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Van de voorzitter

Hoe bereikt u ons?

Beste mede-buurtgenoten,

Via de nieuwe uitgave van onze geliefde buurt-
krant (voorjaar 2006) brengen we u graag op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
nieuwtjes in onze wijk.

Zoals u inmiddels van het buurtcomité gewend
bent is het nieuwe jaar gestart met de Nieuw-
jaarsborrel op 11 januari 2006. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering is teruggeblikt op
het afgelopen jaar (zie ook het verslag in deze
krant). Het bestuur heeft tijdens deze vergadering
melding gemaakt van twee bestuurswisselingen:
een nieuwe secretaris, Mariette Koopmans,
heeft de functie van Jacowies Surie overge-
nomen en een nieuwe penningmeester, Guido
Priemus, is in de plaats van Righard Atsma
gekomen. De “oude” bestuursleden blijven wel
verbonden aan het bestuur (met veel dank voor
hun inzet gedurende de afgelopen jaren).

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

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

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

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

Wolfgang Keller
Voorzitter buurtcomité
Plantage 2
2311 JC Leiden
513 11 82
06 5325 8624
wolfgang.keller@wolmail.nl
- burgemeestersoverleg

Mariëtte Koopman
Secretaris buurtcomité
Hogewoerd 83
2311 HH Leiden
513 46 57
koopman@fsw.leidenuniv.nl
- notuleren vergaderingen
- districtsraad en buurtkaderoverleg

Volgend jaar zal de
Nieuwjaarsborrel plaats-
vinden in de fraai ge-
restaureerde Regenten-
kamer van SSR aan de
Hogewoerd, we hopen dat
deze prachtige, histo-
rische omgeving meer
buurtgenoten zal mo-
tiveren om naar de borrel
te komen!

Het buurtcomité is voornemens in 2006 extra
aandacht te besteden aan een aantal kwesties
waar buurtgenoten ons over benaderd hebben:
- glas- en papiercontainers bij de DEKA-markt,
met name het zwerfvuil er omheen;
- verpaupering van een/ enkele gemeentelijk
monumentaal pand(en) in de wijk;
- restauratie van de historische klok op de
Hogewoerd;
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- brand(on)veiligheid van een aantal verhuurde
studentenhuizen in de wijk.
Een en ander zal opnieuw aan de orde gesteld
worden in overlegmomenten met de gemeente
Leiden.

Zoals u bekend zal zijn, zijn alle leden van het
buurtcomité vrijwilligers die de activiteiten in hun
vrije tijd uitoefenen. Om de verschillende
activiteiten goed uit te kunnen voeren zoekt het
comité nog vrijwilligers om de taken (nog beter)
te verdelen. Hebt u interesse en tijd om een
helpende hand te bieden, neem dan contact op
met een van de leden van het buurtcomité!

Eén van de activiteiten waar het buurtcomité
ondersteuning van buurtgenoten zoekt is de or-
ganisatie van de jaarlijkse BUURTPICKNICK,
die plaats zal vinden op ZONDAG 28 MEI 2006.
Noteer deze datum in uw agenda, er zullen
verschillende activiteiten georganiseerd worden

Ria Vreeburg-Molkenboer
Hogewoerd 123
2311 HK Leiden
514 61 04
bvrria@euronet.nl
- redactie buurtkrant

Hillie Hallink
Tevelingshof 14
2311 NG Leiden
512 78 75
h.hallink@planet.nl
- redactie buurtkrant
- evenementen
- burgemeestersoverleg

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

Peter Horree
Rijnstraat 1
2311 NJ Leiden
513 38 82
- evenementen
- fotograaf buurtkrant

Jacowies Surie
Hogewoerd 158c
2311 HW Leiden
512 17 56
surie@xs4all.nl
www.jskunstprojecten.nl

in het PLANTSOEN nabij de vogelvolière vanaf
14.00 uur.
Tijdens de BUURTPICKNICK kunt u en uw
kinderen genieten van spelletjes, muziek, lekkere
hapjes en koele drankjes. Wij rekenen op uw
komst en op uw actieve deelname aan de
genoemde activiteiten. Als u nog originele
ideeën hebt laat ons die weten s.v.p.

Tot slot: uw buurtcomité blijft graag op de hoogte
van (positieve en minder positieve) ont-
wikkelingen in onze wijk. Aarzelt u niet om contact
met ons op te nemen, uw informatie is van groot
belang voor onze contacten met de gemeente,
de burgemeester, de wijkagent, andere buurt-
verenigingen etc.

Met vriendelijke groet,
Wolfgang Keller
Voorzitter Buurtcomité Hogewoerd e.o.

Douwe van Houte (sinds kort!)
Levendaal 175
2311 JJ Leiden
542 2065
douwe@vanhoute.com
- advertenties buurtkrant
- evenementen
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Extern overleg
De voorzitter doet verslag van:
- Overleg met de burgemeester en alle
wijkvertegenwoordigers: Er is onder andere
gesproken over ergernis nummer 1: slecht, niet
of (te) laat beantwoorden van brieven van
burgers. De burgemeester heeft beterschap
beloofd; een beter systeem om post af te
handelen is in gebruik genomen. Laat het ons
weten indien u ook zaken heeft die de burge-
meester aangaan, zodat we die bij een volgend
overleg kunnen mee nemen.
Voor de goede orde: Een gesprek met de burge-
meester gaat over onderwerpen die hij in zijn
portefeuille heeft zitten, namelijk veiligheid,
brandweer en politie.

- Een grote bron van ergernis in de vorm van
vuilopstapelingen bij de glasbakken zoals o.a.
bij de Deka-markt. Een mogelijke oplossing zou
zijn ondergrondse opslag, zoals bij de St.
Jorissteeg of frequenter legen van bestaande
bakken.

- Overleg met de politie (wijkagent). Dit vindt
twee maal per jaar plaats. Een verslag van de
laatste bijeenkomst is te lezen in het Hoogste
Woerd van december 2005. Belangrijk punt
hieruit is dat er wordt geadviseerd bij overlast
ALTIJD melding te doen. Niet denken: “Ze doen
er toch niets aan.” Want dan werkt het natuurlijk
nooit!
- Wijkgericht werken waarin onze wijk samen
met de Pieters- en Academiewijk in een district
zitten.

Datum: 11 januari 2006
Locatie: Van Wijkzaal - SSR-Leiden
Tijd: 20.30 uur

Ieder jaar organiseert het Buurtcomité
Hogewoerd e.o. een nieuwjaarsborrel en wordt
op dezelfde avond de Algemene Leden-
vergadering gehouden. Beide zijn bedoeld voor
alle inwoners van de Hogewoerd en omgeving.
Dit jaar hebben ruim 20 buurtgenoten gehoor
gegeven aan de uitnodiging.
Wolfgang Keller heette als voorzitter alle
aanwezigen van harte welkom.

De volgende onderwerpen zijn besproken:
- Herbestrating: Het is een verbetering zoals de
herbestrating heeft plaatsgevonden. Wel zijn er
klachten dat het onhandig fietsen is. Verder
wordt opgemerkt dat lopen met kinderwagens
een probleem is. Er is te weinig ruimte, omdat
er fietsen in de weg staan. De verlichting die de
lantaarns geven, is zeer sfeervol.
- Buurtpicknick: Ondanks de geringe opkomst,
ligt het in de bedoeling ook in 2006 een
buurtpicknick te organiseren. (Zie elders in deze
buurtkrant.)
- Buurtkrant (2x per jaar): De buurtkrant is ook in
2005 twee maal verschenen. De voorzitter dankt,
naast de adverteerders en de redactie, in het
bijzonder Ria Vreeburg die hiervoor veel werk
heeft verzet.
- Financieel jaarverslag: De penningmeester,
Righard Atsma, licht het financieel jaarverslag
toe. Het jaar 2005 is door Stichting Buurtcomité
Hogewoerd e.o. met een gering verlies van €
342 afgesloten. Het volledige financieel jaar-
verslag vindt u elders in deze buurtkrant.

Algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel
11 januari 2006

Richard Atsma (rechts) draagt het
penningmeesterschap over aan Guido Priemus.
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2006: Het komende jaar
- Buurtpicknick 2006: Inmiddels is bekend dat
de buurtpicknick dit jaar op zondag 28 mei wordt
gehouden. In deze buurtkrant vindt u hierover
meer informatie.
- Buurtkrant (2x per jaar): Ook dit jaar wordt er
weer gestreefd naar het uitbrengen van twee
nieuwe buurtkranten. De eerste verschijnt in mei,
de tweede in december.
- Reparatie van de klok op Hogewoerd 127: Er
wordt gezocht naar financiële bronnen om de
klok te laten repareren.
- Lancering website: In 2006 zal de Hogewoerd
e.o. een eigen website krijgen onder de
domeinnaam www.hethoogstewoerd.nl. Deze
website wordt in samenwerking met het Leidse
bedrijf Swiss voorbereid.

Voordat tot het tweede gedeelte van de avond
wordt overgegaan, vindt er nog een bestuurs-
wisseling plaats. Jacowies Surie overhandigde
het kartonnen secretariaat aan de nieuwe secre-
taris, Mariëtte Koopman. Vervolgens heeft
Righard Atsma zijn elektronische telbord over-
gedragen aan de nieuwe penningmeester,
Guido Priemus. Beide oud-bestuursleden wor-
den door de voorzitter zeer bedankt voor hun
inzet.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de
aanwezigen uit een alcoholische versnapering
te nuttigen in de bar van SSR.

(Dit is een samenvatting van de notulen van
de jaarvergadering. De volledige notulen kunt
u opvragen bij de secretaris.)

Jacowies Surie (links) draagt het secretariaat over aan
Mariëtte Koopman.

(Vlnr:) Richard Atsma, Wolfgang Keller en Jacowies Surie overleggen tijdens de Algemene Ledenvergadering.
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Financieel Jaarverslag 2005

Algemeen

Het jaar 2005 is door Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. met een verlies afgesloten. Dit verlies
van EUR 342 is vooral veroorzaakt door hogere kosten voor de buurt picknick. Daarnaast zijn de
advertentie inkomsten gelijk aan die van het afgelopen jaar, terwijl wij in de begroting rekening
hadden gehouden met een lichte stijging.

Toelichting verlies en winstrekening

Aan de opbrengstenkant heeft de stichting dit jaar, wederom, EUR 2330 subsidie ontvangen van
de gemeente. Tevens zijn de opbrengsten uit advertenties op een gelijk niveau gebleven. Een
groot verschil met vorig jaar is dat er weer meer donaties zijn binnengekomen (EUR 117 t.o.v. EUR
10), wat mogelijk te wijten is aan de organisatie van de buurt picknick. Wij hopen dan ook in 2006
wederom meer donaties te mogen ontvangen aangezien de overige activiteiten van het buurtcomité,
naast het uitgeven van de buurtkrant, volledig moeten worden gefinancierd door advertentieverkoop
en donaties.

De kosten van de buurtkrant zijn dit jaar wederom de grootste kostenpost. Ten opzichte van 2004
zijn deze kosten zelfs licht gestegen (EUR 1890 t.o.v. EUR 2004), wat het gevolg is van hogere
opmaak kosten. De kosten voor organisatie zijn eveneens licht gestegen ten opzichte van vorig
jaar. Hierin vallen, onder andere, verzekeringskosten, kamer van koophandel en vergaderkosten
(incl. jaarvergadering). Deze stijging is voor een groot gedeelte veroorzaakt door fors hogere kosten
van de jaarvergadering/nieuwjaarsborrel van januari vorig jaar. De stijging van de post activiteiten
wordt voornamelijk veroorzaakt door de buurt picknick welke, wederom, afgelopen zomer is
gehouden in het plantsoen. Dat de totale kosten voor deze picknick hoger waren is te danken aan
het feit dat wij, naar aanleiding van de hoge opkomst vorig jaar, voor meer personen hadden
ingekocht. Daarnaast bestaat de post activiteiten uit de bijdrage kinderdag.

De kosten voor correspon-
dentie zijn wederom gedaald
door een verdere beperking
van verzending van buurt-
kranten per post.

Met betrekking tot de verlies en
winstrekening kan gesteld wor-
den dat deze afwijkt van de be-
groting door, vooral, hogere
kosten. Volgend jaar ver-
wachten wij weer rond break
even uit te komen als gevolg
van hogere advertentie uit-
komsten en een beperking van
de kosten.

Verlies en winstrekening
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Toelichting balans

De grootste verandering ten opzichte van 2004 is de afname van de post crediteuren. Dit is het
gevolg van een aantal uitstaande betalingen, welke in 2005 zijn voldaan. Tevens is er een toename
geweest in de post dediteuren. 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 gedaald, door het exploitatie saldo.

Vooruitblik 2006

Voor 2006 zijn er wederom twee buurtkranten gepland. Daarnaast is het de intentie van het bestuur
om wederom een buurtfeest/’picknick te organiseren. Tevens zal er weer aandacht worden gegeven
aan andere activiteiten in de buurt zoals de kinderdag op SSR.
Momenteel moet de finale begroting voor 2006 nog afgerond en goedgekeurd worden.

Rekening houdend met mogelijke verhoogde advertentie-inkomsten in 2006 kan gesteld worden
dat de financiële situatie van de stichting gezond is.

Met vriendelijke groet,

R.A. Atsma
Penningmeester.

Balans
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SSR in de wijk

Beste buren,

De lente is weer begonnen en
zo wordt het pijnlijk duidelijk dat
mijn bestuursjaar op SSR
voorbij vliegt. De afgelopen tijd
is er op SSR van alles georga-
niseerd en gedaan en zo gaat
de tijd sneller voorbij dan je
denkt en komt het einde van dit
jaar alweer in zicht. Gelukkig
heb ik nog genoeg tijd om me
te verheugen op alles wat nog
komen gaat en heb ik al veel
moois om op terug te kijken.

Zo hebben we onze kerst-
vakantie ingeluid met een spet-
terend feest waarbij het thema
‘A nightmare before Christmas’
centraal stond. De commissie
die dit organiseerde had het
gehele pand mooi aangekleed
en om het feestje af te maken
zorgde een rookmachine voor
de special effects.

maar waren wij wel gelijk weer
toe aan een nieuwe vakantie!

En ook de komende tijd staat
SSR weer van alles te wachten.
Zo hebben we zaterdag 8 april
een gala in Utrecht, een week
in mei waarin alle disputen el-
kaar met waterpistolen probe-
ren ‘af te schieten’ en in juni een
kunstweek die helemaal gere-
geld wordt door de culturele
commissie.

Misschien dat u na het lezen
van dit alles nieuwsgierig bent
geworden naar de activiteiten
die wij op SSR organiseren of
hoe dit pand er van binnen pre-
cies uitziet. Natuurlijk bent u
welkom om een kijkje te komen
nemen, maar het is misschien
nog wel leuker als u dat met zijn
allen tegelijk komt doen. Daar-
om organiseert SSR zaterdag
23 september een buurtdag
waarbij iedereen uit de buurt
welkom is om gezellig te ko-
men barbecuen, een rondlei-
ding te krijgen of een biertje/fris
te komen drinken. Meer infor-
matie gaat nog volgen, maar
de datum kunt u alvast in u a-
genda schrijven! Als u hierover
nog vragen heeft, ben ik te be-
reiken op 071-5120854.

Met vriendelijke groet,
Iris Siereveld
h.t. Praeses Vereniging der
SSR-Leiden

Begin februari hebben we een
week lang onze deuren open-
gezet voor alle Leidse studen-
ten die massaal op bezoek
kwamen. Op woensdag kwam
Tim Krabbé een lezing geven
en op vrijdag hadden we een
groots Black & White slotfeest
waarbij het hele pand vol stond
en je met moeite bij de bar kon
komen of een dansje in onze
danszaal kon doen. Dit maakte
het echter wel heel gezellig en
deze week kon met een goed
gevoel worden afgesloten.

Begin maart hadden wij als
bestuur behoefte aan een vrij
weekje en zijn we met zijn allen
vertrokken naar de Ardennen.
Hier hebben we een heerlijke
week doorgebracht in een luxe
villa met binnenzwemband en
sauna. Tijdens onze afwezig-
heid had het bestuur van vorig
jaar de touwtjes weer even in
handen en heeft toen gelijk het
complete pand verbouwd. Toen
wij dus lekker uitgerust terug
kwamen, konden we gelijk drie
dagen lang tuinaarde schep-
pen en de muren verfvrij probe-
ren te maken. Na deze drie da-
gen was het pand weer redelijk
in oude staat terug gebracht,

Na twee weken lekker te heb-
ben uitgerust tijdens het kerst-
reces gingen we weer fris het
nieuwe jaar in. Op 6 januari vier-
den we dat SSR in 2006 hon-
derd-en-vijf gaat worden en
ook dit ging niet onopgemerkt
voorbij. De lustrumcommissie
had een borrel georganiseerd
en bevriende verenigingen uit
de rest van het land kwamen
ons een bezoekje brengen.
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Het Hogewoerdsbolwerk

Tot 1658 lag er op de kruising Kraaierstraat/Hogewoerd de binnenpoort zoals op de plattegrond in
de vorige buurtkrant is te zien. Vanuit de poort liep de weg met een bocht naar de buitenpoort aan
de Utrechtse Veer op de plek waar nu de garage van Groenewegen staat. Het Hogewoerdsbolwerk
bestreek een groter gebied en liep van Kraaierstraat 8 in een rechte lijn naar de hoek Bolwerkstraat/
Hogewoerd en vandaar naar de Rijn.

De binnenpoort was een indrukwekkend bouwsel
met een toren in tegenstelling tot de buitenpoort
die veel eenvoudiger was. De twee poorten lagen
uit strategische redenen niet in elkaars verlengde
en een buitenpoort was ook op zich een extra
barrière.
In de Hogewoerd tussen Kraaierstraat en Bol-
werkstraat zijn bij diverse werkzaamheden ook
nog restanten van eerdere poorten gevonden.
Na de stadsuitbreiding van 1659 is de buiten-
poort gesloopt en werd het bredere deel van de
Hogewoerd aangelegd.
De monumentale binnenpoort werd ontmanteld
en in 1669 herbouwd aan het eind van de Hoge-
woerd bij café Plantage.

In 1876 werd ook deze poort afgebroken. Er
waren veel bezwaarschriften tegen de sloop. Ook
de voorloper van de Rijksdienst diende bezwaar-
schriften in maar het mocht allemaal niet baten.
Raadslid professor Goudsmit sprak zelfs van
“overdreven kunstliefhebberij”.
Over de Hogewoerd ging een paardentram rijden
zoals op bijgaande foto. Het gebouw van SSR
was toen het Ethnographisch Museum, een
voorloper van het Museum van Volkenkunde.
Later was het gebouw bekend als de Dansschool
van Wijk en er heeft nog korte tijd een pasta-

Dhr. J. Gijsman

fabriekje in gezeten, de slierten mie
kon je vanaf de straat uit de machine
zien komen.

Bronnen:
- Oerle, Dr.Ir. H.A. van (1975), Leiden
binnen en buiten de Stadsvesten, Uitgever
E.J. Brill, Leiden.
- Kleibrink, H., Spruit, R. (1983), Gezicht
op Leiden. De Zeven Singels., ?, Leiden.
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Nieuwe bedrijven in de wijk

Na precies 50 jaar is dierenartspraktijk Moens verhuisd.
Na lang zoeken is een mooie locatie gevonden
aan het Levendaal nummer 71 met betere
parkeergelegenheid. Doordat de nieuwe ruimte
groter is, kan dierenarts Moens alles veel beter
organiseren, zodat zij ons nog beter van dienst
kunnen zijn dan voorheen. Zo hebben zij nu de
beschikking over twee spreekkamers, een
receptie, een aparte operatiekamer en ruime
mogelijkheid tot opname van patiënten.

Dierenarts Moens en zijn collega’s verheugen
zich erop, u en uw huisdier in hun nieuwe praktijk
te mogen ontvangen.

Nadat dierenarts Bloem in 1956 begon met de
praktijk onder zijn woonhuis aan het Plantsoen
heeft dierenarts Muurling in 1968 de praktijk
overgenomen en op hetzelfde adres voortgezet
en succesvol uitgebouwd.

In 1990 ging dierenarts Muurling met pensioen
en nam dierenarts Moens het stokje over,
waarna de praktijk zich verder ontwikkeld heeft
en zich is gaan toeleggen op de behandeling
van gezelschapsdieren. Dat is zo voorspoedig
gegaan, dat na enige jaren de behoefte ontstond
aan een grotere praktijk op een beter bereikbare
locatie.

Art director Tony in actie tijdens schildersessie in Panama, Amsterdam.

Afdeling Creatie

Dozen zijn nog onuitgepakt. De gevel is
nog kaal. Maar ze zitten er wel. Al een paar
maanden zitten er ‘reclamejongens’ in de
buurt. Afdeling Creatie, twee creatieven
op Levendaal 157. Even voorstellen.

Afdeling Creatie bestaat uit art director
Tony van den Berg en copywriter Roderik
de Vlam. Na een tijd samen te hebben
gewerkt voor verschillende reclame-
bureaus besloten ze voor zichzelf te
beginnen. Als zelfstandig creatief team
werken ze voor onder andere Heineken,
Nuon en ATKearney. Roderik: “Achteraf gezien was het een behoorlijk wilde stap. Maar er bleek al
snel vraag te zijn naar ‘loslopende’ creatieven die enigszins gestructureerd kunnen werken.
Opdrachtgevers weten vaak heel goed wat ze willen en zoeken alleen een partij die daar een
creatieve draai aan kan geven. En voor het uitwerken van sites en opmaakklussen schakelen we
weer andere zelfstandigen in. Dat gaat prima vanuit ons kantoortje op het Levendaal. Alleen het
inrichten schiet er een beetje bij in.”

Portretje?
De nieuwe vrijheid van het zelfstandig ondernemen gaf art director Tony de kans om zich meer te
storten op zijn andere passie: schilderen. En niet onverdienstelijk. Als leerling van voormalig After
Nature kunstenaar Jurriaan van Hall heeft Tony inmiddels al een behoorlijke staat van dienst
opgebouwd. Portretten schildert hij in opdracht. Mocht je interesse hebben, kijk dan op
www.tonymacaroni.nl. Daarnaast werkt hij samen met onder andere Ernst Voss en Gijs Donker en
is hij bezig met de oprichting van XXL Art voor exposities van grote kunstwerken waaronder de
‘Nieuwe Nachtwacht’ van Voss.

Kijk voor meer informatie op www.afdelingcreatie.nl.
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Geur en Kleur

Op 1 april jl. werd het pand aan de Hogewoerd
112 in Leiden druk bezocht: de feestelijke
opening van Geur en Kleur vond plaats! Tevens
deelde De Waterbron mee in de feestvreugde
vanwege open huis. De verzorgingsproducten
van Geur en Kleur zijn op aparte wijze gecombi-
neerd met het assortiment van puur & gezond
water van De Waterbron.

Geur en Kleur is de dealer voor Leiden en
omstreken van exclusieve lichaamsverzorgings-
producten van het Italiaanse merk Tesori
d’Oriente. Dit merk bevat een uitgebreid assorti-
ment voor zowel dames als heren.
Het gaat om huidvriendelijke en heerlijk geurende
verzorgingsproducten die gemaakt zijn op basis
van natuurlijke ingrediënten en die niet op dieren
zijn uitgetest. Alle producten zijn van uitstekende
kwaliteit en goedgekeurd conform EEG
normering.

Tesori d’Oriente betekent letterlijk “Oosterse
schatten”. Bij binnenkomst ruikt u de heerlijke
en veelal aparte geuren zoals: Javaanse
JASMIJN, Indiase AMBER, Indische LOTUS,
MIRRE uit het Midden Oosten, KYPHI uit Egypte,
Witte MUSKUS met GARDENIA (Indische
liefdesbloem), GUAJAVO uit Zuid Amerika en
BOABAP uit Australië en Madagaskar.

Van (bijna) iedere geurlijn is douchecrème,
badcrème, bodylotion, bodycrème en parfum
verkrijgbaar.  De douche- en badcrème zijn mild
geurend, verzorgend en drogen de huid niet uit.
De bodylotion en bodycrème trekken direct in
de huid en laten geen vette laag achter.

Bent u op zoek naar een cadeautje of wilt u uzelf
eens lekker verwennen: kom onze producten vrij-
blijvend bekijken, ruiken en testen. Er is al een
douchecrème verkrijgbaar vanaf € 4,45.

Tevens gaan wij in het najaar van 2006 op het-
zelfde adres starten met een praktijk voor huid-
verzorging. Wilt u op de hoogte gehouden wor-
den van onze producten en de praktijk,  stuurt u
dan een e-mail naar corinevanweesel@hetnet.nl
of bezoek de website  www.geurenkleurleiden.nl

Een jaar geleden opende RE/MAX Premium
Makelaars voor de eerste maal haar deuren voor
de inwoners van Leiden en omstreken. RE/MAX
(Real Estate MAXimums) is al 32 jaar actief in
de makelaardij en inmiddels is de franchise-
formule van RE/MAX de meest succesvolle ter
wereld. Binnen het RE/MAX netwerk zijn meer
dan 115.000 makelaars werkzaam in 63 landen.
Daardoor is RE/MAX niet alleen de beste keuze
voor uw nationale- maar ook voor uw inter-
nationale woonwensen. In het éénjarig bestaan
in Leiden is RE/MAX, met 50 aangeboden
woningen, doorgedrongen in de top van de
Leidse makelaarskantoren.

De medewerkers van RE/MAX voor het kantoor op het
Levendaal 75. Vlnr: Carl Knelange, Gijs de Kok, Jan-
Kees Gerretse en Joost van Mameren.
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Slagerij Bolle bepaalt nu al veertig jaar de hoek
van de Hogewoerd en de Sint Jorissteeg. De
slagerij is echter al veel ouder.

Meneer Bolle staat zelf nog in de slagerij. Zijn
grootmoeder stond al in de slagerij toen deze
nog gevestigd was aan de Sint Jorissteeg 22.
Toen haar man kwam te overlijden zat zij destijds
met de vraag: hoe nu verder met de slagerij?
Gelukkig was er een aardige meneer uit Den
Haag die wel wilde helpen de slagerij draaiende
te houden. En ja hoor, deze meneer werd verliefd
op haar dochter. Ze trouwden en enige tijd later
werd meneer W.J.L.Bolle geboren.

In deze advertentie uit het Leidsch Dagblad van 27
augustus 1970 staan dezelfde prijzen als nu. Toen waren
het echter nog guldens.

Slagerij Bolle: al veertig jaar op de Hogewoerd 37

Zondag 7 mei wordt aan de Hogewoerd no. 99, naast de Houthal, de
winkel Sjors darts geopend. “Uw specialist op het gebied van darts
artikelen”. Vanaf 15.30 uur tot 20.00 uur, bent u van harte welkom om een
kijkje te komen nemen.
Deze nieuwe winkel is een initiatief van Sjors van Veen en Marjolein van
der Leer. Ter gelegenheid van de opening hebben zij op zaterdag 20 mei een feestdag gepland
met demonstraties van top darters en verloting van enkele darts artikelen. Ook op deze dag bent u
van harte welkom om langs te komen.
In de volgende buurtkrant zullen wij meer aandacht besteden aan deze nieuwe
winkel bij de rubriek "Nieuwe bedrijven in de wijk".

Uitnodiging opening “Sjors darts”

De slagerij was inmiddels verhuisd naar de
Hogewoerd, net aangelegd door de gemeente.
In het kader van de renovatie van de binnenstad
moest de Sint Jorissteeg namelijk verbreed
worden en zijn alle huizen en ook de slagerij hier
gesloopt, vandaar de verhuizing. Meneer Bolle
weet nog goed hoe de straat er vroeger uit zag.
Aan de overkant van zijn winkel was vroeger
bijvoorbeeld nog de kloosterschool te vinden
met de nonnen.
De specialiteit van Slagerij Bolle is de zelf-
gemaakte paardenworst en de verkoop van
paardevlees.
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Dit kan ook op de Hogewoerd bij Ratjetoe, al
10 jaar gevestigd in de buurt. Ratjetoe vierde
zaterdag 1 april haar 10-jarig bestaan. Dit werd
feestelijk gevierd in de winkel met diverse
bezoekers, buurtbewoners, inbrengers van
kleding en kopers. De winkel was versierd met
slingers en voor de kinderen was er een
grabbelton. In de etalage hingen foto’s van
inbrengers en klanten die regelmatig bij Ratjetoe
komen, hetgeen een feestelijk aanblik gaf. Lia
en haar medewerkers Tini, Astrid en Tanja,
werden door hun klanten van harte gefeliciteerd
en ruimschoots in de bloemen gezet.

“Op jacht naar tweedehandskleding” - Ratjetoe 10 jaar

De bezoekers werden die dag getrakteerd op
koffie, thee met wat lekkers erbij  en aan het
einde van de middag op een glaasje wijn met
hapjes. Er was veel belangstelling voor hun
jubileum en uiteraard ook voor de collectie
kleding. Ondanks de drukte bleven de klanten
persoonlijk geholpen worden.

Lia Zwaan, begon in 1996 haar winkel in
tweedehandskleding op de Hogewoerd 71.
Twee jaar later bleek het zo een succes dat ze
door een verbouwing in hetzelfde pand – er werd
doorgebroken – meer ruimte creëerde om haar
collectie te tonen. In 1999 verhuisde Ratjetoe
naar Hogewoerd 73 en in 2001 werd ook het
pand op nummer 75 aan de winkel toegevoegd.
Sinds 4 jaar (2002) is Lia met haar collectie in
het pand Hogewoerd 65 gevestigd.

Bij Ratjetoe kunt u terecht voor in- en verkoop
van mooie tweedehands (merk)kleding voor

kinderen, dames en heren. De collectie varieert
van broeken, jassen, blazers, bloesjes, truien,
rokken tot accessoires als schoenen, laarzen,
gympen, shawls en tassen. Ook voor bijzondere
dingen zoals jurken, avondkleding en pakjes kunt
u bij Ratjetoe terecht. Er wordt ook dames-
kleding in grotere maten ingekocht en verkocht.
Ingebrachte kleding blijft 8 weken in de collectie.
De etalage van Ratjetoe verandert steeds en is
een afspiegeling van de collectie; van basic tot
bijzonder.
Ratjetoe is geopend van dinsdag tot en met
zaterdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. Iedere
laatste donderdag van de maand is er ook
koopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het
inbrengen van kleding kan op dinsdag en
woensdag of op afspraak.

Het buurtcomité feliciteert Lia, Tini, Astrid en
Tanja met dit jublileum en wenst hun veel succes
in de toekomst.
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Nieuws van Welles en Nietes
Kinderverhaal door Selma Barnard

Het was heel rustig en stil in het
huis waar Welles en Nietes
woonden. Zoals je nog wel weet
waren de twee poezen niet heel
erg dik bevriend met elkaar. Dat
kwam omdat ze zo verschillend
in elkaar zaten. Ik zal het nog
even vertelen. Welles was zwart
met wit en heel erg rustig en
Nietes was wit met zwart en
behoorlijk ondeugend.

Welles was al een hele tijd zeer
tevreden. Na het enge avontuur
van Nietes, waar we het de
vorige keer over hadden was
die kat een stuk rustiger
geworden en dat vond Welles
heel prima. Hij keek eens naar
buiten waar het werkelijk
prachtig weer was en bedacht
dat hij er tenminste niet heen
hoefde, nu Nietes zo rustig was.
Dus hij strekte zich nog eens uit
en opende zijn bekje met de
scherpe tandjes heel wijd om
eens lekker te geeuwen. Het
zonnetje scheen en het was
verrukkelijk warm in de
vensterbank. Langzaam vielen
de ogen van Welles toe voor
een middagslaapje.

Helaas de rust was plotseling
voorbij toen Nietes met een
grote boog boven op Welles
sprong. Welles schrok zich een
ongeluk, maar voor hij iets kon
zeggen begon Nietes enthou-
siast aan hem te schudden.
“Moet je zien Welles, hoe heer-
lijk het buiten is, het wordt voor-
jaar en de zon schijnt en het is
zo heerlijk buiten. Ik wil er wel
weer eens uit”.

Welles haalde diep adem om
Nietes eens even te vertellen
dat hij daar helemaal geen zin
in had. Maar hij had nog geen
woord gezegd of Nietes dans-
te een rondje en liep met een
koddig gezicht zijn staart ach-
terna. “Ik ben zo blij” zong Nie-
tes, “want in Mei leggen alle
vogeltjes een ei”. Tja toen moest
Welles toch wel even lachen.
Meteen bedacht hij weer dat hij
zo ruw uit zijn slaapje was
gewekt en dat hij eigenlijk wel
van die eigenwijze kat afwilde.
Nou ja, voor even dan.

Dus zei Welles: “Als jij zo nodig
naar buiten moet dan ga je

maar, ik probeer te slapen. Als
ik daar tenminste de kans voor
krijg”. Verbaasd keek Nietes
Welles aan. “Meen je dat echt?”

“Ja, zoek het maar uit”, zei
Welles een beetje kwaad en hij
rolde zich weer op in de venster-
bank en deed zijn ogen dicht.
Hij keek stiekem nog heel even
om te zien of Nietes echt vertrok
en zonk toen knorrend van
genoegen weg in een diepe
slaap.

Nietes sloop helemaal ver-
baasd de kamer uit. Hij mocht
zomaar weg. Helemaal alleen,
het kon Welles niet schelen wat
hij deed. Nou ja! Dat had hij nog
nooit meegemaakt. Welles be-
moeide zich altijd overal mee.

Dan weet ik het wel zei Nietes
tegen zichzelf, ik ga er lekker
van door. Ik ga lekker naar
buiten en dat is juist heel fijn
zonder die zeurpiet, die altijd
alleen maar binnen wil blijven.

Nietes had die middag veel ge-
luk, want het raam in de keuken
stond open en er was niemand
te zien. Met een grote sprong
zat hij in de vensterbank en glip-
te snel de straat op. Ziezo, nu
kon hij eindelijk eens heerlijk en
ongestoord naar buiten.
Niemand die hem lastig viel.

Op een holletje rende hij naar
het Plantsoen. Oh wat was het
heerlijk buiten. Al gauw was
Nietes een heel eind weg, terwijl
Welles ronddwaalde in dromen-
land.



17

Nietes was zeker al een uur weg
toen Welles ineens wakker
werd. Hij had in tijden niet zo
lekker geslapen en daarom was
hij niet meteen helemaal bij
kennis. Tjonge, jonge zei hij
tegen zichzelf het voelt alsof ik
een week geslapen heb. Maar
waarom ben ik nu eigenlijk
wakker geworden. Missschien
wel omdat de zon weg is en het
kouder wordt. Of misschien
heeft Nietes herrie gemaakt.
Dat doet hij altijd als hij vindt dat
ik te lang slaap.

Herrie, dacht Welles met een
schok, herrie? Ik hoor juist hele-
maal niks. Het is verschrikkelijk
stil hier.

Welles was onmiddellijk klaar-
wakker. Waar was Nietes? Ja
waar was Nietes eigenlijk?
Ineens wist Welles weer dat hij
gezegd had dat Nietes het maar
uit moest zoeken.

Hij zou toch niet…? Nee
toch…? Welles sprong uit de
vensterbank en ging snel
zoeken. Hij keek overal op alle
plekjes waar Nietes zich vaak
verstopte, maar hij was nergens
te bekennen.

O lieve help, dacht Welles. Het
lijkt wel of hij naar buiten is
gegaan. Hemeltje, moet ik hem
nu gaan zoeken? Welles werd
niet blij van die gedachte. Maar
ja, als die domme Nietes nou
eens de weg terug niet kon
vinden? Wat dan? Hij kon hem
toch niet de hele nacht buiten
laten blijven?

Er zat niets anders op. Welles
moest proberen naar buiten te
komen. Maar hoe?

Ook Welles was gelukkig van-
daag, want het baasje kwam net
thuis met een hele boel bood-
schappen. Daardoor bleef de
deur wat langer openstaan en
zag het baasje niet dat Welles
langs zijn benen naar buiten
glipte.

Op hetzelfde moment sprong
Nietes weer naar binnen door
het keukenraam dat nog steeds
openstond. Hij had genoten
buiten en vond het tijd worden
om eens een hapje te eten en
wat te slapen, maar ook om
Welles al zijn avonturen te
vertellen.

Toen Nietes in de kamer kwam
was Welles daar natuurlijk niet.
Nietes wist niet dat Welles hem
was gaan zoeken. Nietes vond
het heel raar. Waar was Welles
nu weer gebleven? Hij wilde
toch slapen? Nou daar had hij
mooi de gelegenheid voor
gehad.

Zou Welles nog steeds vinden
dat Nietes het zelf maar uit
moest zoeken? Hij zou toch niet
boos op hem zijn? Lieve help,
dacht Nietes ik ga gauw in het
hele huis kijken of hij zich niet
verstopt heeft. Nietes begon
door het huis te draven om
Welles te vinden maar dat lukte
natuurlijk niet. Want Welles was
buiten om Nietes te zoeken.
Welles vond het maar niks
buiten. Wat daar nou leuk aan
was kon hij zich niet voorstellen.
Veel te veel gedoe om hem
heen. En Nietes was ook al niet
te vinden. Wat een pech.

Ik ga maar weer naar huis dacht
Welles. Ik kan hem niet vinden.
Nietes komt vast wel uit zichzelf
terug. Misschien is hij al thuis.
Wie weet.

Toen Welles weer bij zijn huis
aankwam waren alle ramen en
deuren potdicht, want het werd
een stuk kouder nu het bijna
avond was en kon hij er niet in.

Daar zat hij dan. Wat nu weer.
Het humeur van Welles werd er
bijzonder slecht van. Hij wilde
binnen zijn en niet buiten. Op
een gegeven moment keek
Nietes naar buiten vanaf het
plekje in de vensterbank dat
eigenlijk van Welles was. En
Welles keek naar binnen. Het
gezicht van Nietes was heel
verbaasd. Wat deed Welles
buiten? En een nog groter vraag
was: Hoe komt Welles nu weer
binnen?

Nietes wist raad. Hij holde naar
het baasje toe en begon te
miauwen en om zijn benen te
draaien en telkens naar het
raam te lopen en weer terug.
Gelukkig het hielp. Het baasje
keek naar buiten en zag Welles
daar. “Hoe komt die kat buiten?”
mompelde hij.

Hij haalde Welles gauw binnen
en mopperde behoorlijk. “Je
weet toch wel dat je niet naar
buiten mag! Veel te gevaarlijk
met al die auto's en honden en
zo. Nou ja je bent er weer, dat is
het voornaamste.”

Nietes moest daar natuurlijk
enorm om lachen. En hij heeft
Welles nog dagenlang ge-
plaagd door tegen hem te zeg-
gen dat hij niet naar buiten
mocht en dat hij dat heel goed
wist. Dan gromde Welles maar
wat en draaide zich nog een
keer om in de vensterbank om
lekker te gaan slapen. Dat
hebben we ook weer gehad,
dacht hij dan stilletjes.
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Hogewoerd e.o. een crimineel goede wijk om in te wonen

Zo, de verkiezingen zijn weer achter de rug!
Hebben we toch ons referendum tegen de Rijn-
Gouwelijn gehad. Dus we mogen nu aannemen
dat die lijnen, en terecht, nooit over de Breestraat
getrokken zullen worden.
Laten we hopen dat die billen die nu het pluche
gaan verwarmen gewaarschuwd zijn en zich
meer van de aansporingen van o.a.
buurtcomité’s gaan aantrekken.
Zo is ons ooit beloofd, tijdens een inspraak-
vergadering, vóór de herbestrating van de
Hogewoerd, ondanks dat er geen “harde”
toezeggingen gedaan zijn, dat mogen of kunnen
ambtenaren nooit doen, dat het parkeerbeleid,
ook ’s avonds, op handhaving kon rekenen. Nou,
dat zien we de laatste tijd! Daar waar nog maar
aan één kant geparkeerd mag worden staan
steeds vaker auto’s op het mooi bestraatte
trottoir. Wat op tekening, volgens de ontwerpers
van dienst onmogelijk was, namelijk extra
parkeerplaatsen of parkeerplaatsen aan de
oneven zijde van de Hogewoerd, blijkt in de
praktijk wel heel makkelijk haalbaar. En de
parkeerpolitie, nee die slaapt dan!

Zo staat sinds augustus 1986, nadat het café,
op de begane grond, door de ME middels een
charge op de Hogewoerd ontruimd is, het pand
Hogewoerd 129 te verkomkommeren. Natuurlijk
heeft elke eigenaar zijn winst gepakt en het weer
doorverkocht. Gemeente, krijgt u wel eens een
nieuwe kalender? Kijk er dan eens op! 2006!
Twintig jaar leegstand Hogewoerd 129. Wij
denken het te gaan vieren. Onvoorstelbaar dat
een gemeente die zo zuinig is op haar mo-
numenten er zo weinig achteraan zit! Wij
begrijpen niet dat voor bijna elke spijker die je
in een monument wil slaan vergunningen
(meervoud) nodig zijn, zelfs voor het in stijl
vervangen van onderdelen van een monument
duurt zo’n procedure zeker 3 tot 6 maanden,
terwijl het laten verkrotten van een monumentaal
pand, G 877, in deze omgeving zo maar kan.
We spreken dan nog maar niet over het
onttrekken van woonruimte aan het bestand.
Studenten die er met plezier hadden kunnen
wonen etc. etc.

Parkeren aan de onevenzijde Hogewoerd

Hogewoerd 129
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Zo ligt er ook sinds 1994, 12 jaar (! kalender
2006, sic), een stuk grond braak in onze wijk.
Een privé parkeerplaats annex opslagplaats
voor de eigenaar. Het wil maar niet lukken om
het “Wielmakersgat”, te dichten. De “Cana-
nefatenpoort”, van Nieuwe Brugsteeg naar
Wielmakerssteeg, werd van doorgang, afgang
voor de gemeente Leiden. Maar er is hoop. Een
transactie heeft op 24 maart j.l. plaatsgevonden.
De gemeente bezit nu de juiste stukken grond.
Nu is het afwachten wat er gaat gebeuren: Is de
gemeente in staat een kroon te monteren in het
gat; Het zal nog wel even duren! Maar nu Van
der Putte (station Leiden) aangepakt kan worden
moet dit akkefietje toch een peulenschil zijn? Of
nee, wacht even! Onze wethouder, Hillebrandt,
kan ons nog op het scheiden van de markt, met
een doekje voor het bloeden, helpen. Hij heeft
vast nog wel een stukje van zijn boekenkast ter
beschikking om het gat tijdelijk te dichten. Kan
jaren daar staan, die kast! Maar de Kaninefaten
of “Canenefaten” kunnen dan tenminste de poort
doortrekken, de stad in.

Zo werd ook net voor de verkiezingen nog even
besloten dat we de vuilniszakken voortaan, in
de binnenstad, de avond voordat de heren van
de reiniging langs komen, buiten mogen zetten.
Dat scheelt de gemeente tenminste veel werk.
Ik bedoel dan dat de Reinigingspolitie tenminste
niet meer ‘s nachts op pad hoeft om te con-
troleren en te bekeuren. Smerig was het wel, dat
gewroet in die zakken om de eigenaar op te
sporen. Heerlijk dus voor die jongens: ‘s Avonds
thuis bij moeder de vrouw. Lekker slapen!
Heerlijk dus voor de bewoners ’s ochtends, die
opengereten zakken. Heerlijk voor wie, ja voor
wie…
“Aaltijd als ik iets gedronken he..heb en naar huis
gg…ga, liggen die zza..zakken net voor mijn
voeten….. en je kunt er ook goed mee
ggo…gooien!”  “Welnee, open trekken, kapot,
en een hele maaltijd spreid zich voor je op straat
uit! Heerlijk dus!” Aldus een conversatie tussen
een dronkaard en een zeemeeuw.
Adjo Vreeburg.

Meeuw

Cananefatenpoort
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Krantenberichten over de wijk en haar bewoners
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Leidsch Dagblad, 9 december 2005
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Leidsch Dagblad,
21 februari 2006
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Dicht bij de Jan van Houtbrug, achter het
monument dat herinnert aan het beleg van
Leiden (geplaatst in 1924) staat een Japanse
notenboom, een Ginkgo biloba. De Ginkgo heeft
vrouwelijke en mannelijke bomen. In het najaar
kunnen aan vrouwelijke bomen ‘bessen’ komen.
De ontwikkeling van de zachte structuur om de
pit van zaadplanten verloopt echter totaal anders
dan die bij een ‘bes’ van de Ginkgo. Daarom
schrijf ik over ‘bessen’ in plaats van bessen.
Na verloop van tijd gaat de zachte omringende
structuur om de noten rotten. Er komt dan een
onaangename geur vrij en de ‘bes’ wordt
slijmachtig. Omdat de geur zeer onaangenaam
is en de plakkerigheid overlast kan geven
worden vrouwelijke bomen in Nederland
nauwelijks aangeplant.
Op 25 november ontdekte ik aan de opvallende
geur dat de Ginkgo achter het monument
‘bessen’ vormde. Toen ik een aantal ‘bessen’
wilde verzamelen werd ik aangesproken door
de heer Barnhoorn van de afdeling groen van
de gemeente, die toevallig in de buurt was. Hij
vertelde dat de betreffende boom al een aantal
jaren ‘bessen’ vormt. Hij en zijn medewerkers
hadden altijd gedacht dat de lucht veroorzaakt
werd door mannen met hoge nood en dat was
de reden dat hij mij waarschuwde om ze op te
pakken. Daarop vertelde ik hem dat de stank
een andere oorsprong had, het was de
Ginkgolucht.
Volgens Barnhoorn was deze Ginkgo niet door
mensen aangeplant maar is het een ‘wilde’. Dat
lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk. Als het een
‘wilde’ is, zouden noten die door een vogel in de
grond waren gestopt daar zijn gaan kiemen. Hoe
zouden ze daar anders kunnen komen? Waar
kwamen die noten dan vandaan? In de Leidse
Hortus worden wel ’bessen’ gevormd maar voor
zover bekend zijn de zaden uit die ‘bessen’ nog
nooit gekiemd. Heeft iemand daar stiekem een
boom geplant? Zou er nog iemand in Leiden zijn
die weet of en wanneer deze boom is geplant?
Of dateert deze Japanse boom uit 1924, en is
deze daar in de tijd dat het monument is
geplaatst gepoot?

‘Bessen’ aan een Ginkgo biloba, een Japanse
notenboom, in het Plantsoen

door Rinny E. Kooi, als biologe werkzaam bij Universiteit Leiden
Uit: Nieuwsbrief vereniging Het Plantsoen, nummer 10, februari 2006

Ik vermoed dat de boom ongeveer 80 jaar oud
is. Omdat hij ‘bessen’ vormt moet hij in het
voorjaar ook vrouwelijke bloeiwijzen hebben. Het
zou kunnen dat er iets bijzonders aan de hand
is. Misschien is er oorspronkelijke een mannetje
gepoot die op hoge leeftijd ook vrouwelijk is
geworden. Dat verschijnsel treedt soms op bij
Ginkgo’s. In het komende voorjaar wil ik kijken
of deze boom ook mannelijke bloeiwijzen
maakt. Vol spanning en interesse wacht ik af.

De Ginkgoboom achter het monument aan het begin van
het Plantsoen.
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LOS magazine, april 2006



25

Leidsch Dagblad, 6 maart 2006



26

Leidsch Dagblad, 27 maart
2006Leidsch Dagblad, 8 maart

2006
Leidsch Dagblad, 8
december 2005

Misdaadkaart
toont criminaliteit

in Leiden
Op www.misdaadkaart.nl zijn
alle misdaden en overtredingen
van de afgelopen paar maanden
te bekijken. Er wordt gebruik
gemaakt van satelietbeelden
van Google Earth. Daarmee kan
nog veel verder worden in-
gezoomd dan op de foto
hiernaast. Google Earth is te
vinden op earth.google.com,
maar het is niet vereist voor
misdaadkaart.nl.

Leids Nieuwsblad, 21 februari 2006
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Het Prikbord

Het Prikbord is de ideale plek voor uw kleine berichten ‘aangeboden’, ‘gezocht’, et cetera.
Wilt u ook een klein berichtje op het prikbord hangen, neemt u dan contact op met de
redactie van de buurtkrant (zie adreslijst voorin deze buurtkrant).

O P R O E P
Wie is bereid tegen
een bescheiden ver-
goeding enkele tien-
tallen (klassieke) LP 's
op CD te branden?
Reacties graag naar
W. Keller, tel. 06-
53258624

O P R O E P
Wie is bereid 1x per
week met oude dame
(75 jaar) in rolstoel een
wandeling te maken ?
Reacties graag naar
W. Keller, tel. 06-
53258624

G E Z O C H T
Stalling in garage/
schuur voor motorfiets.
Reacties graag naar
W. Keller, tel. 06-
53258624

O P R O E P
Heeft u een leuke bij-
drage voor onze buurt-
krant, heeft de buurt in
de krant gestaan en
wilt u het stukje terug-
zien in Het Hoogste
Woerd, of heeft u een
mooie historische foto
van onze buurt? Neem
dan contact op met de
redactie (zie adreslijst
voorin).

ADVERTEREN?
Heeft u interesse in
een advertentie in deze
buurtkrant, informeer
dan naar onze lage ta-
rieven bij de redactie
(zie adreslijst voorin).

G E Z O C H T
Onze toiletpot is vorige
week ontsnapt toen wij
de voordeur open heb-
ben laten staan. Hij

rende er vandoor en
zwerft waarschijnlijk in
de buurt rond. Hij is
voor het laatst gesig-
naleerd op de Hoge-
woerd (zie foto).

Wijkmanagement
Binnen de dienst Mi-
lieu en Beheer staan
enkele veranderingen
in relatie tot wijkgericht
werken te gebeuren.
Er komt een team
wijkmanagement die
zal bestaan uit twee
wijkmanagers en en-
kele assistenten, die
beschikbaar zijn voor
overleg, de districtra-
den zullen voorzitten,
vragen zullen uitzetten
binnen de organisatie,
wijkgerichte budgetten

Korte berichten
Speeltoestellen in
het Plantsoen
De gemeente is voor-
nemens een aantal
speeltoestellen in het
Plantsoen te plaatsen.
De toestellen komen
op de plek waar eer-
der speeltoestellen zijn
verwijderd die onveilig
waren
In de vitrinekast in het
Plantsoen wordt een
plattegrond van het
plan opgehangen.

zullen beheren, verbre-
ding van onderwerpen
zullen bevorderen en
die voor het gehele be-
heer afspraken met het
buurtcomité kunnen
maken.
Naast deze vaste aan-
spreekpunten zal er
dagelijks een service
team zijn, dat vragen
vanuit de wijken kan
oppakken. Het gaat
dan om vragen die niet
regulier inplanbaar zijn.
Wensen kunnen hier-
door sneller gereali-

seerd worden en aan
de andere kant wordt
voor ad-hoc werk-
zaamheden geen in-
breuk gedaan op het
reguliere beheer.
Halverwege 2006
moet deze verande-
ring geïmplementeerd
worden. In de Stads-
krant zal daar in de
toekomst ongetwijfeld
meer over te lezen zijn.
Als buurtcomité zullen
wij deze ontwikkelin-
gen volgen en u op de
hoogte houden.



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

SERVIES EN BESTEK

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

De Haarlemmerstraat anno 1961. De drukte was
zo groot dat er nauwelijks plaats was voor
publiek. Deze foto staat in het boek “Van mid-
denstander tot ondernemer” dat is verschenen
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van het Midden en Kleinbedrijf in Leiden. Het
boek is te bestellen via www.mkbleiden.nl.
(Uit: Marepost, 36e jaargang, nr.1, feb/mrt 2006, uitgave
buurtvereniging Maredorp.)

Foto: De Haarlemmerstraat anno 1961

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

Restaurant Bosporus
Kraaierstraat 36
2311 NS Leiden
071 - 5144514

Turkse specialiteiten en pizza’s.
Ook afhalen.

Of toch de Breestraat anno 2009???



Geopend:
Maandag Gesloten
Dinsdag-zaterdag 10:00 t/m 17:00

Hogewoerd 65
tel. 071-5132845

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 tentoon-
gesteld. 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.

Levendaal 136-138, 2311 JP Leiden, 513 26 91
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Alarm 112
Politie 0900 8844

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf 524 0060
Servicepunt 516 5501
Dienst Milieu- en wijkbeheer
bedrijfsafval/bestrating/grofvuil/
fietswrakken/huisvuilinzameling/
openbaar groen/reinigingscontrole
ongediertebestrijding/ papier op de
grond, volle prullenbakken in de
straat, vegen in de wijk etc.

Burgerzaken & belastingen 516 5500

Dierenambulance 517 4141

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn 566 1600
Geluidshinder (en stankoverlast) 516 7560
van bedrijven of industrie

Gevelreiniging
Graffiti meldlijn 532 2878

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst 566 5019
Dokterpost, spoed/avond 0900 513 8039
17:00 tot 08:00 uur
GGD 516 3333
LUMC 526 9111

Hulp
Kindertelefoon 0800 0432
Korrelatie 0900 1450

Handige en belangrijke telefoonnummers

Raad en Daadwinkel 516 3250
Slachtofferhulp 0900 0101

525 8797

Leids Welzijnsorganisatie LWO 516 8168
Breestraat 117

Parkeren
Parkeren: Servicepunt Parkeren & Verkeer
516 55 03

Politie 0900 8844
Discriminatie, meldpunt 512 0903
Crisisdienst maatsch. werk 0900 821 2141
Meldpunt kindermishandeling 0900 123 1230
Bureau Jeugdzorg 523 9740
GGD psychosociale hulp 516 3342

Buurtbemiddeling www.eerstehulpbijheibel.nl
06 5263 7119

Riolering en Waterbeheer
Klachten/vragen overdag 516 5501
Buiten werktijd 516 7590

Storingen
Elektriciteit, Nuon 0800 9009
Kabel, Casema 0800 1884
Telefoon, KPN 0800 0407

Politie Leiden:
Willem van Vliet  (wijkagent) 525 8604
Maarten Spaan (Afhandeling Geldboetes,
Veelplegers en Intern Dienstencentrum)
René Feenstra (Horeca en Winkeliers)



SEISVELD
TIMMER- & ONDERHOUDSWERK

06-20800457

1 uur fotoservice  kleinbeeld en
APS

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

Het adres voor foto/video/digitaal

Cave Grand Cru
Voor de echte
wijnliefhebber

Geopend:
donderdag: 14:00 - 18:00
vrijdag: 10:00 - 18:00
zaterdag: 10:00 - 17:00

Hogewoerd 132
5122354

BLOEM WATERSPORT

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

Hogewoerd 79
 2311 HG Leiden
 Tel 071-5120608

www.winkelstadinbeeld.nl

Kiek in de potKiek in de potKiek in de potKiek in de potKiek in de pot
uw traiteuruw traiteuruw traiteuruw traiteuruw traiteur

Dagverse maalt i jdenDagverse maalt i jdenDagverse maalt i jdenDagverse maalt i jdenDagverse maalt i jden
Part y-schalenPart y-schalenPart y-schalenPart y-schalenPart y-schalen Buf fet tenBuf fet tenBuf fet tenBuf fet tenBuf fet ten
High-tea’sHigh-tea’sHigh-tea’sHigh-tea’sHigh-tea’s Soi ree’sSoi ree’sSoi ree’sSoi ree’sSoi ree’s
DinersDinersDinersDinersDiners LunchgerechtenLunchgerechtenLunchgerechtenLunchgerechtenLunchgerechten
DelicatessenDelicatessenDelicatessenDelicatessenDelicatessen Kaasspecial i tei tenKaasspecial i tei tenKaasspecial i tei tenKaasspecial i tei tenKaasspecial i tei ten



BUURTPICKNICK
ZONDAG 28 MEI vanaf  14.00 uur

in het Plantsoen
nabij de voliére


