Het Hoogste Woerd

nr. 65

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:
Lay-out:
Drukwerk:
Advertenties:
Foto’s:
Met dank aan :
Girorekening:

Ria Vreeburg-Molkenboer
Nico Koekkoek
Elvé Labor Vincit, Nieuwe Rijn 84, Leiden, 071-512 4807, info@elve-kbh.nl
Douwe van Houte en Wendelien François
Joop Gijsman
SSR-Leiden, alle kopij-inzenders en alle adverteerders
139742 t.n.v. Stichting buurtcomite Hogewoerd en omgeving (te Leiden)
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The Mayflower Bookshop
Wednesday to
Friday: 11 till 6
Saturday: 10 till 5
Hogewoerd 107
2311 HJ Leiden
071-5138497

Behandeling volgens afspraak
Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

You are welcome!

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

info@mayflower-bookshop.nl
www.mayflower-bookshop.nl
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Van de voorzitter
Beste buurtgenoten,

gen van de aanwezige
buurtbewoners en reacties hierop kunt u
elders in deze krant
en op de buurtwebsite
nalezen. De volgende
gelegenheid om uw
buren te ontmoeten, is
tijdens de buurtborrel
(voorheen picknick)
tijdens de Dag van het
Park op zondag 3 juni
in het Plantsoen. Het
buurtcomité en de Plantsoenvereniging slaan
de handen ineen om van deze dag een succes
te maken.

Voor u ligt alweer een nieuwe buurtkrant vol
interessante artikelen over onze buurt en haar
bewoners. De uitgave is iets dunner dan u
van ons gewend bent; dit heeft alles te maken
met de lancering van onze website: www.
hethoogstewoerd.nl . Op deze website vindt u
het laatste nieuws uit onze buurt, foto’s, links
naar relevante websites o.a. van de gemeente,
een poll en een forum waarop u uw mening
kwijt kunt. Uiteraard blijven de belangrijkste
zaken gewoon vermeld in deze krant.
De laatste maal dat wij u troffen was tijdens
de gezellige nieuwjaarsborrel op 10 januari
in het pand van studentenvereniging SSR op
de Hogewoerd. Hieraan voorafgaand vond
de jaarlijkse buurtvergadering plaats. Vra-

Verder kan ik u melden dat het buurtcomité
versterkt is met een nieuw lid: Dirk Jan de

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

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

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

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

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

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

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

Peter Horree
Rijnstraat 1
2311 NJ Leiden
513 38 82
- fotograaf buurtkrant
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Rest mij alle adverteerders in deze krant (en
op onze website) en alle inzenders van kopij
te bedanken voor hun bijdragen aan deze
krant.

Vos. Het comité is weer compleet, maar voor
buurtbewoners die stukjes willen schrijven
voor de website of de buurtkrant is altijd
plek. Historische verhalen, oude foto’s van
de wijk, nieuwsberichten, suggesties over
straatmeubilair, meeuwen, parkeerbeheer
enz. kunt u sturen naar de redactie van
de buurtkrant: Hogewoerd 123, redactie@
hethoogstewoerd.nl.

Veel leesplezier en tot ziens op 3 juni in het
Plantsoen!
Wolfgang Keller
Voorzitter Buurtcomité Hogewoerd e.o.

Voor overige zaken die u bij de gemeente wilt
aankaarten, kunt u altijd bij ons terecht. Onze
comitéleden vertegenwoordigen u in diverse
overleggen bij de gemeente, de politie enz.
Schroom niet ons te benaderen. Informatie
over hoe u ons kunt benaderen vindt u
hieronder. De verslagen van deze overleggen
zijn vanaf heden beschikbaar op onze website
www.hethoogstewoerd.nl.

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

Dirk-Jan de Vos
4e Binnenverstgracht 38
2311 NV Leiden
06 23 89 90 88

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

N.B. Gezien de gestegen kosten voor het
uitbrengen van de buurtkrant, heeft het
buurtcomité besloten – voor het eerst sinds
jááren - de advertentietarieven te verhogen.
Behalve in de krant, kunt u nu ook adverteren
op de website. Hieronder vindt u een overzicht
van de tarieven.

Adverteren in deze buurtkrant?
Voor € 22,50 kunt u een advertentie van 1/8 pagina
plaatsen. Voor € 125 heeft u maar liefst een hele pagina!
Heeft u belangstelling om in deze krant te adverteren, of
heeft u belangstelling voor een advertentie op de website,
neem dan contact op met de redactie (advertentie@
hethoogstewoerd.nl).

Heeft u oude foto’s voor deze
buurtkrant en voor de website?
Voor deze buurtkrant zijn wij altijd op zoek naar foto’s
over het verleden van onze wijk. Heeft u wellicht nog een
foto waar de tram op staat of een foto van het Plantsoen
van tientallen jaren geleden? Wij zijn er erg blij mee!
Vanzelfsprekend krijgt u uw foto terug, nadat wij hem
hebben ingescand. U kunt contact opnemen met Ria
Vreeburg, Hogewoerd 123, telefoon 514 61 04 of redactie@
hethoogstewoerd.nl
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Beknopt verslag algemene jaarvergadering
Buurtcomité Hogewoerd e.o.
Op 10 januari 2007 organiseerde het Buurtcomité
Hogewoerd e.o. een nieuwjaarsborrel en de
algemene jaarvergadering. Er waren in totaal
27 buurtgenoten aanwezig op SSR.
Wolfgang Keller heette als voorzitter alle aanwezigen van harte welkom en verheugt zich
over de relatief hoge opkomst.

gestopt en biedt hij plaats aan maximaal 10
dak- en thuislozen. Het buurtcomité heeft een
brief verstuurd waarin wij onze ongerustheid
hebben uitgesproken over de kwaliteit van de
opvang en de brandveiligheid.
Er was veel interesse van de media. Zo heeft
oud-voorzitter Joop Gijsman een interview
gegeven voor TV/Radio West. De voorzitter
dankt hem daarvoor.
De penningmeester, Guido Priemus, licht het
financieel jaarverslag toe. Het jaar 2006 is
door Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. met
een verlies afgesloten. Het complete financiële
jaarverslag kunt u inzien via de website, een
beknopte versie staat in deze buurtkrant.

2006
De buurtkrant is ook in 2006 twee maal verschenen. De voorzitter dankt in het bijzonder
Ria Vreeburg, die hiervoor veel werk heeft
verzet. Hij dankt eveneens Nico Koekkoek die
een belangrijke taak heeft bij de opmaak van
de krant.
In 2006 viel de buurtpicknick samen met de
Dag van het Park. Ondanks het matige weer,
was het een gezellige happening. De voorzitter
dankt met name Douwe van Houte voor zijn
grote inzet ten behoeve van de picknick en het
benaderen van sponsors zoals bijvoorbeeld de
DEKA-markt.
De succesvolle jaarlijkse kinderbuurtdag die
door SSR wordt georganiseerd, was ook weer
druk bezocht.
De voorzitter doet verslag van het extern
overleg met de burgemeester dat 2 maal per
jaar plaatsvindt. Tijdens dit overleg met alle
vertegenwoordigers uit de binnenstad worden
onderwerpen zoals bijvoorbeeld veiligheid,
horeca en evenementen besproken.
Een ander extern overleg dat 2 maal per jaar
plaatsvindt is het overleg met de politie.
Gesteld wordt dat onze wijk redelijk veilig is.
Nogmaals wijst de voorzitter op het belang van
het ALTIJD melden als er iets is!
Tot slot is er nog het overleg met de districtsraad, waarin wij samen met de Pieters- en
Academiewijk zitten. Tijdens dit overleg wordt
nagegaan welke noden er in de wijk zijn.
Voor onze wijk heeft dit inmiddels een nieuw
speeltoestel in het Plantsoen opgeleverd.
De voorzitter maakt melding van het opvanghuis
voor dak- en thuislozen dat door ondernemer
Verbaan is opgezet in de oude dekenfabriek
van Van Wijk aan de Hogewoerd. Verbaan wil
daar appartementen bouwen, maar omdat hij
nog geen vergunning hiervoor heeft, is de bouw

2007
De buurtpicknick/-borrel van 2007 zal
kleinschaliger worden aangepakt.
Ook dit jaar wordt er weer gestreefd naar het
uitbrengen van twee nieuwe buurtkranten.
De voorzitter doet een beroep op buurtgenoten
om een bijdrage te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een leuk artikel.
Inmiddels is er een begin gemaakt met de
buurtwebsite. Het resultaat hiervan kan
bekeken worden via www.hethoogstewoerd.
nl Het is de bedoeling de site laagdrempelig
op te zetten, zodat een ieder een bijdrage kan
geven.
Op de agenda stond een ?. Dit had een bloemenhulde voor mevr. Kleinjan moeten worden. Zij
is een van de meest trouwe bezoekers van de
jaarvergaderingen. Ook verkoopt zij tijdens
de buurtpicknick plantjes, waarvan zij de
opbrengst schenkt aan het buurtcomité. Helaas
is zij deze keer niet aanwezig. Het buurtcomité
zorgt ervoor dat de bloemenhulde haar alsnog
zal bereiken. Voor de bloemenhulde wordt Bert
Kulk zeer hartelijk bedankt!
De voorzitter sluit de vergadering en dankt
SSR voor de warme ontvangst. Hierna zijn alle
aanwezigen uitgenodigd voor een drankje in
de bar van SSR.
Het volledige verslag kunt u vinden via
www.hethoogstewoerd.nl of opvragen bij de
secretaris.
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Samenvatting Financiëel
Jaarverslag 2006

Buurtborrel 2007 en Dag
van het Park

Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. heeft
het jaar 2006 afgesloten met een verlies van €
732,59. Grootste oorzaak is een stijging van de
kosten om de buurtkrant Het Hoogste Woerd uit
te geven. De inkomsten zijn iets teruggelopen
doordat er minder giften zijn ontvangen dan
vorig jaar.
Voor het complete overzicht, balans, verlies/
winstrekening en toelichting, kijk op
http://www.hethoogstewoerd.nl

Ondanks eerdere aankondigingen zal dit jaar de
ondertussen traditioneel geworden buurtborrel
in het Plantsoen worden georganiseerd op
zondag 3 juni.
De borrel zal dit jaar samenvallen met de
Dag van het Park die alweer voor de derde
keer wordt gehouden. Deze dag heeft zijn
oorsprong in België en bestaat daar al ruim
15 jaar. De ANWB heeft drie jaar geleden het
initiatief genomen om ook in Nederland een
Dag van het Park in te stellen. Dat is tot nu
toe de laatste zondag in mei geweest maar
vanwege het Pinksterweekend zal het dit jaar
een week later zijn.

Vooruitblik 2007
Voor 2007 staan er weer twee buurtkranten
gepland. Het liefst lekker dikke nummers,
maar dan moeten daar wel extra advertentieinkomsten tegenover staan. Nadruk zal dan
ook liggen op het verhogen van de advertentieinkomsten. Zijn die er niet, dan moet de
buurtkrant dunner.
Verder zal er méér nieuws op de website te
vinden zijn. Dit medium leent zich veel beter
voor het wat actuelere nieuws en is bovendien
veel goedkoper voor het Buurtcomité.
Verder is het bestuur weer van plan de
buurtpicknick om te vormen tot een aangeklede
borrel, zoals dat eigenlijk dit jaar ook al is
gebeurd. Dat was een groot succes en kost
aanzienlijk minder.
In de begroting voor volgend jaar is ook weer
een post opgenomen voor de buurtdag van
de SSR.
De buurtwebsite is inmiddels in de lucht. Ook
dit brengt weer ongeveer € 150,= kosten met
zich mee, maar geeft ook weer de mogelijkheid
om extra advertentie-inkomsten te genereren.
Desalniettemin betekent een en ander, dat
we ergens moeten bezuinigen of het aan de
inkomstenkant moeten zoeken.
Volgend jaar willen we zonder verlies afsluiten,
dus er is werk aan de winkel.
De financiële situatie van de stichting is
gezond, maar voorzichtigheid is volgend jaar
geboden.

De Dag van het Park is van oorsprong een dag
om aandacht te vragen voor het binnenstedelijk
groen. Op de Dag van het Park worden zo
veel mogelijk parken in Nederland levendige
plekken waar zowel, culturele, culinaire en
sportieve activiteiten plaatsvinden. Daarnaast
is de dag een prima gelegenheid voor een
dagje uit in de eigen stad of juist naar de
parken van andere steden om te zien wat die
te bieden hebben. In alle deelnemende parken
worden tal van activiteiten georganiseerd door
de gemeenten, voor zowel jong als oud.
Dit jaar is er voor het eerst een thema aan
de Dag van het Park meegegeven, namelijk
‘Lekker eten en drinken in het park’. Van
oudsher zijn parken een plek waar mensen
samen komen om te genieten van hun vrije tijd.
Een samenkomst waarbij natuurlijk een hapje
en een drankje niet kan ontbreken.
Met de buurtborrel sluiten wij natuurlijk graag
aan bij het thema “Culinaire Ontmoetingen”
en nodigen alle buurtbewoners en toevallige
gasten ervan van harte uit vanaf 14:00 in het
Plantsoen om tijdens een gezellig praatje, een
klein vorkje mee te prikken en het glas te heffen
op onze prachtige buurt.

Met vriendelijke groet,
Graag tot dan!
Guido Priemus
Penningmeester
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Buurtwebsite www.hethoogstewoerd.nl in de lucht!

Het is eindelijk zover! De buurt heeft een eigen
website! Met actueel nieuws uit de buurt, een
forum, waar gediscussieerd kan worden, een
gratis advertentierubriek, maar ook leuke
artikelen over de historie van bijvoorbeeld de
Blauwe Tram, die vroeger over de Hogewoerd
reed.
Verder kunt u er een overzicht vinden van de
headlines van het nieuws uit de regio.
De buurtkrant blijft natuurlijk bestaan, maar voor
actuele zaken is de website het aangewezen
medium. Er zal in de buurtkrant dan ook in
de toekomst vaak verwezen worden naar de
site.
Het leuke van de site is bovendien, dat u er
actief aan kunt deelnemen! De site is er vóór
de buurt, maar ook dóór de buurt.Heeft u een
nieuwtje, een achtergrondartikel, leuke foto’s
of anderszins leuke kopij, stuur het dan naar
redactie@hethoogstewoerd.nl. Wij plaatsen
het dan op de site.

Voor het forum en de advertentierubriek dient u
zich even aan te melden, indien u er iets op wilt
zetten. Dit kost niets en uw emailadres wordt
niet aan derden doorgegeven.
Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid te
adverteren op de site. Een banner kost slechts
1 cent per view. Dat betekent dat u voor 20 euro
2000 maal gezien wordt door buurtgenoten!
En de surfers gaan direct naar uw website als
ze op de banner klikken. Na 20 euro stopt de
banner vanzelf. Heeft u interesse, mail naar
advertentie@hethoogstewoerd.nl Wij kunnen
u eventueel ook helpen met het opmaken van
een banner. Als blijk van waardering hebben
we onze trouwe adverteerders uit de krant, het
eerste half jaar een gratis banner gegeven.
Surf snel naar www.hethoogstewoerd.nl, lees
het laatste nieuws, schrijf een stukje, stuur
een foto, kortom: Doe mee en maak van de
buurtsite een nuttig, gezellig en levendig
virtueel dorpsplein!
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SSR in de wijk
Beste buurtbewoners,

In het nieuwe jaar was het tijd om
de ouders van de eerstejaars te
ontvangen en SSR aan hen te
laten zien. Een zeer geslaagde
dag met als afsluiting swingende
ouders op de dansvloer! In
februari waren één weekje de
deuren ook open voor studenten
die geen lid zijn en dat leverde
nog eens 16 nieuwe leden op dit
jaar. In maart zijn we op weekend
geweest met 60 eerstejaars en
de nieuwe leden die in februari lid
geworden zijn, zodat ook zij zich
meteen thuis voelden op SSR. Vervolgens was
er een kunstexpositie waar alle disputen een
kunstwerk voor in konden leveren. De meest
creatieve stukken kwamen voorbij, allen gepast
in het thema ‘beschermheiligen’. Daarnaast
hebben we nog een disputendebat mee mogen
maken waar John Leerdam (PvdA) en Jan de
Vries (CDA) zich tussen onze leden begaven en
lekker mee discussieerden. Een hoogstaande
avond met een goede portie humor.

Het is alweer een half jaar
geleden. En wat is er een hoop
gebeurd. De vorige keer dat ik u
schreef waren wij net bestuur en
nu wordt er alweer gezocht naar
onze opvolgers. De vorige keer
waren er nog 180 eerstejaars
die allemaal hun weg moesten
vinden, terwijl er vandaag de dag
ruim 110 eerstejaars een dispuut
gevonden hebben, tientallen
eerstejaars commissies doen en
het eigenlijk lijkt alsof de eerstejaars allemaal al
jaren lid zijn van SSR. De vorige keer was het
nog afwachten wat dit jaar SSR zou brengen
en nu kunnen we al met veel plezier en goede
herinneringen terugkijken op vele geslaagde
activiteiten. Ik wil u dan ook graag even
meenemen naar die mooie momenten.
Na het briljante maar heftige lustrum, waar u in
de afgelopen buurtkrant over kon lezen, was het
even bijkomen voor SSR en haar leden. Maar
in november was het weer raak, de eerstejaars
lieten zich zien door hun eigen feestweek, voor
en door eerstejaars. Dit was nieuw voor SSR
maar zeker een geslaagd project. Bovendien
was er rond de verkiezingstijd plaats voor
een verkiezingsdebat met leden van allerlei
politieke partijen. Zo konden onze leden hun
brandende vragen stellen en duidelijkheid
krijgen over de verschillende partijpunten en
de verschillende meningen.
Halverwege december heeft een dispuut
een mini-festival georganiseerd, genaamd
Kinkpop, waar muzikale talenten van SSR
zich konden uitleven op het podium. Een geslaagde en muzikale avond! Verder is ook op
SSR stilgestaan bij kerst en dit jaar was er
een speciaal kerstdiner volledig in kerstsfeer.
Vervolgens is er flink gefeest om even tijdelijk
afscheid te nemen van SSR voor het gebruikelijke reces. Met Oud&Nieuw kon iedereen
elkaar het beste toewensen tijdens ons
Chinees Nieuwjaarsparty en werd het nieuwe
jaar gevierd tot in de vroege uurtjes.

En de komende tijd staat ons ook genoeg te
wachten. Een gala op een boot in Amsterdam,
dispuutscontesten, een debat tussen de vijf
grote verenigingen van Leiden, een kunstweek
en een feestweek voor onze disputen. Dit zijn
wat voorbeelden waar we ons de komende tijd
mee bezig zullen houden.
We gaan met veel enthousiasme de laatste
maanden van ons bestuursjaar tegemoet.
Nog steeds 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 kunt u ons
altijd bereiken via praeses@ssr-leiden.nl of op
071-5120900.
Uiteraard mag u ook nog 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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Hogewoerd e.o. een crimineel goede wijk om in te wonen
door Adjo Vreeburg
Plotseling waren ze er dan. Simon en Jan hadden besloten een goede daad te verrichten
en het door hun aangekochte pandje aan de
Hogewoerd (tijdelijk) ter beschikking te stellen
aan dak- en thuislozen. En wel net dat groepje
dat bekend staat als notoire gebruikers, lastposten, op Perron 0 te Leiden. Even leek het
mis te lopen want aan voorzieningen als gas,
water en licht hadden onze vrije jongens, Jan
en Simon, niet gedacht. En als je ergens gaat
wonen zijn dat toch eerste levensbehoeften.
Of zouden Jan en Simon het in hun woning
ook zonder deze voorzieningen stellen? Ze
wonen er nu ongeveer een half jaar. Van overlast is niet of nauwelijks sprake. Dat moet ik
deze mensen nageven. Alhoewel als ik alle
ansichtkaarten gekocht had die mij door hen
zijn aangeboden, ik nu wel de halve wereld
een kaartje had kunnen sturen. Verder is het
oorverdovend… stil. Een knappe prestatie voor
mensen die volgens het Leidsch Dagblad toch
vaak voor overlast zorgen. Die krant houdt ook
de zaak nauwkeurig in de gaten en informeert
regelmatig in de buurt. Maar er gebeurt niets…
Het gaat erop lijken dat de vooroordelen via
de media erg aangedikt worden, opdat deze,
van buiten er iets anders uitziende mensen,
vaak worden geschuwd. Kortom, ik kan Henri
Lenferink gerust stellen; Mochten Jan en Simon
bij hem in de buurt hun praktijk voortzetten dan
heeft hij weinig te vrezen en kunnen ook daar
enige vooroordelen met het grofvuil mee.
Over grof vuil gesproken…
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nu in
de buurt muisstil is. Integendeel. Over de
Hogewoerd trekken na sluitingstijd van de
cafés heel wat mensen huiswaarts. En dan kom
je nogal wat tegen. Lege kliko’s. Kun je goed
door ruiten heen gooien. Volle vuilniszakken…
kan je ook goed mee gooien tot ze kapot zijn!
Bedankt nog gemeente voor uw toestemming.
We mogen ze nu tenminste een avond tevoren
buiten zetten! En is het niet om ermee te gooien
dan is het goed voor de meeuwen. Dat allemaal
omdat de gemeente bezuinigt en reorganiseert
en dus niet in staat is ’s avonds en ’s nachts
te controleren.
Over controleren gesproken…
10

De laatste weken is het weer goed raak.
Parkeren in de avonduren kan, bij ons in de
wijk overal, juist daar waar wel plek is maar
geen vak. Vroeger was er een verkeersregel
van niet op een hoek parkeren! Die is bij ons
in de buurt radicaal over boord gegaan. Elke
hoek is beter bezet dan de daarvoor bestemde
vakken. ’s Avonds een, door de gemeente
toegezegde, controle, door parkeerwachters of
politie, blijkt in Leiden niet tot de mogelijkheden
behoren. Misschien moeten we de brandweer
er eens op aan spreken. Immers die moeten
overal kunnen komen? Langzamerhand begin
ik te begrijpen waarom studentenhuizen, cafés
(o.a. Odessa) en studentenverenigingen (o.a.
SSR) tot in het absurde aan de regels van de
brandweer moeten voldoen. Het kan immers
iets langer duren voor zij er zijn, maar dan is
een vluchtweg voor de bewoners in elk geval
gegarandeerd.
Hebt u ook “nee” gestemd voor een trein door
de Breestraat? Nu, ik wel. Immers de schaal
van een dergelijk apparaat past totaal niet bij
de historische binnenstad. Bovendien is de
route over bestaand spoor tot aan Lammenschans ook onzinnig. Tenminste als je wilt dat
er meer mensen naar Leiden komen. De route
zou vanaf Alphen langs de Oude Rijn moeten
lopen; Pas dan komen mensen uit Koudekerk,
Hazerswoude, Zoeterwoude Rijndijk en Meerburg weer met het openbaar vervoer naar Leiden. Dat zou extra mensen opleveren. Anders
niet of nauwelijks. Helemaal futuristisch voor de
Gemeente Leiden zou het zijn om te bedenken
dat die trein onder de loop van de Oude Rijn
zelf zou kunnen liggen, desnoods vanaf Alphen
tot en met Katwijk. Natuurlijker kan het niet!
Bovendien hoeft dan niet de hele binnenstad
open. Je werkt gewoon in open water!
Een andere reden waarom ik “nee” stemde: Al
jaren belooft de politiek meer parkeerplaatsen
om de binnenstad heen. Maar het wil maar
niet lukken. Of ontbreekt de politieke wil? Een
beetje parkeren onder de woningen op het
van Gend en Loos terrein kan niet doorgedrukt
worden, een beetje parkeergarage bouwen bij
de Morspoort, daar praten we waarschijnlijk, na
zo’n jaar of 20, nog wel 20 jaar over. Parkeren

meenemen in de plannen voor het ROC aan
de Lammenschans, hoe kom je op het idee!
Hetzelfde geldt voor lokaties aan de singel als
het Slachthuisterrein of het Nuonterrein en de
Meelfabriek Zo zie je maar er zijn zat lokaties
te vinden net buiten of binnen de singels. Maar
er voor zorgen dat het gebeurt? Ho, maar.
Het zelfde geldt eigenlijk voor een ringweg
en de verbinding tussen de A4 en A44, die de
binnenstad voor een deel kunnen ontlasten
op weg naar een auto(sch)(l)uwe binnenstad.
Maar wel proberen een referendum niet door
te laten gaan of af te blazen (D66 e.a.) en een
trein de stad binnen te halen. Hoe dom kun je
zijn?

Nee, van enige visie op het gebeuren in de
binnenstad van Leiden zijn onze Leidse politici
totaal gespeend, zij houden zich liever bezig
met navelstaarderij, dus de zoveelste reorganisatie vindt inmiddels plaats en… o, o wat een
resultaat; Een naar de gemeente gestuurde
brief wordt al binnen 36 dagen adequaat
beantwoord.

Atelier Uit de Kunst
is verhuisd

en zo kwam de combinatie
tot stand. Een prachtige
winkel geeft toegang
tot onze ateliers en de
professionele keuken. In
de winkel kunt u onze
producten bekijken, kopen
en bestellen. Servies,
kunstzinnige keramische
producten, kaarsen in vele variaties en kleuren,
zoete en hartige taart, salades, te veel om op
te noemen.
Bovendien kunt u in de coffeecorner, die ook in
de winkel ondergebracht is, genieten van een
kopje koffie of thee met een lekkere plak cake
of appeltaart uit eigen keuken.
We nodigen u van harte uit een langs te komen
en zelf te kijken wat we allemaal maken en
verkopen! We zijn open van maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Atelier Uit de Kunst vindt u op de Korevaarstraat
30 in Leiden. Telefoon: 071 5122757.

Gelukkig woon ik nog in een deel van die
binnenstad waarvan ik ondanks alles kan
zeggen:
De Hogewoerd e.o. een crimineel goede wijk
om in te wonen!

Misschien hebt u het in het
voorbijgaan al opgemerkt: in de
voormalige huisvesting van De
Sleutels van Zijl en Vliet aan de
Korevaarstraat 30 is nu atelier Uit
de Kunst gevestigd. Het atelier
zat eerst op de Hogewoerd , waar door mensen
met een verstandelijke beperking keramiek
en kaarsen vervaardigd werden. In de winkel
die daar aan de werkplaatsen verbonden
was verkochten wij onze handgemaakte
producten.
In januari van dit jaar verhuisden we naar de
Korevaarstraat, het grote monumentale pand
met de trapgevel. Te groot om de twee groepen
te huisvesten en daarom werd er een derde
aan toegevoegd en wel een bakkerij. De kooken bakgroep die tot dan toe in Voorschoten
werkte was ook op zoek naar een nieuwe plek

Mammoetboom in het
Plantsoen
Op 29 maart heeft wethouder John Steegh
de eerste van vijf bomen geplant in het
Plantsoen. Moeiteloos bestuurde hij de
tractor alsof het zijn dagelijks werk is. De
boom is een Sequoiadendron, zeg maar een
Mammoetboom. In Amerika komen deze
bomen voor als reuzenhoge exemplaren, maar
dat verwachten we hier pas na 200 jaar. Twee
andere bomen werden geplant door leden van
de afdeling Milieu en het Plantsoencomité.
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Koffie- en theehandel Het Klaverblad
door Dhr. J. Gijsman
Zo’n vijftig jaar geleden was er in de hele wijk
een heerlijke koffiegeur te ruiken. Tegenwoordig
zouden er al gauw protesten komen tegen
luchtvervuiling, maar toentertijd vonden wij
het, vooral ‘s morgens, een heerlijke lucht.
Dat kwam dan uit de koffiebranderij aan de
Korevaarstraat 2. Het behoorde bij de bekende
winkel aan de Hogewoerd 15. Die winkel werd
in 1924 uitgebreid met een koffiebranderij zodat
het complex zich uitstrekte van de Hogewoerd
tot aan de Korevaarstraat. De enigszins op
H.P. Berlage geïnspireerde gevel staat nog
overeind, maar de koffiebranderij houdt in 1987
op te bestaan.

thee. Hopelijk een lucratiever bedrijf voor zijn
gezin met elf kinderen.
Na de dood van Jacobus van der Kreek op
13 april 1800 werd de zaak voortgezet door
zijn 39-jarige ongehuwde dochter Elisabeth
Maria. Zij kwam voor de zaken te staan in een
moeilijke periode. Ze moest aan vele administratieve verplichtingen voldoen, die waren
opgelegd door de Fransen. Het bedrijf werd
geclassificeerd als detailhandel in kruidenierswaren.

De winkel is veel en veel ouder. Op 13 december 1770 werd de winkel verkocht aan
Jacobus van der Kreek. Bij zijn huwelijk in
1740 met Helena Snijders was van der Kreek
een “paruijkmaker”. Maar bij de koop van het
pand, heeft hij de pruikmakerij eraan gegeven
en werd kruidenier en handelaar in koffie en
Bij het ouder worden komt Elisabeths nichtje
Marie Elisabeth Jollie inwonen. Een paar jaar
later trouwt deze laatste met Bartholomeus
Molkenboer, zoon van een koekbakker aan
de Mare. De bruidegom was winkelier in
het pand Hogewoerd 96, op de hoek van de
Kraaierstraat. Door de verbintenis MolkenboerJollie kwam ‘Het Klaverblad’ in handen van de
familie Molkenboer. De kinderloze weduwe
Molkenboer-Hermans deed de zaak in 1890
over aan haar broer.
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Interview met Hillie Hallink over haar
vrijwilligerswerk bij Issoria
door Bas Lieverdink, vrijwilliger bij Issoria
Hillie Hallink werkt als kookvrijwilliger in Dit heb ik vanuit huis meegekregen. Eten is een
hospice Issoria, Plantage, nummer 4. Ik sprak belangrijk ding voor me. In het buitenland kan
met haar over haar ervaringen en vooral over ik ook drie uur supermarkt shoppen op zoek
haar enthousiasme voor dit werk.
naar nieuwe of bijzondere, lekkere dingen.
In Issoria heb ik ervaren dat veel mensen die
Wil je jezelf voorstellen?
nog kunnen en willen eten, eten ook belangrijk
Ik woon nu bijna zeven jaar in deze buurt. Ik voel vinden. Als het eten nog iets is waar mensen
me er thuis. De buurt is me eigen geworden. van kunnen genieten dan vind ik het heerlijk
Sinds twee jaar zit ik in het buurtcomité. Toen om daar voor te kunnen zorgen. Hoewel ik
ik daarmee begon, was ik al vrijwilliger bij het uitdagender vind iets bijzonders te maken,
Issoria. Ik heb drie bijna volwassen kinderen, kook ik met liefde elke week aardappelpuree
een co-ouderschapshond en werk daarnaast of rijstepap als iemand dat graag eet.
dertig uur.
Hoe ben je bij Issoria terecht gekomen?
Ik ben in contact gekomen met Issoria via
vrienden die de open dag, n.a.v. de opening,
hebben bezocht. Ik kreeg in die periode meer
ruimte in mijn leven. Vrienden zeiden me dat
ik eens bij Issoria moest gaan kijken, omdat
ze kookvrijwilligers nodig hadden en ik van
koken hou. Toen heb ik Issoria gebeld en een
afspraak gemaakt. Ik heb toen met een van
de coördinatoren een intakegesprek gehad. Al
snel daarna ben ik op de dinsdagmiddag gaan
koken in het hospice.
Een tijdje geleden vroeg een mevrouw bijvoorbeeld om rijstepap. Ik wilde haar toen
geen pap uit een pak geven, maar heb het
zelf gekookt. Ik vond het erg leuk om te horen
dat deze mevrouw tegen een van de andere
vrijwilligers had gezegd, dat ik zo goed rijstepap
kon maken.
Ik ben nu bezig met een heerlijke cursus “hogeschool”-koken. Maar, het compliment van deze
mevrouw maakt me bijna blijer dan dat mooie
bordje dat ik daar leer opmaken.
Een opmerking van coördinator Hans, in mijn
tweede week, is mij ook altijd bijgebleven. Hij
zei me dat ik niet teleurgesteld moet zijn als
mensen bijna al het eten terug sturen. Het zijn
immers zieke mensen. Ze willen vaak nog wel,
maar kunnen niet meer.

Issoria werkt met verschillende soorten vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn zorgvrijwilliger
of ‘vrijwilliger aan het bed’. Waarom ben je
kookvrijwilliger geworden?
Toen ik begon met het vrijwilligerswerk heb
ik de vrijwilligerscursus palliatieve stervensbegeleiding van Issoria gedaan (de cursus
die deel uitmaakt van de vrijwilligersscholing
van Issoria, B.L.). Na de cursus wist ik dat ik
voorlopig kookvrijwilliger wilde blijven. Ik voel
me daar goed bij. Wie weet word ik over een
aantal jaren vrijwilliger aan het bed. Dat zou ik
een groei vinden. Maar, mensen moeten ook
eten.
Wat hebben voor jou eten en zorg met elkaar
te maken?
Eten en het vrijwilligerswerk haken voor mij
in elkaar. Ik kan mij mijn eigen leven niet
voorstellen, zonder de avonden aan tafel, met
liefst veel mensen en lekker eten en drinken.

Wat betekent het vrijwilligerswerk voor je,
waarom doe je het?
lees verder op de volgende pagina…
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Ik ben het gaan doen omdat ik er tijd voor
had. Ik had toen niet kunnen bevroeden dat
het zo’n impact op me zou hebben. Ik zal
het vrijwilligerswerk in Issoria ook niet gauw
laten gaan. De eerste keer toen ik bij Issoria
binnen kwam, merkte ik al dat deze plek heel
bijzonder is.
Ik ben zelf nooit zo in aanraking geweest met
hele zieke mensen. Door in het hospice te zijn,
ben ik gaan zien dat ziekte en dood bij het leven
horen. Ik dacht altijd dat ziekte en dood een
heel zwart ding zouden zijn. Nu zie ik het als
een mooi gegeven, dat mensen die weten dat
ze gaan sterven afscheid van het leven en hun
dierbaren kunnen nemen. Sommige mensen
nemen heel bewust afscheid en dan kunnen
er nog mooie dingen gebeuren. Dat zie ik als
een nieuwe dimensie van mijn leven.
Mensen in mijn omgeving zeggen vaak “wat
mooi dat je dat werk doet.” Dat is misschien wel
zo, maar als ik er niet iets voor terug zou krijgen
zou ik het niet kunnen opbrengen. Het is niet
alleen een kwestie van ‘graag iets voor je medemens doen’. Ik ga soms met veel dingen aan
mijn hoofd het hospice binnen. Door daar te
zijn, de dingen die ik er meemaak, de mensen
die ik er ontmoet, ga ik na afloop met een goed
gevoel weer naar buiten.
Ik voel daarnaast een mate van maatschappelijke betrokkenheid. Ik vind dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb voor mijn
omgeving.

Heb je veel contact met de gasten in het
hospice?
Ik heb soms contact met de gasten. Meestal
zijn dat de gasten die nog mee-eten aan tafel
in de keuken. Een enkele keer breng ik het
eten naar de kamer van een gast. Dat is per
situatie verschillend.
Hoe ervaar je het contact dat je hebt met
gasten?
In het begin vond ik dat wel een beetje moeilijk.
Nu voelt het wel goed als gasten mee eten
aan tafel.
Ik vind het soms heftig om te zien wat de gasten
en ook hun families mee moeten maken. Ik heb
veel respect en bewondering voor de manier
waarop Hans, Jacinta (de coördinatoren, B.L.),
de vrijwilligers aan het bed en de verpleging
van de thuiszorg hiermee omgaan.
Heb je bijzondere ervaringen in het hospice die
je motivatie voor het werk versterken?
Ik heb hier heel veel bijzondere ervaringen
opgedaan, ook met mensen die ik nooit gezien
heb. Zo verbleef in het hospice een jonge
vrouw die op mij, en eigenlijk op iedereen,
heel veel indruk heeft gemaakt. Ze was altijd
erg vrolijk. Ze hield van lekker eten. Ik heb
vaak spinazie met zalm voor haar gemaakt.
Op een dinsdag, ik werkte nog niet zo lang
in Issoria, is zij overleden. Op de dag dat ze
overleed, kwam veel familie naar het hospice.
Toen heb ik voor de familie een grote pan met
soep gemaakt. Het contact dat ik toen met de
familieleden had, heeft mij heel erg geraakt.
Het was erg emotioneel, omdat iedereen veel
van haar hield. Dit soort ervaringen versterken
mijn motivatie.
Sinds ik bij Issoria kwam, heb ik veel nagedacht
over sterven en afscheid. Ik ervaar het werk
als een verrijking van mijn leven. Je wordt er
minder oppervlakkig van.

Hoe zou je Issoria beschrijven? Heeft Issoria
een duidelijke plek in de buurt?
Ik vind dat er, voor mensen die stervende zijn
en niet thuis verpleegd kunnen worden, geen
betere plek is dan Issoria. De benadering is
heel persoonlijk. Mensen mogen zelf kiezen
wat ze willen eten. Ook de inrichting van de
kamer van de gasten is persoonlijk. Ze mogen
dierbare dingen meenemen van thuis, hun
schilderijen, foto’s, boeken, et cetera.
Ik weet dat sommige mensen in de buurt het
hospice wel kennen. Mijns inziens speelt
Issoria verder niet zo’n rol in de buurt. Dat komt
denk ik ook doordat veel gasten van buiten de
wijk komen. Als het ter sprake komt, wijs ik
mensen op Issoria.
Ik zeg ook wel eens tegen mensen dat je er
gewoon eens zou moeten zijn om de hele
bijzondere sfeer mee te maken.

Waarom is het bijzonder/ leuk/ de moeite waard
om in Issoria te werken?
Tegen de mensen die mijn vrijwilligerswerk
heel erg met de dood associëren, zeg ik vaak
dat er ook veel wordt gelachen in de keuken.
Het is heerlijk werk om te doen. Ooit was er
een gast die al geruime tijd alleen vloeibare
dingen (sapjes enzo) kreeg, omdat zijn darmen
vast voedsel niet meer konden verwerken.
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De wijkverpleegkundige vond dat meneer
erg verzwakte en zei dat hij wel gepureerd
voedsel kon eten. Ik kookte op die dag pasta
met een gehaktsaus. We hebben dat voor hem
gepureerd. Die meneer heeft genoten, kreeg er
weer kleur van op zijn wangen. Door dat soort
dingen ga ik blij naar huis.

Nieuw bedrijf: MANI
“Leiden is wel toe aan iets nieuws” moeten
de jonge startende ondernemers van MANI
gedacht hebben toen zij op 1 februari hun
kledingzaak openden.
Zodra je deze winkel binnenloopt ervaar je
een ontspannen sfeer, de winkel is ruim en
overzichtelijk opgezet, er wordt lekkere muziek
gedraaid en in het weekend is er zelfs plaats
voor een DJ op de eerste verdieping.

Voor informatie over hospice Issoria en
vrijwilligerswerk zie: www.issoria.nl
Telefoon: (071) 5142275

Feestelijke opening
De Hoogewoerd
Schoonheidsspecialisten
Na weken van voorbereiding en hard werken
was het zover! Op 13 januari jl. opende “De
Hoogewoerd Schoonheidsspecialisten” haar
deuren op Hogewoerd 112 voor het publiek.
De gediplomeerde schoonheidsspecialisten
Corine van Weesel en Rosa Fahimi toonden
bezoekers die dag hun nieuwe en vooral chique
onderkomen.
De entourage is niet het enige waaraan je
merkt dat deze winkel zich onderscheidt. Er is
vooral gelet op wat de Leidenaren willen en de
dames kwamen al snel tot de conclusie dat er
teveel van hetzelfde te koop is in Leiden. “Mensen durven zich steeds meer te onderscheiden
en zijn op zoek naar iets anders. Iets waar niet
heel Leiden al in rondloopt,” aldus de dames.
Met dit gegeven zijn zij op zoek gegaan naar
merken en producten die niet in Leiden te verkrijgen zijn en kwamen al snel op een hele reeks
trendy uitgaanskleding en spannende basics
van merken als o.a. Cipo & Baxx, Geisha,
Pussy Deluxe, Blond Amsterdam (voorheen
serviesgoed) Mogul en A.F.F. Naast kleding
verkoopt MANI ook accessoires als kettingen,
horloges, zonnebrillen en slippers.
Het motto van MANI is “Dress to Express”
In de winkel staat een zalige loungebank met
een uitgebreide lectuurbak zodat uw partner
even kan uitrusten na een lange dag shoppen
en u heerlijk de tijd kunt nemen om uw kleding
te passen. De dames staan voor u klaar om u te
verwelkomen in deze jonge trendy kledingzaak
aan de Hogewoerd 17.

Juist in deze drukke, stressvolle en hectische
tijd is een goede verzorging van de huid
belangrijk. Rosa en Corine werken met de
gerenommeerde merken Lanèche en Courtin.
Alle –proefdiervrije– producten die worden
gebruikt in de salon zijn ook voor thuisgebruik
verkrijgbaar. Naast het uitgebreide aanbod
van gezicht- en lichaamsbehandelingen kun
je bij Rosa ook terecht voor acrylnagels. Zij is
gediplomeerd nagelstyliste. Graag tot ziens in
onze salon!
De Hoogewoerd Schoonheidsspecialisten
Hogewoerd 112 – Leiden
Tel. (071) 514 88 14 (behandeling volgens
afspraak)
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De reis van Welles en Nietes
Kinderverhaal door Selma Barnard
“Weet jij hoe dat moet, op reis gaan?” vroeg
Welles. “Ik heb er geen idee van.”
Zo praatten de poezen nog een beetje door en
ze bedachten zich dat hun mensen in de zomer
ook altijd op reis gingen, hun koffers pakten, de
auto vol laadden en dan weg reden. Dan bleven
ze altijd lang weg en kwamen de buurvrouw
en de buurman hen om de beurt eten geven.
Iets waar de poezen liever niet aan dachten.
Voor hen was het altijd een vrij akelige tijd. Ze
bedachten zich ook dat zij zelf helemaal niets
hadden om in te pakken. Nietes vroeg zich af
of ze hun etensbakje misschien mee moesten
nemen. Maar hij besloot om dat toch maar niet
te doen. Wat had je aan een etensbakje als er
niemand was om het te vullen?

Onze twee poezen lagen zoals ze eigenlijk
altijd ‘s middags deden, heerlijk te soezen in
de lentezon, die al met fikse kracht naar binnen
scheen in de woonkamer. Het was heel stil
en Welles lag geweldig te genieten. Wat een
heerlijke warmte en wat was het rustig. Jammer
genoeg duurde het nooit lang. Ja hoor, daar
begon het al.
“Welles, Weeeellllleeees, ben je wakker? Weet
je wat ik wil?” Welles probeerde zich nog even
slapende te houden, maar hij wist ook wel dat
dat nooit erg lang lukte bij Nietes. Nietes gaf
inderdaad niet op en hij begon met een nog
zeurderiger stem: “Welles, Welles, Welles,
Welles, Weeelllleeees, …” “Ja,” riep Welles
geergerd. “Wat is er? Je maakt me wakker.”
“Nou,” zei Nietes, “ik moet je iets vertellen.”
“Wat,” snauwde Welles een beetje. “Nou,”
begon Nietes weer, “weet je wat ik wil zijn?”
“Nee,” mopperde Welles, “en ik wil het ook
niet weten.” “Welles,” riep Nietes, “je wil het
vast wel weten want het is heel spannend.”
Nu werd Welles natuurlijk wel een beetje
nieuwsgierig en hij vroeg dan ook: “Nou wat
wil je dan zijn?”
Nietes haalde diep adem en zei triomfantelijk:
“Ik wil de kat van Ome Willem zijn.” “De kat
van Ome Willem?” vroeg Welles verbaasd.
“Wie is dat?” “Ja, dat weet ik ook niet,” zei
Nietes. “Maar die kat, die is in ieder geval op
reis geweest. Dat wil ook ook.”
“Is de kat van Ome Willem op reis geweest?”
vroeg Welles, nu opeens wel geïnteresseerd.
Een kat die op reis geweest was, dat hoorde
je niet zo vaak. “Ja, dat heb ik gehoord op de
radio,” zei Nietes. “Ze hebben er zelfs een lied
over gemaakt. De kat van Ome Willem is op
reis geweest, op reis geweest…” zong hij. “Oh,”
zei Welles, “en waar ging hij dan naartoe.” “Ze
zongen dat hij naar Parijs was geweest.”
“Oh,” verwonderde Welles zich, “Parijs, wat
is dat?” “Ja, dat weet ik ook niet”, zei Nietes.
“Maar het is ergens en het is er wel leuk. Dat
zongen ze tenminste in dat liedje. En dat wil
ik dus ook. Ze spreken daar ook hele gekke
woorden zoiets als besjoer en messi of zo. Het
moet ook wel heel ver weg zijn als de mensen
zo anders praten, denk je niet?”

Gek eigenlijk dat het helemaal niet bij ze
opkwam dat ze onderweg toch wel af en toe
iets moesten eten. Nee, daar dachten onze
katjes helemaal niet over na. Ze waren wel
vastbesloten om op reis te gaan en wel naar
Parijs. Net als de kat van Ome Willem.
Toen op een mooie morgen de voordeur
openstond, glipten ze naar buiten.
“Ziezo,” zei Welles. “We zijn op reis! Hoe moet
het nu verder?” “We moeten natuurlijk in een
auto, dat doen onze mensen ook als ze op reis
gaan,” stelde Nietes voor. Nu wilde het toeval
dat juist een bestelwagen van de post voor de
deur stopte en dat het portier open bleef staan,
terwijl de bezorgster een pakje wegbracht.
Vlug glipten Welles en Nietes naar binnen.
Ze maakten zich zo klein mogelijk tussen de
pakjes en wachtten af wat er zou gebeuren.
De bestuurster kwam terug, deed de deur dicht
en reed weg.
Welles en Nietes keken elkaar glunderend aan.
Ziezo dat was dat. Er was niets aan om op reis
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te gaan. Gewoon instappen en wegwezen. Ze
reden uren rond, telkens vloog de deur even
open en werd er weer een pakje weggehaald.
Er waren er steeds minder, maar de katten
kregen niet de kans om er weer uit te springen.
Pas aan het eind van de dag lukte het wel. De
deur bleef even open staan. Nietes stak gauw
zijn kopje naar buiten. “Kom,” riep hij tegen
Welles. Ik denk dat hier Parijs is. We zijn al
zo lang onderweg. “Uitstappen allemaal!” Ze
hadden helemaal niet in de gaten dat ze weer
vlak bij hun eigen huis waren. Op deze plek
waren ze nog nooit geweest.
Er raasde veel verkeer langs en dat was niet
prettig. Welles begon al spijt te krijgen van
de ondoordachte trip. Maar Nietes wees met
zijn pootje naar een deur die telkens vanzelf
openging als er iemand voor ging staan. “Moet
je die deur zien,” riep hij. “Dat is bijzonder! Hij
gaat vanzelf open. Dat is vast Parijs.” De katten
glipten met de volgende persoon mee naar
binnen. Dit moest wel Parijs zijn.
Er liepen veel mensen langs en die duwden
allemaal een kar voor zich uit. Ze liepen
langzaam en stopten telkens om iets uit de
lange stellingen te pakken. Soms moesten ze
zich daarvoor uitrekken en soms moesten ze
zich juist bukken. En telkens legden ze dat wat
ze gepakt hadden in de kar.
Nietes was zo onder de indruk dat hij begon
te fluisteren. “Wat hebben ze veel spullen
in Parijs, vind je niet?” Ze liepen langs alle
schappen en kwamen al spoedig bij de afdeling
met vlees en vis terecht. “Oh, wat hebben ze
veel eten in Parijs,” riep Welles. “Het is maar
goed dat we zelf niets meegenomen hebben.
Er is hier genoeg.”
Het is raar, maar niemand had de twee katten in
de gaten. Ze konden goed onder de stellingen
kruipen als er iemand te dicht bij kwam. Ze
werden al aardig hongerig, maar er liepen
teveel mensen rond en ze durfden zich niet
goed te laten zien. Opeens werd het stiller in
Parijs. Op een gegeven moment liep er zelfs
niemand meer rond en gingen ook de lichten
uit.
Welles en Nietes dachten dat hun kans
gekomen was. Ze sprongen op de kasten met
eten, maar daar lagen nu zware deksels op.
Ze konden niets pakken. Gelukkig vonden ze
een plank met dozen met kattenbrokjes en ze
gooiden een doos naar beneden, het kostte

veel moeite om hem open te scheuren. Maar
het lukte en ze aten wat, maar het smaakte niet.
“Ik had gehoopt dat het eten lekkerder zou zijn
in Parijs, maar het is net als thuis,” mopperde
Welles. Ze vonden het niet meer zo fijn op reis.
Er was niets te drinken.
De vloer was hard en koud. Er was nergens
een lekker plekje om te liggen en het was
donker en kil. Uiteindelijk kropen ze maar tegen
elkaar aan in een hoekje op de koude tegels
en vielen in slaap.
Ineens gingen alle lichten weer aan en kwamen
er weer mensen. Het was toch weer morgen
geworden. De katten waren helemal stijf van
de harde vloer en ze hadden spierpijn. Al gauw
werd de omgevallen doos met de over de vloer
verspreide kattenbrokjes ontdekt. Tja, dat vond
men vreemd en iedereen ging op zoek want
er moest iets of iemand geweest zijn die zo’n
troep gemaakt had.
Juist op dat moment kwam er een mevrouw de
supermarkt binnen. Ze zag er vreselijk uit, of ze
de hele nacht niet geslapen had en ze keek ook
heel bezorgd. Tja, de katten waren natuurlijk
in de supermarkt vlak bij hun huis verzeild
geraakt. Het was helemaal niet Parijs.
De vrouw vroeg of ze een brief met een foto
op mocht hangen want haar kattten waren al
sinds gisteren verdwenen en ze hadden met
z’n allen de hele nacht gezocht, maar niets
gevonden.
Toen Welles en Nietes die stem hoorden
spitsten ze hun oren. Dat klonk bekend. Ze
renden vliegensvlug op het geluid af en ja
hoor daar stond hun eigen baasje. Wat keek
ze ongelukkig. Toen ze de twee katten zag gaf
ze een gilletje. “Ooohhh, wat een geluk! Daar
zijn ze!”
Ze pakte de beide katten op en knuffelde ze
heel erg. Dat vonden Welles en Nietes ook wel
weer een beetje overdreven. Maar omdat ze er
zo bezorgd uit had gezien vonden ze het deze
keer goed. Zo kwam alles weer in orde.
Toen de katten die middag weer lekker lagen te
soezelen in hun eigen fijne woonkamer vroeg
Welles aan Nietes, terwijl hij van binnen moest
grinneken: “Zullen we dan morgen maar op
zoek naar Parijs gaan, want daar zijn we nog
steeds niet geweest?” Maar Nietes draaide
zich nog eens om en mompelde: “Ik snap de
kat van Ome Willem niet. Waar is het nou beter
dan thuis? Ik blijf lekker hier!”
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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.first-floor-items.com
info@first-floor-items.com

Geur & Kleur

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.

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

Kiek in de pot
uw traiteur

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

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

Sidac

Studio
exposities

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

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

3 JUNI VANAF 14:00 uur

BUURTBORREL
IN HET PLANTSOEN
Meer informatie vindt u in de
aankondiging op pagina 7.

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

1 uur fotoservice kleinbeeld en
APS
Foto Ad Schotman
Levendaal 125

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

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

