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Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Politie
Meld Misdaad Anoniem

Hulp

112
0900 8844
0800 7000

Kindertelefoon
Korrelatie
Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf
524 0060
Servicepunt Woonomgeving
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
Dierenambulance (landelijk)
Geen nood, wel hulp?
Ambulance
Brandweer

517 4141
0900 0245

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn
Geluidshinder (en stankoverlast)
van bedrijven of industrie
Gevelreiniging
Graffiti meldlijn

Leids Welzijnsorganisatie LWO
Breestraat 117

0800 0432
0900 1450
516 3250
0900 0101
525 8797
516 8168

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

366 13 66
366 13 66

Buurtbemiddeling www.eerstehulpbijheibel.nl
www.buurtbemiddeling-leiden.nl

566 1600
516 7560

Riolering en Waterbeheer
Klachten/vragen overdag
516 5501
Buiten werktijd
516 7590
Storingen
Storingen vna gas of elektra
Kabel, Casema
Telefoon, KPN

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

0800 9009
0800 1884
0800 0407

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

Colofon
Redactie:
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Advertenties:
Foto’s:
Met dank aan :
Girorekening:

Ria Vreeburg-Molkenboer
Nico Koekkoek
Elvé Labor Vincit
Wendelien François
Peter Horree, Joop Gijsman, Adjo Vreeburg en Jacowies Surie
SSR-Leiden, alle kopij-inzenders en alle adverteerders
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Van de voorzitter
Beste buurtgenoten,

ze buurt, zit ik samen
met andere voorzitters
van buurtcomités uit de
binnenstad in een jaarlijks overleg met burgemeester Lenferink. Andere leden van ons buurtcomité hebben zitting
in een overleg met de
politie en weer anderen
vertegenwoordigen ons
in het kader van wijkgericht werken in de districtsraad. Bij al deze bijeenkomsten zijn wij uw
spreekbuis. Mocht u zaken hebben waarvoor u
bij de gemeente aandacht wilt vragen, laat het
ons weten! Elders in deze krant vindt u onze
adres- en telefoongegevens.

Voor u ligt met dank aan de redactie en alle
adverteerders de nieuwste uitgave van Het
Hoogste Woerd met hierin onder andere een
terugblik op gebeurtenissen uit het afgelopen
jaar, zoals de buurtpicknick, het lustrum van
SSR, de Leidse Kunstroute en de autovrije
zondag waarbij de Hogewoerd zelfs de landelijke televisie haalde! Verder een interview met
de wijkagent, de beruchte column van Adjo
Vreeburg, een artikel waarin Joop Gijsman de
lezer meeneemt op een historische wandeling
door de Hogewoerd en omgeving, en wederom
aandacht voor nieuwe bedrijven in de buurt. In
de Wielmakersteeg wordt er nu gebouwd, op
de Hogewoerd zijn krakers geweest en er is
een slaaphuis voor verslaafden gekomen.

Zo hebben we bijvoorbeeld aandacht gevraagd
voor het straatvuiloverlast bij de containers
aan het Levendaal. De containers worden,
zeker nu het oud papier niet meer wordt

Graag maak ik u bij deze attent op een aantal
activiteiten waar leden van het buurtcomité
aan deelnemen. Als afgevaardigde van on-

Hoe bereikt u ons?
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

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

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

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
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opgehaald, extra belast. Er is met de gemeente
overeengekomen dat de containers vaker
geleegd zullen worden en dat het omliggende
terrein met grotere regelmaat gereinigd wordt.
We blijven het in de gaten houden! Ook met
de politie heeft het buurtcomité goed contact.
Zij hebben ons uitdrukkelijk verzocht u aan te
moedigen in geval van onraad altijd aangifte
te doen. Mogelijke misstanden kunnen zij zo
beter in het vizier krijgen en zodoende eerder
actie ondernemen. Telefoonnummers van
meldpunten achter in deze krant.

Het komende jaar zal uw buurtcomité zich
blijven inzetten voor de buurt en zijn bewoners.
Om te beginnen nodig ik u van harte uit voor
de nieuwsjaarsborrel: deze vindt plaats op 10
januari in de eetzaal van SSR. Aan de borrel
vooraf wordt de algemene ledenvergadering
gehouden, hierbij bent u uiteraard ook van harte
welkom! En op zondag 27 mei 2007 vindt op de
nationale Dag van het Park de buurtborrel in
het Plantsoen plaats. Meer informatie hierover
in de volgende Hoogste Woerd, die halverwege
mei 2007 verschijnt.

Op cultureel gebied telt onze buurt zeker mee.
Het Plantsoentheater organiseerde dit jaar
twee voorstellingen: ‘Vrouwen van Rembrandt’
en ‘In het Wit’ over Emily Dickinson. Vooraf
aan de voorstellingen kookte topcateraar en
buurtbewoner Wim van der Ziel een heerlijk
driegangen diner. Heel bijzonder om zo dicht bij
huis zo aangenaam uit te kunnen gaan! Ook is
onze buurt het afgelopen jaar voorzien van twee
nieuwe beelden van het Kunst Uitschot Team:
een klimwand op de hoek Plantage/Utrechtse
Veer en het beeld Venus in het Plantsoen. Over
dit laatste beeld verderop meer.

Tot slot wens ik u namens het gehele buurtcomité
prettige feestdagen en een goed 2007.
Met vriendelijke groet,
Wolfgang Keller
Voorzitter Buurtcomté Hogewoerd e.o.
PS Zet u zich ook graag in voor een gezellige
en veilige woonomgeving en lijkt het u leuk
om deel uit te maken van het buurtcomité?
Meldt u aan! Ook als u alleen wilt helpen bij het
organiseren van de buurtborrel bijvoorbeeld!

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

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

Douwe van Houte
Levendaal 157
2311 JJ Leiden
542 2065
douwe@vanhoute.com
- advertenties buurtkrant
- evenementen

Manon Snel
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
- fotograaf buurtkrant
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Autoloze zondag: een heerlijk initiatief
door Ankie Havenaar
In onze wijk was
daar de mogelijkheid om mee
te dingen naar
de eerste plaats
van het Leids
kampioenschap
stoepranden.
Aanvankelijk lijkt dit misschien een uitgelezen
kinderbezigheid,de realiteit liet echter zien
dat de competie zich moest opdelen in een
heuse jeugdpool en een pool voor de 18plussers. Veel vaders, moeders en toevallige
passanten waanden zich weer even terug in
de tijd dat stoepranden zelfs in de binnenstad
een dagelijks tafereel was. Het toernooi (heel
goed geleid door de sportklas van het Da Vinci
college) kende een weergaloze spannende
finale dat zich met gemak kon meten aan de
finale van het WK voetballen. En mensen,
alles wat we daarvoor hoefden doen is de auto
een middag niet gebruiken!! Een van onze
buurtbewoners bracht het tot de derde plaats.
Proficiat Jesse! Je hebt de eer van onze buurt
hoog gehouden.
Een ander groots evenement vond plaats in
de Jorissteeg, de stepwedstrijd. Het was een
echte autopedwedstrijd. Op gierende banden
stoven de deelnemers voorbij. Zij deden niet
onder voor een gemiddelde pizzakoerier op
brommer. Het vrije gevoel om over de autoweg
heen te stuiven deed ons kippenvel bezorgen.
Uit onze ooghoeken zagen we skeelers voorbij
zoeven en zwieren, want ook zij hadden vrij
spel op de normaal zo drukke singels van
Leiden.

Ons rustig voortkabbelend bestaan werd
opgeschrikt door de aankondiging van een
autovrije zondag. Voor overtuigd autogebruikers
als wij was dit even slikken. Hoe komen we nu
bij de bioscoop vanaf de Koenesteeg?
En als wij al een dag zonder auto kunnen, hoe
doorstaat onze auto dat dan? Leidt dit niet
tot verlatingsangsten of depressies van ons
vehikel? Na een goed overleg waarbij ook onze
Clio deelnemer was van het gesprek hebben
we unaniem besloten om dit initiatief een kans
te geven. Toegegeven de angst sloeg enigszins
toe. Dat angst echter een slechte raadgever is
bleek ook hier weer.
Allereerst werden we verrast door een oorverdovende stilte. Een oorstrelende rust in
ons anders druk bereden Hogewoerd was een
welkome gast.
Vervolgens bleek de stad een en al gezelligheid. Het Astmafonds, Milieudefensie, de
Fietsersbond, het platform Gehandicapten en
de plaatselijke politici hadden grote moeite
gedaan om ons de voordelen van een autoloze
binnenstad te doen inzien en ondervinden.
Een autovrije binnenstad geeft niet alleen
een schonere lucht maar geeft tevens kansen
om sport en spel te vieren buiten de lijnen
van velden of speciaal daarvoor ingerichte
accommodaties.
Het programma
was vol en gevarieerd. Aan elke
leeftijdsgroep en
interesse was gedacht. Van literaire fietstocht tot
rolstoelhockey.
Deze middag had
daardoor de ruime aandacht van
de media en dat
beperkte zich niet
allen tot TV-West.
Ook het jeugdjournaal was van de partij om de kinderen
te interviewen over de toedracht van deze
actie.

De moraal van dit verhaal: “Het gemotoriseerde
vervoer heeft ons veel gebracht maar ook
veel ontnomen.” Beste organisatoren; u heeft
ons voor dit idee gewonnen. Wij zijn eruit. De
auto kan inderdaad best een dagje zonder
ons. Onze Reanault Clio is overigens deze
pyjamadag ook prima bevallen en claimt nu al
meerdere adv zondagen. De onderhandelingen
hierover zijn nog gaande maar we denken uit
te komen op minstens 12 autovrije zondagen
per jaar. Het begin is er…
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De autovrije zondag van Leiden
Sinds 1999 wordt in een groeiend aantal Europese steden op een zondag in september de
binnenstad afgesloten voor autoverkeer. In Brussel wordt de autovrije dag steeds grootscheeps
gevierd, met een volledig afgesloten binnenstad en activiteiten in alle stadsdelen: veel
aandacht voor de fiets en ander vervoer, maar ook feesten, concerten, wedstrijden etc.
Ook in Nederland gaat deze dag niet zomaar voorbij: al een aantal keren werd de binnenstad
van Amsterdam en straten in enkele tientallen andere steden in het land afgesloten en
allerlei evenementen georganiseerd. In Leiden werden ook activiteiten georganiseerd, o.a.
de Tunneldisco.
De gemeenteraad heeft besloten dat Leiden dit jaar meer ruimte gaat maken voor de autovrije
zondag. Dit keer vooral voor de bewustwording van de effecten van het autoverkeer op de
luchtkwaliteit. Kunnen we één dag per jaar zonder onze Heilige Koe? Kunnen we één dag
per jaar diep ademhalen?
Het verband tussen luchtkwaliteit en volksgezondheid wordt steeds duidelijker. De dag is
mede geïnitieerd door het Astma Fonds (Regioraad Leiden), maar uit allerlei onderzoeken
blijkt dat slechte lucht niet alleen tot luchtwegklachten leidt.
Op 17 september is de Leidse binnenstad gesloten voor gewoon verkeer. Daarnaast heeft
B&W horeca-ondernemers opgeroepen die dag hun klanten aan te bieden rookvrij te kunnen
eten en drinken, en een prijs uitgeloofd voor de meest creatieve invulling daarvan.
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SSR in de wijk
Beste buurtbewoners,
Ik wil u even meenemen naar de wondere
wereld van het gemiddelde eerstejaarslid van SSR-Leiden. Afgelopen
augustus stond je met goede moed
en complete onwetendheid, over wat
er allemaal op je af zou komen, op de
Beestenmarkt. Het begin van je studententijd
werd geopend met de maandag van de u al
bekende EL CID-week. Een dag waarop het
stortregende maar ook de dag waarop de rector
magnificus de EL CID’ers wist te vertellen dat
verenigingsleden significant meer kans heb
ben om in Leiden hun studie succesvol af te
sluiten dan geen-verenigingsleden. En daar
sta je dan als 18-jarige EL CID’er met tien
onbekende mede-eerstejaars en je mentor
die wild enthousiast is en alle Leiden- danwel
studentenjargon over je heen gooit. Jij staat
nog te flapperen met je oren als je al de eerste
gezelligheidsvereniging in getrokken wordt. Je
kijkt je ogen uit, ondertussen wordt er al groepsnaam verzonnen en dat ene team wordt ontdekt, waar jullie de hele week op zullen jagen,
net zoals dat ene groepje met die hele leuke
andere eerstejaars.
Aan het einde van de week ben je voldaan
met informatie over de mooie stad Leiden,
die zo ontzettend veel te bieden heeft aan
studenten. Je weet de weg op je faculteit, je
weet die boekenhandel, je sportvereniging en
dat handige uitzendbureau te vinden, net zoals
dat goedkope restaurantje en die leuke kroeg.
En daarbij komt dan ook nog dat je op die ene
vereniging je gewoon helemaal thuis voelde en
je jezelf wel de komende jaren ziet rondlopen
om vrienden te maken voor het leven maar ook
ervaringen op te doen voor de carriere na die
studententijd.
Een vereniging die al maanden bezig was met
die ene week. Er werd door twee commissies
hard gewerkt aan leuke acts boeken, het pand
versieren en goed promotie op poten zetten.
En een uitwerking dat dat had! In plaats van
125, zoals de afgelopen paar jaar, vonden
maar liefst 184 van die leuke eerstejaars dit
jaar de weg naar SSR om zich in te schrijven.
Een recordlichting dus! Daar behoor jij toe en

daar zit je dan… Na een drukke maar
fantastische eerste week zit je op je
nieuw geverfde kamer, met je eerste
collegeboek en tevens dat introductieboekje van dat leuke SSR. En dan komt
het! De mogelijkheden liggen aan je
voeten. De disputen presenteren zich,
een dispuut wat een enorm leuke mogelijkheid
is om je te kunnen ontspannen naast je studie
maar ook om studiegenoot te vinden die een
handige, stille studieplek weet en jou precies
kan vertellen hoe alles in zijn werk gaat. Daarnaast staan commissies open voor jou, de
nieuwe leden hebben de eerste functies al
opgeëist. En dan in september als de rust net
weer een beetje is teruggekeerd, gebeurt er
nog iets groots. Het bestuur der SSR-Leiden
wisselt en dus zijn er zeven nieuwe koppies
die de leiding zullen nemen voor een jaar. Met
een gepast feestje werd dit gevierd. Dit is het
bestuur voor het jaar 2006-2007:

V.l.n.r.: (voor): Geert Bullens, Manon Snel (Praeses
Vereniging), Daniel Webb, Roderick Watson. (achter):
Niels Lemmens, Esther Kuipéri, Jessie Klein.

Uiteraard zijn we als bestuur weer met frisse
moed, vol enthousiasme en nieuwe ideeën
begonnen aan dit bijzondere jaar. Tevens letten
wij erop dat onze leden zich ervan bewust zijn
dat we in een woonwijk gevestigd zijn. Mocht er
onverhoopt toch overlast ondervonden worden,
dan kan u ons altijd bereiken op 071-5120900
of via praeses@ssr-leiden.nl. Uiteraard mag u
ook eens langs komen voor een kopje koffie!
Met vriendelijke groet namens SSR-Leiden,
Manon Snel
h.t. Praeses Vereniging der SSR-Leiden
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Het lustrum van SSR
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn; SSR
vierde dit jaar haar 21e lustrum. We willen u
graag laten zien hoe wij deze 105e verjaardag
vierden.
Al in september 2005 werd er een commissie
van acht leden samengesteld die alle
lustrum-activiteiten zou gaan organiseren.
Na de nodige voorbereidingen ging zo in
januari het lustrumjaar van start met een
grote openingsreceptie. Hierop volgde een
maatschappelijke activiteit in het teken van de
dak- en thuislozenproblematiek en ruim een
maand later begaf een deel van de leden zich
naar het pittoreske Willemstad (West-Brabant)
om aldaar in groepen tegen elkaar te strijden
tijdens een dag vol survival.
In september vond de buurtdag plaats. SSR
houdt ieder jaar een kinderbuurtdag maar
tijdens het lustrum leek het ons leuk om ook alle
volwassen buurtgenoten uit te nodigen. Helaas
was de opkomst, ondanks het verspreiden van
programmaboekjes, erg laag. En dat terwijl
deze dag, die gesponsord werd door het buurtcomité, zeer gevarieerd was met rondleidingen
door ons monumentale pand, een forum, een
barbecue die zonder de Dekamarkt niet zo
lekker was geweest, een avondje live jazz en
een vol programma voor de kids, met onder
andere een ballonnenwedstrijd, volgens ons
toch veel te bieden had. Wij hopen dat als we
in de toekomst nog zo een dag organiseren
meer nieuwe en bekende gezichten mogen
begroeten.
Een lustrumjaar is natuurlijk niet compleet zonder een mooi gala en een grote reünistendag.
Beide dagen waren en groot succes en ik
denk dat het lustrumgala zeker onderwerp van
gesprek zal zijn als de huidige leden elkaar
weer zien op een van de volgende reünies.
Maar op 23 oktober braken de twee weken
aan waar iedereen al lang naar uit keek: de
lustrum-feestweken. Er werd, zoals dat gaat
met studentenverenigingen, veel gefeest. Maar
er zaten ook meer serieuze onderdelen in het
drukke programma.
Op 1 november hielden wij bijvoorbeeld een
symposium in de Waag van Leiden. Het thema
was “vooruitgang”. Onze wereld staat steeds va-

ker bloot aan veranderingen. Maar leiden deze
veranderingen wel tot vooruitgang, wanneer is
iets vooruitgang en wat is de invloed van vooruitgang op de maatschappij, politiek, wetenschap
en bedrijfsleven? Op deze en andere vragen
gaven wetenschappers, politici en mensen
uit het bedrijfleven antwoord. Er werd onder
andere gesproken over microfinanciering
in ontwikkelingslanden, het milieubeleid en
vooruitgang in de exacte wetenschap. Ondanks dat de verwarming het begaf en het
dus steenkoud werd in de Waag was het een
boeiende middag.
In de lustrumweken werden, volgens traditie, de nieuwe leden geïnaugureerd. Normaalgesproken gebeurd dat in het Academiegebouw aan het Rapenburg. Dat was dit jaar
niet mogelijk omdat daar momenteel grondig
gerenoveerd wordt. Daarom vond de ceremonie deze keer plaats in de wat kleinere maar
zeker zo sfeervolle Lokhorstkerk. En gefeest
werd er natuurlijk ook. Zeker na de inauguratie
en tijdens het open feest, toen SSR voor een
avond open stond voor alle studenten. Velen
gingen pas naar huis toen het alweer licht
werd.
De weken werden afgesloten met een geweldig
optreden van The Sheer, een opkomende
Haarlemse pop/rock band. Misschien heeft u
de twee vrachtwagentjes van de band op de
Hogewoerd zien staan? Het paste allemaal net
op ons kleine podium maar het optreden was er
zeker niet minder om. Een waardige afsluiting
van twee ‘briljante’ lustrumweken.
Janneke van Gent, Lustrumcommissie XXI.
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De Geschiedenis van het Van Wijkcomplex.
door dhr. J. Gijsman
Nu in het Leids Dagblad veel aandacht wordt
geschonken aan het Leidse dialect, gaan de
gedachten terug naar de jaren dertig toen
de textielfabriek van Wijk nog volop draaide.
Om acht minuten voor half acht ging het
eerste fluitsignaal en om half acht het tweede.
Vandaar de kreet: “Kom meid, de fluit heeft al
geflojen, de klok het al gelojen, kom meid gaat
mee naar ut fabriek”.
Het blok Hogewoerd zuidzijde, Rijnstraat westzijde, Levendaal noordzijde en Bolwerkstraat
oostzijde kent een lange geschiedenis.
Dit stadsgedeelte, waarin het voormalige Van
Wijkcomplex tussen Hogewoerd en Levendaal
is gelegen, kwam in 1659 op de tekentafels na
de stadsuitbreiding, heette toen Zuid-Rijnevest.
Volgens dat plan kwamen aan de voorname
kant, de Hogewoerd, de breedste en diepste
kavels; aan de minder belangrijke kant, het
Levendaal, wat minder brede en diepe.
Overigens werd door “projectontwikkelaars” en
huisjesmelkers al gauw niet volgens het plan
gewerkt door kavels te combineren en zeer
grote panden te bouwen of juist te splitsen en
te bebouwen met kleine arbeiderswoninkjes.
De Hogewoerd was bedoeld om winkelstraat te
zijn maar er kwamen ook deftige burgerwoningen
tot stand. Het Levendaal was wel bedoeld
als woongracht maar dat zich hier toch ook
enige industrie vestigde zal vanaf het begin
wel ingecalculeerd zijn. In de zeventiende
eeuw was het trouwens gebruikelijk dat in
woonhuizen van wat forser formaat zoals aan
het Levendaal, voorhuizen een weefgetouw
hadden. Zo rond 1800 was de tijd van
de huisindustrie over zijn hoogtepunt
heen en kwamen er initiatieven om in
een groot gebouw veel weefgetouwen
bij elkaar te plaatsen en wevers in
dienst te nemen.
Als eerste “fabrikeur” in een complex
dat zich uitstrekte achter een woonhuis
aan de Hogewoerd doorlopend tot
het Levendaal wordt in 1814 Daniel
Poeliejoe genoemd, in 1835 opgevolgd
door Dirk Benjamin Adriaan die 4
panden aan de Rijnstraatzijde kocht
voor f.5500,-. Deze Amsterdammer

had grote plannen en kocht nog diverse panden
in dit blok en heeft mogelijk al een fabriekspand
aan de Hogewoerd laten zetten. Maar hij kon
het allemaal niet bolwerken en werd in 1840 op
36 jarige leeftijd vastgezet wegens bedrieglijke
bankbreuk en verduistering van gelden. Het
geheel werd verkocht aan Pieter van Geer en
Cornelis Wijnnobel voor f.18510,-.
De firma Van Wijk is vermoedelijk in 1840
opgericht en had in 1852 een fabriek in de
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waartussen een toegangspoort tot het
binnenterrein.
Na de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog
bleek dat wederom tot verbouwing moest
worden overgegaan en kreeg het complex
in 1946 zijn huidige vorm. In 1950 beschikte
het Van Wijkconcern over drie fabrieken: een
breiwol- en dekenfabriek, een sajetfabriek
en een dekenfabriek met een totaal van
957 arbeidsplaatsen. Een fusie in 1957 kon
het bedrijf echter niet redden en in 1963
kwam het faillissement. De onderdelen
werden verkocht en de fabriek kwam leeg.
Er vestigden zich wat bedrijven in zoals de
Codisupermarkt beneden en het LAKtheater
bovenin het pand aan het Levendaal.
In en na 1988 is het complex verbouwd tot
appartementen, een supermarkt en een
parkeergarage. De foto’s geven de situatie
weer van voor die tijd.
Bron: archief Stiel

Vestestraat. Nadien vestigde Van Wijk zich
in panden tussen Hogewoerd en Levendaal
waar in 1880 een tweede stoomketel werd
geplaatst.
De wat vage foto van rond 1900 geeft aan dat
er vanaf de Bolwerkstraat, Hogewoerd 137 en
139 nog twee woonhuizen of winkels waren.
Volgens overlevering was in het pand met
een halsgevel de Apotheek De Aloë gevestigd
die naderhand op de Hogewoerd 171 zat als
Apotheek Herdingh en Blanken en nu aan de
overkant van het Levendaal zit en weer de
naam Apotheek De Aloë draagt.
In 1912 kreeg architect W.C.Mulder opdracht
het complex dat bestond uit acht percelen aan
de Hogewoerd te verbouwen. De nummers
137 t/m 141 werden gesloopt en op de hoek
van de Bolwerkstraat werd een trappenhuis
gesitueerd met daarboven een waterreservoir
in een daarvoor gebouwd hoektorentje dat
werd afgedekt met een schilddak. Op de vooren zijgevels van de toren zijn op hardstenen
platen de opschriften “Wollendekenfabriek”
resp. “Gebr. Van Wijk & Co” aangebracht. In
het rondboogfries is een klok met hardstenen
wijzerplaat opgenomen.
In 1914 werd aan het Levendaal, eveneens
door architect Mulder een geheel nieuw
complex gebouwd, bestaande uit een geheel
in gewapend beton uitgevoerd fabrieksgebouw
met aan de rechterzijde daarvan een tweetal
gebouwen uitgevoerd in metselwerk,
11

Het gat in de Wielmakersteeg
door Paul van der Aart
In een van de eerdere uitgaven van het buurtblad ‘Het Hoogste Woerd’ was in een artikel
opgenomen met de titel als boven. Het bedoelde stukje grond was en is in bezit van mijn buurman
en ondergetekende, wonende aan respectievelijk de Wielmakersteeg 8 en 12. Ofschoon het
een groot gemak is om in de binnenstad een privé parkeerterrein direct voor de deur te hebben
liggen, is het natuurlijk niet de bedoeling geweest bij aankoop om de grond zo lang braak te
laten liggen als dat nu het geval is. Van een trage afhandeling bij de gemeente hoef ik niet
meer te verhalen; dat heeft onze oud-voorzitter reeds gedaan. Feit is wel dat een noodzakelijke
grondruil met de gemeente vijf jaar op zich heeft laten wachten, hetgeen dit voorjaar heeft plaats
gevonden. Dus: nu kunnen we aan de slag!

Wat is het plan?
Het ligt in de bedoeling om de drie panden
(althans de lay out) uit de 17de eeuw
opnieuw te realiseren. Deze panden zijn
op last van de gemeente medio jaren ’90
gesloopt om risico van instortingsgevaar,
brandstichting, etc voor de omgeving te
voorkomen. De gevels zullen worden
opgetrokken met een restauratiesteen
en knipvoeg, en krijgen daarmee de
uitstraling van welleer. Uiteraard zal de
indeling wat méér eigentijds zijn als die uit
vroeger eeuwen! Tussen het (van rechts
naar links) tweede en derde pandje is
een poortje dat vroeger leidde naar het
achterhuis, nummer 11. Dit pand zal in het
nieuwe plan niet meer terug komen.
De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. De overwoekering is weggehaald,
rommel afgevoerd en grond geëgaliseerd. Er is voor gekozen om de grond niet te roeren om
bodemschatten voor het nageslacht te bewaren. De fundering is reeds aangebracht en kunnen
nu de betonnen plaat gaan storten. Het ligt in de bedoeling de bouwwerkzaamheden binnen een
jaar af te ronden. Dan zijn we in totaal zeven jaar verder na verwerving van de grond! Maar goed;
dan heb je ook wat! Een stukje historie van de Leidse binnenstad is dan weer in ere hersteld.
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Hogewoerd e.o. een crimineel goede wijk om in te wonen
door Adjo Vreeburg
De buurtkrant wordt goed gelezen! De inkt van het voorgaande artikel
was nog niet droog of… na 20 jaar leegstand, werd Hogewoerd 129
gekraakt en is dus weer bewoond. Het had wat juridisch geharrewar
tot gevolg en het vertrek van de krakers na twee dagen. Het pand
kon weer verder naar de “Bliksem” gaan! Inmiddels is er een nieuwe
poging gedaan om het pand te kraken, met meer succes ditmaal.
Het pand gaat nu niet verder naar de Bliksem maar heet inmiddels
Bliksem! Wij hebben sinds een maand een aantal buurtbewoners
erbij. Ook zij vinden de Hogewoerd e.o. kennelijk een crimineel goede
wijk om in te wonen.
Anderen nemen dat nog steeds heel letterlijk; een ware golf van
inbraken in onze wijk was het gevolg. De Binnenvestgracht was aan
De “Bliksem” Hogewoerd 129
de beurt. Met breekijzers zijn diverse panden opengebroken. Hoe
groot de buit was is ons niet bekend. Echter een opruimactie in het Plantsoen en omgeving
leverde ons ruim 80 bierblikjes, 5 (lege) wijnflessen en… het inbraakgereedschap op. Voorwaar
geen misoogst dus! Het lijkt erop dat we er dus een café in de buurt bij hebben gekregen. Eén
waarbij je zelf zorgt voor de drank en de gemeente voor de (zit)bank. Op zich zijn er geen klachten
bij het buurtcomité binnengekomen over drankmisbruik. Al vindt het buurtcomité de plek die
men gekozen heeft voor het nieuwe café niet de meest geschiktste; het speeltuintje voor kleine
kinderen aan de singel is immers niet bedoeld om te verworden tot openbaar café.
Mocht u klachten hebben over o.a. het drankmisbruik in het Plantsoen, of elders onraad
vermoeden, geef het dan wel door aan te politie of wijkagent. Op deze wijze ontstaat een beeld
van de eventuele overlast, een beeld dat kan leiden tot meer controle en ingrijpen. Niet melden
betekent aanhoudende problemen.

Fietsen “gelabeld” op de Hogewoerd

U herinnert zich vast nog wel de opknapbeurt van de Hogewoerd. Het is zo’n succes dat het
op sommige plekken ten onder gaat aan het eigen succes. De fietsenrekken zijn daar een
voorbeeld van. Ze zijn voortdurend bezet en in de avonduren puilen ze werkelijk uit. Wij hebben
wel opgemerkt dat een behoorlijk aantal fietsen permanent gestald lijkt te zijn. Sommigen hebben
onder dat lange staan dusdanig geleden, dat rijden, op wat een fiets was, geheel onmogelijk is.
Inmiddels is de gemeente Leiden tot actie over gegaan en heeft een aantal fietsen voorzien van
een label. Ze blijven dan nog een week staan en daarna is de fiets… foetsie. Wij, als bewoners,
zijn heel blij dat de Gemeente Leiden eindelijk eens vervolg of gevolg aan haar eigen initiatieven
geeft. Hopelijk betekent deze actie niet dat criminele buurtgenoten zich nu geroepen voelen onze
buurt van fietsen te verschonen. Dan hebben zij onze slagzin “Hogewoerd e.o. een crimineel
goede wijk om in te wonen” toch niet geheel goed begrepen!
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Het gaat weer over Welles en Nietes.
Kinderverhaal door Selma Barnard
Meestal ligt Welles, de zwart met witte kat,
lekker te slapen en wordt dan ruw gewekt door
Nietes, de andersom kat, die wit met zwart is.
Nog steeds wil Welles eigenlijk niets en wil
Nietes van alles. Vandaag liep het helemaal
anders. Het was weer heel stil in de kamer,
je hoorde alleen heel hard spinnen. Waarom
klonk het zo hard? Nou omdat ze allebei lagen
te spinnen en te snurken. Beide katten waren in
diepe rust. Zelfs het spinnen klonk zachter en
zachter en het snurken klonk luider en luider.

zwaaien. Het leken er heel veel en de herrie
die ze de hele dag maakten was eigenlijk niet
om uit te houden. Het meeuwengekrijs leek
af en toe wel op kattengejank en dat gaf altijd
grote schrik. Nietes en Welles renden dan
naar het raam om te kijken waar de kat zat
die dat vreselijke geluid maakte, maar iedere
keer weer bleek het een meeuw te zijn. De
meeuwen zaten natuurlijk ook heel veel op het
dak van het huis en beneden klonk het heen en
weer geloop met die grote zwempoten alsof er
een reus op het dak aan het voetballen was.
Zelfs de baasjes zeiden af en toe dat ze er hun
buik vol van hadden.

Ineens gaf Welles een harde krijs en sprong
in de lucht om met een plof boven op Nietes
te vallen. Die wist niet wat hem overkwam. Hij
schrok zich een hoedje. Daarom riep hij ook:
“Zeg muts, waar ben jij mee bezig? Slaap ik
eindelijk eens, en dan val jij boven op mij!”
“Nou dan weet je nu ook eens wat dat is,”
antwoordde Welles korzelig. “Ik kan het ook
niet helpen, ik droomde.” Nietes was direct
heel geinteresseerd en wilde weten waar die
droom dan over ging en hoe eng het wel was.
Welles wilde er eigenlijk niet over praten, maar
Nietes bleef maar doorvragen. “Waar droomde
je dan over, het moet wel heel eng geweest
zijn?” “Ja, dat was het ook,” zei Welles eindelijk.
“Weet je nog van die meeuwen?” Als katten
een rood hoofd hadden kunnen krijgen dan had
Welles dat nu gehad. Het was duidelijk dat hij
niets liever wilde dan op een ander onderwerp
overstappen.

Vooral Welles mopperde erg over de herrie en
over zijn verstoorde middagslaapjes en over
de hekel die hij aan de meeuwen had. Op een
dag zei hij tegen Nietes dat hij er nu eens iets
aan wilde doen. “We zijn toch katten en vogels
zijn toch bang voor katten? Nou dan gaan we
ze wegjagen.” Welles blies zich helemaal op
tot hij een twee keer zo grote en dikke kat leek.
Nietes moest toegeven dat hij er gevaarlijk
uitzag. “Maar hoe komen we op het dak?”
vroeg Nietes zich hardop af. Dat vond Welles
geen probleem, ze zouden naar de slaapkamer
van de baasjes gaan en dan op het balkon en
daarna op de balustrade van het balkon en dan
was je met een grote sprong zo op het dak.
Nietes werd er helemaal enthousiast van en
dus: zo gezegd, zo gedaan. Alles liep volgens
plan. Omdat het lekker weer was stonden alle
ramen en deuren open en in een mum van
tijd zaten Nietes en Welles op de balustrade.
Ze keken omhoog, dat was toch wel een hele
sprong.

Op zo’n moment wil Nietes er juist wel over
praten, dus die begon meteen met het ophalen
van herinneringen. O ja, Nietes wist alles nog,
dat was pas echt een avontuur geweest en
Nietes gaf eerlijk toe dat ook hij heel bang was
geweest. Brrrrr, wat zijn meeuwen eigenlijk
enge vogels. Toen Welles zag dat Nietes hem
misschien niet al te erg ging plagen besloot hij
om het avontuur nog maar eens door te nemen.
Misschien zou hij dan niet meer van die enge
dromen hebben.

Deze keer nam Nietes de leiding, met een
flinke boog belandde hij op het dak en stak zijn
kopje over de rand om te kijken waar Welles
bleef. Dat Welles altijd zo lui was kwam hem
nu helemaal niet van pas, maar hij liet zich niet
kennen en met uiterste inspanning belandde
hij ook op het dak.

Het was al een paar maanden geleden. Telkens
als de katten naar buiten keken zagen ze eeen
hele zwerm meeuwen om het huis zwieren en

Beide katten keken eens goed om zich heen.
Geen meeuw te zien, het was helemaal rustig.
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Alleen wat zag het dak eruit! Het lag helemaal
vol met meeuwenflatsen en fladders. Allemaal
grote vieze wittige vlekken en het stonk ook.
Net toen Welles wilde toegeven dat de hele
actie voor niks was geweest en vond dat ze
maar weer terug moesten, zagen ze aan de
andere kant van het platte dak een vreemd
bouwsel van allemaal takken. Daar staken hele
kleine meeuwenkopjes bovenuit, die ineens
allemaal tegelijk herrie begonnen te maken.
Een nest! “Kom, erop af,” riep Welles, die zich
ineens weer heel dapper voelde.

zijn geen vogels, dat zijn mmmmmonsters,”
stotterde hij verontwaardigd. Nietes was het
deze keer helemaal met hem eens. Maar
daar dreigde al het volgende gevaar. De bazin
was op de vreselijk herrie afgekomen. Zo
veel lawaai hadden de meeuwen nog nooit
gemaakt, dus ze kwam eens kijken.
Toen ze twee hele smerige hoopjes ellende op
het balkon zag, vroeg ze zich natuurlijk wel; af
hoe die katten er zo aan toe konden zijn. Toen
ze de dikke staart van Welles zag met een
wondje erop, begon ze een beetje te begrijpen
wat er gebeurd was.

Beide katten sprongen in de richting van het
nest, ondertussen proberend om niet in de
meeuwenflatsen te stappen. Dat lukt niet
helemaal en ze werden behoorlijk vies in hun
tocht naar het meeuwennest. Toen ze eindelijk
met hele vieze poten aan de overkant waren en
hun staart en haren overeind zetten en hun rug
kromden en daarbij ook nog eens vervaarlijk
gromden, om de meeuwenjongen goed bang
te maken gebeurde er iets vreselijks. Er klonk
een enorm gekrijs en geklap van vleugels
in de lucht en voordat Welles en Nietes ook
maar iets konden doen stortte zich een hele
groep meeuwen op hen. Welles werd heel
hard in zijn staart gepikt en viel om, midden
in de vieze kledders op het dak. Nietes rende
weg, maar gleed uit en ook hij werd helemaal
vies. Het lukte om aan de pikkende meeuwen
te ontsnappen en in en mum van tijd waren
ze weer bij de rand van het dak en sprongen
ze naar beneden, terug naar het balkon. Daar
durfen de meeuwen niet te komen, maar ze
bleven wel dreigend om het huis vliegen.

Tja, zulke vieze, stinkende beesten wilde ze
niet in huis hebben, ze pakte ze allebei bij hun
nekvel en riep dat ze kladderkatten waren en
droeg ze regelrecht naar de badkamer. Ook dat
nog, ze moesten in bad. Nu weet iedereen dat
katten helemaal niet van water houden en dat
ze verschrikkelijk kunnen bijten en krabben,
om maar niet nat te hoeven worden. Welles
en Nietes waren echter zo van streek van hun
avontuur en ze voelden zich zo vies, dat ze het
deze keer toelieten dat ze gewassen werden.
Om zich een houding te geven zeiden ze tegen
elkaar dat ze toch geen zin hadden om al die
viezigheid er met hun tong af te likken.
Een half uurtje later lagen ze beiden weer in
de vensterbank, nog nat en rillerig. Om de
staart van Welles zat een wit verband. Welles
schaamde zich daarvoor en hield zijn staart
zoveel mogelijk uit het zicht.
Welles vond het vreemd, maar wel erg
prettig dat hij deze keer niet door Nietes
werd geplaagd, maar wel door enge dromen.
Gelukkig was dit allemaal alweer een tijdje
geleden gebeurd. De staart van Welles was
weer helemaal genezen. Toen zei Nietes, dat
ze er maar niet meer aan moesten denken en
dat ze nooit meer naar het dak zouden gaan.
Ze waren het helemaal met elkaar eens en
tevreden rolden de beide katten zich op om
verder te gaan met hun middagslaapje.

Beide katten bibberden van schrik en toen
ze elkaar en zichzelf bekeken wisten ze niet
wat ze zagen. Hun mooie glanzende velletjes
waren ontzettend smerig. Hun haar stond alle
kanten op en aan het eind van de staart van
Welles zat een hele dikke bult, waar een beetje
bloed uitkwam. “Oef,” verzuchtte Nietes: “Op
het nippertje ontsnapt, gelukkig.”
“Auw,” jammerde Welles, “mijn staart doet
pijn en ik ben zo vies. Meeuwen, dddddddat
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En toen was er de buurtpicknick…
door Douwe van Houte
Als nieuwbakken lid van het buurtcomité heb ik
de organisatie van de jaarlijkse buurtpicknick
op me genomen.

het zekere voor het onzekere had genomen.
Nog verder op zat mevrouw Jongejans, een
oude bekende uit de buurt. Zij had in de
buurtkrant gelezen dat het comité een klein
balanstekort had en om dat aan te zuiveren
verkocht ze zorgvuldig gestekte plantjes en
bloemen voor een vriendelijke prijs. Ik voorzag
haar van wat eten en drinken en luisterde naar
haar boeiende verhalen uit lang vervlogen
tijden.

Net als vorig jaar vond de picknick in het
Plantsoen plaats. Het was 28 mei, een
regenachtige zondagmiddag. Tijdens de
voorafgaande vergadering van het buurtcomité,
hadden we geschat dat er gedurende de dag
een honderdtal buurtbewoners zou komen en
dat er naast drankjes en de barbecue, ook wat
ludieke activiteiten moesten zijn. We dachten
aan volleybal, voetbal en sjoelen.

Het volleybalnet wat door Aad van der Luit ter
beschikking was gesteld, werd met een zelfde
kundigheid opgesteld om even later door het
raken van een enkele bal weer in te storten.
Echt animo voor het spel was er echter niet.
De bewoners dromden zich om de zojuist
aangestoken barbecue en praten gezellig over
van alles en nog wat. Het eten zag er geweldig
uit. Er waren verschillende salades, sauzen,
vleeswaren, pasta’s en ook de broodjes die
ook dit jaar weer uit de gulle hand van de
Dekamarkt op het Levendaal kwamen, vonden
gretig aftrek.

Een paar dagen van tevoren ben ik de
benodigde inkopen gaan doen en kwam met
een door de achterassen zakkende auto
thuis aan op het Levendaal. Vanwege het
karakter van mijn rit besloot ik mijn auto op de
laden- en lossenplek voor ons huis te zetten
wat het uitladen van de voorraad aanzienlijk
vergemakkelijkte. Later die dag heb ik met
Guido een tweetal schragentafels aangeschaft
die gebruikt zouden worden voor het eten en
de drankjes.
28 mei begon zonnig. Vol goede moed laadde
ik alles weer in mijn auto en gingen Lucia, de
kinderen en ik op weg naar het Plantsoen. De
rest van het comité kwam gelukkig ook op tijd.
Voordat het grote uitladen weer begon, had
ik aan onze voorzitter en een drietal andere
leden gevraagd de partytent op te zetten. Dat
bleek een goede keuze te zijn geweest; met
vakkundige blik werd het pakketje bekeken
en al dra bleek men behalve vergaderen ook
ruimschoots in staat dit varkentje te wassen.
Want toen de tafels na een uur gedekt waren
stond de tent ook al bijna. Alleen het zeil hoefde
nog te worden gedaan al moest daarvoor het
gehele frame ook weer uit elkaar…

De middag verstreek en de steeds nieuwsgieriger
wordende daklozen uit het Plantsoen, konden
het niet langer weerstaan en mengden zich
onder de nog overgebleven buurtbewoners.
Natuurlijk aten zij een hap mee en hieven een
glas op de geslaagde dag. Toen de meeste
bewoners vertrokken waren, hebben we de
boel weer afgebroken en het overgebleven
eten en drinken verdeeld. De studenten van
SSR hebben er nog een aantal dagen van
genoten.
Namens het buurtcomité wil ik iedereen
bedanken voor zijn inzet en aanwezigheid. De
dag was een groot succes.
Volgend jaar zal de jaarlijkse bijeenkomst het
karakter van een aangeklede borrel hebben.

Aan de andere kant van het park op een bank
schonk een buurtbewoner zichzelf een heerlijk
glas witte wijn in uit een zelf meegebrachte fles
en genoot zichtbaar van het schouwspel. Later
vertelde hij me dat hij zich niet had gerealiseerd
dat er voor koele drankjes zou zijn gezorgd en
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“Hete dromen” in de Kraaierstraat
Als het lampje brandt is de club open. We hebben het over “Club Hot Dreams” in de Kraaierstraat nummer 17 in Leiden. Een bedrijf dat al
12 jaar gevestigd is in de wijk. Misschien niet
een van de meest alledaagse bedrijven. Maar
Het Hoogste Woerd ging er eens een kijkje
nemen:
Hot Dreams is een
van de bekendste
erotische clubs in de
regio. Het is een privéclub, er wordt erotische
massage geboden en
escortservice is mogelijk. Er zijn diverse dames aanwezig waarmee
het ongedwongen genieten is en zij staan
garant voor een onvergetelijke avond voor
de, uitsluitend mannelijke, bezoekers. Gastvrouw Greet verwelkomt ons aan de deur.
Elke gast die aanbelt bij Hot Dreams wordt
persoonlijk aan de deur te woord gestaan en
welkom geheten. Bij binnenkomst merk je dat
er een goede sfeer heerst. Het is er lekker
warm, het interieur, voornamelijk rood van
kleur, komt sfeervol over en de lange bar ziet
er uitnodigend uit. Er staat rustige muziek op
en de dames zijn vriendelijk, lief en attent. Ze
lijken het onderling ook gezellig met elkaar te
hebben.
Greet meldt ons dat ze het belangrijk vindt
dat ze het onderling goed met elkaar kunnen
vinden en dat er hygiënisch gewerkt wordt
en dat er discretie is. Greet en “haar meisjes”
(her)kennen buiten het huis niemand! Ze benadrukt dat “niets hoeft maar alles mag” bij
Hot Dreams en het gebruik van condoom(s)
is verplicht.
Zolang Greet in
de Kraaierstraat
haar bedrijf heeft,
is er nog nooit
“rottigheid” geweest. Toen ze
Hot Dreams startte zat de ingang
van het pand in
de Spilsteeg. Dat bleek niet handig omdat bezoekers wel eens aan de verkeerde

bel trokken. De ingang is toen snel
verplaatst naar de
Kraaierstraat.
Bezoekers voor Hot
Dreams komen overal vandaan. Uit de
buurt, de omgeving, maar ook van verder weg.
Alle soorten mensen bezoeken de club. Van
arbeider tot zakenman maar ook de professor
weet de weg naar de Kraaierstraat.
Greet heeft zorg voor haar werkneemsters. Ze
houdt ze goed in de gaten en heeft snel door
als er iets aan de hand is. Zo heeft ze ooit
een van haar meisjes lange tijd in haar huis
opgenomen en er voor gezorgd dat ze elders
onderdak en veiligheid kreeg. Alle dames die
er werken (4), staan geregistreerd en staan
onder controle van de GGD. Bij controle vanuit
de politie blijkt alles steeds in orde te zijn.
Als er om escortservice gebeld wordt controleert
Greet eerst het telefoonnummer en het adres.
De veiligheid van de meisjes gaat voor alles,
vertelt Greet. Pas als dat in orde is wordt een
van de dames vervoerd naar het gewenste
adres.
De tarieven voor de escortservice zijn; Escort
per uur € 100,=, Escort per nacht € 500, =.
Zowel in de Kraaierstraat als bij huisbezoek
kunnen de dames waarschuwingssignalen
gebruiken om aan te geven dat ze bedreigd
worden of dat er gevaar dreigt. Hoe dat precies
gaat, wordt ons natuurlijk niet verteld. Maar
het is voor Greet een teken om in actie te komen.
De zaterdag is altijd de gezelligste avond.
Dan wordt, onder het genot van een hapje
en drankje, de week afgesloten. Auto’s,
voornamelijk taxi’s, rijden dan af en aan.
De gasten kunnen een keuze maken uit
de volgende mogelijkheden met de daarbij
behorende tarieven. Half uur Intiem: € 60,= Heel
uur Intiem: € 90,= Uur kamer met Whirlpool: €
130,= Erotische massage per uur € 120,=
Hot Dreams is geopend op woensdag tot en
met zaterdag vanaf 22.00 uur. Wilt u nog meet
weten over Hot Dreams dan kunt u kijken op
de website; www.club-hotdreams.nl
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Wijkagent word je niet, dat ben je!
Jacowies Surie en Marjolijn Pouw in gesprek met Willem van Vliet
Hoe word je wijkagent?
Willem van Vliet is sinds 1996 wijkagent. Sinds
1980 is hij in actieve dienst bij de politie. Hij
was werkzaam voor verschillende diensten,
zat bij de verkeersongevallendienst (VOD),
was contactambtenaar, deed een stukje
recherchewerk, was bestandsbeheerder/
informatiseerder op het politiebureau, deed
surveillance dienst in de hele stad en was
daarnaast halve wijkagent in Leiden Zuid. Dat
laatste beviel hem goed en hij solliciteerde
tien jaar geleden bij het team midden en werd
‘onze’ wijkagent.

Geluidshinder bijvoorbeeld heeft niet onze
hoogste prioriteit. Meldt het dus eerder, dan
kunnen we er wat aan doen voordat het de
spuigaten uitloopt!”
Kraakpand
Tijdens het
gesprek pakt
Van Vliet af
en toe wat
dossiers van
zijn bureau
op. Dat zijn
zaken waar
hij op dat moment mee
bezig is; die
op antwoord
wachten van anderen, of waarop hij nog geen
concrete actie kan ondernemen. Het kraakpand
op de Hogewoerd ligt daar ook bij. “Als politie
heb je daar slechts zijdelings bemoeienis mee.
Het kraken van een pand dat al jaren leeg
staat is niet strafbaar. De eigenaar van het
pand moet een civiele procedure starten wil
hij ze eruit hebben. Pas als de krakers voor
overlast zorgen, of brandjes gaan stichten,
ik noem maar wat hoor, dan kan de politie in
actie komen. We kunnen er bijvoorbeeld wel
voor zorgen dat de brandweer controleert of
de leef- en woonsituatie wel veilig is.” En ook
hier kan Van Vliet de bemiddelaar zijn. In dit
geval tussen de krakers, de eigenaar en de
aannemer.

Bemiddelaar
Een van Van Vliets taken is bemiddeling.
Hij bemiddelt tussen de gemeente en diverse instanties. Zo kan hij bijvoorbeeld
buurtbewoners, woningcorporaties en zorginstellingen bijeenroepen om oplossingen te
vinden voor een onhandelbare huurder, of voor
een oud en ziek persoon die niet meer voor
zichzelf kan zorgen en de verkeerde mensen
aantrekt die op hun beurt voor overlast zorgen.
Van Vliet gelooft in zijn rol van bemiddelaar,
hij meent dat het altijd het beste werkt om met
de mensen te praten. En bij burenruzies? “Als
een bewoner bij mij meldt dat hij last heeft
van klapperende zeilen bij de verbouwing van
een belendend pand, dan kom ik niet meteen
in actie. Het is een zaak die buren onderling
kunnen oplossen. En als dat niet lukt, verwijs
ik ze door naar Buurtbemiddeling, of naar het
meldpunt woonomgeving.” Maar als Van Vliet
zijn ronde fietst door de wijk en hij komt langs
het bewuste pand, dan stapt hij toch even af:
“Ik bekijk dan de situatie en maakt een praatje
met de mensen. Het is een civiele zaak, meer
kan ik niet doen.”

Vergaderen en overleggen
Naast zijn werk als bemiddelaar zit Van Vliet
in diverse vergaderstructuren. “Ja, ik vergader
veel, maar sommige zijn maar 2 of 3 keer per
jaar hoor!” Een deel van de besprekingen zijn
preventief. Zo zit hij bijvoorbeeld in de kerngroep Nuon B, over het hergebruik van het
oude Nuonterrein aan de Langegracht. “Met de
gemeente, omwonenden en de instanties die er
straks komen te zitten overleggen we nu vast
hoe we straks de veiligheid kunnen garanderen.”
Twee keer per jaar is het buurtkaderoverleg
met afgevaardigden van buurtverenigingen

Overlast
Nu we het toch over overlast hebben, hoe
vaak moet je bellen voor je melding serieus
wordt genomen? “We hebben gemerkt dat de
tolerantie van burgers hoog ligt, ze bellen niet
bij het minste of geringste. Maar als ze bellen
met klachten, willen ze ook dat er direct een
oplossing komt. Dat werkt natuurlijk niet zo.
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uit de binnenstad en ook een paar keer per
jaar is het Wessie overleg over de veiligheid
van de woonomgeving. Dit is samen met de
gemeente en de wooncorporaties. Verder is er
het tweewekelijks Team Veiligheidsoverleg over
prioriteitsaanpak, veelplegers, verkeerszaken
en bekeuringsituaties. En twee keer per dag is
er voor de in dienst zijnde agenten een briefing
op het bureau over de lopende zaken. Van
Vliet komt ook graag op jaarvergaderingen van
buurt- en wijkverenigingen. “Dan hoor ik wat er
aan de hand is, wat er speelt. Nodig me op tijd
uit en ik kom!”

sturen we daar niet de surveillancedienst op
af maar een stadsparkwachter.” Uiteindelijk
komt alle informatie uit de wijk via de wijkagent
terug bij de collega’s op het bureau. Van Vliet:
“Kennis van zaken, of weten waar je het kan
halen is de essentie.”
Bekeuren en adviseren
Naast het bemiddelen en vergaderen, fietst
Van Vliet door zijn wijk en deelt hij ook ‘gewoon’ bekeuringen uit: “Mijn target is 175
bekeuringen per jaar, ik zit nu op 150. En nee,
ik ga er niet speciaal op uit om bekeuringen
uit te delen. Het is wat ik tegenkom, ik doe er
geen moeite voor.”
Wat hij deze zomer in onze wijk ook tegenkwam
waren opvallend veel openstaande voordeuren
en bewoners ergens achter in het huis. Hij
adviseert ons ramen en deuren dicht te doen.
“Voorkom insluipers. Wees alert, dat voorkomt
een hoop narigheid!”

Risicolocaties
Verder heeft Van Vliet ad hoc contacten met
bijvoorbeeld de universiteit over beveiliging
van bepaalde hooggeplaatste personen binnen
hun gebouwen. En heeft hij frequent contact
met studentenverenigingen. Sinds ’98 is er
het 2 en 3 oktober overleg. Dat gaat o.a. over
evenementenvergunningen, geluidshinder en
de veiligheid van de tijdelijke podia en andere
stellages bij horeca-instellingen. En aan het eind
van het jaar is er het jaarwisselingoverleg met
stadstoezicht en de brandweer. Dan worden
de risicolocaties in kaart gebracht. Van Vliet
heeft de afgelopen jaren precies bijgehouden
waar in de binnenstad brandjes, vernielingen
ed. zijn geweest tijdens de jaarwisseling. Deze
plekken plus alle grote studentenhuizen uit de
binnenstad staan ingetekend op een kaart. Van
Vliet gaat persoonlijk langs bij de risicolocaties.
“Door mijn persoonlijke aanpak hou ik het een
beetje in de hand, dan kan je van te voren
afspraken met de mensen maken.”

Creatief
Zoals gezegd is een belangrijke taak van de
wijkagent het bij elkaar brengen van partijen.
“Het goede is dat ik me kan verdiepen in het
probleem om echt tot een oplossing te komen.
Het is heel breed, ik heb met heel veel instanties
en organisaties in de stad te maken. Ik kan mijn
creativiteit kwijt in dit vak: oplossingen zoeken,
de sterke kanten van mensen weten en die
weer samenbrengen met andere personen en
instanties.”
Kortom, een wijkagent is bemiddelaar, informatiemakelaar en sociaal werker. Maar bovenal politieman met veel connecties. “Je hebt een
hele zooi praktijkervaring nodig maar zonder
sociale kant red je het niet. Wijkagent wòrd je
niet, dat bèn je!”

Informeren
Een andere werkzaamheid van de wijkagent
is het begeleiden van de stadsparkwachters.
Dat is een groep van ca. 8 burgers die toezicht
houdt op de parken hier in de stad, ze hebben
geen bevoegdheden zoals de politie die heeft.
“Zij informeren mij over de stand van zaken in
de parken en omgekeerd informeert de politie
hen over problemen in de parken die bij ons
zijn gemeld. Als er bijvoorbeeld een melding
binnenkomt van vernielde terrasstoeltjes, dan

Informatie over veiligheid, brandweer, politie
enz. staat in de Veiligheidswijzer Midden
Holland. Deze komt om de 2 jaar in de bus,
en is ook af te halen op o.a. het stadhuis,
het politiebureau en het stadsbouwhuis.
Buurtbemiddeling, eerste hulp bij heibel:
www.buurtbemiddeling-leiden.nl
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Kunstroute 2006
Op 23 en 24 september stond Leiden voor het
twaalfde opeenvolgende jaar in het teken van
de Kunstroute, de open atelier- en galerieroute.
Rond de Hogewoerd konden de bezoekers op
zes plaatsen kennis maken met kunstenaars
en hun werk. Alle locaties waren zeer druk
bezocht.

In de Sidac Studio exposeerden Ad Teulings en
Loukie Hoos met tekeningen en schilderijen.
“Het bijzondere van deze Kunstroute vond ik
dat mensen vaak zo aandachtig keken. De
sfeer was aangenaam. Er waren mensen die
de volgende dag weer terugkwamen, met hun
vrouw bijvoorbeeld,” aldus een enthousiaste
Loukie.

Op de foto’s zien we Martin Bergwerff die in
zijn atelier op de Hogewoerd uitlegt geeft over
zijn schilderijen en zijn rolschilderingen. Om
de hoek in de Dwarsbolwerkstraat treffen we
Marijke Verhoef in gesprek met geïnteresseerde
bezoekers. Haar eveneens creatieve kleinkind
maakte een prachtige tekening op een steen
(lithoplaat). Een deur verder vergastte Simone
de Jong haar bezoekers op een kopje thee
en Stille Genoegens: een aantal voorgelezen
heimelijke genoegens van vrienden en
bekenden uit de omgeving van de kunstenares.
Verderop in de Lichtstudio Levendaal trokken
de lampen van Frans van Nieuwenborg veel
bekijks.

Het keramiek atelier Uit de Kunst was ook het
gehele weekend geopend. Kunstenaar Ruud
stond op zondag de bezoekers te woord. Het
atelier gaat trouwens begin 2007 verhuizen
naar Korevaarstraat 30, het Cerus-pand.
Meer informatie: www.kunstrouteleiden.nl
home.hccnet.nl/m.bergwerff
www.vannieuwenborg.nl
www.atelieruitdekunst.nl
www.xs4all.nl/~marijkev
www.loukiehoos.nl
www.simonedejong.nl
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Kort “verslag” van het Buurtkaderoverleg
van 26 oktober 2006
Willem van Vliet (Politie Hollands Midden,
District Leiden-Voorschoten, Team Midden) zit
het overleg voor.

en afstemming tussen brandweer, politie,
gemeente, milieudiensten, stadstoezicht en
dergelijke om tot een nog betere samenwerking
te komen.
• Het afgelopen half jaar zijn onder andere
via het TVO (Team Veiligheidsoverleg) de
veelplegers en overlastplegers stevige
aangepakt.
• Onlangs is een convenant getekend tussen
Hollands Midden en de Reclassering, waarin
de afspraken tussen beide partijen zijn
geformaliseerd ten aanzien van het “in de
gaten houden” van TBS-ers en/of “ondertoezicht-gestelden” om te voorkomen dat ze
(wéér) in de fout gaan.

Doel van dit overleg, dat twee keer per jaar
plaatsvindt, is het bespreken van diverse zaken
met betrekking tot Openbare Orde en Veiligheid
in samenwerking met LWO en M&B. Het betreft
vooral de “wijkoverstijgende” problematiek,
waarbij getracht wordt tot een uitwisseling te
komen van kennis en kunde van diciplines en
wijkverenigingen onderling.
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van verschillende buurverenigingen, vertegenwoordigers van het LWO alsmede René Verdel, de
wijkbeheerder.

Mededelingen Willem van Vliet en Willem van
Egmond;
• De lokatie Boommarkt (waar de Schuilplaats
het Slaaphuis voor en dak- en thuislozen,
zwervers/junks zijn gevestigd) is ook deze
zomer èrg rustig gebleven. De ingezette
repressie en controle helpt!
• Op zo’n enkele locaties in z’n wijk doen zich
– relatief – kleine problemen voor, tussen
studenten en bewoners. Waar in het éne geval
de zaak met een soort ‘convenant’ onderling
wordt geregeld, vergt het op een andere
locatie méér inspanning en alertheid.
• Met de universiteit zijn enkele zaken gedaan
met betrekking tot onderzoeken, hoog bezoek
en veiligheid.
• Ten aanzien van de sociale problematiek
heeft dit zich voornamelijk afgespeeld in
de Academiewijk, en Levendaal Oost. De
meeste zaken zijn nog “lopend”, meestal
in samenwerking met WBV(‘s) en hulpverlening.
• Ontwikkelingen ten aanzien van het Politie
keurmerk veilig Wonen (PKVW).
Bij het station NS geadviseerd bij de bouw van
de nieuwe ondergrondse fietsenstalling (aan
de Zeezijde EN aan bij het “Alphens perron”)
onder andere met behulp van de inzet/studie
van politiestudenten.
Het “Wessie-overleg” in oude vorm wordt vervangen door een overleg over de omgevingsveiligheid, waarin politie, WBV’s en gemeente

Opening/voorstellen deelnemers
Willem van Vliet zit het overleg voor. Daarnaast
is ook wijkagent Van Egmond aanwezig.
Helaas was de derde wijkagent, Markus
Verkerk, verhinderd.
Mededelingen Team Midden
Algemene Team-mededelingen
• Nog steeds onder de sterkte, maar de
eerste studenten van de nieuwe opleiding
zijn “geland”. Aan het politiebureau aan de
Langegracht is de verbouwing nog aan de
gang. De streefmaand om klaar te zijn is mei
2007.
• Team Midden participeert in het overleg over
NUON-B (Nieuwe Energie), waar de opvang
van dak- en thuislozen gaat komen. Vanuit de
Convenantgroep is voor het “dagelijkse werk”
een Kerngroep actief. Deze rapporteert weer
aan de Convenantgroep. (Er is inmiddels
een “nul”-meting gehouden naar aanleiding
van schouw in de wijk, ten aanzien van de
veiligheid en fysieke toestand van de directe
(woon-) omgeving van het Nuongebouw.
• De 2 en 3 oktober viering is zeer rustig
verlopen. Vooraf heeft de politie haar inbreng
en afstemming gehad in de diverse overleggen.
• De politie neemt ook deel aan het zogeheten
“Oog- en Oor-overleg”. Dit is overleg, evaluatie
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verder gaan samenwerken.
• Het evenementenbeleid dateerde nog uit
• Willem van Vliet neemt deel aan de “Bege- 1997. Dit beleid is nu niet meer goed uitleidingscommissie stadsparkwachters”, waar- voerbaar. Het teveel aan evenementen is
bij hij kijkt of gegevens onderling makkelijker niet meer beheersbaar. Het evenwicht moet
kunnen worden uitgewisseld. Dit zal vooral weer terugkomen, Dat wil men bereiken door
éénzijdig zijn vanuit de parkwachters naar de nieuw beleid te bepalen. Met name in het
politie.
Rembrandtfestijn is veel in geïnvesteerd, Wat
• Met betrekking tot jeugdzaken heeft hij ook heeft gewerkt. Veel positieve reacties en
regelmatig contact en overleg met “De Witte weinig overlast voor omwonenden.
Poortschool” (drop-outs) en “Het Perron” • Maart 2007 buigt de gemeenteraad zich over
(Noordeinde 41, jeugdige delinquenten c.q. het nieuwe beleidsvoorstel. Evenementen zijn
moeilijk opvoedbaar begeleid wonen). N.B.: de manier om Leiden op de kaart te zetten
Het Perron gaat op 6 november ’06 uit de wijk maar er moet streng gekeken worden naar
verdwijnen naar Leiden Noord.
de vormen van overlast welke deze voor de
• De politie heeft het afgelopen half jaar in de wij- buurt veroorzaken. In de binnenstad moeten
ken behoorlijk wat bekeuringen geschreven andere normen komen meer overleg met beEr komen opmerkingen dat met name bij het trokken organisators en bewoners. Volgens
park bij het Trigonterrein veel gehangen en de huidige normen mag overal een cat. 3,
geslapen wordt. Het valt net buiten de Sin- dat wil men veranderen. Pancras-west heeft
gel waardoor de politie in verband met de bijvoorbeeld veel middeleeuwse huisjes; daar
beperking in de APV (Algemene Plaatselijke kunnen dit soort evenementen niet. Er zijn
Verordening), minder kan optreden.
al dingen veranderd, gerichter verkoop van
alcohol, afbakenen van het gebied waar een
Presentatie Rob Hoekstra (Gemeente evenement plaats vindt. Binnen die afbakening
Leiden)
dan bewaking vanuit de organisator. Vanaf nu
gaat de handhaving beter men werkt via 1)
Verantwoordelijk voor het Evenementen- preventief: wat is wenselijk; 2) curatief: zelf
beleid
risico’s in kaart brengen; 3) nazorg.

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 O P R O E P O P R O E P GEZOCHT
Vo o r d e r e d a c t i e
van deze buurtkrant
zoeken wij iemand
die zich over de advertenties wil ontfermen. Interesse?
Neem contact op met
Ria Vreeburg (071
514 61 04)

Meldt onraad en
overlast altijd bij de
politie via 0900 8844.

O P R O E P
Komt allen naar de algemene vergadering
op 10 jan., 20:30 uur
op SSR, mét borrel!

Heeft u een mening
over de opvang van
heroïneverslaafden
op de Hogewoerd (zie
elders in deze krant)?
Neem dan contact op
met Wolfgang Keller
(gegevens, zie pag.
4).
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Atelierruimte voor
kunstenaar. Marijke
Verhoef (071 521
6153).

O P R O E P
Wilt u een oproep
plaatsen, bel of mail
de redactie (pag. 5).

Krakers op de Hogewoerd 129
door J. Mijer
De avond van tevoren is er nog een laatste
samenkomst. Frank heeft me meegenomen
en ik moet zeggen dat ik nog een beetje
sceptisch over het hele idee ben. Toch wint
de nieuwsgierigheid het van mijn meer conservatieve kant. Als we binnenkomen schud ik
iedereen de hand. Het zijn normale, misschien
zelfs een beetje nerdy jongens. Ze hebben
geen veiligheidsspelden in hun oor, geen
hanenkammen of vale leren jassen. Alleen de
bos dreadlocks van Julian valt op.
De lange muur van de kamer wordt grotendeels
in beslag genomen door een boekenkast. Veel
fantasy boeken, bijvoorbeeld een groot deel
van de Discworld serie van Pratchett, maar ook
romans. Het boekenweekgeschenk van Marek
van der Jagt staat netjes naast de andere
Grunberg boeken. Naast de tafel staat een
tray halve liter blikken bier waarbij vergeleken
mijn ‘Export’ halve liters nog een merkbier
lijken te zijn. Ongestoord gaat iedereen verder
met waarmee ze bezig waren, lezen, een fiets
opknappen of koken. Frank en ik breken een
biertje open en gaan op de bank zitten.
Het eten is biologisch. Couscous met een saus
vol ui en broodjes die we zelf kunnen vullen met
vleesvervanger. Na het eten druppelen er nog
wat mensen binnen uit Utrecht. Trots krijgen
we flyers te zien voor een andere kraak.
Later begint de echte vergadering. Alle telefoons moeten uit, waarmee bedoeld wordt
dat zelfs de batterij eruit moet. Computers
zouden alle telefoons afluisteren en filteren
op bepaalde woorden. In eerste instantie
lijkt de afluisterangst me wat paranoïde.
Later hoor ik een verhaal over iemand die
de lijst met woorden kende en voor de grap
tijdens elk telefoongesprek een lading van die
woorden gebruikte. Uiteindelijk is hij opgebeld
met het vriendelijke verzoek daarmee op
te houden omdat de filters vastliepen. Zelfs
m’n vader – die over het algemeen weinig
van complottheorieën houdt – kwam met het
verhaal dat er in Nederland tachtig keer zoveel
wordt afgeluisterd als in Amerika.
Tijdens het vergaderen blijkt dat er nog niemand
is geregeld voor de arrestantenlijst. Blijkbaar
moet iemand de hele dag bij een telefoon

wachten voor het geval er arrestaties verricht
worden. Dan kan hij de nodige telefoontjes
plegen. Wat voor mij alleen maar onderstreept
hoe weinig ik van het hele kraakgebeuren
afweet en hoe afhankelijk ik van deze jongens
ben.
De vergadering is vrij snel voorbij en iedereen
waaiert uit om nog dingen te regelen. Frank en
ik gaan naar mijn kamer om nog een beetje te
ontspannen.

De wekker gaat vervelend vroeg. Ik ben nooit
zo’n held met opstaan maar vandaag lijkt het
erger dan normaal. M’n bed voelt zo warm en
vertrouwd aan. Na een kwartier staat Frank
licht mopperend op en gaat douchen. Ik draai
me nog even om in m’n enorme bed. Echt
slapen doe ik niet meer, maar het lijkt een
eeuwigheid te duren voordat Frank klaar is
met douchen.
Wanneer we Bas, Franks ‘Bro’, hebben opgepikt lopen we naar de plek vanwaar we gaan
vertrekken.
Terwijl we met een kopje koffie voor onze neus
stil voor ons uit staren komt de rest binnen.
Er hangt een lichte spanning in de lucht. Of
misschien zijn alleen wij drieën gespannen. De
rest lijken me tamelijk ervaren krakers. Er is nu
ook een wat hoger gehalte hanenkammen en
leren jassen. We krijgen allemaal een nummer.
Ik ben nummer vijf. Wanneer ik gearresteerd
ben en weer vrij kom moet ik de arrestantenlijn
bellen en zeggen dat nummer vijf weer vrij is.
Voor ik het weet krijg ik een envelop onder m’n
neus geduwd waarop ik mijn gegevens moet
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Natuurlijk moet ik nog heel nodig zeiken
wanneer we vertrekken. Tijd om te wachten
is er echter niet dus met een volle blaas ga ik
richting mijn eerste kraak. Frank komt met een
brede grijns op z’n gezicht naast me lopen.
‘Heb je er al een beetje zin in?’ vraagt hij.
‘Ik overwoog net om straks gewoon een kroegje
in te schieten en een bakje koffie te bestellen.
Bel ik gelijk die arrestantenlijn om te vertellen
dat nummer vijf veilig is. Hoeven ze zich daar
geen zorgen meer over te maken.’
Dan zijn we er. De deur is al open, de breekploeg was al eerder gekomen. Voor ik het
weet loop ik met de rest mee naar binnen. Op
dat moment kan ik er niet meer onderuit. Een
kraker is geboren op het moment dat ik over
de drempel stap.
Vervolgens gebeurt er niets. Na alle verhalen
over arrestaties en alle voorzorgsmaatregelen
verwacht ik dat er minstens tien busjes ME
aan komen scheuren en we met traangas uit
het pand gedreven worden. Niets… Na een
poosje komt er één motoragent kijken, die wij
nog zelf uitgenodigd blijken te hebben ook. De

Vanwege de hanshavingseisen en vanwege
een kort geding, hebben de krakers het pand
aan de Hogewoerd verlaten (LD, 4/12/06).
schrijven en wie er gebeld moet worden bij
arrestatie. Na zes uur, na twaalf uur en na drie
dagen. Zo zwart op wit klinkt het toch tamelijk
lang, drie dagen vastzitten. Ik stel voor dat het
gewoon niet fout gaat.
‘In principe gaat het gewoon goed,’ verzekert
een jongen met een uitgegroeide hanenkam
en een ring door het middenstuk van z’n neus
me. Waarna hij met het kale meisje naast hem
rustig herinneringen gaat ophalen aan die
kraak waarbij van alles misging.
Ik leen Julians telefoon en bel Nico om te
zeggen dat hij gebeld kan worden. Uiteraard
bel ik hem wakker en aangezien ik niet teveel
mag zeggen over de telefoon vanwege afluis
tergevaar begrijpt hij er allemaal geen zak
van. Ik hang een verwarde Nico op, schrijf zijn
nummer op het papier en hoop heel hard niet
gearresteerd te worden.
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man laat zich tamelijk onverschillig rondleiden
door het pand en grapt bij vertrek dat we wel
eens mogen stofzuigen. Er wordt een afspraak
gemaakt met de zaakwaarneemster van de
eigenaar – de man zelf zit al lange tijd in
Spanje, hij schijnt zelfs wegens schulden niet
meer naar Nederland te kunnen komen.
Ondertussen help ik een beetje met klussen. Het
pand, dat duidelijk al jaren leegstaat, is er niet
best aan toe. Overal op de benedenverdieping
ligt puin.
We ruimen een beetje op en barricaderen wat
deuren. We moeten nog rekening houden
met een knokploeg, die ons er even uit komt
timmeren. Samen met Bas klus ik ergens een
extra deur in. Al gauw wordt het tijd om een
biertje open te trekken en in de woonkamer te
zitten. Een aantal mensen gaan alweer naar
huis, blijkbaar is het grootste gevaar geweken.

Frank is ondertussen naar de zolder vertrokken
om te studeren. Hij heeft tentamens de
komende week, net als nog wat anderen die
ook op zolder liggen te leren. Zo is iedereen een
beetje bezig met z’n dingen. Wanneer ik langs
een andere kamer loop zit daar iemand voor te
lezen aan vier anderen. Ik luister even, het is
een spookverhaal van Edgar Allan Poe. Het is
grappig te zien hoe de door de maatschappij
als gevaarlijk bestempelde krakers lieflijk zitten
te luisteren. Eentje ligt zelfs half slapend tegen
de schouder van de voorlezer aangeleund.
Bas en ik beginnen ons een beetje te vervelen
en we vatten het idee op een potje te gaan
poolen in het snookercentrum om de hoek.
Er zitten genoeg mensen in het pand voor als
de knokploeg nog langs blijkt te komen, en
natuurlijk zijn we zo weer terug.
Het snookercentrum blijkt al dicht te zijn, maar
bij Odessa ietsje verderop hebben we meer
geluk. Als echte krakers hebben we natuurlijk
geen geld op zak, maar ons verhaal over
vanmiddag levert ons genoeg bier op.
‘Ben blij dat we uit die stoffige tyfuszooi weg
zijn,’ schreeuwt Bas over de muziek heen in
m’n oor. Dat we ervoor in de plaats een rokerige
kroeg hebben terug gekregen staat hij even
niet bij stil. Later op de avond belt Frank dat hij
gaat slapen en als we nog naar binnen willen
we nu terug moeten komen. Onhandig met die
gebarricadeerde deuren. Net op dat moment
zet iemand een vers biertje voor onze neus, en
ik bedenk me dat we ook gewoon bij mij thuis
kunnen pitten. Als ik ophang proostten we met
Lucas, van wie we de biertjes gehad hebben.
‘Op onze rasechte krakers,’ lalt hij.

Er wordt door iemand pizza gehaald.
De woonkamer is verlicht met kaarsjes, we
zitten in een kringetje op de grond. Er worden
verhalen verteld, over andere kraken of linkse
acties. Het is opvallend hoe iedereen stil naar
elkaar luistert. Op feestjes en in de kroeg ben
ik gewend dat iedereen door elkaar heen praat
en diegene die het hardste praat aan het woord
is. Het geheel doet me denken aan kamp
met de basisschool. Iedereen is een beetje
vervuld van het idee buiten de maatschappij
te leven. Het kampvuur is nu alleen vervangen
door wat kaarsjes, de spookverhalen door
krakersverhalen en de zakjes snoep door
zoete hasj.
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Bedrijven in en rondom de wijk
First Floor Items
Floor Spigt is opgeleid aan de vakschool
voor Edelsmeden te Schoonhoven en aan
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht,
afstudeer richting 3-d Design. Na 4 jaar
ervaring als ontwerpster, opende zij 8 april
2006 haar eigen winkelatelier. Zij legt uit: “Geen
galerie, maar een werkplaats, mijn atelier, waar
je een kijkje in de keuken van een vormgeefster
kunt nemen. Maar ook een winkel, waarin mijn
ontwerpen en die van een aantal Nederlandse
collega’s worden getoond en verkocht”. Van
sieraden, tassen, accessoires, objecten tot
keramiek zijn in First Floor Items te vinden.
Eigentijdse ontwerpen van jonge vormgevers
tot gevestigde namen, als Beppe Kessler uit
Amsterdam. De combinaties van materialen zijn
veelal onverwacht: ringen van zilveren guldens,

armsieraden van
elastiek, tassen
van fietsbanden,
nostalgische klompen met koeienbont,
en nog veel meer.
Ook de prijzen zijn
gevarieerd, van 7
tot 350 euro.
Winkelatelier First Floor Items
Nieuwe Rijn 93
2312 JL Leiden
vrijdag en zaterdag van 14-17 uur, en op
afspraak (06-41010241).
www.firstflooritems.com
info@firstflooritems.com

Vriendinnen openen modezaak Vriendinnen
Aparte, zeer vrouwelijke kleding. Dat is de
eerste indruk die je krijgt zodra je de drempel
van de nieuwe damesmodezaak Vriendinnen
aan de Hogewoerd binnenstapt. En die indruk
wordt bevestigd wanneer je door de rekken
van de verschillende collecties “loopt”. Want,
Vriendinnen voert een aantal merken exclusief
voor Leiden. En wie nu denkt dat daar een
prijskaartje aan hangt heeft gelijk. De prijzen
zijn namelijk verrassend betaalbaar.

wij onze modezaak, waar we ook aparte
cadeauartikelen op woongebied verkopen,
geopend.
De collecties ven Vriendinnen laten zich het
beste omschrijven als supervrouwelijk, maar
toch enigszins nonchalant. “Anders dan anders,”
horen ze regelmatig. “En dat klopt ook, want de
mode van de merken Crea en Sensa Donna
vind je nergens anders in Leiden. De kleding
van het merk Yaya is eveneens bijzonder. En
uiteraard verkopen we de nodige accessoires,
zoals sieraden, riemen en sjaals.”

Vera van der Voorst en Sevil Heemskerk zijn al
acht jaar vriendinnen en hoefden voor een naam
van hun winkel dan ook niet lang te zoeken.
“Mode zit in ons bloed,” vertellen zij. “Wij zijn
niet alleen altijd
al geïnteresseerd
geweest in mode,
maar hebben er
ook in gewerkt.
Nu onze kinderen
wat ouder zijn en
wij toevallig tegen
dit leuke pandje
aanliepen, was
ons besluit snel
genomen. Op 28
oktober hebben

De vriendinnen willen dat bezoekers zich op
hun gemak voelen in de gezellig ingerichte
winkel. “Wil je alleen even rondkijken in de
winkel, geen probleem. Voor vragen en advies
nemen wij ruimschoots de tijd voor onze
klanten, eventueel onder het genot van een
kopje koffie of thee. Daarvoor hebben wij een
gezellig zitje achter in de winkel gemaakt. Want
aan een persoonlijke benadering van onze
klanten hechten wij grote waarde.”
Vriendinnen, Hogewoerd 21, Leiden, 0715124105. Geopend van dinsdag tot en met
zaterdag.
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The Mayflower Bookshop
Op het adres Hogewoerd 107 in Leiden is begin
november een nieuwe boekwinkel geopend:
The Mayflower Bookshop, van Ans van Hille.
Als je haar vraagt: “Waarom eigenlijk een
nieuwe boekhandel? Zijn er nog niet genoeg in
Leiden?” dan zegt ze: “Natuurlijk wel. Maar niet
met mijn keuze van boeken. Allereerst verkoop
ik uitsluitend Engelstalige boeken. Ik heb een
selectie gemaakt van boeken die ik graag in
de winkel wil verkopen en van de favoriete
boeken van mijn vrienden en kennissen. Ik vind
het ook altijd een beetje jammer als er een de
deur uit gaat, maar ik hoop dan dat de klant er
veel plezier aan beleeft.”
Dit geeft meteen aan waarom het gaat in de
nieuwe Mayflower Bookshop: Ans van Hille
weet over elk boek iets te vertellen. Het lijkt er
ook eigenlijk meer op een gezellige huiskamer
dan een boekwinkel.
Ans heeft Engels gestudeerd aan de Leidse
Universiteit, en vijf jaar gewerkt in The English
Bookshop in Amsterdam: ze weet dus waar ze
het over heeft.
Zij geeft al jaren conversatielessen en heeft
diverse leesclubs, o.a. bij K&O Leiden.
De kasten in de winkel zijn gevuld met “a fine
collection of English books”.
Een specialiteit zijn de reisverhalen, en
haar keuze uit de Penguin Classics. Op een

van de planken staan de “Dutch authors”,
Nederlandse auteurs, vertaald in het Engels.
Verder vindt u er romans, nonfictie en poezie.
Tevens zijn er tweedehands romans en
kinderboeken. Er zijn ook twee kasten met
“special offers”: aantrekkelijk geprijsde boeken
met uiteenlopende onderwerpen.
Bijzondere andere zaken zijn de typisch
Engelse prentbriefkaarten van Lady Tottering,
de kaarten van Shakespeare’s werken en
bekers, theedoeken en tassen van Penguin.
De winkel is gezellig en sfeervol ingericht met
vrolijke opvallende kleuren. Op de leestafel
liggen de Times Literary Supplement en de
New York Review of Books om te lezen of te
kopen.
U kunt natuurlijk ook boeken bestellen in de winkel
of via de mail (info@themayflowerbookshop.
nl).
Ans van Hille heeft het plan om haar zaak op
dinsdag te verhuren aan Engelse (lees)clubs.
Op donderdag zult u haar collega Margriet Lugt
aantreffen.
The Mayflower Bookshop is van woensdag tot
en met vrijdag geopend van 11.00-18.00 uur
en op zaterdag van 10.00-17.00 uur. Telefoon:
071-5138497.
Website: www.themayflowerbookshop.nl
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Servies om verliefd op te worden
Stel je voor je beste vriendin gaat samenwonen,
je ouders zijn al zoveel jaar getrouwd of je hebt
gewoon een verjaardag en je wilt echt iets
moois geven. Geen dertien in dozijn, maar iets
met uistraling. Nu is er in Leiden een winkel
waar je helemaal los kunt gaan: Van Manen
aan tafel.

uitzoeken, dit kan buiten winkeltijden om. Je
lijst komt dan in de winkel te liggen maar ook
op de website te staan, die je met een speciale
toegangscode kunt lezen. Bij alle kado’s staat
een foto en een persoonlijke tekst van degene
van wie de verlanglijst is. Op de dag zelf wordt
er een tafeltje gedekt om een impressie te
geven van de geschenken en wordt er door
Van Manen een lijst overhandigd met “wie wat
gegeven heeft”.
Mocht je, met het oog op de kerstdagen niets
leuks weten te vinden voor je oma, moeder,
die ene vriendin of je broertje die net is gaan
samenwonen? Stap dan binnen bij Van Manen
aan tafel. Wedden dat je slaagt?

De naam Van Manen is al lange tijd een begrip
in Leiden op het gebied van servies, bestek,
glas en tafellinnen. De winkel, nog steeds aan
de Hogewoerd is inmiddels verhuisd naar de
overkant van de straat. De nieuwe winkel is
groter en ziet er erg gezellig uit. Er zijn allemaal
hoekjes gecreëerd, zodat je tal van ideeën op
kunt doen. Zelf ben je vrij in de winkel om alles
te mixen en te matchen om te kijken hoe alles bij
elkaar past. Helga van Manen, de eigenaresse
helpt je daar graag bij. De hele dag loopt ze
rond om adviesen te geven en je
vragen te beantwoorden. Je zal
hier dan ook geen bordjes vinden
met “a.u.b. niet aankomen”.

Hogewoerd 8; 071-5139666.
www.vanmanenaantafel.nl; di. t/m vr.: 11 tot 18
uur. Do: koopavond. Za.: 10 tot 17 uur.

Kadootjes vind je er in alle prijsklassen. Bijzonder leuk zijn
de grappige eierdopjes die ze
hebben en je vind er servies
om verliefd op te worden. Ook
de verschillende soorten bestek
zijn om van te watertanden:
Van strak modern tot sierlijk krullerig. Het meeste ervan is zelf
samen te stellen. Verder vind je
er tafellinnen in alle kleuren van
de regenboog en alle accessoires
die je maar kunt bedenken.
Ben jij dat aankomende bruidje dat
niet zit te wachten op 10 peperen zoutstellen op de mooiste
dag van je leven? Maar wil je
echt iets wat helemaal naar jouw
smaak is en die van je partner?
Het is mogenlijk een verlanglijst
samen te stellen wanneer je iets
te vieren hebt. In de winkel kun
je dan samen met Helga kado’s
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Uit de kranten
De districtsraden: meedenken, meedoen, meebeslissen
“Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren”
Sinds 2005 heeft Leiden tien districtsraden. Of het nu gaat om het oplossen van
parkeerproblemen of het plaatsen van een paar knikkertegels, de districtsraden geven
buurtbewoners de kans hun ideeën voor een betere wijk om te zetten in concrete acties.
Elke districtsraad beheert daarvoor een eigen budget. In de districtsraden zit ook een
vertegenwoordiger van de gemeente, die meedenkt en kijkt of de plannen die worden
aangedragen passen binnen het gemeentelijk beleid. Maar het accent ligt daarbij
nadrukkelijk op de input van de bewoners. Zij weten tenslotte het beste wat er nodig is
in hun wijk.
(Uit: Stadskrant Gemeente Leiden, 9/6/06)
Wie? Barbara van Dam, 41 jaar, getrouwd, drie
kinderen. Werk: secretaresse. Hobby’s: lezen,
tuinieren, reizen. Barbara van Dam is lid van de
stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. Vanuit
die rol maakt zij deel uit van de districtsraad
Binnenstad Zuid.

beperkt, we kunnen niet zo maar een paar
bankjes plaatsen, een speelruimte voor oudere
kinderen realiseren of de groenvoorziening
uitbreiden. En mede dankzij onze herhaalde
verzoeken en de korte lijnen met de gemeente
is besloten tot herplaatsing van het speeltoestel
in het Plantsoen.”

Waarom in de districtsraad? “Net als de andere
wijkverenigingen in Leiden ontvingen wij vorig
jaar een uitnodiging van de gemeente om deel
te nemen aan de districtsraad. Samen met de
wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en
de Stationswijk vormen wij de districtsraad
Binnenstad Zuid. De stationswijk heeft geen
vertegenwoordiger/afgevaardigde. De wijken
Pieters- en Academiewijk en de Hogewoerd
e.o lijken enigszins op elkaar. Er zijn weinig
grote problemen maar we hebben wel dezelfde
knelpunten: weinig ruimte, veel auto’s, veel vuil
op straat. Ook de samenstelling van de wijken
is in grote lijnen gelijk: studenten, starters,
tweeverdieners en kleine winkels.”

Wat is jullie ambitie voor de komende vijf jaar?
“Ik weet niet of het realistisch is te streven naar
de A-status (volledige zeggenschap over ons
gedeelte van het budget). Dit kost erg veel werk
en vereist een actieve achterban. Een groter
budget is uiteraard welkom, evenals meer
invloed op beslissingen van de gemeente die
ons district betreffen. Als de districtsraad in een
eerder stadium bij plannen wordt betrokken,
kan dat veel geld en tijd schelen en wordt
bovendien draagvlak gecreëerd. Ook hopen we
meer wijkbewoners te activeren. Het zou mooi
zijn als we een deel van het districtsbudget
kunnen gebruiken voor de communicatie naar
bewoners toe, bijvoorbeeld voor het bouwen
van een website of het houden van een enquête
om ideeën voor verbeteringen en activiteiten in
het district te inventariseren.”

Wat hebben jullie tot nu toe gerealiseerd? “We
hebben weinig concreets; de plannen van het
afgelopen jaar zijn om diverse redenen niet
gerealiseerd. Het extra schoonmaken van
de Garenmarkt was al mogelijk via regulier
onderhoud. Een speeltoestel of trapveldje
in het Plantsoen mag niet, omdat dit een
monument en dus beschermd is. Uitbreiding
van het speelveld aan de Zoeterwoudsesingel
met een tweede schommel stuitte af op
Europese richtlijnen en de reparatie van een
antieke uithangklok aan de Hoge Woerd moet
uit een ander potje middelen komen omdat
het particulier bezit is. We zijn nu bezig om
te kijken of er plantenbakken kunnen staan
op het Levendaal. In ons district is de ruimte

Wat verwachten jullie van de gemeente? “De
gemeente kan meer kennis en informatie
uit de districtsraden halen. Wij kennen de
bewoners en de situatie en kunnen dus een
belangrijke bijdrage leveren aan plannen en
meedenken over oplossingen. Denk daarbij aan
gevaarlijke verkeerssituaties, parkeeroverlast,
monumentenbeleid of de herinrichting van
straten. Wij weten de gemeente nu te vinden,
we hopen dat de gemeente ons ook vaker op
zal zoeken en er echt tweerichtingsverkeer
ontstaat.”
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Het Gangetje
Uit: LN, 12/9/06

In 1928 werd het Gangetje overkluisd en
verbreed. Deze verbreding had tot gevolg
dat enkele panden aan de Hogewoerd,
waaronder de biscuitfabriek Nutrix, moesten
worden gesloopt. Daar kwam een moderne
winkelgalerij voor in de plaats. Herfst en Helder
liet een royaal fabriekspand bouwen op de
vrijgekomen ruimte.
Uit die periode stamt ook het concurrerende
Kaashuis van Jagerman, dat onder meer
bekend stond om de grote eierverkoop rond
Pasen en zijn aantrekkelijke aanbieding: tien
reuze, kersverse eieren voor dertig cent.
Tegenover het Kaashuis was nog jarenlang
het antieke koffiewinkeltje van Het Klaverblad
gevestigd, een museum in het klein. De
koffiebranderij van Het Klaverblad strekte zich
later uit langs de Korevaarstraat.
Het beeld van de Hogewoerd is behoorlijk
veranderd. Zo is het blauwe stadstrammetje
verdwenen, de rechtstreekse verbinding Hoge
Rijndijk-station. Voor een dubbeltje kon men
deze afstand afleggen.

Barbara van Dam: “In de districtsraden zit veel
kennis en informatie.” Foto: MB Leiden.
Wat vindt u een groot voordeel van de
districtsraad? “Dit is een goede manier om
meer te participeren in het reilen en zeilen in
de wijk. De districtsraad is slagvaardiger dan
de individuele buurtverenigingen en de korte
lijnen met de gemeente werken erg prettig. Het
overleg met begeleider René Verdel loopt goed,
hij weet precies wat er komt kijken bij bepaalde
plannen en kan dingen voor ons uitzoeken. Als
burger weet je vaak toch niet bij welke afdeling
je precies moet zijn voor informatie. En de
samenwerking met de wijkvereniging Pietersen Academiewijk gaat prima, het is goed om
te kunnen overleggen.”

In de omgeving van de Hogewoerd werd, ook
al in een vroeg verleden, heel wat afgebroken
en gebouwd. Zo stond er ter hoogte van de
Kraaierstraat aan het einde van de veertiende
eeuw een stadspoort, die in 1635 werd
vernieuwd. Bij de stadsuitbreiding in 1659
werd de Hogewoerd in de richting van de Hoge
Rijndijk verlengd en moest de poort worden
gesloopt. Willem van der Helm ontwierp toen
een nieuwe poort, die in 1669 gebouwd werd
en daar tot 1876 bleef staan.

Meer informatie over de districtsraden vindt u in
de folder ‘Aangenaam kennis te maken’. Deze
folder is o.a. verkrijgbaar op het Stadhuis en
het Stadsbouwhuis. Ook kunt u bellen met het
secretariaat, tel. 516 76 02 of 516 77 51.
Naar verwachting zal begin juli de website
www.districtsraden.nl operatief zijn.
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K.U.T.’s ‘Venus’ legaal terug in Plantsoen
Vrijdag 25 augustus om 10.00 uur werd de
voorheen illegale sculptuur ‘de Venus van
Leiden’ officieel onthuld door de nieuwe
wethouder John Steegh. Twee jaar geleden
werd de ‘Venus’, op eigen initiatief door het
toenmalige Kunst Uitschot Team (K.U.T.) in het
Plantoen te Leiden neergezet. De gemeente
reageerde kordaat en verwijderde binnen
enkele weken ‘de Venus’.

De leden van het eerste uur, Haasnoot en
Tinga, gaan liever een dagje zeevissen, of
anders misschien een stukje roeien door de
Leidse singels. Zij herdenken liever privé
het verlies van de ‘Venus’ aan de gevestigde
gemeente kunst.
De ‘Venus’ wordt teruggeplaatst in het jaar dat
de ‘Rembank’ in de Burcht en de Klimwand
‘Icarus’ aan de Utrechtse Veer zullen moeten
worden verwijderd op last van de gemeente.
De sculptuur ‘Geen Kunst’ was eerder deze
maand al verwijderd door de kunstenaars zelf
en vervangen door een gedenksteen.

In een oproep, vanuit de gemeente, werd
de anonieme kunstenaars gevraagd zichzelf
kenbaar te maken zodat er naar een ‘tijdelijke oplossing kon worden gezocht’. K.U.T.
reageerde en er werd een vergunning aangevraagd opdat de ‘Venus van Leiden’ kon
terugkeren in het Plantsoen.

Meer info: www.uitschot.com

“Ik was meteen verliefd op haar
mooie vormen,” zei wethouder van
der Sande vorig jaar mei tijdens zijn
openingsspeech in het kader van een
referendum over het beeld. Inmiddels
meer dan een jaar verder zal nu de
onthulling worden verricht door weer
een nieuwe wethouder.
Ook bij het Uitschot team is de
samenstelling veranderd. Het
toenmalige Team werd kort na de
plaatsing van de Venus in 2004
opgeheven maar later weer uitgebreid
met spelers met verschillende
specialisaties.
Kunst Uitschot Team wil tegendraadse
kunst presenteren en heeft dan
ook gemengde gevoelens bij de
herplaatsing van komende vrijdag.
‘Liever hadden we een feestje vanuit
de bewoners gezien dan vanuit de
gemeente. Nu moeten we netjes
opzitten en pootjes geven”. Reden
om hun nieuwste teamlid en spiritualcoach ‘Leontine’, de onthulling te
laten verrichten.
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“Heeft u een taakstraf?”
Uit: Nieuwbrief Vereniging Het Plantsoen (nr 11, oktober 2006)
Zo luidt meestal de eerste vraag als ik aankom
met mijn vuilnisgrijper en afvalzak om het
vuil rondom de plaats waar men zit of ligt te
ontdoen van blikjes, weedzakjes, drankflessen,
kranten, zakdoeken, pizzadozen en wat al niet
meer. Jong en oud stellen telkens deze zelfde
vraag. Ik antwoord vaak met “als je iemand ziet
die dit werk doet, ga je dus automatisch uit van
een negatieve beweegreden. Kan ik het werk
dat ik doe, misschien ook vanuit een positieve
achtergrond doen?” “U bedoelt dat je het uit
jezelf doet?!” klinkt het dan verbaast. Ik kan me
niet voorstellen dat het leuk is om in de troep
van iemand anders te zitten.
Gelukkig kunnen veel mensen de in het Plantsoen geplaatste (extra) vuilnisbakken vinden
maar helaas lang niet iedereen. De gemeente
Leiden heeft een afspraak gemaakt met De Zijl
Bedrijven over het legen van de vuilnisbakken
op werkdagen en bij hoge uitzondering gebeurt
dit ook op zondagmorgen. Maar meestal zijn
de vuilnisbakken op vrijdagavond al overvol.
Helaas heeft de gemeente verzuimd om het
zwerfvuil te betrekken bij het legen van de
afvalbakken. Het gevolg is dat dit zwerfvuil zich
ophoopt zonder dat onze stedelijke overheid
zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Gelukkig
hoef ik het werk niet alleen te doen, veel
mensen rapen gedurende de dag het vuil op
dat ze tegenkomen. Maar ik blijf me verbazen
over de hoeveelheid vuilnis die ik ’s avonds
dan weer tegenkom. Datzelfde geldt voor de
hondenpoep, hoe vaak ik tijdens het verzamelen
van het vuil niet in de hondenpoep sta, is
ongehoord. Als ik mensen hier op aanspreek,
krijg ik meestal een grote mond terug ongeacht
leeftijd of sexe. Onvoorstelbaar. Zelfs in een
ontspannen omgeving als het Plantsoen is
normaal omgangsgedrag vaak ver te zoeken.
Uit de krant begrijp ik dat Leiden behoort tot
de gemeente met het minste openbare groen
in de stad. Gelukkig is met de inzet van onze
Vereniging Het Plantsoen het park weer mooi en
toegankelijk geworden. Het wordt de hele dag
door iedereen gebruikt. Toch blijft het Plantsoen
een klein en kwetsbaar park, juist omdat er
dagelijks zo veel mensen gebruik van maken.
We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor,

gebruikers en omwonenden!
In die gesprekjes stuur ik het met opzet het
gesprek op ieders verantwoordelijkheid en soms
zie ik dat het effect heeft. Als ik de volgende
keer dezelfde groep tieners weer zie en hoor:
“we ruimen het echt zelf op hoor menneer!”.
Ik merk wel dat ik al pratend met jongeren
tussen de 11 en
20 jaar vaak tot
leuke gesprekken kom, gesprekken die ik
anders nooit zou
hebben gehad.
Zoals met een
stel jongens tussen de 11 en 13
jaar die zich rot
schrokken toen
ik langskwam
terwijl ze jointjes
aan het roken
waren en sommigen zo stoned
waren als een
garnaal. Ik praatte met ze wees
ze op het feit als
ze dat vaker in “Vooral bij de banken liggen
de week jointjes veel flesjes, peuken en
roken het gevolg blikjes”.
dan kan zijn dat
hun hersens zich niet goed kunnen ontwikkelen
en dat ze dan zo dom blijven als ze op dat
moment zijn. Kortom ik voel me af en toe
een buurtopbouwwerker. Soms ontdek ik
inbrekerswerktuigen die klaar liggen voor de
volgende klus en ik verbaas me over het feit dat
je je gebruikte maandverband gewoon uitdoet
en op het gras laat liggen… moet kunnen,
toch?
Klein en kwetsbaar is het park. Maar als
iedereen zijn steentje bijdraagt, dan kunnen wij
als bestuur van de vereniging verder afspraken
maken met de gemeente over zwerfvuil, bomen
en opengevallen gaten in de beplanting.
door Mart van der Sterre
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LD,
20/6/06

LN, 22/9/06

LD, 19/9/06

LD, 21/9/06

LD, 12/8/06

36

LD, 8/11/06
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LN, 13/6/06

LD, 13/5/06
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LD, 9/8/06

39

Zaterdag 28 oktober droeg
Peter van Zonneveld
(neerlandicus en dichter)
het gedicht “Snikken en
g r i m l a c h j e s ” v o o r, a l s
homage aan de dichter Piet
Paaltjens. Dit deed hij voor
de leerzaak “Cowboy” op de
Hogewoerd 63.
Hier heeft Piet Paaltjes
enige jaren gewoond, zoals
men wellicht weet. Peter
van Zonneveld heeft het
gidsje “Door de straten der
sleutelstad” geschreven,
een routebeschrijving langs
plaatsen die voor Piet
Paaltjens belangrijk waren.
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LD, 18/8/06
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LD, 26/11/06

LD, 26/11/06
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Kerstconcert bij u thuis
Elieske Wisse en Carolien Devilee geven onder de naam MiSu kerstconcerten bij mensen
thuis.
Elieske is pianiste en Carolien zangeres (alt-mezzo). Hun repertoire is klassiek getint, maar
met een knipoog en heel toegankelijk. Ze houden rekening met de voorkeuren en wensen van
de mensen bij wie het concert wordt gehouden. Het programma is aan te passen, ook met
andere stukken dan uit het ‘kerstrepertoire’.
Thuis musiceren met professionals Het leuke is dat je met een of meerdere stukken mee kunt
musiceren of zingen.
Maar het hoeft niet, alleen luisteren mag ook. Voorwaarde voor het concert is dat er een goede
piano, of vleugel aanwezig is. Het concert duurt een uur en onze prijs is 300 euro.
Voor meer informatie: Carolien Devilee 5137325 of Elieske Wisse 5312395

Een oude foto van de Hogewoerd

De Hogewoerd. Een A 300 en een A 500 passeren elkaar hier ten hoogte van de halte
Watersteeg.
J. van Engelen, 1960
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Sidac Aids project – 100
kunstwerken
van 7 t/m 28 januari op de Hogewoerd 77
Kunstenaar Piet Franzen laat in 100 kunstwerken
(acryl op papier) de microwereld van Aids zien.
Ieder kunstwerkje is een wereld op zich. Alle
100 kunstwerken zijn te koop. De helft van
de opbrengst gaat naar het Aids Fonds. Een
goede reden om eens een kunstwerkje aan te
schaffen!

Sfeervol én stijlvol
Verlichting in je interieur is
belangrijk. Maar verlichting is
niet alleen functioneel, lampen
kunnen ook stijlobjecten op
zichzelf zijn.
Neem deze bijzondere lichtobjecten UTOPIA
van karton met epoxy. Vanaf 135 euro.
Kom eens kijken bij FIRST FLOOR ITEMS
Nieuwe Rijn 93; Vrij. & za. 14–17u.
En op afspraak (06 41 01 02 41)
www.firstflooritems.com
info@firstflooritems.com

Geur & Kleur

Geur & Kleur is dealer voor Leiden en
omstreken van exclusieve
lichaamsverzorgingsproducten
van Tesori d’Oriente en Odoroso.
Kom bij ons langs voor een heerlijke
bruisbal, douchegel, bodylotion of
bijvoorbeeld een vers gesneden plakje
kaneelzeep!
Openingstijden Geur & Kleur:
wo/do/vrij
13.00 – 18.00 uur
do-avond
19.00 – 21.00 uur
zaterdag
10.00 – 17.00 uur
Hogewoerd 112 - Leiden
Tel. 071 – 512 13 30
www.geurenkleurleiden.nl
info@geurenkleurleiden.nl
Behandeling volgens afspraak
Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. (071) 512 50 57

Binnenkort op bovenstaand adres:
De Hoogewoerd
Schoonheidsspecialisten
Tel. 071-514 88 14

SERVIES EN BESTEK
Hogewoerd 8 / 2311 HM Leiden
T 071-5139666 / F 071-5139111 / www.vanmanenaantafel.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur
Donderdag koopavond en zaterdag van 10 tot 17 uur

VAN MANEN AAN TAFEL

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

Geopend:
Maandag
Dinsdag-zaterdag

Hogewoerd 65
tel. 071-5132845
Gesloten
10:00 t/m 17:00

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

Geen zin om te koken?

Sidac

Kom gezellig eten in de Bosporus.

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.

Turkse specialiteiten en pizza’s.
Ook afhalen.
Restaurant Bosporus
Kraaierstraat 36
2311 NS Leiden
071 - 5144514
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1 uur fotoservice kleinbeeld en
APS
Foto Ad Schotman
Levendaal 125

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

Kiek in de pot
uw traiteur

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

Voor de kerstdagen heeft kiek
in de pot een aantal mooie
kerstmenu’s samengesteld.
Vraag naar onze speciale folder.
De bestellingen zijn met de
kerstdagen af te halen

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

BLOEM WATERSPORT
EVINRUDE
INTERNATIONAL
JACHTLAKKEN
I N R U I L – R E PA RAT IE – F INA NCIE R I N G
W I N TE R S E RV ICE E N - S TA LLIN G
VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN

Hoofddealer:
Rayondealer:

HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620

SEISVELD
TIMMER- & ONDERHOUDSWERK

06-20800457

UITNODIGING
Het buurtcomité nodigt u
van harte uit voor de

Algemene
Jaarvergadering

Woensdag 10 januari
20:30 uur in de eetzaal van
SSR (Hogewoerd 108)
Aansluitend is onze nieuwjaarsborrel!
U bent van harte welkom om na de vergadering
een drankje met ons te drinken.

