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Van de voorzitter
Beste mede-buurtgenoten,
Afgelopen juni organiseerde het buurtcomité voor het eerst in haar bestaan een buurtpicknick:
het werd een groot succes. Ongeveer 120 buurtgenoten van de Utrechtse Veer tot het Plantsoen
kwamen naar de picknick in het Plantsoen en maakten onder het genot van lekkere drankjes en
een overheerlijk door Orlando aangeboden Surinaams buffet (nader) kennis met elkaar. Gezien
de vele positieve reacties tijdens en na afloop van de picknick zal het buurtcomité in de vroege
zomer van 2005 zeker weer zo’n gezellig buurtevenement organiseren!
In september heeft het buurtcomité afscheid genomen van 2 bestuursleden en 2 nieuwe leden
geïnstalleerd. Simone de Geus is opgevolgd door Boukje Veelders en Gerrie van Leeuwen vertrok wegens verhuizing naar een andere wijk en in haar plaats is Wendelien François gekomen.
Wellicht heeft u het zelf al geconstateerd: er is de laatste maanden een hoop bedrijvigheid in
onze buurt, verscheidene nieuwe bedrijven, winkels en restaurants in onze wijk hebben hun
deuren geopend. Er ontstaat een grote diversiteit van zeer uiteenlopende bedrijven in onze
directe woonomgeving, maak er gebruik van als u in december op pad gaat om uw Sinterklaas- en Kerstinkopen te doen! Voor alle (ook nieuwe) aanbieders in de wijk adviseren wij u de
verschillende advertenties aandachtig te lezen.

We hebben u eerder al bericht over de plannen van de Gemeente Leiden met betrekking tot
de herinrichting van (een deel van) de Hogewoerd. Na enkele inspraakrondes met bewoners
uit de directe omgeving, zal de uitvoering van de plannen spoedig tot concrete uitvoering gaan
leiden. Meer hier over leest u in deze uitgave van Het Hoogste Woerd.
Het buurtcomité heeft, zoals ook in voorgaande jaren, regelmatig deelgenomen aan verschillende overlegorganen met Gemeente Leiden, politie, andere buurtcomité‘s etc. Voor uw buurtcomité is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen
en activiteiten in onze wijk. Alleen op die manier kunnen wij de belangen van onze buurt goed
behartigen! Hebt u relevante informatie of vragen, schrijf of mail naar onze secretaris (adresgegevens: hieronder).
Tot slot: het nieuwe jaar komt alweer met rasse schreden nabij, noteer in uw (nieuwe) agenda
de datum voor onze Nieuwjaarsborrel: woensdag 12 januari 2005 om 20.30 uur bij SSR, Hogewoerd 108. U bent van harte welkom!
Namens het buurtcomité wens ik u heel fijne feestdagen !
Met vriendelijke groet,
Wolfgang Keller
Voorzitter Buurtcomité

Hoe bereikt u ons?

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

Righard Atsma
Penningmeester buurtcomité
Rijnstraat 7/7a
2311 NJ Leiden
5138336
righard.atsma@ams.rabobank.com

Wendelien François
Advertenties
4e Binnenvestgracht 44
2311 NV Leiden
06 28212477
wendelien@seisveld.com

Boukje Veelders
h.t. praeses der 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
Commissaris 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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SSR in de buurt
Beste buurtbewoners,

ing is van Leiden. Het aardbeienontbijt van
de volgende dag was ook druk bezocht, maar
liefst twintig kilo aardbeien werden gegeten.
Uiteraard waren er workshops, zoals Salsa en
Capoeira. Joost Zwagerman kwam vertellen en
eigen leden toonden hun talenten op het open
podium. Kortom, het was een succesvolle en
gezellige week.

Een nieuw collegejaar, een nieuw gezicht.
Zoals ieder jaar is het bestuur van studentenvereniging SSR-Leiden midden september
gewisseld. Daarom zal ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Boukje Veelders, ik volg Simone
de Geus op als praeses van SSR. Ik ben 21
jaar en derdejaars student Rechtsgeleerdheid
aan de Universiteit Leiden. Sinds september
heb ik plaats in het buurtcomité. Ik woon hier
zelf ook in de buurt op het Levendaal en ben
dus naast SSR ook op een andere manier
betrokken bij de buurt. Met mijn zes mede
bestuursgenoten hoop ik er een geweldig jaar
van te maken met de leden en natuurlijk met
de buurt. Wij zijn allemaal een jaar gestopt met
onze studie om SSR te besturen. Als praeses
ben ik de eindverantwoordelijke voor alles wat
er op SSR speelt. Tevens ben ik de assessor
extern. Dit houdt in dat ik het contact met de
Universiteit en andere verenigingen zowel
binnen als buiten Leiden onderhoud.

Na een werkweek en een kampweek volgden
de uitloopweken. Er waren bands, cabaretiers,
disputencontesten en natuurlijk de bestuurswissel. Het werden vier weken met iedere dag
speciale thema’s en activiteiten. De Hema deed
goede zaken in de lakenverkoop; het eindfeest
was een togafeest. Inmiddels is de verjaardag
van SSR al weer voorbij. De eerstejaars zijn
geïnaugureerd, er was een themamaaltijd en
natuurlijk de kinderbuurtdag (maar daarover
elders meer). Kortom: het collegejaar is van
start gegaan en SSR draait op volle toeren.
Wij kijken uit naar een geweldig bestuursjaar
en fijne contacten met de buurt.

In de vorige Hoogste Woerd meldde Simone
dat de aanvraag voor vergunning voor de bouw
van de nieuwe vluchtweg bij de gemeente
lag. Inmiddels is de vergunning binnen, de
vluchtweg gebouwd en ons pand weer volledig
geopend. Al enkele maanden genieten wij weer
van al onze ruimtes.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mij
mailen (praeses@ssr-leiden.nl) of bellen op
071-5120900.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van SSR-Leiden,
Boukje Veelders
h.t. Praeses

Naast een bestuurswissel is er uiteraard veel
meer gebeurd op SSR sinds de laatste buurtkrant die u heeft ontvangen. Allereerst was er
in de week van 16 tot en met 20 augustus de
introductieweek voor aankomend eerstejaars,
de EL CID-week. Deze week bleek in meerdere opzichten voor SSR een groot succes.
Niet alleen verliep de week voorspoedig, was
het weer redelijk en waren de acts leuk, ook
zijn 125 eerstejaars lid geworden van SSR.
Maandag ging de week ietwat regenachtig van
start op de Beestenmarkt. Gelukkig klaarde
het snel op en vonden al de eerste dag een
groot aantal verregende eerstejaars hun weg
naar SSR. Dinsdag was het voorzittersdebat
waarbij onze toenmalige praeses Simone aantoonde dat SSR de leukste studentenverenig-

Ook úw inbreng bij besteding wijkbudget van belang!
Op 28 oktober jl. heeft de Gemeente in een bijeenkomst met alle bij de Cultuur en Educatie
geregistreerde wijk- en buurtverenigingen informatie verschaft over de pilot Wijkgericht Werken
aan Beheer. Op dit moment beschikken alle 4 de stadsdelen over een zogenaamd vrij wijkbudget. Hiervan betaalt de wijkchef, in onze wijk is dat de heer R. Verdel, op aanvraag of naar
eigen inzicht extra (kleine) zaken aangaande fysiek beheer, bijvoorbeeld extra onkruid borstelen,
het schoonspuiten van wildplasplekken en hondenpoepbestrijding. Op dit moment beslist de
wijkchef over de besteding van dit budget dat direct ten goede komt aan de eigen omgeving.
De Gemeente Leiden wil de bewoners graag meer betrekken bij het (fysieke) beheer van de
eigen woonomgeving. Leiden is op dit moment al gesplitst in 10 districten. Tijdens de pilot, die in
2005 van start zal gaan, wordt per district door alle wijk- en buurtverenigingen die geregistreerd
zijn bij C&E óf met wie de Gemeente Leiden al jarenlang goed samenwerkt, een districtsraad
gevormd onder voorzitterschap van de wijkchef.
De Districtsraad heeft 2 functies:
1. een platform voor districtsoverleg;
2. het inspraak hebben bij en het verdelen van het vrije wijkbudget.
De districtsraad kan kiezen uit verschillende “niveaus” van inspraak.
A-Status: De districtsraad beslist over de besteding van het vrije wijkbudget in dat district.
B-Status: De districtsraad geeft alleen advies over de besteding van het vrije wijkbudget in dat
district.
C-Status: Het blijft zoals het nu is, d.w.z. de wijkchef bepaalt hoe het vrije wijkbudget wordt
besteed en informeert de districtsraad.
Uiteraard zijn er spelregels voor de besteding van het vrije wijkbudget, zoals bijvoorbeeld wie er
meedoen, waar het aan uitgegeven mag worden en hoeveel elk district krijgt. Zo is voor 2005
bepaald dat het totaalbudget € 200.000,- bedraagt. Dit betekent dat als dit bedrag gelijkelijk
over de districten verdeeld wordt, het te besteden bedrag per district € 20.000,- bedraagt. Het
is de bedoeling dat het op termijn om grotere budgetten zal gaan.
Inhoudelijk betekent dit dat het alleen gaat over fysiek beheer, dus over onderhoud en veiligheid.
Het beleid van de Gemeente ligt vast en slechts binnen die marge is er inspraak. Ook hier is het
de bedoeling dat via de districtsraad signalen van de burgers komen over het te voeren beleid,
die dan door de Gemeente kunnen worden opgepakt.
Uit de informatieavond bleek tijdens een eerste vrijblijvende inventarisatie dat vrijwel alle daar
aanwezige wijk- en buurtverenigingen opteren voor de B-status. Als ook wij voor de B-status
opteren, wordt echter wel een actievere bijdrage van de buurtbewoners verwacht. Dit zou
wat ons betreft kunnen betekenen dat er vaker een ledenvergadering wordt belegd. Op die
ledenvergaderingen wordt dan geïnventariseerd aan welke aandachtsgebieden u, als betrokken
buurtbewoner, de voorkeur geeft. Hoewel het in de pilot om een zeer gering bedrag gaat is op
zich natuurlijk elke extra inspraak winst.

Van links naar rechts staand: Joost, Margreet,
Nico, JP, Stijn en Emiel. Liggend: Boukje.
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Als u met betrekking tot het bovenstaande opmerkingen, vragen dan wel suggesties heeft, kunt
u uiteraard contact met ons opnemen. Onze adresgegevens staan voorin de buurtkrant vermeld.
Verder kunt u hierover ook met ons van gedachten wisselen tijdens de nieuwjaarsborrel en de
algemene ledenvergadering op 12 januari 2005 (zie achterkaft).
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Herinrichting Hogewoerd
gaan worden. De Gemeente gaat ervanuit dat
de volledige herinrichting in juli 2005 gereed
zal zijn. De bewoners hebben reeds een brief
ontvangen met daarin een plattegrond en
uitleg van de plannen van de Gemeente. Ook
is er maandagavond 15 november een informatieavond geweest waarin de plannen zijn
toegelicht. Tijdens deze avond werd door een
voorlichter van de Gemeente meegedeeld dat
er geen groenvoorzieningen op de Hogewoerd of de Rijnstraat mogelijk zijn (planten van
bomen) in verband met de zeer dichte bekabeling onder de grond en gebrek aan ruimte.

Na jaren aandacht vragen leek het vorig jaar
eindelijk te lukken; de Hogewoerd zou heringericht worden. De eerste indicaties gaven
aan dat er begonnen zou worden in de lente
en dat de gehele operatie in de zomer zou zijn
afgerond.
Helaas bleek deze zomer dat er nog niet begonnen was. Navraag leerde dat het gehele
project was uitgesteld wegens het ontbreken
van een stedenbouwkundig plan en geld. De
gemeente heeft vervolgens de herinrichting
van de Hogewoerd aangemerkt als een “fietsroute” verbetering waardoor uit een andere
bron subsidie mogelijk was. Vandaar dat binnenkort eindelijk begonnen kan worden met de
werkzaamheden.

Voor inlichtingen kan contact opgenomen
worden met mevrouw Van der Horst (0715165752).
Righard Atsma

De belangrijkste veranderingen zijn dat er nieuwe bestrating komt (straat, klinkers dikformaat;
stoep, klinkers walformaat) alsmede nieuwe
verlichting. In een eerdere enquête is namelijk
naar voren gekomen dat de bewoners van de
Hogewoerd last hebben van slingerende lichten als het hard waait. Deze lampen worden nu
vervangen door gevelbelichting van het type
“Leiden” die ook in de rest van de stad wordt
toegepast.

De kunstenaars Gijs Donker en Peter Willemse
schilderen het Plantsoen op een mooie herfstmiddag. Voor meer informatie: 5130586

Uit een gesprek met mevrouw Van der Horst
(sector stadsontwikkeling) komt naar voren
dat het project nu snel zal worden uitgevoerd,
omdat dat één van de voorwaarden voor de
subsidie is. In maart wordt gestart met de plannen op de Plantage, waarna stapsgewijs de
veranderingen richting binnenstad uitgevoerd
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Opvallend vaak liggen er opengereten vuilniszakken en voedselresten verspreid over
onze straten. Uiteraard omgeven door pikkende en krijsende meeuwen. Soms zo erg
dat je er niet langs durft te fietsen of te lopen
met je kinderwagen. Zijn het katten, honden
of ratten die de zakken openscheuren? Nee,
het zijn de meeuwen zelf! Hieronder een stukje
uit de website van de Gemeente Leiden en
geluidsoverlast.nl

markt kijken. Hoe goed er ook wordt schoongemaakt, er blijft altijd wel genoeg eetbaars
liggen. Andere boosdoeners zijn vuilniszakken
die te vroeg op straat worden gezet.’
Tips
Inwoners kunnen zelf iets doen aan de overlast.
Van der Sluis: ‘Mensen die nu last hebben van
meeuwen kunnen voor zichzelf maatregelen treffen om te voorkomen dat die overlast zich het
volgende broedseizoen weer voordoet. Dit kan
door de broedplaats buiten het broedseizoen
ontoegankelijk te maken zodat de meeuwen
gedwongen worden ergens hun heil te zoeken.
Moeilijk is dat niet, een paar gespannen draden
over de plek en de meeuwen hebben geen
gelegenheid meer zich te nestelen.’ Naast het
ontoegankelijk maken van de nesten kunnen
inwoners ook zorgen dat de meeuwen niet
genoeg te eten kunnen vinden. Van der Sluis:
‘Met name vuilniszakken die te vroeg op straat
worden gezet, vaak al de avond ervoor, zijn
voor meeuwen een makkelijke bron voor voedsel. Die laten zich echt niet wegjagen door
een plastic zak.’

Stijging
Sinds 1988 stijgt het aantal meeuwen in
Leiden. Oorzaak hiervan is de uitzetting van
de vos in het duingebied Meijendel dat jaar.
Omdat meeuwen daar hun nesten in het zand
bouwden, vormden ze een makkelijke prooi
voor de vossen. Een verhuizing van de meeuw
van het duin naar de stad was het gevolg.
Met name in het broedseizoen veroorzaken
de meeuwen veel overlast. Bij alles wat op
gevaar lijkt, krijsen de dieren om het hardst.
Naast het gekrijs bestaat de overlast ook uit
schijnaanvallen die de meeuwen uitvoeren om
aanvallers af te schrikken.
Luilekkerland
Frits van der Sluis, hoofd van de afdeling
Natuur- en Milieueducatie van de gemeente
Leiden, legt uit waarom de stad voor meeuwen
zo aantrekkelijk is: ‘Leiden
voldoet aan de twee basisvoorwaarden voor de perfecte broedplaats. Meeuwen
broeden van nature op rotsachtig gebied en een stad
als Leiden biedt daarmee
voldoende gelijkenis. Ga
maar na, overal daken en dakgoten om een nestje te bouwen.’ De tweede voorwaarde
is de hoeveelheid voedsel
die in een stad aanwezig is.
Van der Sluis: ‘De binnenstad is wat dat betreft luilekkerland voor die beesten. Ga
op zaterdag maar eens op de

Kortom: biedt uw vuilnis niet te vroeg aan en
geef de meeuwen geen eten. Dus ook geen
brood strooien vanuit uw dakraam!!!

De Telegraaf, 28 oktober 2004

Ook op het gebied van parkeren en rijrichting
veranderd er het een en ander. Zo verdwijnen
er enkele parkeerplaatsen aan de kant van de
Hooigracht om de doorstroming te verbeteren.
Daarentegen worden er in de Rijnstraat enkele
parkeerplaatsen gecreëerd waardoor het totale verlies drie parkeerplaatsen bedraagt. De
Rijnstraat wordt eenrichtingsverkeer, evenals
de brug over de Nieuwe Rijn (vanuit de Hogewoerd richting Herengracht).

Meeuwenoverlast
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Kinderverhaal: Geluk
Op een zomerse dag in juli zaten de kleine
Zwarte Pietjes braaf naar het bord te kijken
waar Meester Piet aardrijkskundeles stond te
geven. Het is natuurlijk van het grootste belang
dat Pieten de cadeautjes in de juiste schoen
stoppen. En als je niet weet waar een bepaalde plaats of waar een bepaalde straat ligt,
dan gaat er beslist wat mis. Boze tongen beweerden dat de Hoofdpiet ooit een grote sigaar
in de schoen had gestopt van een klein meisje
dat in Assen woonde in de Margrietstraat. De
oude meneer die om sigaren gevraagd had en
die in Ommen in de Margrietstraat woonde, zal
ook niet al te blij zijn geweest met de K3-cd die
hij de volgende morgen in zijn schoen vond.
Aardrijkskundeles dus. Meester Piet schudde
de boel wakker door aan zijn klas te vragen
waar Leiden ligt. “Weet ik niet, meester,” zei
Piedro. “Wie weet het dan wel?” vroeg Meester
Piet. “Ikke,” riep het jongste Zwarte Pietje dat
Pieter heette. “Vorig jaar ben ik er geweest.
Toen mocht ik met mijn vader mee. Ik zag in
een park papegaaien en schildpadden. Leiden
moet dus wel ergens in Afrika liggen.” De klas
lachte en Pieter keek beteuterd. “Nee, domme
jongen. Leiden ligt gewoon in Nederland in
Zuid-Holland. Maar je hebt wel goed onthouden
dat er papegaaien en schildpadden leven. Dat
heeft een heel bijzondere reden.

best een beetje huppen op de grond. En als
het moet dan red ik me ook wel in het water.
Maar als je vliegt, overzie je de wereld en dat
verruimt je blik. Voor mij is dat geluk.”
De dieren wilden per se weten wie het gelukkigst was. Samen kwamen ze er niet uit. Ze
besloten het aan Uil te vragen. Die wist altijd
alles. Schildpad, Haas en Papegaai gingen
naar het huis van Uil dat in een hoge boom aan
de waterkant stond. Aan de onderkant van de
boom hing een bord waarop stond:

ADVIESBUREAU UIL
Geopend: 9.00 - 17.00 uur
Lunch: 12.00 - 13.00 uur
PROBLEEM EERST IN DRIEVOUD INVULLEN OP FORMULIER!

Schildpad, Haas en Papegaai keken elkaar
aan. Zij konden geen van drieën lezen. Dat
bespaarde hun een boel rompslomp, want ze
vulden niets in drievoud in, maar riepen gewoon: “Uil! Ben je thuis?” Uil was thuis, want
het was kwart over 3. “Kan ik jullie helpen?”
vroeg hij vriendelijk. Schildpad nam het woord:
“We hebben een probleem. Wij zijn alledrie
ontzettend gelukkig. We zijn ervan overtuigd
dat wij het gelukkigste dier zijn. Ik omdat ik
kan zwemmen en kan lopen en nooit moe
wordt. Haas omdat hij het hardst kan rennen.
Papegaai omdat zij goed kan vliegen. Maar wie
van ons drieën is nu het gelukkigst?”

Een aantal jaar geleden was in de tropische
bossen van Afrika een klein groepje dieren bij
elkaar gekomen om te discussiëren over de
vraag wie het het beste met zichzelf getroffen had. “Ik ben het gelukkigste dier,” sprak
Schildpad. “Ik kan zwemmen, ik kan lopen en
ik word daar nooit moe van, want ik doe alles
traag en aandachtig. Geluk is genieten van het
moment.” “Dat is onzin,” riep Haas. “Ik kan best
zwemmen, maar dat doe ik niet, omdat ik er
geen lol in heb. Maar ik kan lopen als de beste.
Niemand die mij ooit voorbij holt. Als mijn pootjes met grote snelheid over het wegdek stuiven,
voel ik me intens gelukkig. Geluk is snelheid;
geluk is steeds iets nieuws tegenkomen op je
weg.” Papegaai keek de andere verbaasd aan.
“Vliegen, daar draait het om in het leven. Ik kan

Uil dacht diep na en sprak toen: “Wat is geluk?
Ga lopend, rennend of vliegend de wereld rond
en je weet het antwoord.” Schildpad, Haas en
Papegaai keken elkaar aan. “Goed plan,” zei
Haas. “Ik ren het hardst. Dus ik weet het eerste
het antwoord.” “Ha, ha,” lachte Papegaai, “je
onderschat mijn vliegkunst. Ik bekijk de wereld
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van boven en krijg dus een uitgebreider antwoord.” “Ach snelheid, hoogte,” mompelde
Schildpad, daar koop je niets voor. Ik neem de
tijd om het te ervaren.”

snel genoeg wegkomen. De eigenaar van de
Boot, die meneer Groenen heette, wilde een
eindje gaan varen. Gelukkig zag hij de bange
Schildpad niet die zich onder een bankje verstopt had. Meneer Groenen hield wel van een
beetje snelheid. Met een enorme snelheid voer
hij door de Singels. En Schildpad… vond het
geweldig! Wat vond hij het fantastisch om zich
met een dergelijke snelheid voort te bewegen.
Steeds kwam hij iets nieuws tegen. Zo gelukkig
had hij zich nog nooit gevoeld. Op dat moment
besloot hij om in de motorboot te blijven wonen.
Af en toe dacht hij bij zichzelf: “Zie je wel: ik
ben het gelukkigste dier.”

Papegaai vloog en bekeek de wereld van
boven. Soms daalde zij en zocht een rustplekje
in een boom. Op een dag kwam zij terecht in
Leiden, in het Plantsoen. Zij had voor zichzelf
een lekker maaltje bij elkaar gescharreld, had
lekker gegeten en was met een vol buikje op
een tak in een boom in slaap gesukkeld. Ze
merkte niet dat een meneer met een schepnetje haar naderde. “Hebbes!” riep de meneer
toen hij Papegaai gevangen had. “Eindelijk
gezelschap voor Jopie.” Papegaai werd wakker
op het moment dat ze bij Jopie, een mannetjespapegaai van ongekende schoonheid, in de
kooi werd gestopt. Het was liefde op het eerste
gezicht. Papegaai zat wel gevangen in een
kooitje en kon niet meer vliegen. Laat staan
dat zij nog de wereld van bovenaf kon bekijken. Haar uitzicht bestond uit tralies om haar
heen en een houten bodem onder haar. Maar
ze was gelukkiger dan ooit. Heel af en toe liet
haar baasje haar vrij. Dan vloog ze een rondje
door het Plantsoen en ging weer snel terug
naar haar Joop met wie ze al snel 10 kinderen
kreeg. Af en toe dacht ze bij zichzelf: “Zie je
wel: ik ben het gelukkigste dier.”

Arme Haas beleefde een naar avontuur. Hij
was in Leiden, toen hij het Levendaal overstak.
De automobilist kon hem niet meer ontwijken
en reed hem aan. Haas had twee gebroken
pootjes. Gelukkig ontfermde de automobilist
zich over hem en bracht hem naar dierenarts
Moens. Die lapte hem aardig op, maar hardlopen zou er toch echt niet meer bij zijn. De
automobilist, zijn vrouw en zoontjes waren
inmiddels zeer aan Haas gehecht geraakt.
Haas werd onderdeel van hun gezin, maar
kwam nauwelijks nog buiten. Vond hij dat erg?
Welnee! “Ik zie veel minder van de wereld. Ik
beweeg traag maar aandachtig. Zo gelukkig
ben ik nog nooit geweest. Zie je wel: ik ben het
gelukkigste dier.”

Schildpad haastte zich langzaam. Jaren achter
elkaar kroop hij over de wereld. Af en toe trok
hij zich terug in zijn schild, om na te denken.
Soms bleef hij een paar weken op dezelfde
plek. Elke minuut dat hij kroop voelde hij zich
zeer gelukkig. Op een dag kwam hij in Leiden
aan in het Plantsoen.
Wie zag hij daar net vliegen? Papegaai! “Wat
doe jij hier?” vroeg Schildpad. Papegaai legde
Schildpad uit dat zij hier nu woonde. “Blijf hier
ook een tijdje,” zei Papegaai. In het Plantsoen
ligt een motorboot. Daar zou je lekker in kunnen
slapen. Schildpad vond dat een prima idee.
Net nadat hij zich op de boot geïnstalleerd
had, kwam de eigenaar van de boot eraan.
“Help!” riep Schildpad. Hij kon natuurlijk nooit

De pietenklas klapte. “Mooi verhaal, meester
Piet!” De schooldag was afgelopen en de pietjes gingen naar huis. Pieter dacht bij zichzelf:
“Vrij zijn van school; dat is pas geluk!”
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Muurgedicht nummer 95
Afgelopen september zijn in onze wijk twee gedichten uit de serie van 101 muurgedichten van
Stichting tegen-beeld verschenen. Het gedicht ‘Ode to Joy’ van de Nigeriaan Chris Abani aan het
Levendaal, hoek Geregracht en daar tegenover ‘De aarde danst op haar wolken’ een gedicht
van Hugo Claus. Over dit gedicht hieronder meer.

Achtergrond
Naar aanleiding van Hugo Claus’ vijfenzeventigste verjaardag verscheen in het Antiquariaat De
Slegte te Antwerpen de dichtbundel ‘Flagrant’, met negen nieuwe gedichten van Hugo Claus.
tegen-beeld had voor deze locatie aan de Geregracht (de architect heeft de gevel er speciaal
op ontworpen) al lang een gedicht van Hugo Claus op het oog. Slechts een week voordat Jan
Willem Bruins zou beginnen te schilderen ontdekte hij dit nieuwe gedicht bij De Slegte. Als letter
gebruikte Jan Willem een iets eigen variant op een typemachineletter.
De omlijsting van het gedicht doet denken aan een tv-scherm. Die indruk wordt versterkt door de
knopjes rechtsonder, waarin de bekende signaturen van Jan Willem Bruins en Ben Walenkamp
vallen te ontdekken met als extraatje een rood lampje voor de stand-by stand.

Recensie Plantsoentheater: ‘Eef en Ad op oorlogspad’
Regie & concept Bart Vieveen
Spel: Erik Siebel en Sheila Lever
Gezien: 27/10 Herengracht, Leiden
Recensie van Adri Lensen
Als de gasten van Eef &
Ad het prachtige pand op
de Heren gracht betreden
heerst er een opgewonden
stemming. Sommige mannen
weten van niets, zijn door hun
vrouwen meegesleept voor
een avondje theater. Eef &
en Ad ontvangen hun gasten, bieden ze een drankje
aan en al spoedig voel je je
opgenomen in de huiselijke
sfeer van een verjaardagsfeestje. Sommige gasten
krijgen sterk het gevoel dat
ze zich moeten voorstellen,
het is ook erg intiem om in de
woonkamer van vreemden te
worden ontvangen voor een
feestje, zelfs als je weet dat
Foto: Dick Hogewoning / Leidsch Dagblad, 28 september 2004
het om theater gaat. En dat
is het, puur theater. Onbevangen moet je kijken naar dit stuk, iedere vergelijking vergeten. Hier
staan twee acteurs midden in een kamer met gasten en zij laten hun kwetsbaarheid zien. Bart
Vieveen is erin geslaagd om het meesterwerk van Albee om te werken naar een oer-Hollandse
huiskamerversie. Wij, de figuranten zijn getuigen van een uitgeblust huwelijk, van het leed dat
zich heeft vastgeroest door kinderloosheid, onvervulde ambities en verschil in leeftijd. Na het
zien van vijf voorstellingen zie ik het verbale geweld steeds heftiger worden. Lever en Siebel
maken elkaar af tot het bot en dat is voelbaar bij het publiek. Wij zijn voyeurs, wij zouden hier
niet moeten zitten, dit is een familiedrama. Het keurige feestje, de keurige ambiance kan niet
voorkomen dat de avond op een verschrikkelijke manier uit de hand loopt. De verwijten die dit
echtpaar elkaar toegooien is voor de gasten bijna voelbaar. Als de bel gaat voelen enige “gasten”
zich aangesproken open te doen. Toch doen ze het niet. Je kunt onmogelijk weg uit de kamer, je
wilt niets missen. Dat maakt het spel zo fantastisch, je kunt niets missen, je wordt meegezogen
in de ellende van dit pathetische echtpaar. Hun strijd is ook onze strijd. Wij blijven tot het einde.

In 2005 zal het muurgedichtenproject worden afgesloten met gedicht nummer 101. Tevens verschijnt deel 2 van de bundel ‘Dicht op de muur, gedichten in Leiden’ en in juni zullen alle 101
gedichten tijdens de openlucht poëziemanifestatie aan de Nieuwe Rijn in hun oorspronkelijke
taal worden voorgedragen en/ of gezongen.
Met dank aan Ed Visser voor foto en tekst. Zie ook: www.muurgedichten.nl
12
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Uitslag De Van Campen-kaart Prijsvraag

Buurtpicknick juni 2004: een impressie

In het vorige nummer van Het Hoogste Woerd stond een afbeelding van De Van Campen-kaart
uit 1899. De vraag aan de lezers was, wat het omrande gedeelte van deze kaart was en wat
zich hier rond 1899 bevond.
We kregen de volgende dag al een uitgebreide reactie van de heer W.J.B. Ziegelaar. “Mijn
ouders verhuisden in 1940 van de Oude Singel naar het Utrechtseveer 12. Ik was toen 12 jaar
en de oudste van vijf kinderen. Uiteraard struinden wij, de jongens, destijds de hele, nieuwe
omgeving af.
Later verdiepte ik mij nogal intensief in de geschiedenis van onze stad. Het was voor mij dan
ook een koud kunstje om het kaartgedeelte in “Het Hoogste Woerd” van mei jl. te herkennen.
Het omrande gedeelte van deze kaart ligt aan het Utrechtse Veer tussen de Rijnstraat en de
Veerstraat.
De open plek is er mijns inziens altijd geweest. (Zie de stadskaart van Van Hagen uit 1670 na
de uitbreiding van de stad van 1659). Aan de straatkant bevindt zich een soort “theehuisje” dat
oorspronkelijk los stond. (Zie de stadskaart van W.A. Van Campen van 1850).
Nu ga ik wat gokken. Ik veronderstel dat dit “theehuisje” behoorde bij het grote pand aan de
Hogewoerd. Als dit zo is, zal de open ruimte op de kaart oorspronkelijk wel een tuin achter dit
pand zijn geweest.”
De heer J. Gijsman stuurde een paar dagen later de volgende mail:
“De theekoepel aan de Utrechtse Veer staat reeds op de kaart van 1675. De gronden werden
verkocht bij de stadsuitbreiding van 1659. Toen was het nog een tuinderij en een warmoesland.
Gezien de theekoepel zal het lang een woonhuis zijn geweest. In 1870 woonde in dit pand op
Hogewoerd 144 I. van Wensen, firmant van de Katoenmaatschappij, voorheen De Heyder &
Co. Later was het het Venduhuis der notarissen waar behalve huizen ook regelmatig allerhande
spullen werden geveild. In 1988 is het aangekocht door de SLS die er 24 woonheden in aanbracht. Zij dateren het woonhuis aan de Hogewoerd op de 2e helft 18e eeuw. Maar wie er in
1899 woonde is mij niet bekend, mogelijk nog I. van Wensen.”
De eigenaren van deze bijzondere kaart, John Steegh en Harrie Teunissen, zijn onder de indruk
van de precisie van de antwoorden. De inzenders blijken nog veel meer te weten van de omrande
plek dan zij. De heren Ziegelaar en Gijsman zijn het in hoofdzaak met elkaar eens en hebben
er veel werk van gemaakt. Reden om aan beide heren de prijs te overhandigen: een geplastificeerde bonnenkaart van Leiden, die dateert van 1913 en gebruikt kan worden als placemat.
Op de nieuwjaarsborrel op 12 januari 2005 bij SSR worden de prijzen uitgereikt.
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Het Plantsoentheater presenteert: ‘TUIG’
Geschreven door Jean-Claude Grunberg in
1976
Vertaald en bewerkt door toneelschrijver/dramaturg Rob Scholten.

zwijgende bezoek bent van het echtpaar, dat
zich omsingeld voelt door buitenlanders.
Spel: Sheila Lever en Ad van Kempen
Regie: Ad van Kempen/ Vertaling: Rob Scholten

Na Kwelling 1 en 2, Open Huwelijk, Anna en de
Wolvenman en Eef en Ad op oorlogspad (zie
de recensie op pag. 13) verschijnt volgend jaar
de vijfde productie van het Plantsoentheater:
TUIG is een wrange komedie over vreemdelingenhaat en is helaas onderwerp van alle
tijden en volkeren. Het stuk lijkt ieder jaar actueler. Reden om het te spelen, vooral in een
geloofwaardige setting als de huiskamer van
het Plantsoentheater.

Bij onze vorige voorstellingen vormden zich
“cultuurclubjes”, mensen die vooraf met elkaar
gaan eten en na afloop een drankje blijven
drinken. We spelen daarop in en hebben afspraken gemaakt met traiteur Wim van der
Ziel, die een paar panden verderop woont.
Onze theaterbezoekers kunnen genieten
van een diner in de woonkamer van Wim en
lopen vervolgens naar de woonkamer van het
Plantsoentheater om de voorstelling te gaan
zien. Kortom een spannende en inspirerende
samenwerking, die “bijzondere vruchten” kan
gaan afwerpen.
Het Plantsoentheater verheugt zich hierop en
zal u te zijner tijd een arrangement aanbieden.
U hoort nog van ons!!!!

TUIG laat vlijmscherp zien wat er kan gebeuren
in een land dat volstroomt met vreemdelingen,
terwijl de regering niet in staat is de immer aanwezige angst voor het vreemde te verwoorden
en vervolgens te beantwoorden met de uiteenzetting van een helder beleid. Dan verliest het
volk zijn geduld, slaat angst om in woede en de
jacht op een schuldige wordt geopend.

Periode: 29 maart t/m 6 mei 2005,
5 avonden per week.
Reserveren: 0648151584 of
plantsoentheater@planet.nl

TUIG gaat over een echtpaar, dat zich door
angst gedreven volkomen racistisch laat gaan.
Je hebt het idee, als toeschouwer, dat je het

De kinderbuurtdag op SSR
Johoho and a bottle of ranja. Het thema van de
kinderbuurtdag laat zich makkelijk raden. Het
was een piratenfeest waarbij een haai, snoep
en ranja niet ontbraken. Zaterdag 23 oktober
renden zo’n twintig kinderen variërend in leeftijd van vijf tot elf jaar door het pand van SSR.
De dag begon om één uur met cake versieren

werd afgesloten met een kinderdixo. Vooral
het nummer ‘Dragostea din tei’ van de band
O-zone was zeer populair. Mede dankzij de
bijdrage van het buurtcomité, werd het een
leuke middag voor zowel de kinderen als voor
de Diescommissie. Wij hopen volgend weer op
en ranja drinken. Nadat iedereen zich vol en
enigszins misselijk had gegeten aan cake,
slagroom en dummies konden de kinderen
zich laten schminken. Sommigen kozen voor
ooglapjes en stoppels terwijl anderen liever

Oproepjes
Hondenoppas gezocht!
Wie zou er af en toe een dag op mijn hond (zie foto) willen
passen? Hij heet Pim, is 11 jaar, lief, vrolijk en komisch, maar
kan niet goed alleen zijn. Hij is heel gehoorzaam, rustig en lief
voor kinderen. Ik ben op zoek naar iemand die overdag veel
thuis is en waar ik hem af en toe kan brengen voor een dag of
dagdeel (meestal doordeweeks), liefst in onze wijk, omgeving
Plantsoen. Ik kan maximaal 5 euro voor een hele dag of 2,50
euro voor een dagdeel betalen.
Simone de Jong 06 - 242 1 65 47
Gevraagd: Stalling voor scootmobiel!
Gezocht een stalling in de buurt van de Hogewoerd/Rijnstraat
voor een scootmobiel van een oudere dame. Uiteraard tegen
betaling.
Pien Lambermont 5123398
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een papegaai wilden zijn. Op het programma
stond verder een vossenjacht. In het pand
waren allerlei opdrachten, waarbij de kinderen
opgeleid werden tot piraat. Kapitein Bonkepoot
kreeg zijn schat terug. Hierna waren wij toe aan
een rustmoment: tijd voor een piratenfilm! De
kinderen hebben heel veel mooie kleurplaten
gemaakt. De Diescommissie had een moeilijke
keuze in het zoeken van een winnaar. De dag
17

Nieuwe bedrijven in de wijk
Aan de Hogewoerd zijn
de afgelopen maanden
nieuwe winkels geopend,
bestaande verhuisd en
andere uitgebreid. Van
Manen aan Tafel bijvoorbeeld heeft er een filiaal
bij en Casa Blanka is
verhuisd naar nummer
4. Ook zijn er een aantal
geheel nieuwe bedrijven
zoals Ink Refill (zie het
artikel op de volgende
pagina) en DUNK: sinds
oktober gevestigd op
Hogewoerd 75.

In de vorige Hoogste Woerd stond de verkeerde winkel gefotografeerd, maar op deze foto ziet u
‘Fladder en Beer’, de nieuwe kinderkledingzaak op Hogewoerd 64. De winkel dankt haar naam
aan het eigenwijze kleine meisje Fladder en haar stoere maatje Beer, de inspiratiebron voor de
ontwerpsters. De kleding wordt in eigen atelier ontworpen en gemaakt.
Uitgangspunt is dat kinderen de kleding mooi vinden en graag willen dragen. Het assortiment
wordt aangevuld met producten van anderen, die ook met liefde ‘iets’ maken dat kinderen
aanspreekt. Ook kan je hier terecht voor workshop om zelf kinderkleding te leren maken.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Bij DUNK vind je sieraden, tassen, uniek
beschilderde zijden shawls, keramiek, designartikelen en kunst. Eigen ontwerpen zoals
de leren tassen van DUNK, maar ook werk
van in diverse musea vertegen woordigde
designers zoals Susan Bijl (The New Shoppingbag), Samira Boon (Furoshiki shiki, een
vinyl vouwtas in allerlei kleuren), Hester Philine
Dekker (tasjes van wol en vilt en bijzondere
Delfts blauwe en rode kussentjes), de recycle
tassen van TenT die onder andere van oude
tenten worden gemaakt. Exclusief bij DUNK de
laatste ontwerpen van Moira Whyte. Zij past de
verrassende mogelijkheden van de allerlaatste
druktechnieken toe op zijden kussens. Verder
verkoopt DUNK de bekende Paperbags en
Paperfiles van Goods (onder andere prullenbakken van gerecyclede billboardposters) en
de Prêt-a-Porter van Anouck die het dragen
van (vele) zware plastic tasjes vergemakkelijkt.
Ook uniek is de nieuwe kerstcollectie sieraden
ontworpen door mede-eigenaresse Reinhilde
van der Klugt. Kortom, voor iets bijzonders voor
jezelf of voor iemand anders kun je dinsdag t/m
vrijdag van 11.00 tot 17.30 uur en zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur scoren bij DUNK.
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Wellicht nog een leuke eettip nadat u al uw Sinterklaas- en Kerstinkopen gedaan heeft: In de
Kraaierstraat 36 vindt u Turks restaurant Bosporus. Uw buurtcomité heeft er onlangs lekker
gegeten.
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Leidsch Dagblad, 3 juli 2004

De buurt in het nieuws

Leidsch Dagblad, 27 oktober 2004

Leidsch Dagblad, 29 september 2004
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De Gemeente Leiden werkt aan een schone leefomgeving
Rommel op straat is geen prettig gezicht:
zwerfvuil bij de wijkcontainer, hondenpoep en
fietswrakken kunnen het straatbeeld vervuilen.
Ook graffiti of fout geparkeerde auto’s leiden
soms tot ergernis. De Gemeente Leiden probeert op allerlei manieren deze overlast terug
te dringen en de stad schoon en opgeruimd te
krijgen en te houden. De Leidse Afvalregels
zijn vastgesteld waarin staat vermeld hoe en
waar het afval kan worden aangeboden. Graffiti
en hondenpoep worden in speciale projecten
aangepakt. Bovendien wordt strenger gecontroleerd op vervuiling en overtreding van de
regels. En er gebeurt nog meer…

Witte weekblad, week 43/744

Nieuwe wegsleepregeling
Sinds juli is er een nieuwe wegsleepregeling
van kracht. Dit betekent dat de gemeente meer
mogelijkheden heeft om foutgeparkeerde auto’s
weg te slepen. Vroeger mocht alleen gesleept
worden als de veiligheid in gevaar kwam of de
doorgang van het verkeer ernstig werd belemmerd. Nu kan de Gemeente ook slepen om
wegen of weggedeelten vrij te houden, zoals
taxistandplaatsen, gehandicaptenplaatsen,
laad- en losplaatsen en voetgangersgebieden.
Met name hinderlijk of gevaarlijk geparkeerde
voertuigen lopen de kans om weggesleept te
worden. De kosten voor het wegslepen worden
verhaald op de overtreder en lopen al gauw op
tot zo’n € 250,=. Het is dus niet alleen lastig
als je auto wordt weggesleept, maar ook erg
kostbaar.

Fietswrakken
Deze zomer is de gemeente gestart met het
verwijderen van fietswrakken. De medewerkers van Stadstoezicht zijn begonnen in het
centrum van de stad en hebben alle fietsen
die er verwaarloosd uitzagen en écht niet meer
konden rijden, verwijderd. Dit is in twee fases
gebeurd: eerst zijn de fietsen gelabeld met
de mededeling dat ze over een week zouden
worden verwijderd. Tijdens de tweede ronde
zijn de gelabelde fietsen meegenomen. Om
eigenaren toch nog de kans te geven hun
fiets op te komen halen, zijn de fietswrakken
twee weken bewaard en vervolgens aan een
goed doel geschonken. Het plan is om deze
wrakkenactie elke maand te herhalen.

Vuilniszakken
Het verkeerd aanbieden van huishoudelijk
afval wordt streng gecontroleerd en beboet.
Medewerkers van de Reinigingscontrole zijn in
de hele stad actief om het aanbieden van afval
te controleren. Als ze vuilniszakken vinden
die op een verkeerde plek, manier of tijdstip
worden aangeboden, proberen ze de eigenaar
te achterhalen. Voorheen werd per overtreding
een boete van € 97 uitgeschreven, nu moet
per vuilniszak € 97 worden betaald. Dus bij
vier vuilniszakken moet de vervuiler al 4 x € 97
= € 388 betalen; dat is pas echt weggegooid
geld! Hiermee hoopt de gemeente het verkeerd
aanbieden van huishoudelijk afval nog verder
te ontmoedigen en zo de stad opgeruimd en
schoon te houden.
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De metamorfose van de Dekamarkt
Het zal niemand zijn ontgaan dat ‘onze’ Dekamarkt is verbouwd. Vooral de eerste dagen is
het lastig oriënteren. Waar zijn de kruidenzakjes en waar liggen de eieren? Waarom doet
een supermarkt dit eigenlijk? Een gesprek met
bedrijfsleider Roodvoets:
De Supermarkt
“Dekamarkt is een zelfstandige supermarkt
met 85 filialen van Den Helder tot ‑ het meest
zuidelijk - Leiden en sinds kort ook in Apeldoorn,
Arnhem en Almelo. Zo’n 60 jaar geleden begint
Dirk Kat een kruidenierszaak in Velzen-Noord
en vanaf de jaren 50 groeide de zaak uit tot
een supermarkt. De huidige keten is nog steeds
een familiebedrijf. De marktpositie van Dekamarkt bevindt zich in het midden; dus tussen
de prijsbrekers en de dure supermarkten in.
Dekamarkt heeft altijd ‘feeling’ met de vloer
gehouden. Het doel van de supermarktketen
is: goede kwaliteit voor een redelijke prijs. Met
mond tot mond reclame als belangrijk middel. “
“In 1986 is de Codi aan het Levendaal vervangen door een middelgrote vestiging van Dekamarkt. Sinds de vorige verbouwing in ’98 is
de winkel van 8 tot 8 open. Het is echt een
stadswinkel: iedere dag en de hele dag door
is het er druk. Dit komt met name door de
studenten uit de buurt die voor iedere maaltijd
apart binnenkomen. “

De verbouwing
“Voor iedere verbouwing is een reden, de
apparatuur (de kassa’s of de koeling) is verouderd of het pand moet bijvoorbeeld worden
geschilderd. Dit jaar zijn de regels voor slijterijen versoepeld; er is geen aparte ingang meer
nodig. Reden voor een verbouwing! De slijterij
is nu ín de supermarkt geïntegreerd en hierdoor
laagdrempelig en klantvriendelijker. De slijterij
komt als het ware uit de taboesfeer. Op dit
moment is het nog te vroeg om een mogelijke
omzetverhoging te constateren.”
“En ga je schuiven met het één, dan verplaatst
ook het ander…de hele winkel is verder naar
voren gekomen, de verkoopvloer is groter,
er wordt weer rechtsom gewinkeld en in de
parkeergarage komen meer fietsenrekken.
De winkelpaden lijken breder, maar dat is
gezichtsbedrog, ze zijn onderbroken, dat oogt
ruimer. De nieuwe indeling is even wennen,
maar alle productgroepen staan nog altijd, op
een logische volgorde, bij elkaar.”
Tot slot laat Roodvoets weten dat hij trots is
op de vleesafdeling, zowel op de kwaliteit als
de stijgende omzet van het vlees. “Dekamarkt
werkt met één van de modernste slagerijen van
Nederland en beschikt zelfs over een eigen
veestapel. In de zeven jaren dat ik hier werk,
heb ik maar twee of drie klachten gekregen en
dat in een winkel waar per week tienduizend
klanten komen. Kortom Dekamarkt Leiden is
een leuk filiaal.”

Levendaal 136-138, 2311 JP Leiden, 53112691

SEISVELD
TIMMER- & ONDERHOUDSWERK

06-20800457

DUNK
SIERADEN SHAWLS TASSEN KERAMIEK DESIGNARTIKELEN
KUNST CURSUSSEN EN WORKSHOPS
HOGEWOERD 75 2311 HG LEIDEN 071-5665648

Hogewoerd 21 / 2311 HE Leiden
Nu ook op nummer 12!

WWW.DUNKONTWERPEN.NL

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

info@dunkontwerpen.nl

Cave Grand Cru
Voor de echte
wijnliefhebber
Hogewoerd 132
5122354
Geopend:
donderdag: 14:00 - 18:00
vrijdag:
10:00 - 18:00
zaterdag:
10:00 - 17:00

SER VIES E N B E S TE K

VAN MANEN AAN TAFEL

Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten
High-tea’s
Soiree’s
Diners
Lunchgerechten
Delicatessen Kaasspecialiteiten
Hogewoerd 79
2311 HG Leiden
Tel 071-5120608
www.winkelstadinbeeld.nl

Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Brandweer
Politie

Hulp
Kindertelefoon
Korrelatie
Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp

112
523 32 33
0900 8844

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf
524 00 60
Servicepunt
516 55 01
dienst milieu- en wijkbeheer
bedrijfsafval/bestrating/grofvuil/
fietswrakken/huisvuilinzameling/
openbaar groen/reinigingscontrole
ongediertebestrijding
Burgerzaken & belastingen
Dierenambulance
Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn
Geluidshinder (en stankoverlast)
van bedrijven of industrie
Gevelreiniging
Graffiti meldlijn

Leids Welzijnsorganisatie LWO
Breestraat 117

BLOEM WATERSPORT
0800 0432
0900 1450
516 32 50
0900 0101
525 87 97
516 81 68

Politie
Discriminatie, meldpunt

Foto Ad Schotman

Storingen
Elektriciteit, Nuon
Kabel, Casema
Telefoon, KPN

532 28 78

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
566 50 19
Dokterpost, spoed/avond 0900 – 513 80 39
17:00 tot 08:00 uur
GGD
516 33 33
LUMC
526 91 11

Inbrengen van kleding uitsluitend op dinsdag en
woensdag, anders op afspraak.

1 uur fotoservice kleinbeeld en
APS

Riolering en Waterbeheer
Klachten/vragen overdag
Buiten werktijd

566 16 00
516 75 60

Gesloten
9:00 t/m 16:00
10:00 t/m 16:00

Parkeren
Parkeren: Servicepunt Parkeren & Verkeer
516 55 03

516 55 00
5174141

Geopend:
Maandag
Dins - vrij
Zaterdag

0900 8844
512 09 03
516 55 01
516 75 90

Levendaal 125

Leiden
071-5149853
www.fotoadschotman.nl
Het adres voor foto/video/digitaal

0800 1890
0800 1884
0800 0407

Geen zin om te koken?
Kom gezellig eten in de Bosporus.

Turkse specialiteiten en pizza’s.
Ook afhalen.
Restaurant Bosporus
Kraaierstraat 36
2311 NS Leiden
071 - 5144514
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VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN
HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620

HET BUURTCOMITE
NODIGT U VAN HARTE
UIT VOOR DE

NIEUWJAARSBORREL
Deze wordt voorafgegaan door
de Algemene Leden Vergadering van de
buurtvereniging Hogewoerd e.o.

12 JANUARI 2005
20:30 UUR
SSR (HOGEWOERD 108)

