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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,
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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.

De†Koren-Aar
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Wo†9.30†ñ†18.00
Do†9.30†ñ†18.00
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Dus†bloemen†of†planten†kopen,
†eerst†naar†De†KOREN-AAR†lopen
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Van de voorzitter
Beste mede-buurtgenoten,
Op 12 januari 2005 organiseerde het buurtcomité de jaarlijkse ledenvergadering en
nieuwjaarsborrel. De vergadering begon met de vertoning van een oude film uit de 70er jaren,
opgenomen in onze wijk. Het werd een gezellige avond met een hoge opkomst van ca. 40
buurtbewoners! Een verslag van die avond (de ALV en financieel jaarverslag) kunt u vinden in deze
uitgave van de buurtkrant.
Zoals u al gemerkt hebt is de herinrichting van de Hogewoerd, Plantage en omgeving voortvarend
gestart en inmiddels flink gevorderd. Onze buurt wordt dankzij deze ingreep nog mooier en
aangenamer om te wonen dan al het geval was. Een welgemeend compliment aan de gemeente
is hier op zijn plaats.
Sinds kort heeft onze buurt een nieuwe wijkagent: het buurtcomité heet Willem van Vliet van harte
welkom. De heer Van Vliet is bereikbaar via telefoonnummer 071-5258604. Naast dit nummer is
het wellicht handig voor u om het telefoonnummer van de buurtbemiddeling te noteren: 06-52637119.
Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact opnemen met leden van het bestuur indien u vragen of
opmerkingen hebt over zaken die onze buurt aangaan. Uw buurtcomité is en blijft graag op de
hoogte van relevante ontwikkelingen, dit is van belang voor onze contacten met de gemeente,
politie, andere buurtverenigingen, etc.
In onze buurtkrant zullen we in de toekomst meer aandacht besteden aan de rijke historie van onze
buurt. In dit kader zal in elke uitgave ook een prijsvraag te vinden zijn. Wij roepen buurtbewoners
op om interessante historische feiten schriftelijk door te geven aan onze redactie. Wij zijn bij voorbaat
dankbaar voor ingezonden stukken over dit onderwerp!

Hoe bereikt u ons?

Wolfgang Keller
Voorzitter buurtcomité
Plantage 2
2311 JC Leiden
5131182
06 53 25 86 24
wolfgang.keller@wolmail.nl

Righard Atsma
Penningmeester buurtcomité
Rijnstraat 7/7a
2311 NJ Leiden
513 83 36
righard.atsma@ams.rabobank.com

Jacowies Surie
Secretaris / redactie buurtkrant
Hogewoerd 158c
2311 HW Leiden
512 17 56
buurtkrant@jskunstprojecten.nl
www.jskunstprojecten.nl

Peter Horree
Commissaris evenementen
Rijnstraat 1
2311 NJ Leiden
513 38 82
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Tot slot nodigt het bestuur u van harte uit voor de BUURT-PICKNICK die voor de tweede keer
georganiseerd zal worden in het PLANTSOEN (nabij de vogelkooi) op ZONDAG 12 JUNI vanaf
14.00 uur. Neem hapjes, drankjes, spelletjes en muziekinstrumenten mee, we gaan er net als
afgelopen jaar een heel gezellige middag van maken. Het buurtcomité zal zorgen voor een heerlijk
buffet en een koel biertje uit de tap.
Met vriendelijke groet,
Wolfgang Keller
Voorzitter Buurtcomité
Hogewoerd e.o.

Barbara van Dam-Keuken
Plantsoen 33a
2311 KG Leiden
513 44 25
b.vandam@declercq.com

Boukje Veelders
h.t. praeses der SSR-Leiden
Hogewoerd 108
2311 HT Leiden
512 08 54
praeses@ssr-leiden.nl

Wendelien François
Advertenties
4e Binnenvestgracht 44
2311 NV Leiden
06 28 21 24 77
wendelien@seisveld.com

Hillie Hallink
Redactie buurtkrant
Tevelingshof 14
2311 NG Leiden
512 78 75
h.hallink@planet.nl

Guido Priemus
Kraaierstraat 38
2311 NS Leiden
512 45 47
06 54 60 05 13
info@priemus.nl

Ria Vreeburg-Molkenboer
redactie buurtkrant
Hogewoerd 123
2311 HK Leiden
514 61 04
bvrria@euronet.nl
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Algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel
12 januari 2005
Traditioneel organiseert uw buurtcomité begin
januari een nieuwjaarsborrel en wordt op
diezelfde avond de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze is, net als de
borrel, voor ALLE INWONERS van de Hogewoerd en omgeving. Dit jaar hadden ruim dertig
buurtgenoten aan de uitnodiging gehoor
gegeven. Vooraf aan de vergadering werd een
door oud-voorzitter Joop Gijsman meegebrachte video vertoond uit 1981. Beelden uit
onze wijk van leegstaande fabrieken en winkelpandjes en rommelige steegjes en straatjes.
Ontzettend leuk om te zien dat de buurt in al die
jaren een heel stuk is opgeknapt. Gebleven is
de parkeerproblematiek en de niet altijd even
aangename fietsroute door de Hogewoerd. Na
afloop van de video opent huidige voorzitter
Wolfgang de vergadering. Hij stelt de nieuwe
bestuursleden Hillie, Boukje en Wendelien voor
en bedankt de wegens verhuizing afgetreden
Gerrie voor haar enthousiaste bijdragen van de
afgelopen jaren. Ria Vreeburg geeft aan dat ze
graag weer in de redactie van de buurtkrant wil!

Wolfgang Keller zit de algemene vergadering
voor met rechts van hem penningmeester
Righard Atsma en links van hem secretaris
Jacowies Surie.
- Wijkgericht werken: de binnenstad verdeelt is
in een aantal districtsraden verdeeld. Voor ieder
district is een vrij budget (voor ons district is dat
17.000 euro) beschikbaar. Wij zitten in een
district met de Pieters- en Academiewijk. De
districtsraad geeft advies over besteding van het
budget. Bijvoorbeeld voor straatmeubilair of
klimrekken. Het idee van de Pieters- en
Academiewijk is om de Garenmarkt op te
knappen met ons budget. Dit ligt niet binnen ons
gebied, maar het is wel een lelijke plek aan de
rand van onze buurt. Tenzij iemand een beter idee
heeft uiteraard. Het Plantsoen valt daarentegen
onder monumentenzorg en dus buiten deze
regeling. Joop Gijsman stelt voor om met ons
budget een tweede schommel aan te kopen bij
het speeltuintje aan de andere kant van de
singel!

De nieuwe bestuurleden worden voorgesteld:
(v.l.n.r.) Wendelien François, Hillie Hallink en
Boukje Veelders.

Wat staat het komende jaar verder op de
agenda:
- Gesprek met de Burgemeester: op 2 februari
komen de wijkvoorzitters bijeen om zich te
beraden over wat de burgemeester moet weten
over zijn stad. Het gesprek met Lenferink zal niet
gaan over milieu en beheerszaken, maar over
veiligheid, brandweer en politie;
- Buurtpicknick: op zondag 12 juni zal er weer
een picknickachtige activiteit in het Plantsoen
plaatsvinden.

De volgende zaken kwamen aan de orde:
- Herinrichting Hogewoerd: vanaf eind februari
aan de kant van de Plantage; doel is om eind
van de zomer klaar te zijn;
- de Buurtkrant verschijnt 2 x per jaar met dank
aan de redactie en de adverteerders;
- Het financieel jaarverslag 2004 zie elders in
deze buurtkrant;
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Dhr. Gijsman (uiterst links) en dhr. Ziegelaar (uiterst rechts) hebben de prijsvraag gewonnen en
krijgen als placemats te gebruiken delen van een oude kaart uitgereikt.

- Verder houdt het buurtcomité ogen en oren open
voor alles wat zich hier in de buurt afspeelt, we
zijn de spreekbuis tussen u en de gemeente, dus
laat u horen.

Prijsuitreiking:
De prijsvraag over de Van Campenkaart is
gewonnen Joop Gijsman en Dhr Ziegelaar.
Beiden hadden goed gezien dat het ging om een
theekoepel aan de Utrechtse Veer. Zij krijgen als
placemats te gebruiken geplastificeerde delen
van de kaart uitgereikt.

Rondvraag:
Een aantal bewoners laat weten problemen met
hun buren over parkeerplaatsen te hebben. Er
wordt gevraag of het buurtcomité kan bemiddelen. Verder komen problemen over
zwerfvuil (opengereten vuilniszakken) aan de
orde. Met klem wordt nog eens gevraagd de
vuilnis niet een dag te vroeg buiten te zetten. Het
idee om vuilnis op één centrale plek te
verzamelen wordt door bijna alle bewoners
afgekeurd.

Hierna wordt de vergadering afgesloten en
nodigt het Buurtcomité bestuur alle aanwezigen
uit om een drankje te komen drinken op de - sinds
kort weer toegankelijke - theezolder van SSR.
Dit is de ingekorte versie van de notulen. De
officiële notulen zijn bij de buurtsecretaris op
te vragen.
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Financieel jaarverslag 2004
Algemeen

kosten voor organisatie zijn eveneens bijna gelijk
aan vorig jaar. Hierin vallen, onder andere,
verzekeringskosten, kamer van koophandel en
vergaderkosten (incl. jaarvergadering). De
stijging van de post activiteiten wordt
voornamelijk veroorzaakt door het buurtfeest wat
in de zomer van 2004 is gehouden in het
plantsoen. Dit buurtfeest was, gekeken naar de
opkomst, een groot succes met meer dan 100
participanten. Dat de totale kosten voor dit feest
nog zo laag waren is te danken aan het feit dat
verschillende mensen hebben bijgedragen in de
vorm van natura (eten, drinken). Daarnaast
bestaat de post activiteiten uit de bijdrage
kinderdag. In tegenstelling tot vorig jaar is er dit
jaar geen bijdrage geweest voor het
plantsoentheater.

Het jaar 2004 is door Stichting Buurtcomité
Hogewoerd e.o. met een licht verlies afgesloten.
Dit verlies van EUR 29 is veroorzaakt door, ten
opzichte van de begroting, tegenvallende
advertentie inkomsten in het eerste halfjaar.
Tevens zijn er dit jaar kosten geweest voor de
organisatie van het Buurtfeest. Deze kosten zijn
maar gedeeltelijk gecompenseerd door hogere
subsidies van de gemeente.
Toelichting verlies en winstrekening
Aan de opbrengstenkant heeft de stichting dit
jaar EUR 380 meer subsidie ontvangen van de
gemeente. Dit betekend dat na twee jaar lagere
subsidies de stichting, ongeveer, weer op
hetzelfde niveau zit als drie jaar geleden.
Daarentegen zijn er in 2004 minder advertenties
verkocht voor in de buurtkrant (EUR 725 t.o.v.
EUR 799 in 2003). Dit gold vooral voor de editie
voorjaar 2004. Voor de editie najaar 2004 zijn
er weer meer advertenties verkocht. Wij
verwachten dan ook om volgend jaar weer uit te
komen op een niveau dat boven het jaar 2003
ligt. Tevens heeft de stichting, voor het eerst
sinds 3 jaar, weer donaties ontvangen.

De kosten voor correspondentie zijn wederom
gedaald door een verdere beperking van
verzending van buurtkranten per post.
Met betrekking tot de verlies en winstrekening
kan gesteld worden dat deze overeenkomstig
is met de begroting maar afwijkt van de cijfers
2003 door een hogere subsidie en hogere
kosten voor activiteiten. Derhalve is het
exploitatie saldo van EUR – 29, ons inziens
redelijk. Voor volgende jaar verwachten wij weer
rond break even uit te komen als gevolg van
hogere advertentie uitkomsten.

De kosten van de buurtkrant zijn dit jaar
wederom de grootste kostenpost, al zijn deze
nog wel op hetzelfde niveau als in 2003. De
Verlies en Winstrekening
Inkomsten
Advertenties
Subsidie
Giften
Rente
Totaal

725,00
2330,00
10,00
0,00
3065,00

Uitgaven
Buurtkrant
Organisatie
Activiteiten
Correspondentie
Rente
Totaal
Exploitatie saldo
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1890,64
323,85
840,18
39,45
0,00
3094,12
-29,12

Toelichting balans
De grootste verandering ten opzichte van 2003 is de afname van de post crediteuren. Dit is het
gevolg van een aantal uitstaande betalingen, welke in 2004 zijn voldaan. Tevens is er een toename
geweest in de post crediteuren. Dit jaar zal gepoogd worden om deze twee posten meer met
elkaar in balans te brengen.
Net als voorgaande jaren is er niet geboekt onder de post kantoorartikelen, aangezien deze in 1
jaar worden afgeschreven en derhalve in de verlies en winstrekening zitten.
Het eigen vermogen van de stichting is licht gestegen, ondanks het exploitatie saldo. Dit is het
gevolg van een dubbele boeking in 2002 van een schuld aan de gemeente. Deze boeking is terug
gedraaid wat een eenmalig positief effect op het eigen vermogen heeft.
Balans
Debet

1-1-2003

Kas
Bank

1839,62
609,22

31-12-2003 Credit

31-12-2003

978,71
-196,61
0,00
782,1
0
347,39

782,10
-29,12
168,50
921,48
0
347,39

847,50 Crediteuren
gemeente

1716,6
197,75

1551,60
0

2820,47 Balanstotaal

3043,84

2820,47

1363,75 Eigen vermogen
609,22 Saldo jaar
boekingsverschil
Totaal EV
Schulden Bank
voorzieningen

Kantoorartikelen

Debiteuren

1-1-2003

595

overig
Balanstotaal

3043,84

Vooruitblik 2005
Voor 2005 zijn er wederom twee buurtkranten gepland. Daarnaast is het de intentie van het bestuur
om wederom een buurtfeest te organiseren, aangezien de opkomst in 2004 heeft aangetoond dat
hier veel enthousiasme voor bestaat. Tevens zal er weer aandacht worden gegeven aan andere
activiteiten in de buurt zoals de kinderdag op SSR.
Momenteel moet de finale begroting voor 2005 nog afgerond en goedgekeurd worden.
Rekening houdend met mogelijke verhoogde advertentie-inkomsten in 2005 kan gesteld worden
dat de financiële situatie van de stichting gezond is.
Met vriendelijke groet,
R.A. Atsma
Penningmeester.
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SSR in de wijk
Beste buurtbewoners,
Zo’n bestuursjaar vliegt voorbij. Het ene moment zit je in de kou te werken
op de bestuurskamer en het volgende moment is het weer lente en krijg
je de behoefte om lekker buiten te niksen. Studenten nemen na alle
tentamens een pauze op een van de vele terrasjes. Gelukkig hebben
we het te druk om ons op te winden over volgend jaar en het gewone
leven met tentamens.
De disputen zijn druk bezig met de voorbereiding van hun grote
activiteiten. Een debat tussen disputen is reeds geweest en een
muziekfestival staat ons nog te wachten. Commissies zorgen voor de
ene geweldige dag na de andere. Van serieuze activiteiten zoals een
debat met Tweede Kamerleden over de Europese grondwet tot een
feestje voor de broertjes en zusjes van onze leden. De culturele
commissie is in april op weekend naar Keulen gegaan, het sociëteitsbestuur verzorgt binnenkort een week vol bier en klaverjassen en de disputen gaan een weekje
feesten en met elkaar de strijd aan. Uiteraard is in mei ook weer de week dat SSR leden door de
stad achter elkaar aan rennen met een waterpistool. Deze ‘Gotcha’-week wordt afgesloten met
een mooi eindfeest.
Maar afgelopen winter hebben we ons niet verveeld. In februari was de jaarlijkse open week voor
studenten van de Universiteit en Hogeschool. Het was een zeer succesvolle week, waarbij negen
nieuwe leden hun weg vonden naar SSR. In februari bewezen de eerstejaars tijdens de uitvoering
van de Oedipus mythe bijna volwaardig acteurs te zijn. De almanak is uitgereikt op 7 januari en
was wit, maar is inmiddels een beetje rood en beetje bruin. Maar naast gefeest hebben wij ook
een hoop opgeknapt. Kluswerk dat vanwege de brandveiligheidproblematiek was blijven liggen,
moet dit jaar toch echt gebeuren. Daarnaast was er na onze bestuursvakantie naar Tunesië ook
genoeg om op te knappen. Het oude bestuur had het een weekje over genomen en enige
veranderingen aangebracht in het pand. Plotseling was er veel goud, lagen overal houtsnippers en
zelfs een (lekke) boot.
Tot slot wil ik u melden dat wij alles doen om leden erop te attenderen dat zij stil moeten zijn bij het
verlaten van het pand en het pakken van hun fiets. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u toch
geluidshinder ondervind dan kunt u bellen naar 071-5120900 of mailen naar praeses@ssr-leiden.nl.
Ik hoop u allen te zien op 29 mei in het Plantsoen op de dag van het park, waar enthousiaste SSR
leden leuke kinderactiviteiten zullen organiseren.
Boukje Veelders
h.t. Praeses der SSR-Leiden
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Hogewoerd en Omgeving:
een crimineel goede wijk om in te wonen
Het wordt wel mooi zo daar op de Hogewoerd
zelf! Hebben jullie het al gezien de Plantage en
het stuk naar de Rijnstraat is al klaar en inmiddels
hangen de lampen ook al brandend aan de
gevels.
Die lampen zijn toch nog steeds mijn grootste
bezwaar. Dat wil maar niet lukken in Leiden.
Eerst moesten de goed functionerende TLbalken verdwijnen ten gunste van die bollen.
Bollen waarvan je, in huis, zeeziek werd bij windkracht drie. Dat daar iedereen over geklaagd
heeft is logisch. Maar dat ze nu vervangen
worden door historiserende “nieuwe” oude
Leidsche Lantaarns, met spaarlamp, aan de
gevel is een historische misdaad van gemeentewerken. Was de Hogewoerd niet een van de
straten waardoor ooit de tram naar Oegstgeest
reed? U weet wel die plaatsnaam die eigenlijk
niet op het bestemmingbordje van de tram paste
en om die reden in diverse puntsletters
geschreven was. Was juist niet die tram er de
oorzaak van dat wij hangende verlichting hadden
sinds 1870? Ja, dus. Met de komst van de
historiserende “nieuwe” oude Leidsche Lantaarn
is een stuk afleesbare historie nu dus verloren
gegaan. En waar was monumentenzorg of de
Stichting industrieel erfgoed? Niets van gehoord.
Geen protest, taal noch teken. De Hogewoerd
geantonpieckiseerd.
De Gemeente Leiden heeft aangegeven dat wij,
buurtbewoners, mochten kiezen voor de bollen
of de lantaarn. Nou dan, is de keuze snel
gemaakt.
De historie is, helaas, nu alleen nog maar af te
lezen aan de gietijzeren lidtekens op de diverse
gevels. De plaats waar ooit de bovenleiding aan
hing. Staan die dingen eigenlijk wel onder de
zorg van…? Of mag elke eigenaar als het hem
uitkomt zo’n ding verwijderen en op zijn nachtkastje leggen?
Dat het wel goed kan met dergelijke lantaarns
word bewezen in Dusseldorf waar ik onlangs op
studiereis was. Ook daar was sprake van “oude”
lantaarns, maar dan wel met, fantastisch echt
gaslicht van een kousje en met een automatische
ontsteking. Vier kousjes in een lantaarn. Ze
branden dus altijd! Kousje kapot hindert niet zijn
er nog drie over. Een veel mooier licht dan een

lamp ooit kan geven. Hel wit enigszins flakkerend
door het niet constante stromen van het gas. Hier
in Nederland lijkt dat echter een brug te ver. Afin,
ze kunnen Leiden in elk geval niet verwijten dat
Slochteren al meer dan een halve meter gezakt
is sinds daar de gaswinning begonnen is. Wij
doen het wel met een spaarlamp met een
gezelligheids-kleurtemperatuur! Leiden als
Efteling!
Opvallende misser in het geheel zijn de dertig,
dertig tegels met de fiets erop geplakt. Deze
manifrustreren het wegdek in hoge mate. Over
vormgeving gesproken! Zijn alle materialen en
steenverbanden zo zorgvuldig gekozen, let op
de uitritten, en dan deze vlaggen in het plaveisel!
Dat een fietssuggestiestrook aangegeven moet
worden, voor wie eigenlijk, is waarschijnlijk
noodzaak, maar dat had toch iets subtieler
gekund!
En dan gaat de straat weer open! Immers er
moet nog van allerlei meubilair geplaatst worden.
Prullenbakken en fietsbeugels ontbreken nog!
Dat kan zo’n aannemer natuurlijk helemaal niet.
Daarvoor verschijnt weer zo’n groene auto in de
straat. Zou dat nu niet vooraf kunnen? Nu zit er
weer een aantal weken tussen en is de gewoonte
om je fiets tegen de gevel te knallen er al weer
in gegrift; De stoep deels onbegaanbaar en
loopt men weer op straat.
Waar had ik dat al eerder gehoord? O, ja, de
Lange Brug heeft zo’n zelfde profiel gekregen
en men is er erg enthousiast over het plaatsen
van fietsen en auto’s op de stoep vooral als het
tegelijkertijd gebeurd dan kunnen de voetgangers weer de straat op. Hopelijk hoeven wij
niet tot na de zomer te wachten op het straat
meubilair!
Rest nog het aantal palen t.b.v. verkeersborden.
Wie die dingen gezaaid heeft weet ik niet maar
een aspergeboer krijgt zijn gele goud beter in
lijn. Ook hier zou eens op vormgeving en combineren gelet kunnen worden. Nu staan ze weer
niet op een rij, bijvoorbeeld allemaal 30 cm uit
de stoeprand, en staan er soms meerdere op
een vierkante meter. Een gemiste kans.
Maar het wordt wel mooi! Heel mooi!
Adjo Vreeburg
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Het beheerplan voor het Plantsoen
Uit: Nieuwsbrief nr6 Vereniging het Plantsoen (april 2005)
Na jaren (sinds 1998!) van intensieve
gesprekken met de gemeente Leiden is het
beheerplan voor het Plantsoen dan begin 2005
gereed gekomen. Ter voorbereiding van dit plan
werd de “groencommissie” van onze vereniging
de afgelopen twee jaar vakkundig bijgestaan
door de hortulana van de Leidse Hortus
Botanicus, mevrouw Carla Teune. Een en ander
resulteerde in een driedelig plan dat in opdracht
van de gemeente Leiden door mevrouw Marije
Graemers is geschreven. De verschillende delen
behandelen 1. de historische context van het
park, 2. het meubilair etc., 3. het groen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9
november 2004 heeft het bestuur immers
duidelijk gemaakt dat de bodemgesteldheid en
de bomen ons belangrijkste speerpunt van
beleid zullen zijn. De vereniging heeft samen met
mevrouw Teune haar laatste commentaar op de
nieuwe plannen kunnen geven en dit is voor een
groot deel nog verwerkt. Het gehele plan moet
nu ter advisering worden voorgelegd aan de
Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit
(ARK). Daarna volgt de normale inspraakprocedure.
De burgerlijke ongehoorzaamheids actie, het
illegaal planten van twee reeds geplande bomen
op de van te voren reeds vastgestelde plaats,
van 30 december 2004 heeft vorm gegeven aan
het ongenoegen dat er bestond bij de leden van
de vereniging over de snelheid van handelen van
de gemeente. Als reactie hierop heeft de
wethouder zelf aangedrongen op het planten van
zoveel mogelijk bomen (16 van de in totaal
ongeveer 30 geplande nieuwe bomen) voor het
einde van het plantseizoen op 1 april. Helaas
kon de gemeente dit niet waarmaken door een
(dreigend) bezwaar dat voor de zoveelste maal

Voorzitter Peter spreekt de aanwezigen bij de
“illigale” actie toe en geeft uitleg over het hoe
en waarom van deze zet.
voor vertraging zou kunnen zorgen. Daarop is
gekozen voor het planten van bomen en struiken
op plaatsen die er tot voor kort stonden, volgens
de regels was dit wel mogelijk, zodat het uiterlijk
van het park al deze zomer zou worden
verbeterd. De rest van de uitvoering van het
nieuwe beheerplan zal nu pas in de herfst van
dit jaar zijn beslag kunnen krijgen. Inmiddels zijn
de geplande struiken en heesters gepoot en
wordt dezer dagen ook het plantenbestand
aangevuld en uitgebreid. Gelukkig heeft de
gemeente, mede op aandrang van het bestuur,
ook het Trigondeel van het Plantsoen bij de
beplanting betrokken.
Tijdens de eerste zonnige lente dagen werd het
park weer intensief door jong en oud gebruikt.
De kanten en grasvlakten lagen vol met
zonnebadende, studerende en picknickende
mensen. Gelukkig voor de vele recreanten groeit
de hoeveelheid hondenbezitters die de dierlijke
uitwerpselen opruimt, gestaag. Hopelijk worden
de honden ook aan de lijn gehouden zodat de
nieuwe beplanting ook kan aanslaan!

Dag van het Park: Zondag 29 mei 2005
Op deze dag worden in heel Nederland, in zo veel mogelijk parken, allerlei activiteiten georganiseerd
voor jong en oud. Qua concept is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Open Monumentendag,
het Museumweekend en de Nationale Boomfeestdag. Het is een initiatief van de ANWB en de
eerste keer dat deze dag wordt georganiseerd. De gemeente Leiden doet hier aan mee, en voor
Het Plantsoen organiseert onze vereniging de nodige activiteiten. Op dit moment zijn we bezig
een programma in elkaar te draaien waarbij diverse (buurt)verenigingen uit Leiden een bijdrage
leveren. Op dag zelf kunnen we best wat hulp van onze leden gebruiken: wie is bereid hieraan mee
te werken? U kunt zich aanmelden via: marit.meertens@zonnet.nl
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Het best bewaarde geheim van de wijk
Veel buurtbewoners weten niet dat één van de mooiste en zeker het bijzonderste Leidse hofje zich
in hun wijk bevindt. Dit goed bewaarde geheim, niet alleen voor de buurt maar voor ver daarbuiten,
is het Tevels- of Tevelingshof, gelegen aan de 4e Binnenvestgracht, verscholen in de bocht van het
Plantsoen. Toen ik hier pas woonde en mijn nieuwe adres zo hier en daar op moest geven werd er
vaak gezegd: ‘o, dat is zeker in de Stevenshof’. Gelukkig niet want daar zou ik lang niet zo pittoresk
als in dit hof.
Eind 16e eeuw komt Claes Teveling, vanuit Yperen via Norwich, dat een uitwijkplaats voor
vluchtelingen is, naar Leiden. In Leiden trouwt hij in 1602 in de Pieterskerk Uit dit huwelijk worden
twee zonen en een dochter geboren. Zoon Jacob trouwt in 1632, woont in een huurhuis aan de
Langebrug en krijgt negen kinderen. De kinderen sterven allemaal jong op de geestelijk en
lichamelijk gehandicapte Johannes na die 35 jaar oud wordt. Charles blijft vrijgezel, is koopman
en woont aan de Hooglandsekerkgracht. Tijdens de pestepidemie van 1655 laat hij een testament
maken. Daarin bepaalt hij dat Jacob al zijn bezittingen erft. Komt Jacob voor hem te overlijden dan
moet er van zijn erfenis een hof worden gebouwd van 12 huisjes. Het hof moet Tevelinx Hofge
heten en er moet ten alle tijden een portret van hem hangen. In dat hof mogen, tegen betaling,
eerlijke en nuchtere lieden wonen, boven de 40, zonder kinderen en van de Gereformeerde Religie.
Daarbij krijgen mensen voorrang die bij hem gewoond of gewerkt hadden. Jacob overleeft Charles
die in 1660 overlijdt en in de Hooglandse kerk begraven wordt. Het is nu eigenlijk niet nodig een
hof te stichten maar in 1661 stappen Jacob en zijn vrouw Elisabeth naar de notaris om de stichting
van het hof te bekrachtigen en zij voegen er 8 huisjes aan toe. Na de moeizame afwikkeling van de
boedel na Jacobs overlijden in 1664 krijgt Willem van der Helm in 1666 de opdracht het
parallellogramvormige stuk grond te bebouwen met 12 huisjes.
Het verhaal gaat dat de gebroeders Teveling bij de gemeente Leiden een stuk grond te koop
vroegen om een hof op te bouwen. Om wat voor reden dan ook zag de gemeente daar niet zoveel
in. Men vermoedde dat de broers van bouw af zouden zien als ze het ruitvormige stuk grond
aangeboden kregen dat nog over was in het staduitbreidingsplan. Maar de Tevelings lieten zich
niet afschrikken . Van der Helm heeft op zeer inventieve wijze gebruik gemaakt van die
ongebruikelijke vorm door heel het hof in ruitvorm te bouwen. De huisjes, de binnenplaats, de
pomp, de lantaarn, de putdeksels, de tegels in de poorten zijn allemaal in ruitvorm. Dit is zo knap
gedaan dat het in eerste instantie niet opvalt. De eerste steen wordt gelegd door Johannes Teveling.
In 1679 krijgt de opvolger van Van der Helm, Anthony Breetvelt, opdracht aan weerszijden 4 huisjes
in te passen zodat het hof vanaf dan 20 huisjes telt. De bewoners betalen fl. 500.= inkoopgeld en
wonen daarna gratis. Zij krijgen jaarlijks preuven in de vorm van brood, bier, turf en fl. 50 voor een
vrolijke maaltijd. In de loop van de tijd vinden er een aantal renovaties plaats. De eerste in 1783.
De laatste van 1978-1980. Dan wordt de bedstee vervangen door een keukentjes en kelderkast,
de gang verwijderd en centrale verwarming aangelegd. Boven wordt er een badkamer met wc
gebouwd. Het houtwerk wordt in Oudhollands geel en ossenbloed geschilderd hetgeen de bewoners
heden ten dagen niet mogen overschilderen.
Het best bewaarde geheim van de wijk:
Wel scheef en schuin gemaakt
Doch echter, door verstand
Zeer net in den haak
Met twintig huizen in ’t vierkant
Het ‘scheefrijm’ dat ter gelegenheid va het 100-jarig bestaan in de regentenkamer boven de poort
is opgehangen.
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Muurgedicht

Aan het Levendaal, hoek Gerestraat vinden we sinds september 2004 Muurgedicht nummer 96:
Ode to Joy (Ode aan de vreugde) van de Nigeriaanse dichter Chis Abani. In de boeken en gedichten
van Abani wordt het Nigeriaanse bewind met al zijn gruwelijkheden beschreven. In zijn gedichten
schrijft hij ook over zijn eigen gevangeniservaringen. Abani behoort tot de dichters die stem geven
aan Nigeria’s diepgevoelde verlangen naar vrijheid. Ode to Joy is het huiveringwekkende verhaal
van de gevangen genomen 14 jarige John James. De dappere jongen die ondanks heftige
martelingen weigerde een onschuldige aan te geven en uiteindelijk doodbloedde. Oje wai wai,
Moje oje wai, wai zijn woorden uit het Igbo. Het zijn kreten die in oorlogstijd door krijgers worden
geuit.
Meer over Abani en de vertaling van Ode to Joy kunt u vinden op de website www.muurgedichten.nl
(met dank aan Ed Visser)

Deze en alle andere 100 gedichten uit het Muurgedichtenproject van Stichting TEGEN-BEELD worden
op 28 juni vanaf 19.00 uur voorgedragen en of gezongen door diverse inwoners van Leiden.
Locatie: Koornbeursbrug – gratis toegang. Meer informatie: 071 51 30 586
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Recensie Plantsoentheater:
Sluipende Khadaffi’s en Afghanen om het huis
Recensie ontleend aan: Leidsch Dagblad
Theaterrecensie: Dick van Teylingen
Voorstelling: “Terreur” van Jean Claude Grumberg door het Plantsoentheater
Regie: Bart Vieveen.
Spel: Johan van Amerom en Sheila Lever
Gezien 9/4, Plantsoen 45, Leiden
Concerten in de salon zijn al eeuwen een mooie
traditie bij de gegoede burgerij, in Gent had je
de chambres d’amis (kleine tentoonstellingen van
moderne kunst in woonhuizen), in Den Haag
komen dichters in de woonkamer voorlezen en
Leiden heeft Het Plantsoentheater.
Kunst bij de mensen thuis vervult twee wensen
tegelijk: nieuwsgierigheid (hoe zou dat mooie
huis er van binnen uit zien) en het genieten van
kunst. Terreur bevredigt de eerste wens naar
volle tevredenheid: Plantsoen 45 is een
smaakvolle, klassiek ingerichte, maar niet
overdreven tuttige woning met hoge kamers en
veel originele details waarin een goed glas wijn
uitstekend tot zijn recht komt. In de ruime kamer
en suite heeft het publiek van tussen de
schuifdeuren uitzicht op een rijkelijk gedekte tafel
en twee acteurs. Het stuk past uitstekend in de
ruimte.
Hennie kwam te laat thuis voor het diner, zijn
vrouw probeert zijn verhaal uit hem te trekken. Het
Extra voorstellingen: Tijdens de
ging om een verkeersruzie met een allochtoon.
dag van het park zondag 29 mei
Hennie voelt zich bedreigd en achtervolgd, ziet
om 15.00 uur en 20.00 uur.
steeds meer donkere vrienden samenscholen,
Reserveren kan via 06 48 15 15 84
ventileert een aardig complete set vooroordelen
of plantsoentheater@planet.nl.
en windt zich steeds meer op. Zijn vrouw heeft
de regie. Ze laat zijn emoties opkomen als het kookvocht in een pan mosselen en zet dan het vuur
uit en de muziek aan (de Havanaise van Saint-Saëns). Daarna wisselen zij van plaats en vertelt hij
weer rustig verder.
Regisseur Bart Vieveen laat zijn acteurs geen poging doen om een verslag van een alledaags
voorval realistisch te spelen. De dialoog is gestileerd, afstandelijk en broeierig; een beetje als een
tango. Uiteindelijk blijkt definitief dat het voor de personages een spel is, en geen menens. Ik kan
me voorstellen dat het stuk uit 1968 destijds hard aankwam: de joodse Auteur Grumberg trok
paralellen tussen de behandeling van Algerijen in Parijs en van de joden in de Tweede Wereldoorlog.
Sindsdien is er nogal wat gebeurd in het debat van immigratie en integratie en dus zijn de
aanpassingen van Vieveen begrijpelijk. Aan de ene kant trekt hij het schuimende onbenul van
Hennie in het absurde (hij noemt zijn belagers Khadaffi’s, Rastafari’s, Alghanen…) Aan de andere
kant verwijst hij naar de actualiteit (de opvang van verslaafden die de Professorenwijk niet graag in
de achtertuin wil hebben).
Ondanks de korte voorbereidingstijd zijn Johan van Amerom en Sheila Lever ver gekomen. Ze
hebben samen heel wat regie- en acteerervaring,en dat merk je. Waarmee ook wens twee vervuld is.
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Hospice Issoria in mei al weer 2 jaar open
In mei 2003 heeft hospice Issoria haar deuren
geopend. Na een verbouwing van enkele
maanden waarin onder andere een lift in het
pand is aangebracht, werden na de officiële
opening door Huub Oosterhuis direct de eerste
gasten ontvangen.
Er zijn vijf gastenkamers, twee op de begane
grond en drie op de eerste etage. Op de zolder
verdieping is er een vergaderkamer, een
stiltekamer en een kamer voor de familie om te
logeren.
Tot nu hebben we ruim negentig gasten en hun
naasten ontvangen. Soms liggen mensen heel
kort in het hospice, soms zelfs maar één dag.
Vaak liggen ze langer in het hospice, gemiddeld
zo´n 20 dagen. De meeste mensen komen uit
Leiden of de directe omgeving. De mensen die
van wat verder weg komen, hebben vaak
kinderen in Leiden wonen, die dan gemakkelijk
kunnen langskomen. De leeftijd van de gasten
verschilt van 26 tot 93 jaar.
De gasten en hun naasten vinden het heel prettig
wat het hospice te bieden heeft. De grote
kamers met de prachtige plafonds, de gezellige
keuken en de heerlijke tuin. De afgelopen dagen
hebben weer veel gasten genoten van alle
bloemen en bomen en de vogels in de tuin, zoals
twee bonte spechten. Ook het uitzicht op het
Plantsoen en de kastanjes in de knop worden
erg gewaardeerd.

Vaak maken we gebruik van de dingen die de
buurt aanwezig zijn. Boodschappen doen bij de
supermarkt, medicijnen die worden gehaald of
gebracht door apotheek de Aloë. Als er iemand
om 9.00 ’s ochtend trek heeft in een paar
garnalen met saus, gaat er een vrijwilliger naar
de viswinkel op het Levendaal.
Laatst wilde een gast op zaterdagavond een
biertje. Direct werd bij het café op de hoek een
palmbier gehaald. De gast genoot van een paar
slokjes.
In de kapel van Verbum Dei houden we enkele
keren per jaar herdenkingsbijeenkomsten met
de familieleden van de overleden gasten.
Naast de gasten zijn ook de medewerkers van
het hospice heel tevreden over hoe het allemaal
loopt, het is een prachtige plek in een rustige
omgeving waar mensen hun laatste levensfase
kunnen doorbrengen.
Hans v.d. Graaf, coordinator stichting Hospice
Issoria

Oproep: werk mee aan een buurtwebsite!
Binnen het buurtcomité is het idee ontstaan om een website van de Hogewoerd en omstreken te
maken. Hier kunnen foto’s op geplaatst worden van activiteiten, zoals bijvoorbeeld de buurtpicknick.
Ook kunnen bedrijven uit de buurt adverteren en kunnen buurtbewoners van gedachten wisselen
op een forum.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons wil helpen zo’n website in elkaar te
zetten. Weet je veel van websites, wil je het jezelf leren of heb je al een kant-en-klare site voor ons,
neem dan contact op met het buurtcomité! Onze e-mailadressen vind je op pagina 4 en 5.
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De buurt in het nieuws
De grootste van Leiden?

Leiden - ‘De Grootste sneeuwpop van
Leiden’ hebben vijftien Leidse studenten
gisteren volgens eigen zeggen gemaakt aan
het Plantsoen. Waar of niet waar, met z’n
omvang en hoogte (zo’n vier meter) mag de
pop er beslist zijn. Ruim drie uur waren ze er
mee bezig. Via een ‘treeplank’ werd der kop
van de pop op zijn buik gezet.
Leidsch Dagblad, 3 maart 2005.
Foto: Hielco Kuipers.

Brand in de buurt

Kort na de kerstdagen werd de
buurt opgeschrikt door een brand
in een woning aan het Plantsoen.
Verschrikte buurtbewoners
kwamen even voor middernacht af
op de brandlucht en het bleek dat
uit de achterzijde van de
betreffende woning flinke vlammen
ontsnapten, hetgeen gepaard ging
met een hevige rookontwikkeling.
De brandweer was op tijd ter
plaatse en kon het vuur, nadat het
weer even oplaaide, doven zonder
dat er gewonden vielen of al te
grote schade was ontstaan. Het
Foto: R. Atsma
blussen werd wel bemoeilijkt doordat de brandweerlieden hun wagens in de enigszins krappe 4e
Binnenvestgracht moesten plaatsen en de brand via een hoogwerker moesten bestrijden.
Een paar dagen later, tijdens de jaarwisseling, stond onze buurt opnieuw in het teken van brand, zij
het dit keer met een plezieriger karakter. Voor het eerst sinds jaren was er op de brug tussen
Nieuwe Rijn en Utrechtse Veer een enorme kerstboombrand ontstoken; van alle kanten kwamen
baldadige jongens met kerstbomen aangerend om het vuur nog groter te maken. Helaas werd het
spektakel al gauw onderbroken door de politie en medewerkers van wijkbeheer, die het vuur
doofden en de kerstbomen wegsleepten. Wie weet duurt het de volgende keer langer?!
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Nieuwe bedrijven in de wijk
Kringloopwinkel Leiden in verhuisd en uitgebreid. U kunt het zich misschien nog herinneren; De stoelen met pantervel-bekleding die
in de etalage stonden van de winkel aan de
Hogewoerd. Sinds 1 januari zit de Kringloopwinkel aan het Levendaal op ongeveer gelijke
hoogte. Vlakbij de hoek met de Gerestraat.
Gemakkelijk te herkennen, aangezien er meestal
stoelen en andere spullen buiten staan.
Eigenaar Raymond vertelt dat ze gespecialiseerd zijn in het betere meubilair uit verschillende tijdsperioden, maar ook voor kroonluchters, kasten, antiek en diverse andere zaken
kunt u er terecht. Het aanbod is steeds wisselend, dus u kunt het beste even langsgaan als
u op zoek bent naar iets specifieks. Maar het is
natuurlijk ook altijd leuk om er zomaar even rond
te kijken.

De Kringloopwinkel neemt ook spullen in.
Inkopen van particulieren doen ze in principe
niet. Maar als u spullen over heeft, die de moeite
waard zijn, of een complete inboedel, kunt u altijd
hun eigen ophaalservice bellen (06-55750784).
Voor mensen die echt iets te koop willen
aanbieden, heeft de Kringloopwinkel een
unieke, gratis service. Namelijk een digitale
marktplaats voor Leiden. Surf naar http://
www.koopjesgigant.nl en u kunt gratis een
advertentie plaatsen. Raymond:”Ik wil een soort
marktplaats voor Leiden creëren, waar bedrijven
en particulieren gratis kunnen adverteren.”
De Kringloopwinkel is maandag, woensdag en
zaterdag geopend van 10.00 – 16.00u.
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Een andere bijzondere nieuwe winkel is
BackGames, op Hogewoerd 135. In een mooi
pand op de hoek, zit hier sinds enige tijd een
winkel die zich uitsluitend bezighoudt met de inen verkoop van tweedehands computerspellen,
software en hardware.
U kunt hier terecht voor de nieuwste spellen voor
onder andere Playstation, GameCube en alle
soorten Gameboys. BackGames heeft
bovendien een zeer uitgebreide collectie
“antieke” spelcomputers; Zo is de Commodore
64, de Texas Instruments TI99/4A en zelfs de
Vectrex van MB hier te koop. Zelfs verzamelaars
uit het buitenland schijnen naar de Hogewoerd
te komen voor het uitgebreide assortiment.

Alles staat keurig uitgestald in mooie vitrinekasten. De eigenaren, die letterlijk van hun hobby
hun beroep hebben gemaakt, kunnen u adviseren over ieder spel en ook of het geschikt is
voor wat jongere kinderen.
BackGames is bovendien genomineerd voor
“Beste Winkel van Leiden” in de categorie
“Beste Startende Winkel”. Deze verkiezing is
een jaarlijks terugkerend initiatief van Centrum
Management Leiden. Als u ook wilt stemmen,
surf dan naar http://www.bestewinkel.nl .
BackGames is maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag open van 12.00 – 19.00u, donderdag
van 12.00 – 21.00u en zaterdag van 10.00 –
18.00u.
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Sneeuwpret in de wijk
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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

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

Hogewoerd†65
tel.† 071-5132845

Geopend:
Maandag
Dinsdag-zaterdag

Gesloten
10:00†t/m†17:00

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

Sidac

Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst
van verschilllende disciplines wordt tentoongesteld. Een of twee keer per maand is er een
weekendtentoonstelling. In de tussenliggende
weken is er een etalage-expositie. U vindt ons
op de Hogewoerd 77 (tel 512 13 36) of op
www.sidacstudio.nl.

Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Brandweer
Politie

112
523 32 33
0900 8844

Hulp
Kindertelefoon
Korrelatie
Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp

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

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

Parkeren
Parkeren: Servicepunt Parkeren & Verkeer
516 55 03

516 55 00

Politie
0900 8844
Discriminatie, meldpunt
512 09 03
Crisisdienst maatsch. werk 0900 821 21 41
Meldpunt kindermishandeling 0900 123 123 0
Bureau Jeugdzorg
523 97 40
GGD psychosociale hulp
516 33 42

5174141
566 16 00
516 75 60

Buurtbemiddeling
532 28 78

www.eerstehulpbijheibel.nl
06 52 63 71 19

Riolering en Waterbeheer
Klachten/vragen overdag
Buiten werktijd

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

Storingen
Elektriciteit, Nuon
Kabel, Casema
Telefoon, KPN

516 55 01
516 75 90
0800 1890
0800 1884
0800 0407

Politie Leiden:
Willem van Vliet (wijkagent)
525 86 04
Maarten Spaan (Afhandeling Geldboetes,
Veelplegers en Intern Dienstencentrum)
René Feenstra (Horeca en Winkeliers)
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1 uur fotoservice kleinbeeld en
APS

Kiek in de pot
uw traiteur

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

Foto Ad Schotman
Levendaal 125

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

Hogewoerd 79
2311 HG Leiden
Tel 071-5120608
www.winkelstadinbeeld.nl

Cave Grand Cru
Voor de echte
wijnliefhebber
Hogewoerd 132
5122354
Geopend:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

14:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 17:00

Levendaal† 136-138,† 2311† JP† Leiden,† 513† 26† 91

BLOEM†WATERSPORT

VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN
HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620

SEISVELD
TIMMER- & ONDERHOUDSWERK

06-20800457

