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Colofon

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:
www.hethoogstewoerd.nl
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

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, Hans Heestermans, Roy Klopper, Jacowies Surie, Clara van den Bosch,
Cornelis Zeshin van der Plas, leden van het buurtcomité, alle kopij-inzenders, alle
adverteerders en SSR-Leiden
139742 t.n.v. Stichting buurtcomité Hogewoerd en omgeving (Leiden)
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Van de voorzitter

Voorwoord van een buurtbewoner
door Jacowies Surie

Beste Buurtgenoten,

De stad, de buurt en het plein.

Voor u ligt de Winter-editie van onze populaire Buurtkrant. Het is leuk om
van buurtbewoners te horen dat de buurtkrant echt goed gelezen wordt.
Soms schieten mensen mij op straat of in de supermarkt aan met de
vraag wanneer de volgende editie weer uitkomt. Dat is leuk om te horen.
Ria Vreeburg maakt al jaren de buurtkrant, daarin bijgestaan door
Ingeborg van SSR. Zij verdienen dan ook alle lof want er zit altijd heel
veel werk in.

Op 10 november jl. verscheen onder redactie van Huub Frencken het boek ‘Leidse Pleinen’. Een boek
met beschrijvingen van en ideeën over de ruim zestig pleinen in de Leidse binnenstad. Als we denken
aan pleinen in Leiden komen we niet veel verder dan het Pieterskerkplein en - het lelijkste plein van de
stad - het Stationsplein. Dat onze wijk ook nog eens vijf (!) pleinen telt, is vast niet bij iedereen bekend.

Over een paar weken is traditiegetrouw weer de Jaarvergadering. Zet
alvast in uw agenda: 11 januari 2012 vanaf 20.30 uur bij SSR op
Hogewoerd 108. Hierbij zullen we weer bespreken wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, wat
eventuele problemen of aandachtspunten in de wijk zijn en we zullen een vooruitblik geven op het
komende jaar. Uw inbreng is daarbij essentieel! Als u graag iets wil melden of een reactie wil geven,
moet u er absoluut bij zijn. De wijkagent en diverse raadsleden zullen ook weer uitgenodigd worden.
Na de vergadering is er altijd een gezellige borrel en kunt u informeel ook nog één en ander bespreken.
Komt dus allen!
Nu het rond de RijnGouweLijn weer wat stiller is geworden, richt het Buurtcomité zijn aandacht op andere
zaken. Zo is de gemeente voornemens om een parkeergarage te bouwen op of onder de Garenmarkt.
Dankzij onze nieuwe aanwinst Christine Postma, hebben we een contactpersoon bij de gemeente. Wij
hebben al een keer overleg gehad met de gemeente en blijven het project op de voet volgen in verband
met de verkeersbelasting van onze buurt en met name het Levendaal.
Voorts kan ik u een succesje melden: De, door Tinq Levendaal aangevraagde vergunning om ook ‘s
nachts open te blijven, is afgewezen door de Milieudienst. Het Buurtcomité had bij deze aanvraag ook
zienswijzen ingediend en bezwaren geuit.
Ik zie u graag weer in de buurt en natuurlijk op de Jaarvergadering op 11 januari.
Graag tot dan!

Pleinen
De leden van de Pleinengroep (een projectgroep van Stadslab Leiden) maakten een wandeling langs alle
pleinen in de binnenstad: langs de bekende, maar ook langs onbekende en meer verscholen pleintjes.
In onze wijk bezochten ze de Lambertushof, de pleintjes aan de Gerestraat en aan de Haver- en 2e
Gortestraat, het Goedeljeeplein (Co Snookerplein) en het Plantsoen. De recensies over ‘onze’ pleinen
zijn niet al te lovend. We lezen de woorden ‘saai’ en ‘verwaarloosd’ en aanbevelingen om bijvoorbeeld
groen te planten om het zicht op auto’s te verbloemen. Ook de bankjes op het Goedeljeeplein komen
niet door de keuring. Alleen het Plantsoen krijgt als aanbeveling: ‘laten zoals het is’. Als buurtbewoners
moeten we hier natuurlijk iets mee doen. We zijn per slot van rekening mede verantwoordelijk voor de
leefbaarheid in onze buurt.
Stadsenquête
Dit sluit mooi aan op de onlangs gepresenteerde Stadsenquête 2011. Hierin lezen we o.a. dat negen
op de tien Leidenaren zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen buurt. Maar
dat slechts 18% van de Leidenaren actief betrokken is bij hun buurt. Wellicht denkt de andere 82%
dat bewoners geen invloed kunnen uitoefenen op hun leefgebied en dat de gemeente toch niet luistert
naar nieuwe ideeën. En dat is jammer. Want als je je stem laat horen en zeker als je dat doet binnen
een bestaand netwerk als een buurtcomité, dan kan je als individu wel degelijk meepraten en invloed
uitoefenen op wat er gebeurd in je straat, wijk en stad. Je hoeft geen raadslid te worden om mee te
kunnen praten. Begin in je eigen omgeving, denk mee met de buurtvereniging of de districtraad, draag
ideeën aan bij ‘wijken voor kunst’ of doe mee met de projecten van het Stadslab. Zo laten we zien dat
Leiden de stad is van denken èn doen. En dan pakken we meteen die pleinen aan!

Met vriendelijke groet,
Guido Priemus

Meer informatie:
Stadslab Leiden: www.stadslableiden.nl/pleinen
Stadsenquête: gemeente.leiden.nl/over-de-stad/feiten-en-cijfers/onderzoeken/stadsenquete
Wijken voor Kunst: www.wijkenvoorkunstleiden.nl
Het Leids volkslied: www.3october.nl
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Column

door Hans Heestermans
De Leidse dichter Gerrit van de Linde (18081858), alias De Schoolmeester, moet vluchten
uit Leiden vanwege hoge schulden en omdat hij
een dienstmeisje en de vrouw van de beroemde
hoogleraar Van der Boon-Mesch, Jeane, heeft
zwanger gemaakt. Hij schrijft aan zijn vriend Jacob
van Lennep: “Ik ben hier (in Schipluiden) dichter
bij Jeane, dan gij wel denkt; het trouwe duifjen
is sints ettelijke dagen te Delft waar zij met haar
Hertvriend, bij diens zuster oud en nieuw heeft
gehouden. Ik denk aan haar zo weinig mogelijk, om
de wonde, die nog bloedt niet pijnlijker en dieper te
maken: doch men is zich zelf niet altijd meester, en
somtijds verschijnt…het beeld der schoone slange,
voor mijnen geest, voor zoo ver …een slang, groote
blauwe oogen, een Griekschen neus en fluweelen
lippen kan hebben. Dan roep ik wanhopig ui: is
dit het loon voor mijn trouwe diensten? Jeane!
Jeane! Heb ik u daarvoor, de laatste reis (keer) nog
driemalen,…”
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De Leidse schrijver Boudewijn Büch (1948-2002)
heeft zijn hele leven bij elkaar gefantaseerd. Dat
vond ie zelf niet bezwaarlijk: “Het verleden is altijd
waar als je het zelf verzint”. Toen hij ging studeren,
of althans, begon te doen alsof hij studeerde, liet
hij bij drukkerij De Bink briefpapier drukken
waarop in sierlijke, blauwe letters stond: Drs. Drs.
Boudewijn Maria Ignatius Büch, M.L.S.ISDD,
c.m. psychofarmacohistoricus. Hij behaalde nooit
een titel, maar slaagde er toch in zelfs zijn beste
vrienden van het tegendeel te overtuigen. Zo heeft
Harry Prick, gepromoveerd op een schitterend
proefschrift over Lodewijk van Deyssel, tweemaal
een afstudeerfeestje georganiseerd voor de jonge
doctorandus in de Duitse taal-en letterkunde en in
de filosofie. Ter gelegenheid daarvan ontving Büch
van hem schitterende, gebonden boeken.
Büch verzon zelfs een zoontje, dat in zijn roman De
kleine blonde dood voorkomt en aan wiens bestaan
velen nooit getwijfeld hebben.. Toen hij eind
jaren ’70 uit Leiden vertrok en naar Amsterdam
verhuisde, liet hij bij de plaatselijke boekhandels
een schuld van enige tienduizenden guldens achter.

Historisch beeld / geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman

De Leidsche Tram

Met weemoed wordt vaak teruggedacht aan het
uitgebreide tramnetwerk waarmee je vrijwel alle
plaatsen in de buurt kon bereiken. Hier en daar
perste de tram zich door nauwe straatjes of werd
opgehouden door auto’s die stonden te laden of te
lossen. In de zestiger jaren werd het hele systeem
afgebouwd, het onderhoud van rails en bedrading
was erg arbeidsintensief, de rails namen veel
ruimte in, er kwamen steeds meer auto’s en fietsers
en bussen zijn nu eenmaal flexibeler en vergen
alleen onderhoud in een garage.
Toch is het leuk de herinnering levend te houden
(retrodenken blijkt dat tegenwoordig te heten)
en zo kwam ik in het Haagse Trammuseum
ineens weer het Leidse trammetje tegen met
de merkwaardige spelling van OEGstGEEst aan
de voorzijde. Keurig opgeknapt te midden van
vele andere tramstellen stond het daar met zijn
pingping bel met voetbediening, een kleine slinger
om in beweging te komen en een grote handslinger
om de remmen aan te zetten. Dat duurde altijd
even en een enkele keer te laat en dan was het
boem en wat schade. De tram perste zich door de
Hogewoerd met dubbel spoor en een kleine bocht
met enkelspoor om een laad- en losplaats vrij
te houden. Zo dicht langs de huizen dat aan de
binnenzijde van een winkeldeur vaak een bordje
hing met PAS OP DE TRAM. Ach het zou heden ten
dage niet meer kunnen, te log, te weinig flexibel.
De straten zijn te smal en denk maar aan de vele
fietsers en het vele laden- en lossen dat toch ook
moet gebeuren.

Maar toch is het interessant om het Haagse
Trammuseum aan de Parallelweg 224 te bezoeken.
Het is niet altijd open want het draait op vrijwilligers
maar soms kan er ook nog een rit met een
ouderwetse tram gemaakt worden bijvoorbeeld
op 18 december, winterrit met erwtensoep. Eerst
even kijken op de mooie website www.hovm.nl.
Kennelijk is de belangstelling wat algemeen nu 80
jaar geleden de laatste tram reed. In de bibliotheek
aan de Nieuwstraat is er een interessante expositie
te bezichtigen in de vorm van historische foto’s
en informatie die Het Historisch Genootschap De
Blauwe Tram in de loop van de jaren verzamelde.
Ook worden er diverse activiteiten rond de
tram georganiseerd. Volgend voorjaar kan men
deelnemen aan een literaire fietstocht over de
Blauwe Tram, wat zou dat zijn?

7

van Houte Advies
Procesverbetering, ICT en
Interim-management
www.vanhouteadvies.nl
06 106 094 15
info@vanhouteadvies.nl

Levendaal 136 - 138
2311 JP Leiden
071 513 26 91
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Verslag buurtborrel op 19 juni 2011
Ondanks het weer kijken we ook dit jaar terug op een zeer geslaagde buurtborrel! Dankzij de
buurtcheque van de gemeente boden waterdichte parasols goede bescherming tegen de regen.
Daarnaast kon er geschuild worden onder grote partytenten, beschikbaar gesteld door café De
Plantage en de familie van der Sande. Gelukkig hadden veel buurtbewoners zich dan ook niet
laten weerhouden door de weersomstandigheden. Ook konden met het geld van de buurtcheque
tafels, stoeltjes, kramen en tafelkleedjes gehuurd worden waardoor het er allemaal erg gezellig
uitzag.

Er waren meer (jonge) kinderen dan ooit die zich goed wisten te vermaken op het vrolijk gekleurde
pipospringkussen en in de tent van Studentenvereniging SSR. Door de enthousiaste studenten,
sommige verkleed, werden ze professioneel geschminkt en veranderd in sprookjesachtige
prinsessen, vrolijke vlinders, enge wilde beesten of levensechte spiderman. Ook konden
er feesthoedjes en andere kunstwerkjes gemaakt worden door middel van kleur-, knip- en
plakattributen. Daarnaast werden er eier- en pannenkoeken gebakken door buurtbewoonster
Hanneke, versierd met snoepjes en vervolgens natuurlijk lekker opgesmikkeld.

Onderwijl konden de ouders rustig met elkaar en andere buurtjes bijpraten en borrelen. Iedereen
genoot dan ook zichtbaar van de lekkere happen, onder andere een enorme hoeveelheid heerlijke
gehaktballetjes gemaakt door buurman Ruud, de wijn (Henri Bloem’s wijnkoperij) en andere
drankjes die waren uitgestald door het buurtcomité. En dat het smaakte bleek ook wel uit de
vele lege schalen aan het eind van de dag.
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Dit alles werd omlijst door de sfeermakende muziek en enthousiaste zang van de Leidse
coverband Bad Habit. De aanwezige vaders werden vanwege Vaderdag door de zangeressen
toegezongen en degenen die het durfden konden zelfs hun eigen zangkunst ten gehore brengen.
Er werd dan ook veel gelachen, meegezongen en natuurlijk gedanst.

Ook was er veel animo voor de feestelijk met ballonnen versierde
kraam van de Vereniging Het Plantsoen. Hier kon men historische
foto’s van het park bekijken, onder andere van de oude fontein, en
allerlei wetenswaardigheden opdoen over de flora en fauna in het
Plantsoen.
Nieuw dit jaar was het maken van een gezamenlijk kunstwerk. Het idee kwam van
buurtkunstenares Clara van den Bosch. Gelukkig kon dit door middel van de buurtcheque
gerealiseerd worden en het bleek een groot succes! Na de aanvankelijke schroom, leefden jong
en oud zich uit met kwasten en verf onder de bezielende begeleiding van Clara. Er bleken de
nodige Rembrandtjes onder de buurtgenoten aanwezig te zijn. Het resultaat was een prachtig
schilderij dat later de toepasselijke naam “Pluk de dag in het Plantsoen” kreeg. Het kunstwerk
was zelfs zo mooi dat het afgelopen zomer een paar maanden in de etalage van Henri Bloem’s
wijnkoperij, aan het Levendaal, tentoongesteld mocht worden.

Zoals u ook op de foto’s kunt zien was het ècht een feestje! Het buurtcomité bedankt dan ook
heel hartelijk de Vereniging Het Plantsoen voor haar samenwerking en sponsoring. Verder Peter,
“onze tapper”, café de Plantage en de familie van der Sande voor hun medewerking, Club Hot
Dreams, Peter de Ridder, BMS Netwerk Notarissen en de gemeente Leiden voor hun sponsoring,
de families van Riessen, ten Hove en snackbar Risa voor het belangeloos beschikbaar stellen
van respectievelijk stroom en hun koelruimte en alle lieve buurtbewoners, voor de door hun
zelfgemaakte lekkernijen zoals de gehaktballetjes en de pannenkoeken, en hun aanwezigheid
deze middag. En last but not least, iedereen die meegeholpen heeft om deze buurtborrel tot een
succes te maken maar we vergeten zijn hier te noemen, onze “stille krachten”, enorm bedankt!
door Wilma Boogert
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Pluk de dag in het Plantsoen
door Clara van den Bosch

‘Pak een schort, een kwast, een palet en leef je uit op dit doek van 2 bij 3 meter. Schilder de zomer
(die maar niet wilde komen…) op het doek: bloemen, palmbomen; ijsjes, vliegers, bootjes, vlaggetjes,
cocktails, tropische vissen, gedichten, citaten, abstract of figuratief, alles mag’. Zo luidde in het kort de
oproep aan de bezoekers, jong en oud, van de jaarlijkse buurtborrel afgelopen zomer in het Plantsoen.
Guido Priemus, als voorzitter van het buurtcomité, neemt het voortouw
en zet enthousiast de eerste verfstreken op het witte doek. Terwijl de
oudere bezoekers nog wat afwachtend maar ook met een zeker verlangen
toekijken, stort het jongste grut, prachtig geschminkt door studenten
van SSR, zich vastberaden en vol overgave op de paletjes en de grootste
kwasten. Huisje, boompje, beestje is favoriet. De randen van het doek
vullen zich snel maar het ‘middenveld’ oogt nog erg leeg. Hoogste tijd
voor de langarmige volwassenen om in actie te komen. De nieuwsgierigheid wint het van de schroom.
De een na de ander gaat aan de slag. In opperste concentratie en met rode wangen wordt er geschilderd.
De een oefent op een waterlelie, een ander werpt een blik op het kleurenschema want ‘hoe kreeg je
ook al weer paars’? ‘Wat is dit leuk om te doen’ en ‘Wat word ik hier heerlijk rustig van’ hoor ik om mij
heen. Het roept herinneringen op aan lang vervlogen tijden toen zij nog op de middelbare school of
misschien zelfs op de basisschool zaten.
Het einde van de middag nadert. Het is nog steeds ‘wisselend bewolkt’ maar
gelukkig wel droog. De zomer spat inmiddels van het doek af met alle kleuren
van de regenboog, bloeiende bloemen en bomen, fladerrende vogels en
vlinders, zwemmende eendjes, ondefinieerbare vrolijke wezentjes, waterlelies,
druiven, wijn, hartjes en hartekreten, citaten en vooral heel veel zonnetjes.
Het doek is vol.
Dankzij Ernst ten Haaf van Henri Bloem’s wijnkoperij op het Levendaal die
zijn etalage beschikbaar stelt is het kunstwerk de hele zomer te zien. Met
zeer matig zomerweer is het er goed en droog toeven onder het zonne- of
beter gezegd regenscherm met uitzicht op een eeuwigdurende zomer (en
heerlijke wijn natuurlijk). Elke keer als ik er langs loop zie ik weer iets
nieuws, het verveelt geen moment.
Toch ontbrak er nog iets. Ik miste een leuke en toepasselijke titel. Zo ontstond het idee voor de prijsvraag:
‘Wie de beste titel bedenkt wint de magnum van de lekkerste rosé uit Leiden’. Ondanks de vakantie
krijgen we toch nog een behoorlijk aantal inzendingen binnen. Daar zitten hele leuke en originele titels
bij maar de keus valt unaniem op: ‘Pluk de dag in het Plantsoen’ van Vera van Venetiën. Vera komt al
van kind af aan in het Plantsoen, toen aan de hand van een van haar ouders en nu zelf als ouder met
haar eigen kinderen aan de hand. Zij is de winnaar en neent de heerlijke grote fles rosé mee naar huis.
Met de prijsuitreiking, begin september, kwam er een einde aan het project dat oorspronkelijk alleen
bedoeld was voor een heerlijke middag schilderen in het Plantsoen
maar uiteindelijk is uitgegroeid tot een heel zomerproject. Ik wil hierbij
het buurtcomité nog hartelijk danken voor de mogelijkheid om een
buurtborrelkunstwerk te realiseren, de Rembrandts Dochters (www.
Rembrandtsdochters.nl) voor het lenen van de schorten, paletten en
andere materialen en Ernst ten Haaf voor de ‘expositieruimte’. Ook veel
dank aan de buurtbewoners voor hun enthousiaste inzet en bijdragen
aan dit vrolijke, kleurrijke en superzomerse schilderij. Misschien nog wel leuk om te weten dat er zich
kopers hebben gemeld voor ‘Pluk de dag in het Plantsoen’: een groot compliment aan jullie allen! Gelukkig
heeft het buurtcomité besloten het werk ‘binnen de familie’ te houden en hangt het voorlopig op het
kantoor van bestuurslid Richard van Dinter op de Hogewoerd.
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Nieuw lid in het buurtcomité: even voorstellen...
Jiska van Lavieren

Het bestuur van SSR-Leiden is een paar maanden geleden gewisseld. Hierbij
heb ik de taken van mijn voorganger Floris overgenomen en zal ik een jaar
lang voorzitter zijn van deze vereniging. Aangezien ik dit jaar ook zitting
zal nemen in het buurtcomité, zal ik me nu even kort aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Jiska van Lavieren en ik ben 23 jaar oud. Ik ben opgegroeid in
Voorburg. Toen ik in 2007 ben gaan studeren heb ik eerst nog een half jaar
bij mijn ouders in Voorburg gewoond. Ik ben in mijn eerste jaar begonnen
met de studie Biologie en Medisch onderzoek aan de Hogeschool Leiden.
Tijdens mijn eerste studiejaar ben ik meteen lid geworden van SSR-Leiden.
Na een tijdje merkte ik dat het niet handig is als je elke keer met de trein
heen en weer moet reizen (vooral midden in de nacht), dus ben ik in Leiden
op kamers gegaan op de Hooigracht. Nadat ik in 2010 mijn bachelor gehaald
heb, ben ik Biomolecular Science gaan studeren aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam, maar wel in Leiden blijven wonen.
Tijdens mijn tijd bij SSR-leiden werd het pand van SSR, namelijk Hogewoerd 108 een steeds bekender
terrein. Na verschillende commissies te hebben gedaan, waarin ik allerlei soorten feesten en activiteiten
heb georganiseerd leek het mij erg leuk om een jaar de vereniging te besturen. Afgelopen jaar heb ik dan
ook eindelijk deze stap genomen. Het contact met de buurt is de afgelopen jaren erg goed gegaan en ik
ben op de buurtborrel met een paar bestuursgenoten geweest om vooral de kinderen te vermaken en te
schminken. Ik hoop jullie nog vaker te zien en u kunt altijd bij SSR aankloppen met vragen of klachten.
Al hoop ik dat het laatste uiteraard komend jaar niet van toepassing zal zijn.

Cultuur op Studentenkamers

door Willemijn Sneep, PR Stukafest Leiden 2012
Op 9 februari 2012 zal alweer de vierde editie van Stukafest Leiden plaatsvinden. Stukafest is het Leidse
studentenkamerfestival, waarbij in eenentwintig studentenkamers, verspreid over de Leidse binnenstad,
verschillende optredens te zien zijn. Van cabaret tot dans, van poëzie tot muziek, alles komt aan bod.
In drie rondes krijgen studenten en Leidenaren de kans om op een intieme manier cultuur te proeven.
Ook in de omgeving van de Hogewoerd treden zeer verschillende artiesten op. Zo leidt op de Hooigracht
woordkunstenaar PJ Roggeband bezoekers in de geheimen van het elfletterig genootschap. En brengt
singer-songwriter Awkward I zijn liedjes ten gehore een van de mooiste kamers van Leiden. In kamers
aan de Hogewoerd zelf kun je luisteren naar de voor velen bekende cynicus Maarten van Rossem, toont
het Leids Film Festival een hartverwarmende afstudeerfilm in een kamer aan de Koenesteeg en speelt
het Leidse muziektheater-gezelschap De Veenfabriek een voorproefje van hun voorstelling BANG.
Zo zijn er nog veel meer gevarieerde optrredens in de bijzondere, knusse, mooie of gezelligste
studentenkamers van Leiden. In totaal zijn er 21 kamers, verspreid over de binnenstad. Na de
gezamenlijke opening fietsen of wandelen de bezoekers in drie rondes naar hun drie favoriete acts waar
zij kaarten voor hebben gekocht. Tot slot kan er gefeest worden tot het licht wordt op het Stukafeest in
het LVC. Bekijk het volledige programma vanaf eind december op de website www.stukafest.nl/leiden.
Kaartverkoop start op 21 januari bij het LAKtheater, Lipsiusgebouw Universiteit Leiden. Daarnaast
worden kaarten verkocht tijdens exclusieve flitsoptredens met Stukafest artiesten in café De Bonte
Koe, sponsor van Stukafest 2012. Blijf op de hoogte via de emailnieuwsbrief, meld je aan op www.
stukafest.nl/leiden.
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Advertentie

Districtsraad
Helaas is er een einde gekomen aan de vergaderingen van de districtsraden in hun huidige vorm. Zowel
het gemeentebestuur als de gemeenteraad zijn van mening dat de districtsraden in hun huidige vorm
moeten stoppen. Momenteel ligt er een initiatief raadsvoorstel bij de raad. Dit zal binnenkort worden
worden behandeld. Het is afwachten wat hier de uitkomst van zal gaan zijn.
Ondertussen is er wel contact tussen de wijkmanager en de verschillende buurtcomités in de stad over
allerlei lopende zaken. Tevens wordt er veel moeite gedaan door de verschillende instanties om ons toch
te betrekken bij lopende projecten aangaande de inrichting van de stad, geluidsoverlast en veiligheid.
Ook is er nog steeds de mogelijkheid om bij vragen en of problemen rechtstreeks contact op te nemen
met de wijkmanager en op deze manier dingen besproken te krijgen. Er is echter geen sprake meer van
een regelmatig en structureel overleg. Concreet betekent dit, dat een er vanuit de bewoners van de stad
meer initiatief zal moeten worden getoond om op de hoogte te blijven van de plannen van de gemeente
en, indien nodig, hierover in gesprek te gaan met de verantwoordelijke instanties.
Een positief gevolg van al deze ontwikkelingen is dat het contact tussen de verschillende buurtorganisaties
in de stad is geïntensiveerd. Op deze manier wordt er toch geprobeerd om als bevolking invloed te houden
op de gemeentepolitiek en waar nodig hiertegen in verweer te gaan.
Uiteraard zullen wij zo goed mogelijk proberen op de hoogte te blijven van wat er speelt in de stad en u
hiervan op de hoogte te houden. Vooralsnog is het afwachten wat de uitkomst is van de behandeling van
het initiatiefvoorstel en wat hier de consequenties zullen zijn voor de burgerparticipatie. Wij houden
u op de hoogte.
door François Karstens

De Leidse Singels

Het langste park van Nederland
U weet natuurlijk al via de media dat de Gemeente een ambitieus plan heeft om van de Singels het
langste park van Nederland te maken. (Zelfs langer dan het Central Park in New York). Leiden heeft
tenslotte de unieke situatie dat alle singels nog aansluitend aanwezig zijn en dat er dus water rondom
de binnenstad loopt.
Het is een heel mooi en goed doordacht plan, waar niet veel op aan te merken valt. In een uitgebreide
en mooi vormgegeven brochure wordt het plan stap voor stap toegelicht. Aan de hand van veel kaartjes
en foto’s is het duidelijk waar het om gaat.
Nu staat er onze wijk weinig te wachten aan ingrijpende maatregelen. Wij zijn namelijk al voorzien van
een van de mooiste gedeelten van dit in de toekomst langste park. Wij hebben tenslotte het Plantsoen
dat in zijn huidige vorm al veel tevredenheid schept bij de bezoekers. Wel zag ik staan dat er weer een
fontein komt op dezelfde plek van vroeger. Grappig en prettig dat dat nu wel weer kan. Het is duidelijk
dat er vooral in het gebied rond de Meelfabriek en bij de electriciteits centrale aan de Maresingel de
meest ingrijpende veranderingen zullen komen, om de groene strook aldaar beter bereikbaar en meer
in het zicht te maken. Bovendien zal de stremming die bij de energiecentrale in het water ligt, uit de
singel verwijderd worden, zodat het mogelijk wordt helemaal rond de stad te varen.
Het zou mooi meegenomen zijn als een betere verdeling van het groen om de stad heen ook voor een
betere verdeling van het publiek zou zorgen. Het Plantsoen is wel heel populair bij een groep nogal
luidruchtige bezoekers. Verspreiding van dit verschijnsel zou een prettige bijkomstigheid zijn. We zullen
moeten afwachten hoe zich dat zal ontwikkelen.
Als je wel eens langs de Witte Singel rijdt kun je al zien hoe mooi het eruit kan zien als het plan klaar
is. Het gebied rondom de pas gerestaureerde Sterrenwacht met de aansluiting aan de Hortus is prima
geslaagd.
Kortom, wat mij betreft een toe te juichen initiatief dat niet snel genoeg gerealiseerd kan worden.
door Selma Barnard
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Buurtkaderoverleg

SSR in de wijk

door Jiska van Lavieren
Op donderdag 27 oktober 2011 heeft het halfjaarlijkse Buurtkaderoverleg weer plaatsgevonden.
In dit openbare overleg worden zaken besproken tussen de wijkagenten van de binnenstad en
vertegenwoordigers uit de verschillende wijkorganisaties. Het overleg is echter toegankelijk voor
eenieder die geïnteresseerd is.
Zoals altijd was er een presentatie vanuit een organisatie die, op wat voor manier dan ook, betrokken is
bij de leefbaarheid in de stad. Dit keer betrof het een presentatie over het “Veiligheidshuis.” Het betreft
hier een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners gericht op
een integrale, probleemgerichte aanpak om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen.
In het Veiligheidshuis werken verschillende organisaties samen die bij veiligheid en handhaving
zijn betrokken en nu letterlijk onder één dak de werkzaamheden verrichten. Hierdoor vindt vrijwel
doorlopend informatie-uitwisseling plaats over zorg- en risicojongeren.
Het Veiligheidshuis is ontstaan uit de behoefte om succesvolle, bestaande samenwerkingsverbanden
te intensiveren. Dit wordt gedaan door de samenwerkende partijen fysiek onder één dak te brengen
en nieuwe initiatieven toe te voegen. Het Veiligheidshuis zorgt voor institutionalisering van de
samenwerking en een duidelijke regievoering op uitgezette trajecten. Meer informatie over dit initiatief
kunt u vinden op www.veiligheidshuis.nl.
Een mededeling vanuit de politie is dat de korpsen Politie Hollands-Midden en Haaglanden per 1 januari
zullen gaan fuseren. Dit in het kader van de op handen zijnde komst van de nationale politie. Hierbij
wordt het huidige bestel, bestaande uit 25 regio’s teruggebracht tot één nationaal politiebestel bestaande
uit 10 regio’s. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl.
Het blijkt dat er sprake is van een flinke toename van het aantal inbraken in de stad. Gold dat aanvankelijk
voornamelijk voor andere wijken, het laatste half jaar is ook bij ons in de wijk het aantal inbraken flink
toegenomen. De politie adviseert om ramen en dergelijke niet open te laten staan als u afwezig bent.
Tevens kunt u door het nemen van relatief simpele maatregelen als dievenklauwen en het geven van een
bewoonde indruk als u afwezig bent, het potentiele dieven zo moeilijk mogelijk te maken. Vaak gelden
ook hier de adagia “de gelegenheid maakt de dief” en “voorkomen is beter dan genezen”
Ten aanzien van de overlast in Het Plantsoen zal er nog een evaluatie volgen van de maatregelen die dit
voorjaar zijn genomen. Vooralsnog geldt nog steeds dat het belangrijk is om overlast zoveel mogelijk
te blijven melden.
Voor het overige is het gelukkig relatief rustig bij ons in de wijk en waren er geen overige mededelingen.
Het volgende overleg is gepland op donderdag 19 april 2012 in het politiebureau aan de Langegracht.
Het overleg start op 19:30 uur.
door François Karstens

SSR heeft weer een aantal drukke weken achter de rug. In augustus vond uiteraard weer de Leidse
introductieweek, de EL CID-week, plaats. Met weer een record aantal EL CID-deelnemers was het weer
een groot succes. Er werden weer vele verschillende activiteiten georganiseerd. Zo was er weer de jaarlijkse
infomarkt, waar eerstejaars informatie konden verkrijgen over alle studie- en studentenverenigingen.
Veel van deze eerstejaars kwamen ook een kijkje nemen bij SSR-Leiden. Ze konden hier genieten van
het terras buiten, de band ‘the Medics’, workshops en vele feesten. Aangezien de ijskraam vorig jaar
een groot succes was, stond deze er dit jaar weer. En ook dit jaar wilde iedereen heel graag een ijsje, en
kwamen er weer vele kinderen langs die ook graag een ijsje wilde hebben. Aan het einde van de EL CIDweek werd bekend gemaakt dat 175 eerstejaars zich bij SSR-Leiden hadden aangemeld.
Na een drukke, maar succesvolle EL CID-week achter de rug gehad te hebben, was het nog niet afgelopen.
We vertrokken met alle eerstejaars en vele ouderejaars op kamp naar Drenthe. Hier hadden wij een
mooie week vol met sport en spel. Veel activiteiten waren vooral gericht op het leren kennen van de
eerstejaars. Het was daarna al weer snel tijd voor een de rest van het jaar en de colleges begonnen al snel.
Door in de eerste maand nog veel activiteiten te organiseren voor eerstejaars leerden ze de vereniging
steeds sneller en beter kennen.
Maar lang bleef het niet rustig op het pand van SSR-Leiden. SSR bestond namelijk afgelopen jaar 110
jaar. Er vonden al veel activiteiten plaats in teken van het lustrum. Zo is het jaar begonnen met een borrel
om het jaar feestelijk in te luiden. De commissie heeft voor alle eerstejaars een ouderdag georganiseerd
en deze zomer zijn we met ongeveer 50 man op reis geweest naar Berlijn. Hier konden de leden genieten
van verschillende excursies, bijvoorbeeld het filmmuseum en een bierbrouwerij. De twee lustrumweken
waren een leuk einde hiervan. De week werd geopend met de inauguratie van de eerstejaars. 136
eerstejaars zijn op deze avond officieel lid geworden. Er heeft in die week een symposium over sociaal
en digitaal netwerken plaatsgevonden en op de laatste avond was de hele Garenmarkt afgehuurd. Hier
heeft de Hermes Houseband een spetterend optreden gegeven voor ongeveer 750 man.
Zoals jullie in het vorige stuk hebben kunnen lezen is het bestuur van SSR-leiden afgelopen september
weer gewisseld. Wij hopen met z’n zevenen er weer een mooi jaar van te maken en samen met de leden
van SSR weer een stap vooruit te zetten. Uiteraard willen we de goede relatie met de buurt behouden
en gaan we ons best doen om zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. Als u vragen heeft of
graag even kennis wil maken met het bestuur dan kunt u ons altijd bereiken op ons vaste nummer:
071-5120900 of u kunt mailen naar praeses@ssr-leiden.nl. U kunt uiteraard ook altijd langskomen voor
een kopje koffie op Hogewoerd 108.

v.l.n.r.: Richard, Pascalle, Noora, Jiska, Francesco, Robin en Simon
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Kunstroute 2011 in de wijk
Keramiekatelier Uit de Kunst
Korevaarstraat 30
Keramiek
www.atelieruitdekunst.nl

Tijdens een prachtig nazomers weekend op 24 en 25 september 2011, hielden tien buurtgenoten open
atelier, als onderdeel van de jaarlijkse Leidse Kunstroute.
Hieronder vindt u een beeldverslag van ‘onze’ kunstenaars en galeriehoudsters. Het is een impressie
van en voor buurtgenoten: gezichten en gevels…
Meer informatie van en over het werk vindt u op de diverse sites.
Tot slot: deze foto’s en de foto’s van de kunstenaars in de deelnemende galeries kunt u terug vinden op
onze website: www.hethoogstewoerd.nl .
Clara van den Bosch
Levendaal 195b
Gemengde technieken, grafiek, ruimtelijk
www.claravandenbosch.nl

Marijke Verhoef
Plantsoen 99a
Schilderen, grafiek
www. marijkeverhoef.nl

Martin Bergwerff
Hogewoerd 109
Schilder, fotograaf
www.martinbergwerff.nl

Lydia Mercedes Luyten
Gortestraat 15
Schilderen, gemengde technieken
www.atmarati.nl

First Floor Items & Thuis bij van Manen
Hogewoerd 6
Werk van diverse vormgevers,
keramiek en verschillende materialen
www.first-floor-items.com
www.vanmanenaantafel.nl

Het Plantsoentheater
Plantsoen 45
Theater, glaskunst, mode,
schilderen, fotografie,
ruimtelijk, tekst, illustratie,
animaties, collage (wat niet eigenlijk…)
www.plantsoentheater.nl

Sidac Studio
Hogewoerd 77
Schilderen, gemengde technieken
www.sidacstudio.nl
Galerie Cattani
Plantsoen 25
www.cattani.nl
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door Christine Postma
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Over de Buurt

Plantsoentheater haalt schrijftalent naar Leiden
Het Plantsoentheater (HPT) in Leiden betrekt regelmatig jong theater- en muziektalent bij haar
producties, dit keer het schrijftalent Jurre Bussemaker. Steeds vaker zijn de stukken van de Amsterdamse
Kleinkunstenaar en theatermaker Bussemaker (1980) te zien in de Amsterdamse theaters. Onlangs nog
reisde zijn stuk ‘POPSTER’, dat hij in samenwerking met theatergroep Fantasten maakte, mee met het
theaterfestival De Parade. Artistiek leider van het Plantsoentheater, Sheila Lever, besloot met hem haar
nieuwste stuk STUCWERK te schrijven, waarvan de voorstellingen in volle gang zijn.
‘De teksten van Jurre zijn helder en kenmerken zich door gebruik van humor en ironie. Die stijl past
bij Het Plantsoentheater. Wij proberen ons publiek altijd te boeien door in onze stukken te balanceren
tussen herkenbare ernst en luchtig theater. Die snaar weet Jurre heel goed te raken in STUCWERK’,
aldus Sheila Lever. ‘ Op een geestige maar pijnlijke manier laat hij het echtpaar Karel en Milou in het stuk
worstelen met de sluimerende taboes en misverstanden binnen hun huwelijk, tijdens een verbouwing
aan hun huis. De intieme huiskamer van het Plantsoentheater geeft het publiek het gevoel dat ze even
zit te gluren bij de buren.’
Voor de regie en de rol van Karel zijn eveneens uit Amsterdam afkomstige theatermakers naar Leiden
gehaald; Teuntje Klinkenberg ( schrijfster van het boek Methode Coué) en acteur Evert van der Meulen
(bekend uit de succesvolle TV serie Rozengeur&Wodka Lime).
STUCWERK is te zien van 3 november t/m 18 december. Wegens succes worden er 6 extra voorstellingen
gespeeld in januari 2012. ( 5,6,7,12,13,14, januari) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Sheila Lever. info@plantsoentheater.nl of 06 – 48 15 15 84. Voor reserveringen: www.plantsoentheater.nl
twitter: @Plantsoentheatr Linkedin: Plantsoentheater

Groene Kerst Project Gorte en Haverstraat
Tijdens de kunstzinnige Kerstbomentocht van Fields of Wonder zetten Leidse particulieren, bedrijven,
scholen en culturele instellingen hun deuren open. Op zo’n dertig plekken in de stad staan verrassende
(kunst)kerstbomen ontworpen door kunstenaar, vormgevers en buurtbewoners.
De buurtbewoners die op en rondom het pleintje van de Gorte en Haverstraat wonen doen dit jaar ook
met dit project mee. Op initiatief van buurbewoonster Elise Maldonado en onder kunstzinnige leiding
van Ben van Kempen wordt de prachtige oude plataan op het pleintje omgetoverd tot een creatieve
kerstboom. Vanaf 19 december is dit kunstproject door iedereen te bewonderen.
Op 21 december om 20.30 uur zal er ook een wandeltocht langs alle kerstbomen zijn. Het startpunt
hiervan is op de Hartebrug en deelname is gratis. Zie voor meer informatie: www.fieldsofwonder.nl

BLOEM WATERSPORT
EVINRUDE
INTERNATIONAL
JACHTLAKKEN
inruil – reparatie – financiering
winterservice en -stalling
Hoofddealer:
Rayondealer:

VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN
HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620
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Buurtfeuilleton
Ook in deze uitgave van onze geweldige buurtkrant
is er weer een markante buurtbewoner geïnterviewd.
Dit keer betrof het er echter niet één maar meerdere
buurtbewoners. Het zijn Piet Franzen en Coby van
Roijen van Studio Sidac op de Hogewoerd nr. 77. Al
17 jaar woont en werkt dit gezellige, praatgrage en
opgeruimde koppel met veel plezier in de buurt en zijn
betrokken bij de ontwikkeling en het verkrijgen van
naamsbekendheid van een groot aantal verschillende
kunstenaars. Hieronder vindt u een beknopte, en verre
van volledige, weergave van het geanimeerde gesprek
dat ik met hen heb gehad. In tegenstelling tot een
regulier interview heb ik nauwelijks een vraag hoeven
stellen. Het enthousiasme, de levendigheid en de trots
waarmee deze prachtige mensen over hun leven en
belevenissen praten ben ik niet vaak tegengekomen.
Hoe zijn jullie op de Hogewoerd terecht
gekomen?
17 jaar geleden zijn we hier terecht gekomen. Piet
woonde toen nog in Haarlem, waar hij werkte
als beeldend kunstenaar, en ik woonde in een
woongroep hier in Leiden. Daarvoor hadden we
een Latrelatie en het leek ons op dat moment een
goed idee om maar eens samen te gaan wonen.
Tot die tijd zat BAC pakkingen in het pand, maar
die moesten min of meer verhuizen door de
overlast die ze veroorzaakten als klein fabriekje
in de binnenstad. Zij zijn toen naar Alphen aan
den Rijn verhuisd en hebben wij het pand kunnen
kopen. Met de bedoeling om een galerij te openen.
Daar was de gemeente maar al te blij mee. In die
tijd waren er eigenlijk geen winkels meer aan het
begin van de Hogewoerd en was de straat aardig
aan het verloederen. We moeten zeggen dat je dat
ook wel aan het pand terug zag. Het was behoorlijk
uitgeleefd maar daar keken we gelijk doorheen.
Het voldeed echt perfect aan wat we in gedachten
hadden en van plan waren. We zijn gelijk begonnen
met slopen en verbouwen en binnen 4 maanden
was het gepiept. We zijn eerst samen met een
aannemer met het dak begonnen. Dit hebben
we helemaal vervangen en daarna hebben we
langzamerhand naar beneden toe gewerkt. Het was
wel zwaar. Piet hielp fanatiek mee en is in die tijd
12 kg afgevallen. Door zelf te slopen hebben we wel
bespaard. Niet verwonderlijk als je nagaat dat er in
totaal ruim 9 containers met vuil zijn weggehaald.

Natuurlijk waren deze veel te zwaar: dus iedere
keer als ze werden opgehaald hadden we bonje
met degene die ze kwam ophalen. Uiteindelijk is
het resultaat daar! Bij de opening op 1 mei 1995
hadden we ruim 100 m2 in de galerij om exposities
te houden. Sindsdien zijn we Sidac Studio.
Sidac is voor mij niet echt een bekend woord.
Waar staat het eigenlijk voor?
Piet hartelijk lachend: Sidac staat voor; Stichting
Informatieverstrekkend Dienstverlenend
Actiecentrum. Dit komt uit mijn begintijd als
beeldend kunstenaar. In die tijd deed ik in Haarlem
veel projecten op straat en om een verzekering
te krijgen en niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn
voor eventuele schade moest ik een alternatief
vinden als rechtspersoon. De stichting is eigenlijk
altijd gebleven en bestaat nu nog steeds. Dat
was trouwens een leuke tijd. Ik was de eerste die
optrad met een actiekist. Dat was een loodzwaar
en log ding dat ik met een oud trekkertje her en
der in de stad neerzette en waarin kunstenaars van
allerlei pluimage konden optreden. Zo hebben we
optredens van bandjes gehad, tentoonstellingen en
theatervoorstellingen. Helemaal geweldig.
En de studio? Hebben jullie veel exposities?
Vroeger hadden we het er maar druk mee. Tijdens
de opening hebben we een groots evenement
opgezet met een tentoonstelling van schetsen
aangevuld met een modeshow met modellen
en een 2-tal grote en opvallende auto’s. Beiden
ingepakt in een mooie bewerkte kanten hoes in
felle kleuren. Veel van het werk kwam toen van
jonge kunstenaars van de academie. Dat was
een groot succes. We organiseerden meestal 1x
in de 2 jaar een zomertentoonstelling met een
thema en tussendoor hadden we dan allerlei
tentoonstellingen van verschillende kunstenaars.
Met name deze zomertentoonstellingen hebben
ons veel naamsbekendheid gegeven. De eerste had
het thema 4x A4. De deelnemers kregen een 4-tal
lijsten opgestuurd en daar moesten ze dan een
kunstwerk mee maken. Geweldig wat daar allemaal
uit kwam. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld “Leids
Rijnwater” en “Rembrandt” geweest. Het thema
van vorig jaar was “Naar aanleiding van.” Hierbij
moesten de deelnemers een citaat kiezen waarbij
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het weekend bezocht kunnen worden, worden
geïnteresseerden gedwongen om tijdens deze
periode de studio te bezoeken. Iets wat veelvuldig
gebeurd. Bovendien is het in deze tijd waarin veel
kunstenaars een eigen website hebben met daarop
hun werk goed om regelmatig eens uit het atelier
te komen en hun werk live te tonen. Er zijn dan
ook verschillende kunstenaars die al meerdere
exposities hebben gehouden. Ook houden we nog
etalage tentoonstellingen.

ze gebonden waren aan een lijst waar ze iets mee
moesten doen. Uiteindelijk hebben we 180 lijsten
verstuurd waarvan we er uiteindelijk 170 hebben
tentoongesteld in 2 verschillende sessies. Ook daar
zijn weer de meest waanzinnige dingen uit voort
gekomen. Mensen die de lijsten sloopten en er dan
zelf iets anders van maakten en zelfs iemand die de
lijst had verbrand. Erg verassend en leuk.
Het organiseren van een dergelijk tentoonstelling
kost echter veel tijd en werk. Omdat we toch al
wat ouder worden doen we het tegenwoordig wat
rustiger aan. We organiseren in 2013 de volgende
zomertentoonstelling en daarna kijken we wel weer
verder. Eigenlijk zijn we geen echte galeriehouders
en om continu in de studio aanwezig te zijn als er
een expositie is, is best vermoeiend. Tegenwoordig
bieden we weekendtentoonstellingen aan. Een
kunstenaar kan dan de ruimte huren tijdens het
weekend en daar zijn werk tentoonstellen. Zij
hebben daarin alle vrijheid om te doen wat ze
willen. Binnen bepaalde grenzen dan. Deze formule
loopt verbazend goed. Omdat de exposities er
maar kortdurend zijn en omdat ze alleen in
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Hoe is het met het kunstenaarsmilieu in Leiden
gesteld?
Er zijn hier in de stad uiteraard legio kunstenaars
maar waar het aan ontbreekt is een goedkope
en geschikte expositieruimte. Voorheen had
het “Gemeenschap Beeldende Kunstenaars” een
geschikte ruimte op de Hooglandsekerkgracht
waar toen ook een kunstuitleen aan verbonden
was. Deze is echter opgeheven en helaas is er
niet echt een alternatief voor teruggekomen.
Tegenwoordig is er gelukkig wel “Galerie de Pieter”
aan de Breestraat in het voormalige postkantoor.
Maar dat is niet helemaal vergelijkbaar. Wel een
goed initiatief trouwens. Het probleem is dat er in
Leiden geen echt beleid is gericht op kunst. Dat is
er eigenlijk nooit echt geweest als je het vergelijkt
met andere steden, en dat zal er in deze tijden van
bezuinigingen ook wel niet gaan komen.
Hoe bevalt het wonen hier in de wijk?
Dat bevalt ons buitengewoon goed. We hebben
een prettig huis met een mooie expositieruimte en
Piet heeft zijn eigen atelier erachter waar hij nog
steeds veel tijd besteed. Verder is de Hogewoerd
natuurlijk enorm mooi opgeknapt in de loop van
de tijd en komen er gelukkig langzamerhand weer
steeds meer leuke winkeltjes in de straat terug.
Daarnaast is er natuurlijk het contact met de buurt.
Met de huizen naast ons is dat wat minder omdat
de appartementen daar verhuurd worden en er
veel verloop is, maar verder hebben we een goed
contact met de bijvoorbeeld de ondernemers bij
ons in de omgeving. Ook de markt hier in de stad
is geweldig. We gaan er al jaren iedere zaterdag
heen en drinken dan wat bij Einstein. We hebben
zelfs onze eigen marktvrienden die we daar al
jaren wekelijks spreken. Het gaat zelfs zover dat

we elkaar van tevoren moeten aangeven als we er
onverhoopt een zaterdag niet zijn.
Daarnaast vinden we het buurtkrantje altijd erg
leuk om te lezen. Er staan leuke verhalen in die
ons erg aanspreken. Het is een heerlijke buurt om
in te wonen.
Heeft u tot slot nog goede raad of leuke spreuk?
Piet: Koester je frustratie, het kan tot hele mooie
dingen leiden. Zo ben ik zelf dyslectisch en lees ik
daardoor wat moeizaam. Desondanks lees ik veel
en schrijf ik mijn eigen gedichten. Dat kost een
hoop moeite maar is het wel waard. Loop daarnaast
eens langs de studio als je in de buurt bent. Al heb
ik liever dat je even binnenkomt. Iedereen is altijd
van harte welkom.
Het artikel dat u gelezen heeft bevat slechts een
fractie van wat Coby en Piet me hebben verteld.
Helaas heb ik niet meer ruimte.
Nog de moeite van het vermelden waard is
dat Piet een actief beeldend kunstenaar is die
aanstaande januari zelf zal tentoonstellen in zijn
eigen studio. Daarnaast zullen zijn gedichten
volgend jaar a capella opgevoerd gaan worden en
wordt er mogelijk een cd’tje van gemaakt. Coby
is erg actief in het bestuur van Ars Naturalis als
penningmeester en zodoende betrokken bij de
organisatie van tentoonstellingen aldaar. Tevens
beheert zij de website van Studio Sidac (www.
Sidacstudio.nl). Er staat niet alleen beeldend werk
op van Piet maar ook een aantal gedichten, een link
naar zijn website, en informatie over aankomende
tentoonstellingen. Het is zeker de moeite waard
om er eens heen te surfen!
door François Karstens

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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Nieuwe bedrijven in de Wijk

UITNODIGING

Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel op 11 januari 2012
Het bestuur van de stichting Hogewoerd e.o. nodigt u hierbij van harte uit voor de Jaarvergadering
op woensdag 11 januari 2012. De vergadering vindt plaats in de gezellige benedenzaal van de
studentenvereniging SSR, Hogewoerd 108, 2311 HT te Leiden en begint om 20.30 uur. Zoals gebruikelijk
wordt de jaarvergadering afgesloten met de Nieuwjaarsborrel waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
In deze jaarvergadering zal de voorzitter, de heer Guido Priemus, eerst terugblikken op het jaar 2011;
het jaar waarin de stichting haar 20 jarig bestaansrecht heeft behaald. Naast de twee welbekende
buurtkranten en het zeer geslaagde buurtfeest waren er vele andere aangelegenheden die onze buurt
aangaan waar de voorzitter kort verslag van zal doen. Onze penningmeester, mevrouw Pien Hoes, zal
vervolgens ingaan op de jaarcijfers 2011 en een korte toelichting geven. Gevolgd door een vooruitblik
voor het komende jaar door de voorzitter. Onze wijkagent, de heer Willem van Vliet, is zoals altijd ook
aanwezig op de jaarvergadering evenals de heer Hans Hoppener van de milieudienst West-Holland. Voel
je vrij om in de rondvraag of tijdens deze vergadering je vragen aan hen te stellen. Indien er onderwerpen
zijn die u als buurtgenoot wilt bespreken of delen dan kunt u hiervoor ook een stuk inzenden naar
redactie@hethoogstewoerd.nl. Ik hoop u allen te mogen verwelkomen en in het bijzonder mevrouw
Jongejans die reeds jaren getrouw de jaarvergaderingen van het buurtcomité bezoekt.
Hieronder treft u de voorlopige agenda jaarvergadering 11 januari 2012 aan:
1.
Openingswoord voorzitter
2.
Ingekomen stukken en mededelingen
3.
Notulen jaarvergadering 5 januari 2011*
4.
Terugblik 2011
5.
Jaarcijfers 2011
6.
Vooruitblik 2012
7.
Rondvraag
8.
Slotwoord
De definitieve agenda wordt bij de jaarvergadering aan u uitgereikt. Indien buurtbewoners agendapunten
willen aandragen dient dat uiterlijk 1 week voor aanvang van de vergadering te geschieden. Het bestuur
beslist of de ingebrachte punten als agendapunt dan wel als ingekomen stuk zullen worden behandeld.
Wij hopen u allen in grote getale op 11 januari 2012 te verwelkomen. En om na de jaarvergadering met
elkaar onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar in te luiden!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.
* De notulen kunt u vinden op onze website www.hethoogstewoerd.nl

Pink Pepper

Het uithangbord met de vissende man, dat jarenlang het pand Hogewoerd 167 heeft gesierd is verdwenen.
En daarmee ook het reisbureau dat hier jarenlang was gevestigd. Vooral aan de binnenkant is er veel
veranderd. De ruimte is heel open gemaakt en licht geschilderd. Er staan grote tafels met vrolijke kleedjes
en fleurige stoelen. Aan de wanden hangen grote kleurenfoto’s met heel verschillende onderwerpen.
Pink Pepper is op deze plek neergestreken. Wat is Pink Pepper? Dat wordt
al spoedig duidelijk door de enthousiaste uitleg van Pauline Trooster, die
de Leidse vestiging beheert.
Pink Pepper is een landelijk evenementenbureau met vestigingen in veel
steden. En er komen er steeds meer bij!
Pink Pepper organiseert bedrijfs- & vrijetijdsuitjes en biedt voor elk wat
wils. Kinderen en volwassenen kunnen hier allemaal veel plezier beleven.
De nadruk ligt op dingen doen en creatief zijn. Van bonbons maken tot
Hogewoerd 167
klompen pimpen, of een stadswandeling maken, van alles is mogelijk.
2311
HL Leiden
Wilt u meer weten over dit vrolijke nieuwe bedrijf, dan is alle informatie
06-28789856
te vinden op www.pinkpepper.nl.
leiden@pinkpepper.nl

Poolcafé het Levendaal
Wij zijn Sarah Zandbergen en John Zandbergen, broer en
zus. Wij zijn sinds 1 maart de eigenaren van Poolcafé het
Levendaal. Hiervoor heeft Sarah met veel plezier bij Petit
Restaurant 5 mei gewerkt en John heeft bij snackbar de
Merenwijk gewerkt. Wij zijn opgegroeid in de horeca; onze
vader Coen Zandbergen zit in de speelautomaten en heeft
een aantal snackbars. Hierdoor hebben wij een passie voor
de horeca. We wilden eerst onze eigen snackbar beginnen,
maar toen kwam het poolcafé op ons pad en hebben we
gelijk ons best gedaan om dit te kunnen kopen, wat na
enkele gesprekken is gelukt. Sinds wij eigenaar zijn van het
Levendaal 152
poolcafe hebben we aantal veranderingen doorgevoerd: de
2311 JP Leiden
ramen zijn beletterd om meer op te vallen, wij hebben zes
071-5145635
televisieschermen opgehangen voor live sport, nieuwe lakens
op de tafels, dartbanen waar gratis gebruik van gemaakt mag worden, ook maken wij mini-snack’s en
tosti’s. Wij hebben sinds 1 november een nieuwe actie: elke dag gratis poolen van 14.00 uur tot 18.00 uur
(consumptie verplicht). Kom gerust een gezellig avondje poolen. We zijn elke dag open vanaf 14.00 uur!

Verhuisbericht

Plantsoen Eén gaat verhuizen
Het opvanghuis en begeleid wonenhuis Plantsoen
Eén van GGZ Rivierduinen gaat verhuizen. De
planning is dat eind januari de nieuwbouw wordt
betrokken aan de Diamantlaan in Leiden. Wat er
met het pand aan het Plantsoen gaat gebeuren, is
nog niet bekend.
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Advertentie

VOORDELIG SCHENKEN MET UW HART
Nederlanders zijn gulle gevers. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek Geven
in Nederland 2011 van de Vrije Universiteit. Volgens het tweejaarlijkse onderzoek
is in 2009 in totaal 4,7 miljard euro aan goede doelen uitgegeven. In veel gevallen
levert een gift aan het goede doel fiscaal voordeel op.
Geld schenken
Wilt u ook een goed doel steunen? Dat is niet alleen fijn voor de portemonnee van het
goede doel, maar ook voor de uwe! Als u het geld namelijk schenkt door middel van een
lijfrenteschenking kunt u zelf inkomstenbelasting besparen doordat de gift voor 100%
in aftrek kan worden gebracht.
U moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Eén van de eisen die wordt gesteld is dat de
schenking in een notariële akte wordt opgenomen. Voor het goede doel geldt dat deze
door de Belastingdienst moet zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In het ‘belastingplan 2012’ is opgenomen dat een lijfrenteschenking aan een “culturele
ANBI”een directe aftrekpost oplevert van maar liefst 150% van de gift.
Als u al een automatische incasso hebt lopen aan een goed doel is een lijfrenteschenking
het overwegen waard. Goede doelen nemen vaak de kosten voor de notariële akte van
lijfrente voor hun rekening. Voor het goede doel is het namelijk voordeliger hun giften
via een lijfrenteschenking te krijgen: zij zijn dan voor langere tijd verzekerd van een
zekere geldstroom.
Goed doel in testament
Laat uw hart ook na uw overlijden spreken door een goed doel op te nemen in uw
testament. Goede doelen betalen geen belasting over uw erfenis als zij als ‘goed doel’
door de Belastingdienst zijn erkend. U kunt zelf bepalen hoeveel u aan het goede doel
wilt nalaten.
Erkenning Belastingdienst
Wilt u weten of het goede doel dat u wilt steunen door de Belastingdienst is erkend? U
kunt op de websie van de Belastingdienst controleren of een goed doel is erkend met
het programma ‘anbi opzoeken’.
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

Wijken voor Kunst
Februari volgend jaar start in onze wijk het programma ‘Wijken voor Kunst’. Wijken voor kunst is een
meerjarig Leids kunst en cultuur programma en een initiatief van Fonds 1818 en het H.L.Druckerfonds.
Het programma heeft als doel om culturele initiatieven in Leidse wijken te ondersteunen. De werkwijze
is als volgt: een creatief verkenner gaat drie maanden lang op zoek naar de verhalen, informatie,
geschiedenis en kenmerken van de wijk. Aan de hand van de verzamelde informatie ontstaat er een
beeld van de wijk en wordt duidelijk waar behoefte aan bestaat. Al langer bestaande plannen kunnen een
steuntje in de rug krijgen of nieuwe initiatieven kunnen ontwikkeld worden. Voorbeelden van eerdere
creatieve verkenningen in de stad zijn te vinden op de site www.wijkenvoorkunstleiden.nl
Wijken voor Kunst werkt met zogenaamde districten. Voor het district Binnenstad Zuid heeft onze
buurtgenote en kunstenares Clara van den Bosch de opdracht van creatief verkenner gekregen. In dit
district, dat in totaal vier wijken kent, ligt onze wijk, ook wel Levendaal Oost genoemd. De andere drie
wijken zijn: Levendaal West, Pieterswijk en Academiewijk.
We zijn er heel blij mee dat onze wijk mee gaat doen aan Wijken voor Kunst en dat onze buurtgenote
Clara van den Bosch de opdracht van creatief verkenner heeft gekregen. Ook al moeten we haar aandacht
met drie andere wijken delen. Mocht je Clara nog niet kennen: zij is initiatiefneemster van het schilderij
‘Pluk de dag in het Plantsoen’, dat tot stand is gekomen tijdens de afgelopen buurtborrel.
In drie maanden gaat Clara verhalen, informatie, geschiedenis en kenmerken verzamelen. Ze komt graag
in contact met buurtbewoners die iets bijzonders te vertellen hebben over onze wijk, speciale plekjes
in de wijk willen laten zien of hun wensen voor de wijk willen uitspreken. Wil je hier aan meewerken,
neem dan contact op met Christine Postma van het buurtcomité (e-mail: redactie@hethoogstewoerd.
nl). Of kom naar de nieuwjaarsborrel van de buurt op woensdag 11 januari, aanvangstijd 20.30 uur, in
het gebouw van SSR, Hogewoerd 108.
Onze ambitie is om tijdens onze komende zomer-buurtborrel in het Plantsoen de uitkomst(en) van de
verkenning te presenteren.
door Christine Postma

Gedicht van Cornelis Zeshin van der Plas

Uit ‘Een verwarde geest uit Leiden; Draakje Ragebol’
HET PAALTJE

Er was een Leids paaltje dat stond midden op de weg
Een ieder die er langs wou die had nogal pech
De weg was er namelijk maar 1 meter breed
En dat klote klere paaltje trok aan als een magneet
Als je met je fiets er langs wou gaan
Kwam er van de andere kant ook net iemand aan
Een slag in je wiel, een tand door je lip
En die ene van de andere kant een gebroken rib
En dat rot paaltje stond daar maar te staan
Wist van de prins geen kwaad “ik heb niks gedaan”
Toen ben ik ‘gewoon overdag’ in een blauwe overal
Het paaltje uit gaan graven, die weg was veel te smal
terwijl ik aan het graven was kwam er iemand naar mij
‘Eindelijk eindelijk’, verzuchte de man is de straat paaltje vrij.
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Hospice Issoria
Sinds 16 mei 2003 is aan de Plantage Hospice Issoria gevestigd. Waarschijnlijk
zijn velen van u al vaak langs het statige monumentale pand op nummer vier
gelopen zonder dat u precies weet wat een hospice nu eigenlijk is of wat het
doel is van een hospice. Mogelijk heeft u wel een idee en kent u het als een
‘sterfhuis’ zoals het ook wel in de volksmond wordt genoemd. Een hospice
is echter heel veel meer dan “slechts” een sterfhuis. Het doel is om mensen
gedurende de laatste fase van hun leven een rustige en huiselijke omgeving
te bieden waarin zij afscheid kunnen nemen in een sfeer en op een manier
die bij hen past met alle zorg en aandacht die zij en hun naasten daarvoor
nodig hebben. Het accent ligt daarbij zoveel mogelijk op leven en een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven
De naam Issoria verwijst naar de Kleine Parelmoervlinder, een delicate en prachtige vlinder met een
mooie parelmoeren glans die in heel Europa voorkomt. Deze naam is niet zomaar gekozen: Een vlinder
die uit zijn cocon kruipt en naar het licht opstijgt wordt gezien als een symbool voor het sterven van
de mens. Een toepasselijke naam voor de pracht en vergankelijkheid van de mens en zijn eindige leven.
Van oorsprong is het concept afkomstig uit Groot Brittannië. Cicely Saunders stichtte in 1967 het
St. Christopher’s Hospice. Dit naar aanleiding van het lijden van terminale patiënten dat zij zag als
verpleegkundige bij gebrek aan goede palliatieve zorg. Ten tijde van het begin van de AIDS-epidemie
nam het concept een enorme vlucht en ontstond er steeds meer de behoefte aan een plek waar terminale
patiënten in een huiselijke sfeer verpleegd en begeleid konden worden. De sociale omgeving van deze
specifieke patiëntengroep bestond vaak uit vriendengroepen en niet zozeer uit de klassieke familierelaties.
De zorg binnen een hospice sloot heel nauw aan bij de behoefte die er toen ontstond en is sindsdien
verder ontwikkeld. Het concept heeft het denken over de begeleiding aan het einde van het leven enorm
veranderd. Er is meer aandacht gekomen voor het idee dat de dood een onderdeel is van het leven. Naast
kwaliteit van leven is ook kwaliteit van sterven erg belangrijk. Sindsdien is stervensbegeleiding veel
bekender geworden en is het onderwerp beter bespreekbaar geworden.
Het concept van een hospice is ongeveer 20 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. De eerste werd
geopend in Nieuwkoop en sindsdien zijn er velen bijgekomen. Hospice Issoria is een particulier initiatief
dat ondergebracht is in een stichting. Financiering vindt gedeeltelijk plaats uit subsidies, maar de
exploitatie leunt voor een groot deel op giften en op vrijwilligerswerk. De particuliere kosten voor het
verblijf in een hospice worden via de ziektekostenverzekeringen en AWBZ (gedeeltelijk) vergoed. Een
aparte “Stichting Vrienden van Issoria” zorgt voor de fondsenwerving. Het pand wordt gehuurd van
Verbum Dei, voorheen een Franciscaner leefgemeenschap die zich veel bezighield met welzijnswerk.
Zij bezitten een 2e pand aan de plantage 16 waarin Exodus is gevestigd. Exodus is een organisatie die
ex-gedetineerden begeleidt met hun terugkeer in de maatschappij. Achter hun pand bevindt zich een
kapel die door Issoria gebruikt wordt om herdenkingsdiensten te houden voor de naasten van overleden
bewoners van de hospice.

deze arts kan zo nodig de eigen huisarts adviseren. Op deze manier wordt er continue een passende
individuele zorg verleend waarin naast de aandacht voor de gast/bewoner ook veel aandacht is voor de
naasten. De zorg wordt als het ware overgenomen, waardoor er ruimte komt voor hen om weer gewoon
partner, kind of familielid te zijn zonder dat zij al hun aandacht hoeven te richten op de zorg voor hun
geliefde of naaste.
Een belangrijke steunpilaar voor Issoria is het werk dat wordt gedaan door de vrijwilligers. Zonder hen
zou de begeleiding van de gasten niet mogelijk zijn. Momenteel bestaat de vrijwilligerspoule uit ongeveer
100 mensen van allerlei pluimage, leeftijd en achtergrond. Zij zijn onderverdeeld in verschillende groepen
met een specifieke taak en op die manier verantwoordelijk voor een groot deel van de dagelijkse gang
van zaken. Zij dragen niet alleen zorg voor bijvoorbeeld de boodschappen of het koken van de maaltijden
maar zijn met name ontzettend belangrijk voor de sfeer binnen het huis. Daarnaast zijn zij te allen tijde
beschikbaar als aanspreekpunt voor de gast en de naasten. Ook zorgen zij dat er aan specifieke wensen
van gasten tegemoet kan worden gekomen. Dit kunnen specifieke maaltijden zijn, maar ook een kleine
uitstap naar bijvoorbeeld het park of naar het café. De toewijding en betrokkenheid van de vrijwilligers
blijkt onder andere uit het lage verloop binnen de groep. Normaal gesproken start er ieder jaar een
nieuwe groep, echter, de afgelopen 2 jaar is dit niet nodig geweest. Er is zelfs een wachtlijst ontstaan
van mensen die hebben aangegeven werk binnen de hospice te willen doen. Momenteel is er vooral
behoefte aan klusjesmannen of -vrouwen die willen zorgen voor klein onderhoud in en aan het pand.
In de jaren dat de hospice nu open is, is ook het functieprofiel van Issoria uitgebreid. Sinds 2004
wordt actief rouwondersteuning aangeboden en sinds 2008 wordt er ook ondersteuning geboden
aan mensen die in hun eigen huis willen sterven. Issoria biedt niet zelf zorg, maar adviseert, helpt
de zorg coördineren, is 24 uur bereikbaar voor vragen of een luisterend oor. Tevens heeft Issoria een
consultfunctie voor verpleeg-/verzorgingshuizen en worden er soms werkbezoeken afgelegd. De hospice
heeft zich steeds meer ontwikkeld als een kenniscentrum dat, naast het geven van cursussen bezig is met
de verdere verbreiding en ontwikkeling van de palliatieve zorg. Hospice Issoria en zijn medewerkers is
hiermee een waardevol en belangrijk instituut geworden in de laatste fase van het leven van terminale
patiënte en hun geliefden. Als buurt mogen we er trots op zijn dat Hospice Issoria zich hier gevestigd
heeft. Het pad naar de dood is er niet alleen één van rouw, kommer en kwel. Het kan mensen ook dichter
tot elkaar brengen, en groei en verdieping geven. De dood hoort per slot van rekening bij het leven.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, of als u zich wil aanmelden als vrijwilliger,
kijk dan ook eens op de website www.issoria.nl voor meer informatie.
door François Karstens

Issoria beschikt over vijf gastenkamers waar mensen gedurende de laatste periode van hun leven kunnen
verblijven. De gasten staan bij Issoria centraal. Er zijn weinig regels en gewoonten, de gast kan zijn
verblijf inrichten naar eigen behoefte. De dagelijkse begeleiding is in handen van vrijwilligers en wordt
ondersteund door drie professionele, parttime, coördinatoren en een vast team verpleegkundigen. Deze
verpleegkundigen komen vanuit een grote thuiszorgorganisatie, waar ze op de loonlijst staan. Zij zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. De overige medische zorg wordt verleend door de
eigen huisarts. Er is ook een huisarts die gespecialiseerd is in palliatieve zorg verbonden aan Issoria;
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Column

door Roy Klopper

SERVIES EN BESTEK
Hogewoerd 8 / 2311 HM Leiden
T 071-5139666 / F 071-5139111
www.vanmanenaantafel.nl

VAN MANEN AAN TAFEL

Sint Jorissteeg 4
2311 JA Leiden

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

www.boboudshoorn.nl
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

Hogewoerd 177
2311 HL Leiden
www.lunsingh.nl

Telefoon (071) 514 58 26
Fax (071) 523 73 20
E-mail info@lunsigh.nl

Troeteltuig
De gemeente Leiden heeft vergevorderde plannen
om langs de singels één groot, aaneengesloten
stadspark aan te leggen. Een kilometerslange
groenstrook waarop wij stadse bleekneusjes
kunnen zonnen, picknicken, voetballen en
wandelen. Zo op het eerste oog een prachtig idee.
Doch niet iedereen zal even blij zijn met een stuk
stadsgroen voor de deur. Vraag dat maar aan de
bewoners van het Plantsoen die de nu al twee
zomers lang elke droge avond en nacht worden
geconfronteerd met plukjes luidruchtige jongeren
in hun voorheen zo rustige, gemeenschappelijke
‘voortuin’. Teneinde het naderende onheil af
te wenden, verwijderde de gemeente afgelopen
voorjaar de voor hangjongeren zo uitnodigende
picknickbankjes. Bij voorbaat al een heilloze
poging. Over gewone bankjes, op het gras en zelfs
op scooters is het ook prima hangen. En dus trok
het pikdonkere Plantsoen ook afgelopen maanden
weer vrijwel dagelijks een hoeveelheid jongeren
die elke buurtwerker in de stad groen van jaloezie
doet kleuren.
In de zomereditie van deze onvolprezen buurtkrant
ontspon zich al een discussie tussen voor- en
tegenstanders van harde maatregelen tegen de
samenklonterende stadsjeugd. Omwonenden
repten zelfs van een door de politie te handhaven
samenscholingsverbod. Een paardenmiddel dat
elders in de wijk de nodige wenkbrauwen deed
fronzen. Als het omstreden verbod op loslopende
honden al niet te handhaven blijkt, hoe moet dat
dan met niet-begeleide pubers?

Toch is enig begrip voor onze wijkgenoten
aan het Plantsoen op zijn plaats. Wie op een
zwoele zomernacht, met of zonder vergezellende
viervoeter, een rondje park doet, struikelt over
de fietsen, brommers of uitgelaten jongeren
en komt thuis met van de housebeats tuitende
oren . Je zult er met je ramen open tegenover
slapen. Komt bij dat de jeugdige recreanten dag
in dag uit een onvoorstelbare troep achterlaten.
Én dat onverlaten afgelopen zomer , zij het zéér
sporadisch, vernielingen aanrichtten aan pas
aangeplante boompjes en parkmeubilair.
Hoe vervelend ook, dergelijke overlast rechtvaardigt
natuurlijk geen samenscholingsverbod in nota
bene een stadspark. Wat wel kan helpen, is
‘polderen in het Plantsoen’. Gewoon rechtstreeks
op de man af vragen of het wellicht iets minder kan
met de herrie. De rondhangende jeugd heeft er ook
afgelopen maanden verscheidene malen blijk van
gegeven absoluut voor rede vatbaar te zijn. Het
betreft een categorie met twee woorden sprekende
hangjongeren die vriendelijk goedenavond zegt
en de fiets zonder onvertogen woorden van het
wandelpad haalt als dat wordt gevraagd . Wie de
laatste maanden in het Leidsch Dagblad leest over
huiveringwekkende bedreigingen en intimidaties
in stadsparken van de Merenwijk en elders, moet
er niet aan denken dat de gemeente haar plannen
voor dat aaneen rijgen van al het stadsgroen
doorzet. Laten wij ons eigen ‘troeteltuig’ in het
keurig afgebakende Plantsoen koesteren.

Behandeling volgens afspraak
Drs. M.N.J. Moens
dierenarts
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Structuurvisie 2025 – verkeer
De structuurvisie begint al voor de inleiding met: “Het programma Binnenstad heeft tot doel meer
bezoekers naar de binnenstad van Leiden te trekken, meer bestedingen te genereren en een hogere
waardering voor het aanbod van de binnenstad te krijgen. De doelen van het programma zijn daarmee
in hoofdlijn economisch van aard,” en zal, als deze opzet slaagt, een boel verkeer teweegbrengen.
Even verder, blz. 20, wordt gezegd: “De inrichting van (verharde) openbare ruimte is van grote invloed
op de beleving van de kwaliteit van de historische stad.” En: “De negatieve uitstraling van het gebruik
door auto’s en OV moet zo veel mogelijk worden teruggedrongen. Verblijfskwaliteit moet voorrang
krijgen boven de gebruikskwaliteit van de doorgaande verkeersstromen.”
Over het gebied Levendaal Oost wordt, blz. 80 geschreven: “Locatie Levendaal-Oost is op een aantal
plaatsen aangetast door grotere 20e-eeuwse gebouwen, met name langs de Sint Jorissteeg. De historische
structuur is echter nog grotendeels intact en de wijk ligt in de conserverende stad. De historische
structuur is dus uitgangspunt voor ontwikkelingen.”
De Hogewoerd (de Rijndijk) en het parallelle Levendaal hebben gezorgd voor lange gesloten wanden in
de oost-westrichting. Het kaarsrechte Levendaal kan zich als groene stadsruimte en als centrum van
de wijk gaan profileren. De groene singelrand wijk sterkt af van de wijkstructuur. Statige 19e-eeuwse
herenhuizen met groene parkgerichte voortuinen scheiden het Plantsoen van de rest van de wijk. De
bebouwing, het groen, het water en de overkant vormen een prachtige eenheid. Samen met het groene
Levendaal trekken twee autoluwe dwarsstraten de kwaliteit van het Plantsoen de wijk in.
De bebouwing is over het algemeen dicht en kleinschalig, met uitzondering van een voormalig
fabriekcomplex in het hart van het Levendaal/Hogewoerd. Ten zuiden van het Levendaal bevindt zich
een besloten woongebied met een opvallend kleine korrel. De parkhuizen hebben een grotere korrel en
hoogte waardoor er een sterk schaalcontrast is met de kleine historische wevershuisjes er pal achter.”
En dat klinkt allemaal heel veelbelovend. Maar over de parkeergarage die onder de Garenmarkt gaat
komen staat, blz. 95, in de visie: “Projectontwikkeling: De Garenmarkt is het belangrijkste bronpunt voor
automobilisten aan de zuidkant van de binnenstad. Het omvat de herontwikkeling van het Hoogvlietblok
tot een binnenstadsblok en de ontwikkeling van de Garenmarkt tot een binnenstadsplein met daaronder
een grote parkeergarage.” En de grote vraag is natuurlijk hoe de automobilisten dit ‘bronpunt’ gaan
bereiken en verlaten zonder het bovenstaande geweld aan te doen.
Naar aanleiding van een ander onderdeel van de structuurvisie schreven wij eerder deze maand aan Het
College van burgemeester en wethouders:
Geacht College, schrijft op bladzijde 96, 06 Garenmarkt: “De kern van het programma is een grote
ondergrondse parkeergarage, die in combinatie met de bestaande Hoogvlietparkeergarage leidt tot een
bronpunt met bijna 1000 parkeerplaatsen. De Garenmarkt moet een aantrekkelijk plein worden voor de
binnenstad waar evenementen kunnen plaatsvinden. De bestaande supermarkten in het Hoogvlietblok
aan de zuidwand van de Garenmarkt met de kleine winkeltjes erbij zijn een goede programmatische
aanvulling op dit bronpunt.”
Het buurtcomite Hogewoerd e.o. vraagt graag uw aandacht voor het volgende:
- De huidige situatie rond de Hoogvlietgarage en de Garenmarkt is met name op zaterdag nu al zorgelijk.
De combinatie van: doorgaande bevoorrading van de winkel met grote vrachtauto’s, het busverkeer met
zijn omliggende haltes op merkwaardige plaatsen, het drukke ‘parkeerverkeer’, ingaand en uitkomend,
en veel stoplichten op korte afstand van elkaar, belemmert danig het normale locale verkeer en tast de
woonfunctie in Levendaal oost aan.
Daarbij krijgt het op het Levendaal linksaf naar de Geregracht gaande verkeer zolang rood licht te
verwerken dat menigeen denkt dat de verkeerslichten defect zijn en maar door rood rijdt. Dit leidt met
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enige regelmaat tot ongewenste situaties.
- Het is daarom van groot belang dat de plaatsing van in- en uitritten ten behoeve van de voorgenomen
parkeergarage op de Garenmarkt zodanig is dat het autoverkeer op en rond het Levendaal niet
noemenswaard toeneemt of gehinderd wordt door het gebruik van die in- en uitritten.
Wij zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Uiteraard zullen daarbij suggesties, opmerkingen,
ideeën enzo van u allen meer dan welkom zijn.
door Rob Erdbrink

Bestemmingsplan Hogewoerd e.o. 2011
Nieuwe regels voor een deel van de buurt

Ietwat kort door de bocht zou je kunnen zeggen
dat een bestemmingsplan de door de gemeente
gewenste beperkingen betreffende het gebruik etc.
van onze panden regelt. Op de openingspagina
van de website van de gemeente is, na het
intikken van: ‘bestemmingsplan hogewoerd eo’
in het zoekkader in de rode balk bovenaan, de
publicatie te vinden over het voorontwerp van
dit nieuwe bestemmingsplan in wording. U vind
daar onder andere de mogelijkheid om door te
klikken naar drie verschillende pdf-bestanden. (1.
Hogewoerd_e.o.vobpdef.pdf, 2. BP_Hogewoerd_
eo-A1_2011-06-20__1_vobpdef.pdf 3. BP_
Hogewoerd_eo-A1_2011-06-20__2_vobpdef.
pdf) De eerste link is de tekst van het geheel en
de tweede een kaart met daarop aangegeven,
met verschillende kleuren, de voorgenomen
bestemmingen. De derde is ook een kaart, maar
lijkt meer voor deskundigen. Het gebied waarvoor
het plan gaat gelden wordt begrensd door de
Rijn, de Veerstraat, de 4e Binnenvestgracht, de
noordkant van het Levendaal, de Geregracht, de
Korevaarstraat en het Gangetje. Dit is ook goed te
zien op de tweede link.
Het plan heeft nu het inspraakgedeelte van de
voorontwerpfase doorlopen. Het college van
burgemeester en wethouders buigt zich thans over
de tot 13 september jl. binnengekomen reacties. De
datum van de volgende stap, de terinzagelegging
van het ontwerp bestemmingsplan na goedkeuring
door de gemeenteraad, is nog niet bekend. Daarna
zijn er nog meer beroepsmogelijkheden. De hele
procedure is te vinden in de bewonersbrief 2011160 van 16 augustus jl. Helaas kan de digitale
gemeente juist deze brief niet op zijn website
tonen. Ik kan u op verzoek een scan sturen, via
redactie@hethoogstewoerd.nl

De gemeente schrijft: “Het bestemmingsplan is
primair gericht op conservering van dit deel van
de binnenstad. Nieuwe ontwikkelingen worden
in principe niet meegenomen, tenzij deze tijdens
het opstellen van voorliggend bestemmingsplan in
procedure waren of deze reeds hebben doorlopen,”
maar dat neemt niet weg dat er hier en daar toch
wel een addertje onder het gras kan zitten. Het zou
bijvoorbeeld kunnen dat de aard van het huidige
gebruik van een pand bij de schrijvers van het plan
niet bekend is, laat staan een door u voorgenomen
ander gebruik in de toekomst, al dan niet met een
bijpassende verbouwing.
Om later verassingen te voorkomen raad ik u
aan de moeite te nemen het geheel eens goed
te bekijken en vooral ook te kijken naar de
kleurenkaart met de voorgenomen bestemmingen
zoals boven aangegeven. Als later het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage ligt en u vragen heeft,
zullen helaas de moeilijk zichtbare symbolen op
de kaart op uw scherm wel een bezoek aan het
stadhuis nodig maken. Sterkte!
door Rob Erdbrink
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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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Krantenartikelen over de Wijk
Leidsch Dagblad 17/09/2011

Spinnen op de Hogewoerd

door Sabine van den Berg
LEIDEN – Dr. Gillian Vogelsang-Eastwood (54)
uit Leiderdorp is textiel- en kostuumhistorica en
directeur van het Textile Research Centre op de
Hogewoerd. Nu is daar in de galerie, met hulp van
Fonds 1818, een gloednieuwe tentoonstelling over
handspinnen te zien, getiteld: ‘Voor de draad ermee!’
Hierin mogen bezoekers zelf aan het grote spinnewiel
gaan zitten dat handgemaakt is en precies lijkt op
die welke op één van de schilderijen uit de Lakenhal
Het spinnen, het scheren van de kettingen het weven
van Isaac van Swanenburgh (ca. 1650), is afgebeeld.
Gillian Vogelsang: “De hele tentoonstelling is
interactief. En dan bedoel ik niet dat er een paar
computers staan waarop je wat knoppen mag
indrukken. We hebben katoen en wol, maar ook
yakvacht of kameelharen, dus meer exotische,
onbekende vezels die je mag aanraken en tot een
draad mag spinnen.”
Vogelsang is zelf gespecialiseerd in stoffen uit het
Midden-Oosten. Ze heeft zich jarenlang in het
spinnen geoefend en geeft er zelfs les in. Ze noemt
‘Voor de draad ermee!’ geschikt voor jong en oud.
De directeur: “een meisje van drie jaar oud zat hier
onlangs heerlijk op de grond te spelen met echte
wol. Dat is toch geweldig?! Veel kinderen weten
tegenwoordig niet eens meer waar producten nou
vandaan komen. Ze denken misschien dat melk
uit de supermarkt komt en niet van de koe. En hoe
wollen draden tot een stof geweven worden, is ook
nauwelijks bekend. Ik heb zelf zo enorm veel geleerd
van het maken en inrichten van de tentoonstelling.
Het is mijn vak, dus als ik er veel van heb opgestoken
zullen bezoekers zich helemaal moeten kunnen
verwonderen.”
Het Textile Research Centre is een onafhankelijk
instituut dat is opgericht in 1991. Het verzamelt
kleding en textiel vanuit de hele wereld. Voor deze
expositie is een samenwerkingsverband aangegaan
met het Rijksmuseum van Oudheden waardoor een
Trojaanse spinsteen van 3000 jaar oud te bezichtigen
is. Gillian Vogelsang: “Daarnaast werkten we samen
met de gemeente Leiden. Voorwerpen uit haar
archeologisch depot laten zien hoe Leidenaren
al begonnen met spinnen voor de lakenindustrie
opbloeide. Moderne werktuigen, etnologische
spintollen en antieke spinnewielen laten hier het
hele spinproces voorbijtrekken; van de preparatie
van ruwe vezels en diverse spintechnieken tot het
resultaat: de gesponnen draad.”
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Leidsch Dagblad 21/10/2011

Geen gratis gele zakken meer

door Aad Rietveld
LEIDEN- De gemeente Leiden zal niet opnieuw gele,
meeuwbestendige vuilniszakken inkopen.
Zowel dit jaar als vorig jaar kocht de gemeente
een grote voorraad stevige gele vuilniszakken, die
bewoners van de binnenstad gratis konden ophalen
bij een aantal supermarkten. Uit de antwoorden op
schriftelijke vragen van PvdA en CDA blijkt, dat dat
niet weer zal gebeuren.
“De gemeente koopt geen zakken meer in, maar
laat dit over aan de supermarkten”, schrijven
burgemeester en wethouders. Wij hebben verder
geen invloed op de termijn waarop de zakken in de
winkels zullen liggen.”
Leiden zal hooguit nog reclame maken voor de
zakken. De gemeente wil graag dat bewoners van
de binnenstad de gele vuilniszakken gebruiken,
omdat meeuwen die niet open kunnen scheuren en
leeg kunnen halen.Met de inkoopmanager van één
van de supermarkten in het centrum is afgesproken,
dat hij offertes gaat opvragen bij leveranciers van de
gele zakken.
Leidsch Dagblad 21/10/2011

Inbreker gepakt op de Hogewoerd

Een 18-jarige Leidenaar is in de nacht van woensdag
op donderdag aangehouden voor een poging om in
te breken in een winkel aan de Hogewoerd in Leiden.
Daar zagen agenten één man die hard wegrende. Ze
vonden hem terug in de Vestestraat. De winkel heeft
braakschade opgelopen tijdens de inbraakpoging.

Leidsch Dagblad 29/11/2011

Een steeg zo breed

Door dr. Tanneke Schoonheim
De Watersteeg is een van de minst op een steeg
lijkende stegen van Leiden. Met zijn lengte van nog
geen vijftig meter steekt hij weliswaar nog niet zo
heel veel af bij andere Leidse stegen, maar met zijn
maximale breedte van twaalf meter doet hij dat des te
meer. De meeste stegen in Leiden halen immers nog
niet de helft daarvan, en sommige zijn zelfs zo smal
dat je niet al te brede schouders moet hebben om er
doorheen te kunnen lopen.
De Watersteeg ligt in het verlengde van de Hooigracht
en loopt vanaf het hoekje van de Hooigracht en
de Nieuwe Rijn, dat door de negentiende-eeuwse
dichter-dominee Piet Paaltjes in een gedicht beroemd
werd gemaakt, over de Gansoordbrug tot aan de
Hogewoerd. Vanaf de Hogewoerd gaat hij verder als
Sint Jorissteeg.
De naam Watersteeg hangt uiteraard samen met het
water van de Nieuwe Rijn. Dat water heeft in het
verleden altijd een belangrijke functie gehad, voor het
transport van goederen, het blussen van branden en
nog veel meer.
Omdat Leiden, ondanks een aantal stadsuitbreidingen,
door de eeuwen heen altijd heeft geworsteld met een
chronisch tekort aan ruimte, raakte de binnenstad
in de loop van de tijd steeds dichter bebouwd, ook
langs de Nieuwe Rijn. Om toegang tot het water

te houden, werden tussen sommige huizen smalle
doorgangen opengelaten die naar het water leidden.
Deze doorgangen werden waterstegen genoemd.
Leiden kende een aantal van deze waterstegen, die
allemaal uitkwamen op de Nieuwe Rijn, bijvoorbeeld
de huidige Kabeljauwsteeg, die tussen de Breestraat
en de Boommarkt ligt. Ook aan het begin van de
Apothekersdijk is nog het restant van een watersteeg
te vinden. Het is de voormalige Jan Bannensteeg,
die naast de Bonbonnerie op de Apothekersdijk
uitkomt. Dit steegje begon oorspronkelijk naast
Haarlemmerstraat 9, maar is inmiddels aan die kant
van de straat opgeslokt door het winkelpand van
Prénatal. Aan de kant van de Apothekersdijk bestaat
het nog wel, al is het nu afgesloten. Hier kun je nog
goed zien hoe smal deze watersteegjes oorspronkelijk
moeten zijn geweest.
Maar hoe komt de huidige Watersteeg in Leiden dan
zo breed? Het antwoord ligt in de jaren zeventig van
de vorige eeuw. Leiden moest worden opgestuwd in de
vaart der volkeren en daarvoor was een echte cityring
nodig. Om de Hooigracht hierin op te nemen, werd
in de bebouwing langs de Nieuwe Rijn een doorbraak
gemaakt ter hoogte van de Watersteeg en de Sint
Jorissteeg. Vier huizen aan de Hogewoerd sneuvelden
om ruim baan te maken voor de auto’s. Ze kreeg de
Watersteeg zijn breedte en spring je op de Hogewoerd
door het oversteken van de Watersteeg van nummer
20 naar nummer 30.

Vogelsang heeft veel tijd in deze expositie gestoken:
“Een goeie tentoonstelling vraagt veel voorbereiding.
Maar als ik zo’n peuter met wat wol op de grond zie
spelen, weet ik waarvoor we dit doen.”
‘Voor de draad ermee!’ is tot en met woensdag 21
december te bezichtigen in de TRC Gallery, Hogewoerd
164, Leiden.
Openingstijden:
ma t/m wo: 10.00-16.00 uur, do en vrij: op afspraak.
Elke woensdagmiddag is er een rondleiding tussen
14.00 en 15.00 uur eventueel gevolgd door een uur
oefenen in het spinnen.
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Advertentie

Café Odessa wenst alle
buren en buurtbewoners
feestelijke feestdagen en het
allerbeste voor 2012

Vereniging Het Plantsoen

Stukken uit de nieuwsbrief van november 2011
Vijver. Op maandag 17 oktober 2011 heeft er overleg
plaatsgevonden tussen een aantal bestuursleden
van de vereniging en vertegenwoordigers van de
gemeente. Aan de orde kwamen onder meer de vijver
en andere groenzaken. Op 25 november is door de
commissie omgevingskwaliteit vergaderd over de
invulling en verdeling van de zgn. Nuongelden.
Hiervoor is steeds beloofd dat een deel van
deze gelden zal worden gereserveerd voor het
vijverproject. Wij hebben nogmaals aangedrongen
bij de leider van het Singelparkenproject, de
heer Marcel Belt om ons initiatief warm aan te
bevelen bij wethouder Frank de Wit en de overige
wethouders en raadsleden. Op 1 december heeft
vervolgens tijdens een Raadsvergadering de
definitieve besluitvorming plaatsgevonden.

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 19 januari 2012 vindt de Algemene
Ledenvergadering plaats, locatie Wijnkoperij
Bloem op het Levendaal.
Per 19 januari 2012 zal Nico van der Perk zijn
bestuursfunctie neerleggen. Tevens zal Renee van
Riessen haar functie als secretaris neerleggen.
Zij zal in het bestuur zitting blijven nemen als
bestuurslid belast met het vijverproject.
Kandidaten voor de functie van secretaris en/of
lid kunnen zich tot aan de ALV aanmelden via de
website.

Glazen Huis 2011 in Leiden: 18 t/m 24 december
3FM Serious Request is een jaarlijkse geldinzamelingsactie voor het Rode Kruis. Hierbij worden DJ’s
van radiozender 3FM 6 dagen lang zonder eten in Het Glazen Huis opgesloten. Tegen betaling zullen
de DJ’s dan verzoeknummers draaien. Buiten de DJ’s zijn er altijd bekende Nederlanders te gast in Het
Glazen Huis die op deze manier hun steentje bij willen dragen aan dit goede doel. Rond Het Glazen Huis
is het altijd een drukte van belang en gaat het er erg gezellig aan toe door allerlei aanvullende optredens
van verenigingen en bedrijven.
Elk jaar doet Het Glazen Huis een andere stad aan en in 2011 komt Serious Request naar Leiden toe! Dit
evenement zal op de Beestenmarkt en de aangrenzende Turfmarkt plaatsvinden. Het is de bedoeling dat
het op een ponton in het water komt te liggen. Deze locatie is gekozen omdat het een centraal gelegen
plein is en er rondom veel horeca aanwezig is. Het is een groot plein dus er is genoeg ruimte voor de
duizenden Serious Request bezoekers die op het evenement in Leiden af zullen komen. Het Glazen Huis
Leiden is derhalve voor een groot publiek gemakkelijker bereikbaar.
Zondagavond 18 december rond 21.00 uur sluit de deur van Het Glazen Huis achter Gerard, Coen en
Timur. Dat is het startsignaal voor een week lang 3FM Serious Request.
Lees meer over 3FM Serious Request op www.leiden-info.com
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Welles en Nietes willen een cadeautje
Jullie weten vast nog wel dat onze twee poezen, Welles en Nietes heel vaak liggen te slapen in de kamer
van hun huis aan het Plantsoen, vooral ’s middags als het lekker rustig is in huis. Welles vindt slapen
heel erg fijn en Nietes heeft altijd plannetjes om leuke dingen te doen.
Vandaag is alles anders dan anders. De poezen zijn er allebei niet. De kamer is helemaal leeg en er is
geen poes te zien of te horen. Waar zijn ze dan wel. Op zolder misschien? Nee ook daar zijn ze niet.
Buiten? Ja daar zijn ze. Het is ze weer eens gelukt om te ontsnappen. Maar wat zijn ze eigenlijk aan het
doen? Ze zitten een paar huizen verder met hun neus tegen het raam gedrukt naar binnen te kijken.
De vensterbank is nogal smal en iedere keer vallen ze er bijna af.
Dan klimmen ze gauw weer terug op hun plekje en duwen hun poezenneusjes weer tegen het raam.
“Dat wil ik ook,”’ zegt Nietes tegen Welles. “Moet je zien hoe geweldig dat is. Kijk nu rekt hij zich helemaal
uit en slaat zijn nagels zo hoog mogelijk tegen die paal aan.”
“Oh, kijk,” roept Welles enthousiast, “nu springt hij op dat plankje en weer op de grond en nu gaat hij
alweer lekker met zijn nageltjes aan dat touw hangen.”
“Dat willen wij ook,” roepen ze tegen elkaar. Tja, wat willen ze eigenlijk die twee eigenwijze katten?
Daarvoor moet ik zelf ook even naar binnen kijken, want ik heb geen idee waar het over gaat. Ach, ik
zie het al. De poes van de buren heeft een krabpaal. Een gek gevaarte met plankjes om op te klimmen
en een hogere paal eraan vast en overal zit touw omheen gewikkeld. Een poezenklimrek lijkt het wel.
Zo kan een poes lekker zijn nagels scherpen zonder de banken, stoelen of gordijnen kapot te maken.
Nietes en Welles drukken nog een keer hun neus tegen de ruiten om goed te kunnen zien hoe leuk het
is om een krabpaal te hebben. Nietes geeft Welles een flinke por in zijn ribben, waardoor die weer van
de vensterbank afvalt en roept daarbij dat hij echt, helemaal vast en zeker ook zo’n ding hebben wil.
“Tja,” zegt Welles en hij krabt eens achter zijn oor. “Hoe kunnen we aan onze baasjes duidelijk maken
dat we zo’n ding willen. Ik kan niet schrijven om een verlanglijstje te maken en jij ook niet.”
“Ik geloof dat het weer Kerstmis wordt, want ik zie overal versiering en lichtjes,” zucht Nietes, “en dan
krijgen heel veel kinderen en mensen cadeautjes.” “Wij krijgen nooit een cadeautje,” moppert Welles,
“iedereen altijd en wij niet.”
Er valt een lange stilte. De poezen vinden zichzelf erg zielig. Ondertussen denken ze ook heel diep na.
Hoe kan je de baasjes duidelijk maken dat je een cadeautje wilt, en wat voor cadeautje dat dan moet zijn?
Nietes maakt opeens een hele hoge sprong. “Ik weet het, ik weet het,” danst hij. “Wat weet je?” vraagt
Welles een beetje boos, omdat hij zelf niet op een idee gekomen is.
Nietes stond nog te huppelen, zo blij was hij met zijn eigen goede idee. “We gaan zorgen dat ze ons wel
zo’n ding moeten geven.” “Maar hoe dan?” vraagt Welles.
“Wij…. gaan…..overal aan krabben en overal met onze nagels aan hangen,” roept Nietes triomfantelijk.
“Nou dat is een goed idee,” moppert Welles, “dat hebben we nog nooit gedaan dus daar zullen ze vast
heel blij mee zijn, als we dat ineens gaan doen.”
“Dat is het hem juist,” roept Nietes, “daar zullen ze helemaal niet blij mee zijn en dan gaan ze nadenken
en dan is er maar één oplossing mogelijk en dat is: een krabbelding voor ons tadaaa!!”
Welles moest toegeven dat daar wel wat in zat.

je los”, raadde Welles aan, dat deed Nietes en een tel later stond hij weer op de grond. “Het is helemaal
niet makkelijk om in de gordijnen te hangen,” mopperde Nietes, “en jij deed niet eens mee.” “Kijk eens
om je heen,” zei Welles heel slim, “zie jij iemand in de kamer?”
Nietes moest toegeven dat hij niemand zag. “Wat heeft het voor zin als we in de gordijnen klimmen en
niemand ziet het?” vroeg Welles, “dan weten ze niet dat wij dat doen, of we moeten lang wachten tot
ze het door hebben.” Dat was waar. Daar moest over nagedacht worden. Er werd druk gefluisterd. Er
werd ook met de kopjes geknikt, het leek of ze een plan gesmeed hadden. Ze moesten wachten tot er
iemand binnen kwam en dan!
Het duurde vrij lang, toen kwam eindelijk een van de baasjes binnen met een groot blad met kopjes
erop. Welles en Nietes keken elkaar veelbetekenend aan. Nietes sprong op het gordijn af en Welles liep
vastberaden op de tafel af. Nietes sprong tegen het gordijn op en Welles begon zijn nageltjes aan de
tafelpoot te scherpen. Toen gebeurde iets wat ze helemaal niet verwacht hadden. Het baasje was inderdaad
niet blij met deze actie. Met een luide klap zette ze het blad op tafel, de kopjes rinkelden heel hard en
liep met grote stappen op de poezen af. Eerst werd Nietes in zijn nekvel gegrepen en toen Welles. Daar
hingen ze als kleine stoute poesjes aan hun nekvel. Ze werden de kamer uitgedragen en in de keuken
neergezet. Er werd heel boos tegen ze gesproken. Het baasje zei, dat ze zulk gedrag niet wilde hebben
en dat de poezen maar iets anders moesten verzinnen om aan te krabben. Ze mopperde maar door.
Nietes en Welles zaten er een beetje dommig bij. Zo kregen ze nooit een krabding, dachten ze spijtig.
Ineens hield het gemopper op. Ze zagen het gezicht van hun baasje opklaren, ze dacht diep na, dat kon
je zien. “Wacht eens,” zei ze vrolijk en liep de keuken uit, ze deed de deur achter zich dicht. Dat wel.
Geloof het of niet nog dezelfde avond stond er een heel mooi poezenparadijs in de kamer. Het was
prachtig, nog veel mooier dan dat van de buurpoes. Je kon erin en erop springen en er heerlijk je nageltjes
aan scherpen. Er was een soort buis waar je doorheen kon kruipen. Er hing ook nog een balletje aan
een touwtje aan. Daar kon Nietes geen genoeg van krijgen. Hij gaf het balletje telkens een mep met zijn
pootje en probeerde het dan te pakken. Dat lukte natuurlijk niet en af en toe kreeg hij een klap tegen
zijn kop van het balletje. Dat gaf niet. Wat een mooi cadeau hadden ze gekregen.
Toen ze een tijd later uitgeput op de verwarming lagen om uit te rusten van deze prachtige dag, zei
Nietes tegen Welles: “snap jij hoe het kan dat ons baasje zo gauw begreep wat we wilden hebben, we
hebben bijna niet in het gordijn gehangen.” “Nee,” zei Welles tevreden, “ik begrijp er niets van, maar
ik ben heel blij dat ik niet de hele tijd aan een tafelpoot hoefde te hangen.”
Hij draaide zich om en viel in slaap. Even later hoorde je allen nog een zacht gesnurk van twee heel
tevreden poezen.
door Selma Barnard

De poezen besloten maar eens naar huis te gaan en het uit te gaan proberen.
Even later waren ze weer in de woonkamer, het was er heerlijk warm en Welles werd meteen heel erg
slaperig. Nietes gaf hem een por, “Kom, niet slapen nu, je moet in de gordijnen hangen.” “Nee, nog even
wachten, eerst even bijkomen van ons avontuur,” zuchtte Welles, het was duidelijk dat hij het moeilijk
vond om zomaar ineens aan de spullen te gaan krabben. Daar nam Nietes geen genoegen mee, hij gaf
Welles nog een zet, zodat hij weer helemaal wakker werd en liep toen op het gordijn af. “Kom op joh,”
riep hij: “we willen toch zo’n krabbelding, nou dan moet je er ook wat voor doen.” Hij nam tegelijkertijd
een grote sprong en daar hing hij aan zijn nagels in de gordijnen. “Oh help, wat moet ik doen hoe kom ik
er weer uit?” kreunde Nietes, hij keek angstig naar beneden. “Je moet je nagels weer intrekken, dan kom
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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
Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn
Geluidshinder en stankoverlast
van bedrijven of industrie
Gevelreiniging
Graffiti meldlijn

517 4141
0900 0245
366 13 66
366 13 66

566 1600
516 7560

532 2878

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
566 5019
09005138039
Dokterpost, spoed/avond
17:00 tot 08:00 uur
GGD
516 3333
LUMC
526 9111
Hulp
Kindertelefoon
Korrelatie
Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp
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0800 0432
0900 1450
516 3250
0900 0101
525 8797

Parkeren
Parkeren: Servicepunt
516 55 03
Parkeren & Verkeer
Politie
0900 8844
Discriminatie, meldpunt
512 0903
Crisisdienst maatsch. werk
09008212141
Meldpunt kindermishandeling 09001231230
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

516 5501
516 7590

Storingen
Storingen vna gas of elektra
Kabel, Casema
Telefoon, KPN

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)

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

