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071 512 09 00
praeses@ssr-leiden.nl
- gastheer vergaderingen
-organisatie activiteiten jeugd
Wilma Boogert
Levendaal 170
2311 JR Leiden
071 514 35 18
- evenementen

Pien Hoes
Penningmeester buurtcomité
Gortestraat 54
2311 NM Leiden

Adverteren in deze buurtkrant?
Heeft u belangstelling om in deze krant te adverteren, of heeft u belangstelling
voor een advertentie op de website, neem dan contact op met Richard van
Dinter richardvandinter@planet.nl of redactie@hethoogstewoerd.nl. De
tarieven voor het plaatsen van een advertentie in de buurtkrant zijn als volgt:
Adv. grootte
1/8e pagina
1/2e pagina
1/4e pagina
1 pagina

Prijs
€ 22,50
€ 75,€ 45,€ 125,-

Voor de tarieven van het plaatsen van
een advertentie op de website, kunt u
de website raadplegen.

WEBSITE: http://www.hethoogstewoerd.nl
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Het laatste nieuws uit de Buurt en Regio, wetenswaardigheden, oude foto’s en nog veel meer!
Het bezoekersaantal groeit nog altijd gestaag. Ook kunt u, als ondernemer, adverteren op
de website. We zijn nog steeds op zoek naar buurtbewoners die het leuk vinden om er af en
toe een artikeltje voor te schrijven! Meldt u aan op redactie@hethoogstewoerd.nl

Redactie
Lay-out
Drukwerk
Advertenties
Foto’s
Bijz. dank aan
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Ria Vreeburg-Molkenboer
Ingeborg Martens
Labor Vincit, Nieuwe Rijn 83-84, Leiden, 5124807, hans@drukkerijlaborvincit.nl
Richard van Dinter
Leden van het buurtcomité
Joop Gijsman, Adjo Vreeburg, Anton Dronkers, Marjan van Gerwen, Hans
Heestermans, Rob Lever, Roy Klopper, leden van het buurtcomité, alle kopijinzenders, alle adverteerders en SSR-Leiden
Girorekening 139742 t.n.v. Stichting buurtcomité Hogewoerd en omgeving (Leiden)
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Van de voorzitter

Voorwoord van een buurtbewoner
door Anton Dronkers

Beste Buurtgenoten,
Het is al weer bijna zover! Nog een paar weken en dan vindt
traditiegetrouw de Buurtborrel plaats in het Plantsoen. Dit jaar
valt de Buurtborrel samen met Vaderdag. U bent derhalve niet
alleen zélf van harte welkom, maar neem ook gezellig uw vader
en opa mee! En vergeet moeder en oma niet! Houd 19 juni vrij. Wij
zorgen weer voor hapjes, drankjes, live muziek en gezelligheid. Ik
hoop weer velen van u te mogen begroeten.
Het is al weer enige tijd geleden, maar de Jaarvergadering op 5
januari jl. is weer goed bezocht. We gaven een terugblik op waar
uw Buurtcomité zich het afgelopen jaar zoal mee bezig heeft
gehouden en wat we dit jaar gaan doen.
We hebben de afgelopen tijd de plannen met betrekking tot het verkeerscirculatieplan en
RGL op de voet gevolgd. Zoals u wellicht vernomen heeft, is het laatste plan dat de RGL over
bestaand spoor zal gaan lopen. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat onze buurt er weinig
last van krijgt. Maar ook andere plannen, zoals de parkeergarage op de Garenmarkt kunnen
gevolgen hebben voor de verkeersstromen in onze wijk. Wij blijven een en ander kritisch
volgen en houden u op de hoogte.
Naar aanleiding van uw klachten over verkeerd parkeren op de Hogewoerd, heeft onze
wijkagent, Willem van Vliet, direct actie ondernomen. Er zijn diverse auto’s bekeurd en de
overlast is aanmerkelijk afgenomen. Ook wordt er gekeken naar de overlast die de fietsen op
de stoep voor Budget Bike op de Hogewoerd veroorzaken. Meldingen worden dus echt serieus
genomen en we zijn heel blij met deze samenwerking.
Voorts houden we de aanvraag van de milieuvergunning van het Tinq benzinestation aan het
Levendaal in de gaten. Tinq wil 24 uur per dag open gaan en de omwonenden willen dat niet
in verband met nachtelijke overlast. We houden u op de hoogte.
We zijn heel blij met de recente versterking van het Buurtcomité met Christine Postma en
Richard van Dinter. Elders in deze krant stellen zij zich aan u voor en vertellen waar ze zich
mee bezig gaan houden.
De laatste informatie kunt u ook altijd vinden op de website: www.hethoogstewoerd.nl
Graag praat ik op 19 juni met u verder onder het genot van muziek, een hapje en een drankje.
Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Guido Priemus

Overlast in het Plantsoen?

Het is gelukt! Enkele klagende buurtbewoners hebben tijdens de vorige buurtvergadering
gehoor gevonden. Het gevolg is dat de picknick tafels door de gemeente zijn verwijderd (onder
het mom van groot onderhoud)! Tevens is aangekondigd dat de overlast door hangjongeren
zal worden aangepakt. Jazeker, zelfs een samenscholingsverbod in het park wordt overwogen!
Zo was enige tijd geleden in het Leidsch Dagblad te lezen.
Wat is er toch aan de hand in het doorgaans rustige Plantsoen waar zoveel te genieten
valt? Het gaat met name om hangjongeren die met grote woorden worden aangeduid:
veroorzakers van overlast tot half twee ’s nachts, waarbij als vermoeden wordt vermeld dat
er ongetwijfeld ook wel sprake zal zijn van drugs. Dit tekende het Leidsch Dagblad op uit de
mond van de klagers (terug te vinden op de website van het buurtcomité).
De vraag is of de gemeentelijke instanties niet al te voortvarend zijn geweest en klaar
stonden met maatregelen waardoor klagers op hun wenken bediend werden. Slechts de
kale plekken in het gras herinneren aan de aangename momenten die velen er beleefden.
Het maakt de indruk van een overtrokken reactie op klachten van een aantal (misschien
slechts enkele) bewoners, die onvoldoende begrip kunnen opbrengen dat het Plantsoen een
gemeenschappelijke recreatievoorziening is voor iedereen, dus ook voor groepjes jongeren
die er op hun manier plezier hebben. Overigens gelden uiteraard ook voor hen regels die
gerespecteerd dienen te worden, zoals die voor iedereen gelden. Een bescheiden, met
enige tact uitgevoerde surveillance door de politie kan veel irritaties voorkomen. Als vrijwel
dagelijkse wandelaar in het park rond half een ’s avonds om de hond haar laatste uitje te geven,
is het voor mij overigens opvallend dat er op mooie zomeravonden eigenlijk nooit sprake is
van onaangepast of agressief gedrag. Het lijkt daarom redelijk dat verwacht mag worden
van buurtbewoners die het park als een kostelijke tuin voor het huis hebben, om met enige
soepelheid niet direct klaar te staan met grote woorden en eisen voor vergaande maatregelen.
Twee suggesties zijn voor de hand liggend en uitvoerbaar: allereerst om de periode
van “groot onderhoud” van de picknick tafels te beëindigen en ze met spoed terug te plaatsen.
Velen, en met name gezinnen met kinderen –maar zij niet alleen!- zullen er in de komende
weken dan veel plezier aan beleven. De tweede suggestie is om van gemeentewege bij de
plannen voor de aanleg van de vijver, waar velen binnen en buiten de buurt zich op verheugen,
goed na te gaan hoe deze nieuwe aanwinst voor het park kan functioneren zonder dat irritaties
ontstaan zoals rond de picknick tafels.
Tenslotte een groot compliment voor de mannen in de oranje pakken, die altijd weer
klaar staan om –samen met enkele onvolprezen vrijwilligers- het vaak al te gemakkelijk
achtergelaten afval op te ruimen zodat het Plantsoen iedere dag voor iedereen weer een
bijzondere plek in de stad kan zijn om van te genieten.

SERVIES EN BESTEK
Hogewoerd 8 / 2311 HM Leiden

Hogewoerd 177
2311 HL Leiden

Telefoon (071) 514 58 26
Fax (071) 523 73 20

www.lunsingh.centerall.com
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T 071-5139666 / F 071-5139111 / www.vanmanenaantafel.nl

VAN MANEN AAN TAFEL
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Verslag jaarvergadering 5 januari 2011

Aankondiging buurtborrel op 19 juni 2011

Eenmaal per jaar organiseert uw Buurtcomité een openbare vergadering. De studentenvereniging
SSR-Leiden is altijd zo vriendelijk hiervoor gastvrijheid te verlenen. Deze vergadering vindt altijd
vroeg in januari plaats, zodat we de nieuwjaarsborrel er meteen aan vast kunnen plakken. Het
lijkt wel of de belangstelling groeit. Dat is terecht, want deze vergadering is dé gelegenheid
om vragen te stellen of opmerkingen te maken aangaande onze buurt. Deze keer hadden we
als extra deelnemers onze Wijkagent Willem van Vliet (die overigens meestal van de partij is)
en de heer Hans Hoppener van Milieuzaken. De voorzitter memoreerde de doelstellingen
van het Buurtcomité en gaf een kort overzicht van de activiteiten die het afgelopen jaar
plaatsgevonden hebben. Bijvoorbeeld de uitgave van de Buurtkrant (2x) de organisatie van
de Buurtborrel en de contacten met de gemeente over het verkeersplan en het onderhoud
en aanzicht van onze straten en dreven. Omdat deze activiteiten best veel inzet en tijd vergen
was men blij dat er drie nieuwe bestuursleden aantraden: Christine Postma, die zich bezig zal
houden met het verkeerscirculatieplan en wat daarbij komt. (Hoewel de gemeente overigens
inmiddels een andere weg is ingeslagen, blijven wij alert op de ontwikkelingen.)
Rob Erdbrink, die bepaalde bijeenkomsten met de gemeente zal bezoeken en zich
bezighouden met de website. Selma Barnard die zich voornamelijk met de notulen van alle
bestuursvergaderingen zal bezighouden en af en toe ook naar bijeenkomsten met de gemeente
zal gaan.
Tijdens een openbare vergaderingen kunnen kleine en grotere ergernissen de revue passeren.
Soms kan daar meteen op ingespeeld worden dankzij de aanwezigheid van de wijkagent en de
milieuambtenaar. Om een paar dingen te noemen: de openingstijden van de benzinepomp op
het Levendaal. Geluidsoverlast in het Plantsoen, zwerfvuil, uitbundig (en dus in de wegstaande
fietsen) etc.
Ook wil ik graag opmerken dat mevrouw Jans, die er ieder jaar weer is en met een taxi moet
komen, altijd weer veel indruk op ons maakt met haar betrokkenheid bij het wel een wee van
de buurt.
Aan het eind van deze geanimeerde vergadering, die voortvarend werd geleid door onze
voorzitter, begaven wij ons naar de bar waar een aangeklede borrel ons wachtte.

Zondag 19 juni is het weer zover: Onze Jaarlijkse Buurtborrel. Vanaf 15.00 uur bent u van
harte welkom in het Plantsoen, op de plek waar vroeger de vijver was. Voor de kinderen is
er natuurlijk weer van alles te doen: poppenkastspel, een springkussen, schminken en leuke
spelletjes verzorgd door studentenvereniging SSR.
Hierdoor heeft u de handen vrij voor een lekker drankje en hapje, en kunt u gezellig bijpraten
met andere buurtbewoners. Ook is er weer een stand van de Vereniging Het Plantsoen met
allerlei informatie over de flora en fauna in het park. En dit alles zal omlijst worden door
feestelijke muziek van de coverband ‘Bad Habit’.
U ziet het, het Buurtcomité Hogewoerd e.o. heeft er alles aangedaan om ook deze middag weer
tot een groot succes te maken! Hiervoor hebben we natuurlijk wel u nodig! Dus kom zondag
19 juni in groten getale naar het Plantsoen! En aangezien het die dag Vaderdag is, mogen alle
kinderen hun papa meenemen!
Bent u nou heel goed in het bakken van een hartige taart, heeft u een onweerstaanbaar lekker
recept voor een salade of misschien iets anders overheerlijks en wilt u ons daar allemaal van mee
laten proeven, laat u zich er dan vooral niet van weerhouden dit mee te nemen. Uw bijdrage
is van harte welkom! Het enige verzoek is dit even telefonisch of per mail bij mij te melden.
Tot zondag 19 juni!

door Wilma Boogert

door Selma Barnard

The Mayflower Bookshop

Wednesday to
Friday: 11 till 6
Saturday: 10 till 5

Hogewoerd 107
2311 HJ Leiden
071-5138497
You are welcome!
info@mayflower-bookshop.nl
www.mayflower-bookshop.nl
8

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.
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Financieel Jaarverslag 2010
Algemeen

De Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. heeft het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat
van € 1133,01. De grootste oorzaak is een stijging van onze inkomsten in 2010 door de toegekende
Buurtcheque van de gemeente Leiden en een aantal sponsorgiften. We danken de gemeente Leiden
voor het toekennen van de Buurtcheque en onze sponsors.

Toelichting Verlies en Winstrekening

De grootste verandering aan de opbrengstenkant is een stijging door de toekenning van de
Buurtcheque. De kosten (excl. eten/drinken) voor onze buurtborrel ter hoogte van € 2080,00 zijn door
de gemeente vergoed. Zo hadden we dit jaar meer geld voor de aankleding van het geheel. Naast
gezellige sta- en zitplekjes onder grote parasols waren er ook ruimschoots activiteiten voor de kinderen.
Zoals een springkussen, de spelenkar van Libertas Leiden en schminken door de dames van SSR. Ook
was er dit jaar voor het eerst de poppenkast van Fritsie Duikelaar van de partij. De kinderen vonden
het allemaal prachtig en vermaakten zich enorm terwijl de ouders onder het genot van een hapje en
een drankje van de band konden genieten. De buurtborrel 2010 was dan ook een groot succes en de
opkomst van de buurtbewoners was weer hoger dan het jaar ervoor. We danken Wilma Boogert en
Wencke Klopper, die verantwoordelijk waren voor de organisatie en alle buurtbewoners die hebben
meegeholpen alsmede de sponsors; de Vereniging Het Plantsoenen de Club Hot Dreams.
De advertentie-inkomsten zijn dit jaar gedaald. Ik heb de oninbare debiteuren van 2009
ter hoogte van € 225,00 laten vrijvallen aan de advertentie-inkomsten van 2010. Wij danken alle
adverteerders ook dit jaar weer voor hun bijdrage.
Het bedrag aan subsidie is dit jaar licht gestegen met € 121,00. Het bedrag is gebaseerd op het
aantal inwoners van de wijk. De post sponsors is € 300,00 hoger dan vorig jaar waarvoor dank aan de
sponsors! Giften zijn en blijft altijd een onzekere post. De kosten voor de uitgave van de buurtkrant
zijn, net als andere jaren, een van de grootste kostenposten en zijn gelijk gebleven. De lay-outkosten
voor de buurtkrant zijn dit jaar enigszins gestegen met € 25.
Inmiddels bestaat de buurtwebsite ook al weer meer dan drie jaar. De kosten van hosting en
onderhoud van de website zijn inmiddels bij een andere hoster ondergebracht waardoor de kosten
zijn teruggebracht tot € 59,50 per jaar.
De bestuurskosten bestaan uit de kosten van de Algemene Ledenvergadering, het jaarlijkse
uitje van het bestuur, contributie aan de vereniging het Plantsoen en kantoorartikelen. Deze kosten
vallen aanzienlijk lager uit dan vorig jaar aangezien ik de reservering van € 300,00 bestuursuitje in
2010 heb laten vrijvallen. De algemene kosten bestaan uit kosten van de verzekering en kosten KvK.
Rente en kosten zijn de kosten voor het aanhouden van de rekeningen bij ING Bank.
De niet gereserveerde lasten en crediteuren uit 2009 die wel in 2010 betaald zijn, heb ik laten
vrijvallen aan de post mutaties vrijval balans 2009.

Toelichting Balans

De grootste verandering in de balans, is een daling van de posten debiteuren en crediteuren.
De post debiteuren is gedaald doordat de advertenties zoveel mogelijk in dit boekjaar zijn gefactureerd.
Ook heb ik alle crediteuren en reserveringen dit jaar afbetaald en laten vrijvallen wat ervoor zorgt dat
de debet- en creditzijde van de balans is afgenomen.
Door het positieve exploitatiesaldo is het eigen vermogen van de stichting toegenomen.

Vooruitblik 2011

Voor 2011 staan er weer twee buurtkranten gepland. Bij voorkeur dikkere nummers aangezien de
Stichting 20 jaar bestaat. Het streven is om extra advertentie-inkomsten te genereren. Ook zal er weer
veel te lezen zijn op de buurtwebsite.
Ons jaarlijkse buurtfeest zal dit jaar een extra feestelijk tintje krijgen en nog grootser aangepakt
worden dan vorig jaar vanwege het 20-jarig bestaan van de stichting. Daardoor zullen de kosten naar
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verwachting hoger uitvallen. Gezien de financiële situatie van de stichting wordt in ieder geval het
positieve exploitatiesaldo van 2010 gebruikt voor het buurtfeest.
Ook zal de stichting Buurtcomité gewoontegetrouw in 2011 weer het initiatief van de SSRkinderbuurtdag met een bijdrage van € 150,= ondersteunen. Dit jaar organiseren we weer een ALV
en in de winter proberen we ook een activiteit te organiseren voor de buurtbewoners. Hoe en wat, is
nog niet duidelijk.
In 2011 staat ook het jaarlijkse bestuursuitje gepland. Daar het bestuur is versterkt met 4 nieuwe
enthousiaste buurtbewoners en omdat de stichting in 2011 20 jaar bestaat, zullen de bestuurskosten
in 2011 naar verwachting hoger uitvallen.
We staan er financieel beter voor dan vorig jaar. De financiële situatie van de stichting is gezond.
De Balans en Verlies en Winstrekening is te vinden op onze website: http://www.hethoogstewoerd.nl
door Pien Hoes

Districtsraad 22 maart 2011
Zoals eerder bericht, is er vanuit de gemeente het plan geopperd om de districtsraden op te heffen
omdat zij niet zouden voldoen. Naar aanleiding van dit plan zijn er een aantal bijeenkomsten geweest
waarin vanuit de verschillende raden en divers politieke partijen bezwaren konden worden geuit. De
gemeenteraad heeft toegezegd een en ander nog eens te zullen bekijken en naar aanleiding van de
bezwaren een definitieve beslissing te nemen. Op het moment dat er nieuwe inzichten zijn zal hier nader
berichtgeving over volgen.
Vanuit de bewoners van het verzorgingshuis Lorentzhof zijn we gewezen op het afslijpen van het
middelste deel van het zebrapad op de hoek Levendaal-Sint Jorissteeg. De huidige situatie is voor de
bewoners erg onduidelijk en de wens is geuit op herstel van het zebrapad. Deze kwestie is besproken met
de wijkmanager dhr. Verdel. Hij zal verdere informatie inwinnen en de bezwaren die zijn geuit namens
de districtsraad bespreken met de verantwoordelijke autoriteiten.
Ten aanzien van de rommel bij de afvalbakken op het Levendaal en het niet nakomen van de
gemaakte afspraken over het 3x/week legen van de bakken is er nader onderzoek gedaan door de
wijkmanager. Het blijkt dat het beheer over de bakken is uitbesteed aan een onafhankelijke partij en dat
het contractueel vooralsnog niet mogelijk is om het aantal keer legen per week uit te breiden. Dit contract
loopt echter binnen een jaar af. Er is toegezegd dat gedurende de nieuwe contractonderhandelingen
melding zal worden gemaakt van de huidige situatie en dat er gestreefd zal worden naar een voor alle
partijen acceptabele oplossing.

Buurtkaderoverleg 21 april 2011

Tijdens het buurtkaderoverleg is er geen melding gemaakt van problemen in onze buurt. Wel is er recent
per toeval een wietplantage ontdekt en ontruimd op de Middelstegracht. Het blijkt dat omwonenden
hier niets van hadden gemerkt maar dat zij wel een vreemde lucht hadden geroken. Het advies van de
politie is om ook bij twijfel melding te maken van dit soort zaken.
Tijdens het overleg heeft mevrouw Van den Tol zichzelf geïntroduceerd. Zij is beheerder Veiligheid
en Wonen bij SLS wonen en dienderverstaande verantwoordelijk voor de veiligheid van de SLS-panden.
Dit is een flinke klus in aanmerking genomen dat SLS rond de 150 panden in beheer heeft met ongeveer
5400 bewoners. Behoudens de veiligheid in de panden gaat het ook om de veiligheid buiten de panden
en het voorkomen van overlast. Mocht u problemen of klachten hebben met een van de panden van
de SLS bij u in de buurt dan kunt u contact opnemen met SLS via info@slswonen.nl. Tevens kunt u daar
het Handboek Leefbaarheid en Veiligheid van de SLS aanvragen. Het doel van het handboek is dat er
binnen SLS Wonen en onder studentbeheerders overeenstemming bestaat over de normen die bij de
handhaving van leefbaar en veiligheid worden gehanteerd.. Zo weten huurders ook wat er van ze wordt
verwacht en wat de consequenties zijn van ongewenst gedrag. Bij overlast kunnen zij dan op hun rechten
en plichten worden aangesproken.
beide door François Karstens
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Advertentie

Advertentie

TESTAMENT VAAK GEEN OVERBODIGE LUXE
Als u nog geen testament heeft, is het goed om daarover nog vóór de
vakantie na te denken. Alles goed in een testament geregeld hebben,
geeft namelijk een gerust gevoel. Dan gaat u prettiger met vakantie.
Dat merken wij in onze praktijk. Als de zomervakantie nadert krijgen
wij veel aanvragen voor testamenten. Mensen gaan graag goed
geregeld op vakantie. Ze lopen vaak al lang met het idee van het
maken van een testament rond. Met de vakantie in het vooruitzicht
willen ze het niet langer uitstellen.
Zeker bij jonge gezinnen is een testament geen overbodige luxe. Vaak
blijven er na de geboorte van een kind juridische zaken ongeregeld.
Bijvoorbeeld het treffen van een regeling in een testament voor het geval
één van de partners overlijdt. Ongetrouwde partners erven namelijk niet
automatisch van elkaar. Als er een kind wordt geboren, krijgt dit kind
volgens de wet de erfenis als één van zijn ouders overlijdt terwijl de
partner niets erft! Een andere belangrijke reden om een testament te
maken is het aanwijzen van een voogd in een testament voor als beide
ouders overlijden.
In een testament kunnen ouders zelf een voogd aanwijzen. Als de ouders
er niet meer zijn, neemt de voogd de verzorging en opvoeding van de
minderjarige kinderen van de ouders over. Bovendien zorgt de voogd voor
het beheer van de erfenis ten behoeve van de kinderen.
Op hun achttiende jaar zijn kinderen meerderjarig en eindigt de voogdij.
Met het eindigen van de voogdij krijgen de kinderen de vrije beschikking
over de erfenis. Als ouders achttien jaar te jong vinden om de hele erfenis
in handen te krijgen, kunnen zij in het testament een bewindvoerder
benoemen. Deze beheert dan de erfenis voor de kinderen totdat zij de in
het testament genoemde leeftijd hebben bereikt.
Wij adviseren u graag over dit en andere keuzes die u voor uw gezin wilt
maken.
Meer weten? Neem contact op met ons kantoor of kijk op onze
website.
BMS Netwerk Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
telefoon (071) 516 29 30
www.bmsnotarissen.nl
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Column

door Hans Heestermans
Verster De beste Leidse schilder van de 19de en 20ste eeuw is Floris Verster. Zijn schilderijen (o.a. een
kleurrijk herfstblad) zijn in de Lakenhal te bewonderen. Hij werd in 1861 geboren aan het Rapenburg
als zoon van een hoge ambtenaar. Na zijn huwelijk met Jenny Kamerlingh Onnes, de zuster van zijn
vriend Menso, trok hij zich terug op zijn landgoed Groenoord aan de Haarlemmerweg, waar hij leefde als
een kluizenaar. Slechts een kleine kring van mensen, onder wie Albert Verwey, hoogleraar letterkunde
aan de Leidse Universiteit, werd er toegelaten. Hij was zo mensenschuw dat hij, bij ongewenst bezoek,
wegvluchtte in zijn grote tuin, zijn favoriete plek. Die tuin bood hem alles wat hij nodig had: natuur,
intimiteit, stilte. “Reizen en trekken,” schreef hij, “mijn aard is te dromerig daartoe. Ik kan onder de
Hollandsche hemel nog zooveel moois zien, dat ik nooit tevoren ontdekt had, dat het mij hier altijd
nog nieuw lijkt en onontgonnen.” Hij stierf in 1927, verwikkeld in een onteigeningsprocedure, omdat
Groenoord gesloopt moest worden om plaats te maken voor de Willem de Zwijgerlaan. Jenny en Menso
waren kort tevoren gestorven. Verster verongelukte in zijn geliefde tuin na de val van een bruggetje.
Joods weeshuis, Roodenburgerstraat 1a. In 1929 wordt in Leiden een nieuw Joods weeshuis in
gebruik genomen. Het draagt de naam Machseh Lajesounim, toevlucht voor het kind. Kinderen
herinneren zich de sfeer van het huis als plezierig en onbezorgd. Maar wel als erg religieus orthodox:
elke dag twee maal naar de sjoel (synagoge) en op sabbat drie keer. In de oorlog wordt de directeur
aangeraden de kinderen te laten onderduiken. Hij weigert. Het gaat een paar jaar goed, maar dan
wordt het 17 maart 1943. Buren hebben een groot papier aan de deur opgehangen met daarop in
koeienletters het woord SCHURFT. Om af te schrikken. Of als scheldnaam voor de bezetter. Maar
Duitsers komen er niet. Wel 12 Leidse politieagenten, die het gebouw omsingelen. Iedereen weet wat
er gaat gebeuren. De kinderen zingen het Joodse volkslied. Een busje brengt de kleinsten naar het
station. De anderen lopen. Buiten de overkapping van het perron staat een gereserveerde trein. Rond
middernacht vertrekt men naar kamp Westerbork. Slechts drie van de vijfenvijftig kinderen overleven
de vernietigingskampen. Een jaar of 15 geleden heeft een kleindochter van een van die agenten een
documentaire over de ontruiming gemaakt.
Dagboek Er is een uniek document waarin op een heel persoonlijke wijze het beleg van Leiden wordt
beschreven. Dat is het Dagboek van Wouter Jacobsz. Deze Wouter Jacobsz is in 1521 of 1522 geboren
in Gouda en is al op 28-jarige leeftijd prior van het klooster Stein in Gouda. In 1572 kiest Gouda de
kant van Willem van Oranje en dus tegen de katholieke koning van Spanje en dan moet de katholieke
priester Jacobsz Gouda verlaten. Hij trekt naar Amsterdam en vanaf dat jaar houdt hij een dagboek
bij. Hij noteerde alles wat hij aan geruchten hoorde over de ingrijpende gebeurtenissen in het land.
Vaak begint hij z’n notities dan ook met ‘er wordt verteld dat’ of ‘het gerucht gaat dat’. Maar vaak ook
hoort hij de echte nieuwtjes omdat het Amsterdamse klooster waarin hij verblijft een trefpunt was van
allerlei komende en gaande lieden. Het dagboek beschrijft de reacties van een goed geïnformeerde,
katholieke kerkdienaar op de terreurtoestand die de Opstand tegen Spanje duidelijk ook was.
Templum Salomonis Op het hoekje van de Nieuwsteeg en de Kloksteeg ligt het prachtige pand
van Burgersdijk en Niermans, Templum Salomonis genaamd. Zo heette de bibliotheek van Philips
van Leiden, grafelijk ambtenaar en kanunnik. Die bibliotheek werd na zijn dood voor het publiek
opengesteld en Philips noemde hem naar Salomo, zoon van David. Die bouwde een tempel en werd
geroemd om zijn wijsheid. In De Walgvogel van Jan Wolkers steelt de hoofdpersoon in deze winkel het
boek Also sprach Zarathustra van Friedrich Nietzsche: “De boekhandelaar, die zich een hele mecenas
voelde omdat hij wel eens een schilderij voor vijfendertig gulden bij me had gekocht, was een grote
Engels uitziende man met een rossige walrussnor over zijn bovenlip en ontstellend fletsblauwe ogen
alsof je in de kop van een gekookte kabeljauw keek. Toen het bericht van de invasie kwam, haalde de
boekhandelaar een grote kruik jenever tevoorschijn en de dief voelde zich na 3 glazen bijna geroepen
om het gestolen boek terug te geven.”
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Historisch beeld / geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman
De gemeente Leiden doet veel aan het behoud en herstel van de historische binnenstad
onder de noemer van het Programma Binnenstad. Zo is er ook een Subsidieregeling
Historisch Stadsbeeld voor de reconstructie van een
historische winkelpui, het herstel van historische
kleuren op gevels of het herstel van monumentale
onderdelen. Een aantal gevels van winkels in Leiden
is na een historisch kleurenonderzoek al opgeknapt,
al is er soms wat tegenstand als duidelijke maar
ontsierende reclameborden moeten worden
verwijderd. Bij de gevel van De Waterbron kwam
na onderzoek een opvallend kleurenpalet boven
water. Heel anders dan het gebruikelijke groen.
De winkel die veel meer levert dan allerlei soorten
bronwater (o.a lichaamverzorgende producten)
heeft een opvallende uitstraling gekregen. Voor
een zaak die ook een instituut voor huidverzorging
en huidverbetering herbergt, een mooie opsteker.
De kleurkeuze is een gevolg van het Leids
Kleurenonderzoek 2007-2010 van de afdeling Monumenten & Archeologie. Binnenkort
verschijnt het resultaat in boekvorm onder de titel “ Het Leids Kleurenpalet, Historische kleuren
in de architectuur”, uitgegeven door de bekende Leidse uitgever Primaverapers.
Ook op de Hogewoerd zijn veel mooie
winkelpuien, sommige in goede staat,
andere wat twijfelachtig. We zijn eraan
gewend en zien het niet altijd meer, maar
het is toch aardig om eens wat langzamer
over de Hogewoerd te lopen en aandacht
te geven aan opmerkelijke winkelfronten.
Al eerder vestigen wij de aandacht op
de gevel van Odessa met zijn mooie
Jugendstilfront en het bijzondere pand
op de hoek van de Watersteeg met het
torentje. Maar ook Hogewoerd 15 en17
zijn de moeite waard, hier op foto’s van
jaren terug.

van Houte Advies
Procesverbetering, ICT en
Interim-management
www.vanhouteadvies.nl
06 106 094 15
info@vanhouteadvies.nl
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Nieuwe leden in het buurtcomité: even voorstellen...
Richard van Dinter

Ik ben Richard van Dinter geboren te Leiden op 6 december 1962,
groeide op in Leiden Zuid West en wel recht tegenover de ingang van
de 5 Meihal, naast dierenarts van der Wouw. Leiden Zuid West was voor
mij een geweldige plek om op te groeien, als ik weer eens een brood
moest halen was het winkelcentrum lekker dichtbij, maar ook voor
sport en spel was er voldoende ruimte. Vanaf mijn 4e ging ik naar de
kleuter/basisschool op de Telderskade. Daarna wilde ik iets gaan doen
in de autosport, ging kijken voor binnenvaartschipper en belande op
de Agrarische school als monteur landbouwmachines.
Op mijn 17e leerde ik Natasha kennen en we kregen natuurlijk verkering,
drie jaar later kreeg ik een flat aan de J.P. Coenhof bij de Willem de
Zwijgerlaan en verhuisde van Zuid West naar Leiden Noord. Op vrijdag
de 13e 1984 trouwde ik met Natasha en we gingen in Leiden Noord wonen. Na 5 jaar hadden
we 2 kids: een dochter Nicky en een zoon Danny. Flat te klein dus verhuizen naar een woning
in Stevenshof. Na 6 jaar Stevenshof verhuisden we naar de Hogewoerd 175 in het schitterende
Leidsche gezellige stukje binnenstad. Hier ben ik van plan nog heel lang te blijven!
In 1993 was ik er helemaal klaar mee om naar al die eigenwijze werkgevers te luisteren en door
samenloop kwam in aanraking met de Assurantie branche, startte een samenwerking en had
een kantoor in de Merenwijk en later in de Roosveltstraat.
Vanaf 2007 startte Natasha na 2 jaar van verbouwen haar Pilates Studio Leiden op ons huidige
adres Hogewoerd 175 en op de 1e verdieping heb ik nu mijn Assurantie kantoor. Omdat de
techniek toch altijd wel wat aan mij trok heb ik mezelf ook bezig gehouden met schade en
bedrijfsverzekeringen. Veel van mijn relaties zitten dan ook in Transport, Garagebedrijven en
Jachthavens.
Omdat onze buurt zo leuk is meldde ik mij aan bij Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. om
me vanaf heden bezig te houden met de adverteerders van de buurtkrant.
Kom gezellig op 19 juni naar het Plantsoen voor de buurtborrel dan kletsen we daar verder.

Christine Postma

Mijn naam is Christine Postma en sinds kort ben ik lid van het Buurtcomité
Hogewoerd e.o.. Mijn man Jeroen en ik wonen ruim 10 jaar met onze
twee zonen van 6 en 8 jaar aan het Levendaal. Wat mij aanspreekt aan
het Levendaal is dat we in de oude binnenstad wonen, op loopafstand
van het centrum met winkels en prachtige culturele instellingen, met een
bushalte voor openbaar vervoer voor de deur en voor leidse begrippen
met de auto een redelijk goede bereikbaarheid. Wat mij echter in de
afgelopen jaren is opgevallen, is dat onze wijk bij de plannenmakerijen
van de gemeente niet echt op het netvlies staat. Afhankelijk van het
plan zijn we de ene keer wel en de andere keer niet een onderdeel van
de binnenstad.
Zo hebben een aantal buren zich de afgelopen jaren al sterk gemaakt voor onze wijk op
aandachtsgebieden zoals: Levendaal geen verkeersafvoerputje van een auto-luw centrum,
voor een bemand tankstation Levendaal (geen 7/24 uur opening in het centrum) en deelname
aan het cultuurprogramma Wijken voor Kunst (het centrum is ook een woonwijk). Dat ik me
nu aangesloten heb bij het Buurtcomité is een logisch en prettig gevolg hiervan.
In het Buurtcomité heb ik als aandachtsgebieden: verkeerscirculatie, tankstation en wijken
voor kunst. Heeft u vragen of suggesties over deze onderwerpen, dan kunt u bij terecht. U
kunt mij bereiken via redactie@hoogstewoerd.nl.
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IN MEMORIAM
Piet Vos

Juli 1945 – juni 2010
Mijn eerste herinnering aan de Hogewoerd gaat zo’n, inmiddels, 50 jaar terug. Met mijn ouders
ging ik op bezoek bij de familie van Ingen Schenau. De begrafenisondernemer op de Hogewoerd.
De straat was DONKER en voor mijn gevoel hééél erg smal. Het trammetje met OEGst GEEst erop
perste zich nog door de straat; Op dubbelspoor notabene! Het huis was indrukwekkend; vooral
aan de zijde van het water. LICHT. En ruim.
Of ik, toen al, besloten heb om ooit aan de Hogewoerd te gaan wonen weet ik niet maar feit is, dat
ik er ongeveer 25 jaar later daadwerkelijk woonde.
De Hogewoerd blijkt een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent. Elkaar groet en tijd heeft
om een praatje te maken.
Zo kwam ik dus ook in contact met Piet van de “Cowboy”. Een van de mensen die bij het interieur
van de Hogewoerd hoort. Ik weet niet beter of de “Cowboy” is Zijn schoenmakerij. Daar waar het
altijd naar heerlijk leer en lijm rook. Niet dat hij er altijd was! Zeker niet op het moment dat je hem
nodig had voor een reparatie of een nieuwe leren veter. Nee, daar is Greet, zijn vrouw, voor, die 3
huizen verder de winkel runt voor de verkoop van leer en tassen.
Piet had zijn zaken dus goed geregeld. De zaken liepen door en hij. . .hij was aan het strand! Zijn
grote liefhebberij. Het sleepnet door de branding trekken en garnalen toe, ondertussen bestuderend
wat er allemaal, zo dichtbij, in het water leeft. Zijn grootste hobby.
De laatste tijd was de “Cowboy” nog vaker gesloten. Piet kampte met gezondheidsproblemen. De
“Cowboy” moest langzaam maar zeker het onderspit delven. De buurt, de Hogewoerd, is op 14
juni 2010 een van zijn vaste gasten kwijtgeraakt met het overlijden van Piet. Wij willen hem met
deze woorden gedenken. Het is weer stiller geworden op de Hogewoerd. De straat waar Piet Vos
thuis hoorde!
door Adjo Vreeburg

Spaanse sferen tijdens de openluchtpoëziemanifestatie
Op dinsdagavond 14 juni vindt weer een openlucht poëziemanifestatie plaats in het
hart van onze stad: “Pero que todos sepan que no he muerto”(“Maar iedereen moet
weten dat ik nog leef”). Het evenement op en aan de Nieuwe Rijn staat dit jaar in het
teken van Spaanstalige poëzie met als uitgangspunt gedichten van Federico García
Lorca. Burgemeester Lenferink en de Spaanse Ambassadeur openen de avond om
19.36 uur precies. Vervolgens worden tot circa 23.00 uur gedichten voorgedragen,
gezongen, gespeeld en zelfs gedanst door kunstenaars, wetenschappers, acteurs,
zangers, dansers, ondernemers, scholieren, studenten en prominenten.
De manifestatie is gratis toegankelijk en ook per boot bereikbaar en maakt onderdeel uit van
Cultuurmaand Leiden. Kom genieten van Spaanse
wijn, tapas, zang, dans en poëzie!
Organisatie: Stichting TEGEN-BEELD en
JSkunstprojecten: 071 5130586
Meld u aan voor de nieuwsbrief:
info@muurgedichten.nl

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
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Een wijde wereld van kleding

Exodus Leiden ……uw wijkgenoten

en dat allemaal te ontdekken langs de Hogewoerd

door Pim van Doorn

Helemaal aan het eind van de Hogewoerd, op nummer 164, huist sinds augustus 2009 een wel héél speciaal instituut.
Het Textile Research Centre, kortweg bekend als het TRC, is een museum, atelier, ontmoetingsruimte en opslagplaats,
allemaal in één gebouw. Het verbindt de rijke Leidse kleding- en textielgeschiedenis met zijden stoffen uit China, sluiers
uit Afghanistan, borduurwerk uit Palestina, en ponchos uit Zuid-Amerika. Het werk van het TRC is een ontdekkingsreis
naar de vele culturen die de wereld heeft voortgebracht, maar dan niet met een kompas en aan de hand van reisboeken,
maar met hulp van kleding en textiel. En daarvoor hoeven we nu niet meer zo ver weg.
Leiden kent een lange geschiedenis van textiel- en kledingproductie, die binnen het TRC ook de aandacht krijgt.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een bijzondere recente aanwinst? Dat is een driepuntige hoed die tegen het eind van de
achttiende eeuw in Leiden werd gemaakt door een leerling hoedenmaker. En nog meer bijzonder is het bewaard blijven
van het certificaat van goedkeuring dat is ondertekend door het Gilde van Hoedenmakers in 1796. Zowel de hoed als
het certificaat worden momenteel door de medewerkers van het instituut geconserveerd, bestudeerd, en dit jaar in het
Leidse stadhuis tentoongesteld.
Het TRC bestaat al sinds 1991 en was al die jaren gehuisvest in het Volkenkunde Museum. De enorme groei van
de collectie dwong echter tot verhuizing, en het TRC heeft nu een beschikbare oppervlakte van een kleine 300 vierkante
meter. Er is een kleine gallerij voor tentoonstellingen, een grote werkruimte, een bibliotheek, een winkel met boeken en
kleding- en textielartikelen, een zaal voor lezingen, en veel ruimte voor de opslag van de collectie, die nu bestaat uit meer
dan 6,000 kledingstukken overal uit de wereld.
En wat doet het TRC dan wel, en wie doet dat allemaal? Laten we kort zijn: het TRC houdt zich bezig met de relatie
tussen kleding aan de ene kant, en de identiteit van de gebruiker of gebruikster aan de andere kant. Waarom draagt men
de kleding die men draagt? Wat betekent het in Japen om een kimono te dragen, of in Marokko om Westerse kleding te
hebben, of in Nederland om een stropdas om te doen? Om deze vraag toe te lichten organiseert het TRC een veelheid aan
activiteiten. In de eerste plaats verzorgt het TRC een regelmatige serie van tentoonstellingen. Het afgelopen jaar was er
een expositie van Arabisch borduurwerk, met een aantal prachtige, rijk versierde kledingstukken en geheel aangeklede
poppen. In november vorig jaar werd die tentoonstelling vervangen door een kleurrijke expositie van traditioneel Afghaanse
kleding, voor mannen, vrouwen en kinderen. Deze tentoonstelling werd ondersteund door het Nederlandse Ministerie van
Buitenlandse Zaken, die een aantal indrukwekkende foto’s beschikbaar stelde die in haar opdracht in Afghanistran waren
gemaakt. Na Afghanistan volgde in maart van dit jaar China met een tentoonstelling over de beroemde en strak om het
lijf passende Chinese cheongsam jurk, en eind dit jaar komt er een tentoonstelling over allerlei technieken om draden te
spinnen, met voorbeelden vanuit de hele wereld. De bezoeker mag dan ook zelf proberen om op allerlei manieren draden
te spinnen ! En volgend jaar volgt een tentoonstelling over traditioneel Iraanse kleding. En bedenk daarbij wél: er wordt
in Iran heel wat méér gedragen dan de chador ! Al deze tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken, en er is altijd wel een
vrijwilliger aanwezig in het TRC die tekst en uitleg kan geven.
Maar het inrichten van tentoonstellingen is zeker niet de enige activiteit van
het TRC. Er worden lezingen gehouden over de meest uiteenlopende onderwerpen
(maar wel allemaal over kleding en textiel !), workshops georganiseerd (waar
deelnemers bijvoorbeeld leren hoe zij de Turkse oya versiering kunnen maken),
en er worden colleges gegeven voor studenten van de Leidse universiteit en
bijvoorbeeld de Haagse Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.
Het TRC is ook een onderzoeksinstituut, en het verzorgt een regelmatige
stroom van (semi-) wetenschappelijke of populaire boeken en artikelen. Afgelopen
jaar verscheen op die manier het vijfde deel van de prestigieuze Berg Encyclopedia
of World Dress and Fashion, speciaal gericht op Zuidwest- en Centraal-Azië, en
geredigeerd door de directeur van het TRC, met hulp van talloze specialisten
uit binnen- en buitenland. Verder werd vorig jaar door een Leidse uitgeverij
(Primavera Pers) een prachtig geillustreerd boek uitgegeven over borduurwerk in
de Arabische wereld, wederom verzorgd door het TRC met financiële steun van
het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.
En dan zijn er, zeker niet in de laatste plaats, nog de vrijwilligers, studenten
en andere belangstellenden die in het TRC meehelpen aan het catalogiseren van
de collectie, het opzetten van tentoonstellingen, maar ook bezig zijn met eigen
werk, zoals het schrijven van artikelen of in het TRC werken aan hun studie. Een
beetje een bijenkorf, dus, maar wel goed gekleed.

Wie het Exodushuis aan de Plantage 16 niet kent, rijdt er zo aan voorbij. Een huis als alle andere in
het statige blok. Soms hangt er een vlag uit, soms zie je op een mooie zomerdag vrolijkheid van
bewoners op het balkon.
Al bijna 10 jaar maken deze ex-gedetineerden gedurende circa 8 - 10 maanden gebruik van de geboden
mogelijkheid om via Exodus terug te keren in de samenleving. Makkelijk en vanzelfsprekend gaat dat
niet. Er is tenslotte in het verleden toch “een kunstje geflikt” en is er een tijdje “vastgezeten”. En dat
laatste is voor de gemiddelde Nederlander niet snel een reden om voor de ex- gedetineerden met
open armen klaar te staan.
Bij Exodus Leiden doen we dat wel (met nog 10 andere huizen in Nederland). Niet omdat wij voor hotel
spelen, maar omdat deze doelgroep naar onze mening een 2e kans verdient. Om hen perspectief te
bieden om het leven na een misstap weer op te pakken. Om een baan te kunnen krijgen, aan een eigen
woninkje te komen, schulden weg te werken. Onze professionele teamleden helpen daar intensief bij
en gaan met onze bewoners (14 bewonerskamers op de Plantage en 4 in het Doorstroomhuis aan de
Uiterstegracht) dagelijks “de diepte” in. Onderwerpen als: wat wil je met je leven, waar ben je goed in,
hoe herstel je je relaties, zijn steeds terugkerend.
Kortom het is na detentie nog een lange weg te gaan. Gelukkig helpen ook gemotiveerde vrijwilligers
ons hierbij. Niet alleen bij het verblijf van de bewoners op de Plantage, maar ook juist daarna, als “
vrijwilligersmaatje”, als ze op zich zelf wonen.
Helpt het? Jazeker! Exodus kent goede resultaten. Wie bij Exodus het programma heeft gevolgd, heeft
aantoonbaar minder terugval dan iemand zonder Exodusbegeleiding.
Ex-gedetineerden weer medeburger? Ja!
Ons doel is om terugkeer in de samenleving te bereiken. We doen dat op vele manieren. Ook de
bewoners zelf helpen mee. Zoals dit jaar. In dit Jaar van de Vrijwilliger maken de bewoners én
studenten van het huis Doedoleith (Laat de Kanterstraat 2) zich gezamenlijk sterk om met acties de
kindergevangenis (met kinderen van 3-17 jaar!) in Kampala van essentiële sanitaire zaken te voorzien.
Dit jaar doen zij dus zelf vrijwilligerswerk. In de bijgevoegde flyer leest u hier meer over en als u wilt,
draagt u ook als goede buur een financieel steentje bij.
Voor nadere informatie: email de manager: p.vandoorn@exodus.nl en of bel: 071-514.7009.

Stichting Textile Research Centre
Hogewoerd 164
2311 HW Leiden
Tel. 071-5134144
Email: info@trc-leiden.nl
www.trc-leiden.nl
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Afghaans meisje in Uruzgan,
Zuid-Afghanistan.
Foto: Hans Stakelbeek.

Overdrachtsbelasting voor rijksmonumenten mogelijk onwettig
Stichting Meldpunt Collectief Onrecht start collectieve rechtszaak
Tienduizenden particuliere eigenaren van een
Rijksmonument hebben mogelijk ten onrechte
overdrachtsbelasting van 6% van de aankoopprijs
aan de Staat betaald. Zo heeft althans het
Gerechtshof te Den Haag onlangs bepaald.
Rechtspersonen waren al langer vrijgesteld
van overdrachtsbelasting bij monumenten,
maar het Gerechtshof heeft nu bepaald dat
de wetgever haar beoordelingsvrijheid had
overschreden en de vrijstelling ook dient te
gelden voor natuurlijke personen. Om nu voor
de gedupeerden de overdrachtsbelasting terug
te vorderen, bereidt Stichting Meldpunt Collectief
Onrecht (SMCO) een collectieve procedure voor
via www.collectiefonrecht.nl .
Op 1 mei 2009 is door het Gerechtshof te Den Haag
bepaald dat vrijstelling van overdrachtsbelasting
niet alleen voor rechtspersonen geldt met als doel
het in stand houden van monumenten, maar ook
voor natuurlijke personen. Naar oordeel van SMCO
en een aan een universiteit verbonden fiscaal jurist
zijn er goede mogelijkheden tot verhaal.
Particulieren die een monument hebben gekocht

in de periode 24 december 1970 tot en met
juli 2009 kunnen zich aanmelden voor onze
collectieve procedure tegen de Nederlandse Staat.
De stichting is bereikbaar voor vragen of
aanmeldingen via www.collectiefonrecht.nl of
telefonisch via 072 – 752 94 94.
door Richard van Dinter

Sint Jorissteeg 4
2311 JA Leiden

Tel.: 071-513 2443
info@boboudshoorn.nl

www.boboudshoorn.nl
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SSR in de wijk

Column

door Roy Klopper

Wat een verschil met de vorige keer, toen ik in de buurtkrant een kleine update gaf over het
reilen en zeilen binnen SSR. Terwijl ik de vorige keer bijna zat te bevriezen in de bestuurskamer,
kan ik u zeggen dat nu het tegenovergestelde het geval is: de hoge ramen aan de Hogewoerd
zorgen voor een heerlijk broeikaseffect. Maar laat ik daar niet over klagen. Hoewel de
temperaturen in het pand soms wat aan de benauwende kant zijn, heeft het fantastische weer
van de afgelopen tijd ervoor gezorgd dat de activiteiten die op SSR hebben plaatsgevonden
(onder andere een sportweek en een feest speciaal voor alle broertjes en zusjes van onze
leden) allemaal net even iets mooier werden.
Na een aantal geslaagde maanden te hebben beleefd, belooft de toekomst ook weer
veel goeds voor SSR. In het najaar van 2011 zullen wij namelijk het 110-jarige bestaan van onze
vereniging vieren. Twee weken lang zullen er door de negen leden van onze lustrumcommissie
diverse activiteiten en feesten georganiseerd worden, niet alleen op onze sociëteit, maar ook op
verschillende locaties door heel Leiden. Hoewel het exacte programma nog even geheim moet
blijven, kan ik u wel alvast vertellen dat in die weken een groot evenement zal plaatsvinden,
waar de gehele buurt ook van harte voor uitgenodigd is.
Voordat dát zover is, zal de lustrumcommissie zich echter ook nog op een andere manier
aan u laten zien. Tijdens de aankomende buurtborrel van 19 juni zullen zij, vergezeld door
bestuursleden en andere SSR-leden, een uitgebreid programma voor alle kinderen uit de buurt
verzorgen. Terwijl u geniet van de hapjes, drankjes en de live muziek, kunt u de zorg voor uw
kinderen geheel aan onze leden overlaten. Voor de allerkleinsten zullen er bijvoorbeeld allerlei
spelletjes georganiseerd worden en bestaat de mogelijkheid om geschminkt te worden als
hun favoriete dier. De iets oudere kinderen zullen vermaakt worden met onder andere een
vossenjacht en een klein sporttoernooi. Voor kinderen van iedere leeftijd zal er in ieder geval
iets te doen zijn. Neem dus vooral uw kinderen mee naar de borrel; onze leden kijken er naar uit!
Ik hoop u allen in ieder geval te zien op 19 juni. In
de tussentijd zult u mij of mijn bestuursgenoten, om de
bedrukkende hitte van de bestuurskamer te ontvluchten,
wellicht iets vaker aan het eind van de middag voor Hogewoerd
108 in de zon zien zitten. Mocht u een keer zin hebben om een
kopje thee of een biertje mee te drinken, weet dan dat u van
harte welkom bent op ons geïmproviseerde terras om mee te
genieten van de zomer.
door Floris van Kampen

Buren

Wonen in een buurt hangt onlosmakelijk samen met het hebben van buren. Mensen die
naast je wonen zijn er in allerhande smaken. Sommigen ontpoppen zich tot vrienden voor
het leven. Anderen zijn bemoeizuchtig. Vaker echter zijn ze prima, zolang op gerede afstand. Heel soms zijn ‘zij van hiernaast’ echter ronduit asociale etters. Onze prachtige wijk
heeft, als onderdeel van de stad Leiden, heel wat te stellen met zijn directe buur. Deze is een
schoolvoorbeeld van de onuitstaanbare categorie. Achter de gevel waarop het naambordje
‘Leiderdorp’ prijkt, zetelen de Tokkies van de regio.
Deze buurman leeft al jaren naar het adagium ‘wel de lusten, niet de lasten.’ Onbegrensd
egoïsme is het sleutelwoord. Leidse voorzieningen als de schouwburg, Stadsgehoorzaal,
scholen, musea, sportclubs, bioscopen en ga zo maar door, worden dagelijks overspoeld met
lieden die een net andere postcode hebben dan de Leidenaars. Omdat wij ‘stadsen’ braaf
onze torenhoge gemeentelijke lasten betalen, vinden de dorpelingen hier het in hun eigen
woonplaats zo node gemiste vertier.
Maar als er eens iets moet worden teruggedaan, zetten de aanvoerders van de ‘boertjes van
buiten’ zich schrap. Als waren zij heldhaftige Galliërs, verzetten de dorpspolitici zich welhaast
standaard tegen elk zinnig plan dat in het belang is van de grote buur. De meest recente
verzetsdaad van deze Klein Duimpjes aan de Oude Rijn is het botweg onmogelijk maken van
snelle besluitvorming over de nieuwe Ringweg die onze historische Leidse binnenstad moet
ontlasten van doorgaand autoverkeer. Een juist voor onze wijk zeer essentiële ontsluitingsweg,
die moest voorkomen dat vooral het Levendaal het afvoerputje zou worden van al het verkeer
dat vanwege de vermaledijde Rijn Gouwe Lijn (RGL) niet meer via de Hooigracht kon rijden.
Hoewel grotendeels gepland langs een Leiderdorps industriegebied, is deze weg tot op de
dag van vandaag onbespreekbaar voor de meeste gemeenteraadsleden bij onze buren.
Kortzichtige politieke amateurs met slechts een paar honderd stemmen achter hun naam
blokkeren op deze wijze elke regionale vooruitgang. En wij tussen de Utrechtse Veer en het
Plantsoen plukten daar bijna de wrange vruchten van.
‘Bijna’ inderdaad, want de nieuwe provinciebestuurders, met in hun midden onze buurtgenoot
Rogier van der Sande, zetten onlangs te elfder ure een definitieve streep door de voor de talrijke
Leidenaars rampzalige Rijn Gouwe Lijn. Met deze voortvarend begonnen gedeputeerden aan
het roer is het jammer dat zij geen zeggenschap hebben over gemeentelijke herindelingen.
Want anders restte de komende jaren nog één schone taak: opheffen dat louter aan zichzelf
denkende buurdorp en subiet onder vakkundig Leids gezag brengen.

Voor verkoop, aankoop,
verhuur en taxaties

Robert
de Jong
Woning-Makelaardij o.g. B.V.
071 - 3014153

Levendaal 168
2311 JR Leiden

info@dejongwoningmakelaardij.nl
www.dejongwoningmakelaardij.nl
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Buurtfeuilleton
Ook in deze jubileumuitgave van het mooie
buurtkrantje is er weer een markante bewoner uit onze
prachtige buurt geïnterviewd. Dit maal is het Martin
Anneeze. Al vele jaren een graag geziene bewoner van
onze buurt. Samen met zijn echtgenote en onder het
genot van een kopje koffie heeft deze charmante en
markante heer ons te woord gestaan en onderhouden
met zijn mooie verhalen en anekdotes uit bijna 50 jaar
buurtverleden.
Wilt u zich eens voorstellen aan onze lezers?
Mijn naam is Martin Anneeze en ik ben in 1936
geboren in het Venetiëhof aan de Uiterstegracht. Dat
was toen nog een echte gracht die in de zestiger jaren
is gedempt. Ondanks dat ik vlak voor de oorlog ben
geboren, kan ik me er weinig van herinneren. Gelukkig
zijn we hem redelijk ongeschonden doorgekomen.
Mijn vader was voor de oorlog ambtenaar bij de
gemeente en dat bracht blijkbaar toch wel wat
voordelen met zich mee. Van na de oorlog kan ik me
de bevrijdingsfeesten herinneren. Die waren hilarisch.
Er waren in die tijd misschien wel 10 cafeetjes in de
Groenensteeg en die zorgden voor veel leven in de
brouwerij.
Het was een prettige buurt om in de wonen. Wel
arm, maar er heerste een prettige sfeer. Het ging er
gemoedelijk aan toe. Toentertijd kon je nog gewoon
je deur open laten. Gestolen werd er niet. Niemand
had wat dus er viel niets te stelen. Dat is nu wel
anders. Desondanks ben ik wel al 75 jaar een tevreden
bewoner van deze prachtige stad.
Wanneer bent u naar onze buurt verhuisd?
47 jaar geleden ben ik met mijn vrouw hier aan de
Hogewoerd komen wonen. Eerst aan het water en
later in het deel van het huis waar we nu nog steeds
wonen. Hier hebben we samen de kinderen zien
opgroeien en altijd hard gewerkt. Eerst 25 jaar als
verwarmingsmonteur als wat we nu ZZP’er zouden
noemen en daarna nog 25 jaar als technisch opzichter
bij de Gemeentelijke Woningstichting. Dat heet
tegenwoordig Portaal. 10 jaar geleden ben ik met
pensioen gegaan en sindsdien geniet ik samen met
mijn vrouw van het leven en van mijn 3 kleinkinderen.
Mijn vrouw is kapster geweest. Ook hier aan de
Hogewoerd.
Het is hier heerlijk wonen. De Hogewoerd is een
levendige straat waar altijd wel iets gebeurd. Er is een
tijd geweest dat het allemaal wat minder was en er
verloedering dreigde, maar tegenwoordig gaat het
hartstikke goed en ziet het er prima uit en heerst er
een prettige sfeer.
Als u hier al bijna 50 jaar woont, dan heeft u waarschijnlijk
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uitzettingen. Maar dat was vaak onbegonnen werk.
Binnen de kortste keren waren ze weer terug. Gelukkig
verliepen de uitzettingen meestal gemoedelijk. Ik heb
een keer meegemaakt tijdens een uitzetting dat een
kraker zijn viool pakte en begon te spelen. De rest
van de krakers haakte in en onder het zingen van een
afscheidslied verliet de hele colonne het huis. Dat was
erg leuk.

wel het een en ander zien veranderen in de buurt?
Ik heb alles zien veranderen. Het opdoeken van de
tramlijn was weliswaar net voor mijn tijd maar er is
een hoop veranderd. Voorheen zat de hele straat vol
met allerlei winkels maar die zijn allemaal verdwenen.
Naast ons zat er bijvoorbeeld een pianohandelaar en
toen deze sloot kwam er een drugpand voor terug.
Dat heeft wel voor overlast gezorgd. Uiteindelijk is
er een inval van de politie geweest en is het hele
pand opgedoekt. Daarna kwam er een wasserette
in en dat was een hele verbetering. Deze is onlangs
naar de overkant verhuisd. Aan de andere kant heeft
altijd een begrafenisondernemer gezeten. Daar
hadden we goed contact mee. Het gebeurde wel
eens dat iemand in het buitenland overleden was en
dan in een soort van blikken kist hier naartoe werd
getransporteerd. Dan kwam de begrafenisondernemer
me halen om te vragen of ik de kist kon opmaken.
Deze waren vaak luchtdicht afgesloten en dan moest
ik hem openbranden. Een heel gedoe en een beetje
luguber, maar ik hielp graag. Ik heb ook wel eens
meegemaakt dat er een enorme vechtpartij uitbrak in
het rouwzaaltje. Deze grensde aan onze muur en op
een dag hoorde we een enorm gestommel en kabaal.
Bleek dat er een zigeuner werd begraven die dag en
dat er onder de aanwezige een enorme vechtpartij was
uitgebroken. Ongelofelijk, maar waar. Tegenwoordig
worden er in het pand appartementen verhuurd.
Ook heeft er een garagebedrijf gezeten in wat nu het
Snookercentrum is en zat er een conservenfabriek
in de straat. Kun je het je voorstellen? Midden in een
woonwijk. Dat kan nu natuurlijk helemaal niet meer.
Als technisch opzichter bij portaal zal u ook wel het een
en ander meegemaakt hebben?
Dat valt eigenlijk reuze mee. Ik heb de krakerstijd nog
meegemaakt maar dat ging er altijd rustig aan toe.
In de Merenwijk waren een aantal huizen gekraakt
door krakers uit de grote steden en die werden
gewoon doorverhuurd aan derden. Dat was natuurlijk
niet de bedoeling. Ook heb ik wel geassisteerd bij

Naar ik heb begrepen bent u altijd sportief geweest?
Dat klopt. Ik heb van alles gedaan, maar de krachtsport
was toch wel echt mijn ding. Ik trainde zeker 5 keer per
week een aantal uur bij LKV de Spartaan en er was een
krachtsportteam. Daarmee zijn we nog een aantal keer
Nederlands kampioen geworden. Ook individueel ben
ik 3 maar Nederlands kampioen geweest. In 1977 zijn
we nog een keer Sportploeg van Leiden geworden.
Dat leverde 500 gulden op. Een aardig bedrag voor die
tijd. We hebben zelfs overwogen om te proberen om
te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Uiteindelijk
hebben we daar maar van afgezien. We hadden toch
geen schijn van kans tegen de Russen. Die waren veel
te sterk en niet door alleen maar trainen. Toentertijd
werden er ook al volop poeders en pilletjes gebruikt
en dat was aan ons niet besteed. We hielden natuurlijk
wel rekening met ons dieet maar verder was alles puur
natuur. Al die rommel is helemaal niet goed voor je.
Tegenwoordig doe ik het een stuk rustiger aan. Ik ben
nog steeds lichamelijk actief maar hou het bij fietsen
en boodschappen doen.
Heeft u nog een wijze raad voor de lezers?
Nee niet echt. Gewoon lekker rustig verder gaan en
genieten van het leven. Als je in de stad woont moet
je je aanpassen aan de omgeving. Je hebt er zowel de
aardigheid als de narigheid van. Ik vind het heerlijk in
de stad. Het is er levendig en gezellig en ik zou niet
anders willen. Ik kan niet zo tegen stilte.

door François Karstens

BLOEM WATERSPORT
EVINRUDE
INTERNATIONAL
JACHTLAKKEN
INRUIL – REPAR ATI E – F I N AN CI E R I N G
W INTERSER VIC E E N - S TAL L I N G

Hoofddealer:
Rayondealer:

VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN
HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620
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Aanpak overlast in Plantsoen
door Rob Lever

Onder deze kop stond er begin dit jaar in het Leidsch Dagblad een artikel waarin melding werd
gemaakt van diverse maatregelen die zouden gaan plaatsvinden om de overlast in het Plantsoen aan
te pakken. In juli en augustus 2010 hebben verschillende bewoners van het Plantsoen brieven aan
de gemeente en aan de politie verstuurd waarin zorgen werden geuit over de toenemende overlast
van jongeren in het Plantsoen. De Vereniging Het Plantsoen heeft in september 2010 de acties van
de diverse bewoners ondersteund. Door de gemeente en de politie is dit initiatief opgepakt en er is
een overleg tot stand gekomen tussen de bewoners enerzijds en de gemeente en politie anderzijds.
Het eerste overleg heeft plaatsgevonden op 21 oktober 2010 waarbij een groot aantal bewoners van
het Plantsoen aanwezig was. Aangegeven is dat het park de laatste jaren vooral ‘s nachts steeds meer
wordt gebruikt als een hangplek voor jongeren die daarbij zoveel lawaai en overlast veroorzaken dat
de bewoners van het Plantsoen niet meer kunnen slapen en regelmatig de politie moeten bellen.
Ook is de rommel die zij achterlaten voor velen een doorn in het oog terwijl ook bedreigingen en
intimiderend gedrag aan de orde is.
In het eerste overleg met de gemeente is een groot aantal mogelijke actiepunten besproken en
afgesproken is dat een drietal bewoners van het Plantsoen de vervolgbesprekingen met de gemeente
en de politie zouden hebben.
Vervolgoverleg heeft plaatsgevonden op 18 november 2010 en 9 februari 2011 en bij het laatste
overleg is afgesproken dat de gemeente de twee picknicktafels in het Plantsoen in maart 2011 (in
elk geval voorlopig) zal weghalen omdat gebleken was dat de jongeren zich vooral op en rond deze
picknicktafels ophielden.
Ook is afgesproken dat er meer politietoezicht zal komen en dat de bewoners eventuele meldingen
van overlast zouden blijven doorgeven via 0800-8844 zodat ook geregistreerd kan worden of de
afgesproken maatregelen effect sorteren. Eventueel zou de gemeente Toezicht door Jongeren (TDJ)
kunnen inzetten. Dit is een project waarbij twee gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s) een
groep jongeren begeleiden, die toezicht houden in de openbare ruimte en mensen op onwenselijk
gedrag kunnen aanspreken.
De eerste indruk is dat de verwijdering van de picknicktafels een gunstig effect heeft en dat de overlast
minder is dan vorig jaar. De zomer moet echter nog beginnen en het blijft dan ook van belang dat zowel
de bewoners als de gemeente en de politie alert blijven en dat overlast veroorzakende jongeren op
hun gedrag worden aangesproken en meldingen van overlast worden doorgegeven op het algemene
telefoonnummer van de politie: 0800-8844.

Geef meeuwen geen eten in onze wijk!

De gemeente wil het zwerfafval, veroorzaakt door meeuwen, verminderen. De gele meeuwbestendige
vuilniszak kan daar bij helpen. Meeuwen kunnen nog wel in dergelijke zakken pikken, maar door het
stevige en elastische materiaal kunnen ze de zak nauwelijks meer openscheuren. Als de gele zakken
gebruikt worden, vermindert het zwerfafval zeker.
De gemeente geeft alle huishoudens en bedrijven die hun vuilniszakken buiten moeten zetten een
proefpakket van 10 meeuwbestendige vuilniszakken (inclusief sluitstrips). Ook geeft de gemeente deze
huishoudens en bedrijven een bon voor nog een proefpakket.
De pakketten kunnen worden afgehaald bij de volgende winkel
in onze buurt:
t"MCFSU)FJKO )PPJHSBDIU
t%FLBNBSLU -FWFOEBBM
t)PPHWMJFU -FWFOEBBM
De gemeente begint eind mei met het uitdelen van deze gele
vuilniszakken. U kunt ook iets doen. Laat zo min mogelijk
etensresten slingeren, zet vuilniszakken zo laat mogelijk buiten. Plaats vuilniszakken zo dicht mogelijk
bij de rijroute. De locatie van een meeuwennest kunt u melden via een elektronische formulier. Meer
informatie over meeuw-oplossingen kunt u vinden op: www.leiden.nl/meeuwen
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(Nieuwe) bedrijven in de wijk
Feestelijke en drukbezochte opening De Hoogewoerd
Na maanden in de steigers te hebben gestaan, was het woensdag 16 februari jl. dan zover! Wethouder van Cultuur, Werk
en Inkomen, de heer Jan-Jaap de Haan, opende op feestelijke wijze het pand aan de Hogewoerd 112 waar De Hoogewoerd
(bron- & mineraalwater, originele cadeaus, lichaamsverzorgingsproducten) en Schoonheidssalon De Hoogewoerd zijn
gevestigd.
Toen de vele aanwezigen zich hadden verzameld voor de gevel van het pand, begon de heer Jan-Jaap de Haan zijn verhaal.
Het pand heeft een unieke historie: sinds 1882 is het pand van de familie Van Weesel. Rob van Weesel, de 3e generatie,
heeft hier zijn bedrijf in bron- en mineraalwater en exclusieve cadeaus. Dochter Corine, de 4e generatie, heeft in hetzelfde
pand haar schoonheidssalon. Ooit begon Rob zijn grootvader hier een koper- en blikslagerij. Begin jaren ’40 nam Rob
zijn vader, Sam van Weesel, het bedrijf over en veranderde het in een loodgietersbedrijf. Helaas overleed Sam vroegtijdig,
waarna Rob het bedrijf overnam.
Voorafgaand aan de ingrijpende restauratie van de gevel van het monumentale pand vond een periode plaats van het
indienen van plannen en tekeningen bij de Gemeente Leiden. Na goedkeuring en met de fantastische medewerking van de
Gemeente Leiden kon een begin worden gemaakt met de werkzaamheden. Ook de Belastingdienst en het Restauratiefonds
moesten worden ingeschakeld om de gevolgen van de restauratie in behandeling te nemen. En is de unit Monumenten
en Archeologie geraadpleegd om te kijken of er vanuit de Gemeente Leiden subsidiemogelijkheden waren. Die waren er,
mits de gevel van het pand zou worden voorzien van originele, oude kleuren en de winkelpui in oude staat zou worden
teruggebracht. Bureau Lines uit Amsterdam heeft een kleurenonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat er maar liefst
12 lagen verf op de oude omlijsting zaten. Veel groen, veel crème, maar de meest oude verflagen die zijn teruggevonden
zijn de kleuren die nu weer op de kozijnen en gevel zijn aangebracht. Deze dateren uit de jaren ’30.
Tijdens de werkzaamheden is er een stuk triplex boven het winkelraam verwijderd door de architect, mevrouw Paulina
Buring. Zij kwam er achter dat boven het winkelraam kleine ruitjes zaten. Deze ruitjes –vierkant met gaatjes- dienden
vroeger als ventilatie en stammen uit de jaren ’20. Binnen de familie Van Weesel was nog een duidelijke foto uit 1932 met
daarop de winkelpui. De architect heeft met behulp van deze foto nieuwe tekeningen gemaakt van de winkelpui met
zoveel mogelijk oude details uit de jaren ’20 en ’30. Zij heeft de plannen opnieuw bij de gemeente Leiden ingediend,
welke akkoord bevonden werden.
Half augustus werden steigers geplaatst, de werkzaamheden vakkundig uitgevoerd door
Dick Dunsbergen, veel stof gehad, en in december werden de steigers pas verwijderd.
De oude reclametekst, zoals deze in de jaren ’30 boven het grote winkelraam stond, zal
binnenkort ook weer boven het grote winkelraam verschijnen. En hier en daar moet er
nog wat verfwerk worden verricht, maar dan is alles weer “bij het oude”.
Na afloop van het mooie verhaal van de heer Jan-Jaap de Haan heeft hij de officiële
opening verricht door een fontein in werking te zetten. Daarna werden de vele gasten
vlnr: Rob van Weesel, wethouder
van een drankje en een hapje voorzien, kon men foto’s van de
Jan-Jaap de Haan, Corine van Weesel
restauratie bekijken en de winkel en de salon bezichtigen.

Plantage 7 verkocht, verbouwd en betrokken door Qisolute advocaten
Inmiddels is ook de voortuin van Plantage 7 keurig ingericht.
Achter de bloeiende magnolia op de hoek PlantageLevendaal werken nu de advocaten van kantoor Qisolute.
In het souterrain wonen studenten.
Nadat de laatste bewoner, de heer Tufan Risvanoglu het
pand had verkocht, werden de stijlvolle kamers verbouwd
tot strakke kantoorruimten. Toen de laatste eigenaar
(Salude) het pand weer wilde verkopen, was het effect
daarvan dat het heel lang te koop stond. Dat bood advocaat
Jan Floris Holsteijn de mogelijkheid om het medio 2010 te
kopen waarna hij het grondig heeft laten verbouwen door
aannemer Mooijman uit Zoeterwoude. Voor Holsteijn was
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het overigens terugkeer naar de Plantage, waar hij op nrs
20 en 22 kantoor hield tot 1991.
Diverse buurtgenoten hebben in maart binnen een kijkje
kunnen nemen op de verjaardag van de nieuwe eigenaar en
hebben kunnen zien hoe het statige huis in ere is hersteld:
met mooie parketvloeren, strak schilderwerk en een stijlvolle
inrichting. De kristallen kroonluchter in de conferentiekamer
is voor iedere wandelaar goed zichtbaar en stamt uit het
ouderlijk huis van Holsteijn. Die kamer is ingericht met een
weinig opvallende pantry om gezelschappen tot 20 man
van een drankje en een hapje te kunnen voorzien. Daarmee
geven de advocaten invulling aan de gastvrije sfeer die ze

voor ogen hebben.
Toen wij langs kwamen om Qisolute te strikken voor een
advertentie, vertelde Holsteijn ons dat bij Qisolute de
advocatuur op een andere manier wordt bedreven. Holsteijn
daarover: “Advocaten hebben vreemd genoeg weinig
scholing in het oplossen van conflicten. Je ziet meestal
dat advocaten in de eerste brief in een zaak het conflict
juist verdiepen en oplossingen blokkeren. Beide partijen
verdwijnen zo in een juridische loopgraaf. De partijen praten
dan niet meer oplossingsgericht maar proberen alleen
juridische risico’s te vermijden. Dat leidt tot lange duur, hoge
kosten en frustratie.”
De anders dan anders aanpak komt er op neer dat “bij ons aan
de Plantage” naast juridisch ook psychologisch gereedschap

wordt gehanteerd. Op basis van jarenlange training in
ondermeer NLP, Enneagram en Organisatieopstellingen
hebben deze advocaten het instrumentarium om bij de
betrokkenen bij een conflict “de knop om te krijgen”.
Het gaat meestal om zakelijke belangen en toch zijn het
dan emotionele aspecten die een conflict gaande houden.
“Dat wij aan die knop hebben leren draaien, geeft nieuwe
energie, we zijn zo gewoon effectiever in ons werk”.
Holsteijn: “Partijen die niet voor rede vatbaar zijn worden
ook vanuit de Plantage 7 hard aangepakt. Alleen, de kans
dat dit nodig blijkt, is met onze aanpak een stuk kleiner en
dat geeft veel voldoening”.
Wij wensen het nieuwe kantoor veel succes en haalden
inderdaad een advertentie binnen!

Wijken voor kunst
door Marjan van Gerwen

Volgens Wijken voor kunst wordt het leven in de stad er
leuker op als er in de buurt van je huis ook meer aan cultuur
te doen is. Cultuur die te maken heeft met de geschiedenis
van de wijk, met bijzondere gebeurtenissen of plekken met
een verhaal, met ervaringen van bewoners. Daarom willen
we bewoners van de stad de kans geven om hun ideeën en
wensen op dit vlak samen met kunstenaars uit te voeren.
Wijken voor kunst is in 2009 gestart als initiatief van
het H.L. Druckerfonds en Fonds 1818. Het project duurt tot
eind 2012 en heeft als doel het culturele klimaat in de wijken
te versterken. De Gemeente Leiden ondersteunt het project
met subsidie van het landelijke Fonds Cultuurparticipatie.
Inmiddels zijn er door kunstenaars culturele
verkenningen uitgevoerd van Stevenshof tot Merenwijk,
van Leiden Noord naar Roomburg, van de Mors tot in
Leiden Zuidwest. Daarmee wilden we inzicht krijgen in de
kenmerken en verschillen van de wijken, in de plannen
en wensen van bewoners, in verborgen kansen. Verspreid
door de stad zijn na de verkenningen projecten gestart
van bewoners met kunstenaars, van kunstenaars met
woningcorporaties, scholieren met senioren, met culturele
instellingen enzovoort. Een paar voorbeelden: Het Kleed
van Meerburg, Verrijk je Wijk, Verbeelding van Zuidwest,
LNAP (Leiden Noord) Kunstcollectief de Mors, Kunstroute
in Roomburg, Openluchtmuseum, Magnetisch Groen in de
Stevenshof, Groeten uit Leiden Merenwijk gedeeld door 20.
Verspreid door de stad, maar nog niet in het
zuidelijke deel van de binnenstad? Dat gaat binnenkort
veranderen. Tenminste, als u dat wilt! Met de komst van een
kunstenaar verkenner wordt in korte tijd de buurt binnenste
buiten gekeerd, is geen idee meer veilig, worden vertrouwde
zaken onder de loep genomen en tegen het licht gehouden.
Wie de verkenner wordt blijft nog even geheim, en zal
hopelijk half juni bekend worden gemaakt op de website
van Wijken voor kunst: www.wijkenvoorkunstleiden.nl.

Dan is de beurt ook aan u. Zoek de verkenner op of
zorg dat hij (of zij) u kan vinden en laat weten wat u bijzonder
vindt aan de plek waar u woont, wat er nog ontbreekt of wat
u zelf altijd al had willen organiseren. Kunt u niet wachten
dan kunt u ook nu al terecht bij Wijken voor kunst met uw
culturele plannen en wensen. Zo stelde het buurtcomité
Hoge Woerd al voor om studenten meer te betrekken bij
(culturele) activiteiten. Ook zij
zijn natuurlijk gedurende een
paar jaar bewoners van de wijk.
Op de website kunt u lezen wat
er tot nu toe is georganiseerd,
welke plannen in voorbereiding
zijn en leest u hoe u uw plan kunt
indienen als u hulp wilt bij de
uitvoering.
Wij horen graag van u!
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Welles en Nietes doen wel een beetje raar
Jullie weten het al, onze twee poezen nemen
het ervan. Welles doet nog altijd van nietes,
die slaapt liever en houdt er helemaal niet van
om moe te worden en Nietes wil het liefst altijd
lol maken en Welles uit zijn slaap houden. Ook
vandaag is het weer zover. Het lijkt heel rustig
in de grote kamer aan het Plantsoen. Welles
snurkt er lustig op los. Nietes doet net of hij
slaapt, maar eigenlijk ligt hij te verzinnen wat
ze straks zullen gaan doen. Ineens zie je de
zwart met witte oortjes van Nietes bewegen.
Zijn ogen gaan een beetje open. Je kunt
goed zien dat hij ergens naar luistert. Oh, ik
begrijp het al, een van de baasjes is aan de
telefoon. Nu letten Welles en Nietes meestal
helemaal niet op wat er gezegd wordt als de
telefoon gaat, dat maakt ze helemaal niets uit.
Het is duidelijk dat Nietes het deze keer wel
interessant vindt.
Als het gesprek afgelopen is, strekt Nietes
zich uit en hij loopt snel naar Welles toe, die
met kleine schokjes slaapt. Hij droomt zeker,
denkt Nietes en hij haalt zijn schouders op
en geeft Welles tegelijkertijd een flinke zet.
“Weet je wat ik gehoord heb?” valt hij met
de deur in huis. Welles doet een oog open en
ziet dat het Nietes is, die zoals altijd zijn rust
komt verstoren, dus doet hij zijn oog snel
weer dicht en doet of hij verder slaapt. Nietes
geeft nooit snel op, dus hij haalt uit met zijn
pootje om Welles nog een zet te geven. “Ik
heb echt iets spannends gehoord,” zegt hij
nog een keer. Welles zucht diep, er zit niets
anders op, hij moet luisteren. “Weet je wat
ik het baasje net door de telefoon hoorde
zeggen?” “Nee, dat weet ik niet”, zucht Welles
“ik lag net nog heerlijk te slapen. Dat zal je wel
niet opgevallen zijn ….” “Luister nou,” dringt
Nietes aan. “Weet je nog vorig jaar, toen ze
dat feest hadden in het Plantsoen hier voor
de deur? Met al die muziek en ook lawaai en
toen er ook mensen hier logeerden, want
die kwamen ook meefeesten? En toen ze
het allemaal zo gezellig vonden, behalve wij,
want voor ons viel er niets te feesten?” Ineens
was Welles helemaal wakker. Ja, dat kon hij
zich nog goed herinneren. De buurtborrel
noemden ze het, dacht Welles. Dus zei Welles:
“Ja … en wat is er met dat feest? “Er is niets
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met dat feest,” antwoordde Nietes, “maar wel
met het volgende feest, want ik hoorde dat er
weer zo’n feest komt. Die mensen komen weer
meefeesten.” “Mooie boel,” mopperde Welles.
“Maaaar… dat is niet alles wat ik hoorde,”
voegde Nietes er aan toe. Hij zag wel dat
het humeur van Welles er niet beter op werd
bij de gedachte aan een feest. “Wat hoorde
je nog meer?” informeerde Welles nu heel
geïnteresseerd. “Tja,” aarzelde Nietes “….als
ik het goed begrepen heb, dan hebben die
mensen, die vorig jaar hier waren, nu een klein
jong poesje en ons baasje zei dat ze dat dan
maar mee moesten nemen, want eh…. want
eh….. wij waren er toch ook en dan konden
we fijn samen spelen.”
Nu ontplofte Welles helemaal. “Wat denken
ze wel,” brieste hij, “ons wordt niets gevraagd.
Eerst mensen die hier komen slapen en
dan moeten wij vast weer op de gang en
dan hebben ze ook nog een poesje bij zich.
Stel je voor een poesje en daar moeten wij
aardig tegen zijn en zeker ook nog ons eten
delen. Het is…, het is…” Welles was zo
verontwaardigd dat hij niet meer wist wat
hij zeggen moest. “Een poesje,” mopperde hij
verder, “en dan denken ze zeker ook nog dat
we ermee gaan spelen. En stel je voor dat dat
poesje op mijn plekje hier in het zonnetje wil
slapen. Nou, nnnnou,” Welles stotterde bijna
van verontwaardiging. “Ik zeg je en luister
goed: dat poesje komt er niet in. Wat denken
ze wel, dat zullen we nog wel eens zien.”
Nietes keek Welles steeds verbaasder aan.
Welles, die zich nooit, nou ja bijna nooit ergens
druk over maakte die stond daar ineens te
briesen van verontwaardiging. Klaarwakker
stond hij daar met zijn pootje in de lucht te
zwaaien. En waar ging het nu helemaal over.
Gewoon een klein poesje dat even een paar
daagjes kwam logeren en waar je dan even
je spullen mee moest delen. Hoe erg kon dat
nu zijn? Nietes moest toegeven dat hij het
eigenlijk wel leuk vond als er eens bezoek
kwam. Al dat geslaap van Welles, daar kreeg
hij af en toe genoeg van.
Nietes haalde diep adem, hij zou Welles
wel eens even de waarheid zeggen, maar
op datzelfde moment werd er met brokjes

gerammeld in de keuken en had Welles
helemaal geen tijd meer voor een goed
gesprek. Hij vloog naar zijn etensbakje. Nietes
sjokte er achter aan. Leuk hoor zo’n zeurpiet
waarmee je in een huis moest wonen.
De volgend dagen waren voor Nietes helemaal
niet zo leuk. Welles was in een heel slecht
humeur en iedere keer als Nietes daar iets over
wilde zeggen deed Welles of hij niet hoorde
waar het over ging. Welles zat bovendien de
hele tijd voor het raam om te kijken of daar al
iets te zien was van de voorbereidingen voor
het feest. Want dat zou betekenen dat de logés
ook snel zouden komen. Op een dag werd het
gras gemaaid, Welles drukte zijn neus bijna
door het raam heen, “zie je het gras wordt
gemaaid,” mopperde hij, “dan zal dat feest
binnenkort wel komen.” Een dag of wat later
werd er een feesttent in het plantsoen gezet.
Daar werd Welles heel onrustig van. Nietes zat
er een beetje bij, hij had nog steeds de kans
niet gekregen om tegen Welles te zeggen, dat
hij vond dat hij zich erg aanstelde.
Toen er allemaal auto’s kwamen met tafels
en andere zaken werd het helemaal erg met
Welles en jahoor, daar ging de bel. Er was veel
vrolijk gelach in de gang en daar hoorden
Nietes het Welles het al. “Ach is dat ze? Wat
een schatje, ach wat zullen Welles en Nietes
dat leuk vinden, zo’n klein speelkameraadje.”
“Laten we ze maar eens gauw kennis laten
maken,” zei een andere stem. Welles wist
intussen niet waar hij het zoeken moest,
briesend liep hij heen en weer. De deur ging
open en daar kwam een poezenreismand naar
binnen met een heel klein verlegen poesje
erin. De reismand werd neergezet en het
deurtje open gedaan. Iedereen ging zitten
om te kijken hoe het zou gaan. Nietes was
heel nieuwsgierig en hij ging snuffelend naar
de reismand toe. Welles zat met zijn rug naar
het hele spul toe en deed net of hij helemaal
alleen in de kamer was.
Nietes en Niki, want dat was de naam van
het poesje konden het al gauw goed met
elkaar vinden en Niki durfde al een beetje
naar buiten te komen. Welles kon natuurlijk
niet blijven doen alsof er niemand was. Dus
blies hij zich helemaal op, al zijn haren gingen

overeind en zijn staart werd drie keer zo dik.
De mensen in de kamer hielden hun hart vast.
Wat zou Welles gaan doen? Welles wilde ook
gaan blazen tegen de indringer, maar toen
hij zich omdraaide en zag dat het maar een
heel klein poesje was waar hij zich zo over
opgewonden had en dat het ook nog een heel
mooi poesje was, toen liep hij weer leeg. Daar
had hij zich niet zo druk over hoeven maken.
Maar ja, Welles kon natuurlijk niet ineens
doen of er niets aan de hand was. Dus ging hij
maar aan zijn pootje likken om zijn oren eens
een goede beurt te geven. En hij bleef doen
of hij niet in de gaten had dat er een poesje
bijgekomen was. Ondertussen keek hij vanuit
zijn ooghoeken wat er allemaal gebeurde.
Dat was niet veel. Het poesje was echt heel
verlegen en durfde niet door de hele kamer
te lopen. Maar Nietes zei in de poezentaal
tegen haar dat dat best kon. En zo liepen ze
samen langs Welles, die toen ook maar eens
ging snuffelen om te zien of het allemaal wel
goed was. Nietes was ondertussen heel bang
geweest over de afloop, maar nu slaakte hij
een diepe zucht. Pfff!
Nu willen jullie natuurlijk weten hoe het verder
liep. Eigenlijk kan ik dat nog niet vertellen,
want de buurtborrel in het Plantsoen moet
nog komen. Maar het zou zo gegaan kunnen
zijn als hierboven staat. Als jullie ook op 19
juni op het feest komen, moet je maar om je
heen kijken of je drie poezen ziet. Een wit met
zwarte, een zwart met witte en een lapjeskat.
Dat zijn ze dan en tegen die tijd zijn het vast
hele dikke vrienden.

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

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. (071) 512 50 57
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Politie
Meld Misdaad Anoniem

112
0900 8844
0800 7000

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

Gezondheidszaken

366 13 66
366 13 66
566 1600
516 7560

532 2878

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

Kindertelefoon
Korrelatie
Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp

Parkeren

Parkeren: Servicepunt Parkeren
& Verkeer

0800 0432
0900 1450
516 3250
0900 0101
525 8797
516 55 03

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

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

Riolering en Waterbeheer

Klachten/vragen overdag
Buiten werktijd

Storingen

Storingen vna gas of elektra
Kabel, Casema
Telefoon, KPN

516 5501
516 7590

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)
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Snackbar Risa
Levendaal 120
2311 JP Leiden
071-5126868
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Snacks:
Kroket
Rundvlees- of Kalfsvleeskroket
Goulash kroket
Groentekroket
Satékroket
Kaaskroket
Frikandel
Javaanse Frikandel
Kipkorn
Bal gehakt
Berenpoot
Bitterballen
Vlam-Pijp
Rookworst
Halve Kip
Kaassoufflé
van Dobben Kaascarré
Bamiblok
Nasischijf
Vegetarisch Bamiblok
Diverse mini-snacks
Shoarmarol
Loempia
Mexicano
Gehaktstaaf Pikanto
Saté, Haas of Kip

12.00 - 22.00
15.00 - 20.00
15.00 - 21.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,40
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,40
1,50
1,85
2,25
2,25
1,50
1,95
2,25
3,75
1,60
1,95
1,60
1,60
1,60
0,40
2,25
2,95
2,00
2,00
3,55

Stamppotten uit eigen keuken:
Andijvie
€ 5,95
Hutspot
€ 5,95
Prei
€ 5,95
Zuurkool*
€ 5,95
Boerenkool*
€ 5,95
Geserveerd met Bal gehakt of Unox Rookworst
* Alleen in het winterseizoen (Oktober t/m April)
Overige maaltijden uit eigen keuken:
Macaroni
€ 5,95
Bami
€ 5,95
Nasi
€ 5,95
Geserveerd met sla en gebakken ei

Frites / Rastfrites:
Patat
Patat mayo
Patat pindasaus
Patat speciaal
Patat Flip
Patat Oorlog
Patat Hete Kip- of Stoofvlees

€
€
€
€
€
€
€

1,50
1,85
2,00
2,00
2,35
2,50
3,50

Broodjes:
Belegde broodjes
Broodje Ham
Broodje Kaas
Broodje Tartaar
Broodje Ei
Broodje Gezond, vanaf
Broodje Gehaktbal
Broodje Kroket
Broodje Frikandel
Hamburgers, vanaf

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
2,15
2,20
2,15
2,75
2,85
2,00
2,00
2,95

Los Broodje

€ 0,60

Slaatje

€ 1,95

Milkshakes:
Klein
Groot

€ 2,00
€ 2,50

Dranken:
Frisdranken blik
Frisdranken Literfles
Heineken Blik
Grolsch Beugelfles

€
€
€
€

Soepen uit eigen keuken:
Tomatensoep
Kippensoep
Erwtensoep*
* Alleen in het winterseizoen

1,80
2,75
1,90
2,30

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

