUMC

Hulp
Kindertelefoon
Korrelatie
Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp

566 16 00
516 75 60

532 28 78

0800 0432
0900 1450
5163250
0900 0101
5258797
5168168

Ongediertebestrijding

516 55 01

Parkeren
Servicepunt Parkeren & Verkeer

516 55 03

Politie
Discriminatie, meldpunt

0900 8844
512 09 03

Riolering en Waterbeheer
Klachten/vragen overdag
Buiten werktijd

516 55 01
516 75 90

Storingen
Elektriciteit, Nuon
Kabel, Casema
Telefoon, KPN

0800 1890
0800 1884
0800 0407

Bloemen, planten, geschenken en potterie

Bert Kulk

Levendaal 118, 2311 JN Leiden, 5132691

566 50 19
0900–5138039
516 33 33
526 91 11

www.boboudshoornmakelaardij.nl
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OP ZONDAGMIDDAG
6 JUNI
BENT U ALLEN
VANAF 12.30 UUR
VAN HARTE WELKOM
OP DE BUURTPICKNICK
IN HET PLANTSOEN.
Vul uw picknickmand, pak uw plaid en maak
kennis met uw buurt en zijn creatieve inwoners.

