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het ons! De website is er vóór 
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Nu ook als iPhone-App in de 
Appstore: HoogsteWrd, met al 
het laatste nieuws uit de buurt 
en regio. Slechts € 0,79.
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Adverteren in deze 
buurtkrant?

Heeft u belangstelling om 
in deze krant te adverteren, 
of  heeft u belangstell ing 
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 Prijs
1/8e pagina € 22,50
1/2e pagina € 75,-         
1/4e pagina € 45,-        
1 pagina € 125,- 

Voor de tarieven van het 
plaatsen van een advertentie 

op de website, kunt u 
de website raadplegen.
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Levendaal 136 - 138
2311 JP Leiden

071 513 26 91

Van de voorzitter

Beste buurtgenoten,

Terwijl het nu nog regent en koud is, zijn we samen met Vereniging 
Het Plantsoen al weer druk met de voorbereidingen voor wat zo 
langzamerhand wel een traditie mag heten: De Buurtborrel!
Deze zal plaatsvinden op 24 juni vanaf 15.00u in ons mooie Plantsoen. 
Dus schrijf het alvast in uw agenda en hou deze zondag vrij! We hopen op 
een mooie dag en een gigantische opkomst. Wij zorgen weer voor hapjes, 
drankjes en muziek. Dus kom gezellig langs, haal de banden weer eens 
aan met uw buren of maak eens een praatje met die buurtbewoner die u al 
jaren in het voorbijgaan ziet, maar nog nooit hebt gesproken. Ook wordt 
er weer van alles georganiseerd voor de kinderen. Wij hebben er zin in. 

De Buurtborrel staat dit jaar in het teken van de nieuwe fontein in het Plantsoen. We hopen dat deze 
op tijd af is en feestelijk geopend kan worden tijdens de Buurtborrel.
Dat we die dag met zijn allen bij elkaar kunnen komen in het Plantsoen, mag zelfs wel bijzonder heten. 
Er geldt namelijk sinds kort een samenscholingsverbod in het Plantsoen. Waarschijnlijk heeft u ook een 
informatiebrief van de gemeente ontvangen in uw brievenbus. Wij hebben gelukkig een vergunning. 
Bovendien geldt het samenscholingsverbod alleen ’s avonds.
De gemeente is tot deze drastische maatregel gekomen om de doorlopende overlast, van met name 
jongeren, een halt toe te roepen. Nou kunt u denken: is dat niet wat overdreven? Een park is er toch 
voor iedereen? De andere kant van het verhaal is, dat ik van verschillende bewoners heb gehoord dat 
ze ’s zomers de ramen dicht moeten houden en dat ze intern verhuisd zijn om aan de andere kant van 
het huis te gaan slapen. Het lawaai gaat vaak tot diep in de nacht door, ook op doordeweekse dagen. 
Ik ben het zelf eens gaan checken ’s nachts en op basis van mijn (beperkte) steekproeven vind ik dat de 
klagers zich absoluut niet aanstellen. Ik hoop dat met deze maatregel een einde komt aan de overlast 
en dat daarna het samenscholingsverbod ook weer kan verdwijnen. Voorlopig is het ingesteld tot en 
met 21 oktober 2012.
Indien mensen nog oude foto’s hebben van onze buurt, roep ik ze op om even contact met ons op te 
nemen. We hebben gemerkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in de historie van de buurt en wij 
publiceren ze graag in de Buurtkrant of op de website.

Ik zie u graag tijdens de Buurtborrel op 24 juni!

Met vriendelijke groet,
Guido Priemus

Voorwoord van een buurtbewoner

“Vreemde vogels” weg uit Plantsoen

Terwijl de krant bol staat van de wel of niet vermeende overlast door hangjongeren, alcoholisten en 
junks in het Plantsoen is er inmiddels een groep mensen niet meer aanwezig in onze wijk. In maart zijn 
de bewoners van Plantsoen 1 vertrokken naar Leiden Zuidwest. 

Na enkele generaties een privé verpleegtehuis te zijn geweest, kwam het pand begin jaren 90 in handen 
van Endegeest en werd ondergebracht bij het beschermd wonen. De bedoeling was om, met een zekere 
mate van begeleiding, vooral oudere Leidenaren een plekje in hun stad te geven. Maar het pand bleek 
duur met veel achterstallig onderhoud en het was vaak lastig om “geschikte” bewoners voor het pand 
te vinden.  

En zo kunnen de ex-bewoners nu verpieteren in frisse, moderne huisvesting die voldoet aan alle eisen 
van deze tijd. Ze kunnen in plaats van bij de Dekamarkt boodschappen doen op het Diamantplein en 
een wandelingetje maken tussen de flats in plaats van in het Plantsoen.  GGZ Leiden/Rivierduinen heeft 
het pand inmiddels te koop aangeboden. 

Enkele buurtbewoners reageerden met groot gejuich over het vertrek. Niet omdat men last had van de 
bewoners van Plantsoen 1 maar omdat er een aantal extra parkeerplekken zijn vrijgekomen. 
Het is wel jammer dat er blijkbaar geen plek meer is voor chronische psychiatrie in de Leidse binnenstad. 
Het is een groep mensen die nauwelijks overlast veroorzaakt, niet mondig is en daardoor zelden op de 
politieke agenda staat. 

Niet alleen GGZ Leiden verbant haar patiënten naar de buitenwijken. Veel chronisch psychiatrische 
cliënten wonen in een pand van het begeleid wonen van stichting de Binnenvest. Ook deze stichting 
verplaatst de laatste jaren de minder mondige bewoners naar buitenwijken als de Stevenshof, de Kooi 
of Leiden Zuidwest. In de binnenstad is er blijkbaar alleen nog plaats voor de groep cliënten die de 
binnenstad het hardst nodig heeft. De alcoholisten, de junks en diegene met een grote mond. 
Het is niet alleen jammer dat er in deze tijden van efficiëntie en kosten/baten afwegingen (overlast/
geen overlast voor de samenleving, wel of geen extra parkeerplek) blijkbaar een groep mensen in de 
marge dreigt te verdwijnen. Maar het is ook jammer voor onze wijk want die zal er toch iets minder 
levendig van worden. 

door Arjen Bergman
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door Wilma Boogert

door Selma Barnard

Verslag jaarvergadering op 11 januari 2012

De eetzaal van SSR, waar wij zoals altijd onze jaarvergadering mogen houden stroomt aardig vol. Ieder 
jaar zijn er meer belangstellenden.  De voorzitter, Guido Priemus, opent de vergadering en heet vooral 
onze wijkagent Willem van Vliet en René Verdel de contactman met de Gemeente en Hans Hoppener 
van Milieuzaken hartelijk welkom. Natuurlijk is het voltallige bestuur aanwezig.
De voorzittter begint met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar, het bestuur is 
uitgebreid met enkele nieuwe leden, het is een leuke club.
Het onbetwiste hoogtepunt van het jaar was 
natuurlijk de buurtborrel. Die was dan ook zeer 
geslaagd, goed bezocht en goed georganiseerd 
samen met de Vereniging Het Plantsoen. De 
activiteiten voor de kinderen, georganiseerd door 
SSR werden ook zeer op prijs gesteld, vooral door 
de kinderen zelf. Hulde voor alle organiserenden 
en de vrijwillige hulp. De contacten met de 
gemeente worden toegelicht en de voorzitter 
benadrukt dat het bestuur alle vergaderingen 
bezoekt en de ontwikkelingen nauwgezet volgt, 
hetgeen ook mogelijk is omdat er voldoende bestuursleden zijn om dat te doen.
De penningmeester Pien Hoes geeft een overzicht van de financiën. We staan er redelijk goed voor en 
er is een reservering gemaakt voor de buurtborrel van dit jaar. Het is duidelijk dat we deze inmiddels 
traditie erin willen houden. 

Ria Vreeburg licht toe dat er wederom 2x een 
buurtkrant uitgebracht is en dat deze de laatste 
keer dikker was dan ooit dankzij de inspanningen 
van Richard, die erin geslaagd is alle bedrijven in 
de wijk zover te krijgen dat zij adverteren in de 
onvolprezen “Hoogste Woerd”. 
Na deze toelichting op deze drie bovenstaande 
punten, werd het een levendige vergadering 
waarbij alle aandachtspunten voorbij kwamen, 
zoals bijvoorbeeld de geplande parkeergarage op 
de Garenmarkt, het overleg met de gemeente, de 

veiligheid in de buurt, de overigens zeer gewaardeerde viswinkel, die zijn karren op straat schoonmaakt 
en de stoplichten voor fietsers op de kruising Hogeweoerd en St.Jorissteeg, die maar niet op groen willen.
Met dank aan Willem van Vliet. René Verdel en Hans Hoppener, die ieder een bijdrage leverden.
Wilt u werkelijk meer weten over deze onderwerpen en nog veel meer, dan verwijs ik u naar de website 
van het Buurtcomité: www.hethoogstewoerd.nl
Na afloop was er een aangeklede borrel in de bar 
van SSR. Een prima avond. Zorgt dat u er volgend 
jaar ook bij bent.

Op zondag 24 juni is het weer zover: DE BUURTBORREL! 
Het Buurtcomité Hogewoerd en de Vereniging Het Plantsoen hebben de handen ineen geslagen om er 
opnieuw een gezellige middag van te maken. Van 15.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom in het 
Plantsoen, ter hoogte van de nieuwe vijver.

Studentenvereniging SSR zal ook dit jaar het kinderprogramma verzorgen en ook de coverband Bad 
Habit is, wegens groot succes vorig jaar, wederom van de partij. (www.badhabitcoverband.nl)

Aangezien we dit jaar geen buurtcheque van de gemeente hebben, is er minder geld te besteden. Daarom 
roep ik iedereen op mee te helpen om de buutborrel tot een succes te maken! 

Dus heeft u tuinstoelen en /of -tafels of een partytent die we mogen gebruiken, een favoriet recept waar 
u de buurtgenoten van mee wilt laten genieten, bent u in het bezit van ‘buitenspelletjes’ of heeft u een 
ander leuk idee voor deze middag, laat het mij dan alstublieft even weten.

En nu allemaal duimen voor mooi weer!
Tot de 24e,

Wilma Boogert
Bestuurslid Buurtcomité Hogewoerd
Tel: 071 514 35 18 / 06 460 640 45
E-mail: wmboogert@xs4all.nl 

Aankondiging: BUURTBORREL 2012
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door Pien Hoes

Financieel jaarverslag 2011

Beste buurtbewoners
Dit financieel jaarverslag is de laatste van mijn hand aangezien ik per oktober 2012 het buurtcomité ga verlaten. 
Na 2 jaar met veel plezier het penningmeesterschap te hebben vervuld en veel te hebben geleerd, ben ik toe aan 
een nieuwe uitdaging en is het tijd om de fakkel over te dragen. Ik ben dan ook verheugd dat ik u  kan melden 
dat het Buurtcomité inmiddels een nieuwe penningmeester heeft gevonden. Mijn opvolgster is  onze vrolijke  
buurtbewoonster, Rineke Ramakers. Ik denk dat zij een waardig opvolgster zal zijn en wens haar alvast heel 
veel plezier toe in haar nieuwe functie. De komende periode zal ik het penningmeesterschap geleidelijk aan 
haar overdragen.  

Algemeen    De Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. heeft het jaar 2011 afgesloten met een negatief 
resultaat ter hoogte van € 194,19. De grootste oorzaak daarvan is dat we dit jaar ons genoodzaakt zien, 
vanwege de stopzetting van de buurtchequesubsidies en de verwachtte bezuinigingen, een bedrag te 
reserveren ten behoeve van onze komende buurtfeesten. 

Toelichting Verlies en Winstrekening  De grootste verandering aan de opbrengstenkant is een 
behoorlijke stijging van de advertentieopbrengsten. De kosten (excl. eten/drinken) voor onze buurtborrel 
ter hoogte van € 2508,81 zijn door de gemeente vergoed door middel van de toegekende buurtcheque 
2011. Zo hadden we dit jaar meer geld voor de aankleding van het geheel. Naast gezellige sta- en zitplekjes 
onder grote parasols waren er ook ruimschoots activiteiten voor de kinderen. Zoals het fantastische 
georganiseerde kinderprogramma van SSR en het pipospringkussen. De kinderen vonden het allemaal 
prachtig en vermaakten zich enorm, terwijl de ouders onder het genot van een hapje en een drankje van 
de geweldige band ‘Bad Habits’ konden genieten. Nieuw dit jaar was het maken van een gezamenlijk 
buurtschilderij onder leiding van onze buurtkunstenares Clara van den Bosch dat prachtig is geworden. 
De buurtborrel 2011 was dan ook een groot succes en de opkomst van de buurtbewoners was hoog 
ondanks het druilerige weer. Met dank in het bijzonder aan Wilma Boogert voor de organisatie, de 
vereniging Het Plantsoen en alle buurtbewoners die hebben meegeholpen. Ook de sponsors krijgen 
onze speciale dank en natuurlijk de gemeente Leiden voor het toekennen van de Buurtcheque 2011! 

De advertentie-inkomsten zijn dit jaar behoorlijk gestegen waarvoor speciale dank aan Richard van 
Dinter die met zijn enorme inzet vele adverteerders heeft weten te interesseren voor onze buurtkrant. 
De oninbare debiteuren ter hoogte van € 45,50 heb ik  laten vrijvallen aan de advertentie-inkomsten 
van 2011. Wij danken alle adverteerders dit jaar weer voor hun bijdrage. 

Het bedrag van de gemeentesubsidie is dit jaar licht gedaald met € 41,11. Het bedrag is gebaseerd op 
het aantal inwoners van de wijk. De post sponsors is € 193,21 hoger dan vorig jaar waarvoor veel dank 
aan de sponsors; BMS Netwerk Notarissen, Peter de Ridder en de Club Hot Dreams. Ook de Vereniging 
Het Plantsoen bedanken wij voor hun bijdrage aan de buurtborrel 2011. 

De kosten voor de uitgave van de buurtkrant zijn dit jaar ook aanzienlijk gestegen. Vanwege de vele 
nieuwe adverteerders is een dikkere uitgave van de buurtkrant weer mogelijk. Om deze reden zijn ook 
de lay-outkosten voor de buurtkrant dit jaar gestegen met € 125. 

Inmiddels bestaat de buurtwebsite www.hethoogstewoerd.nl  ook al weer meer dan vier jaar en bevat 
veel actuele buurtinformatie. De kosten van hosting en onderhoud van de website zijn licht gedaald 
tot  € 47,60 per jaar. 

De bestuurskosten bestaan uit de kosten van de Algemene Ledenvergadering, het jaarlijkse uitje van het 
bestuur, contributie aan de vereniging het Plantsoen en kantoorartikelen. Deze kosten vallen aanzienlijk 

hoger uit dan vorig jaar aangezien het bestuur dit jaar briefpapier en visitekaartjes heeft laten drukken. 
Van het buurtschilderij dat alle bewoners gezamenlijk hebben gemaakt is dit jaar een kerstkaart gemaakt 
om alle adverteerders te bedanken. Ook zijn de bewoners die structureel belangeloos een helpende 
hand bieden bij onze buurtfeesten een keer in het zonnetje gezet tijdens de algemene jaarvergadering.

De algemene kosten bestaan uit kosten van de verzekering ten behoeve van de stichting en de kosten 
KvK. Rente en kosten zijn de kosten voor het aanhouden van de rekeningen bij ING Bank.
De grootste verandering aan de kostenkant is de stijging van de reservering buurtfeesten. Vanwege de 
stopzetting van de buurtchequesubsidies en de verwachtte bezuinigingen zien wij ons genoodzaakt dit 
jaar een een bedrag te reserveren ten behoeve van onze komende buurtfeesten. 

Toelichting Balans     De grootste verandering in de balans, is een stijging van de post postbank, vanwege 
de toegenomen advertentieopbrengsten dit jaar en de toegekende buurtcheque subsidie voor ons 
buurtfeest 2011. Door het negatieve exploitatiesaldo is het eigen vermogen van de stichting afgenomen. 

Vooruitblik 2012   Voor 2012 staan er weer twee dikke buurtkranten gepland. Het streven is om 
nog meer advertentie-inkomsten te genereren. Ook zal er weer veel te lezen zijn op de buurtwebsite, 
aangezien deze steeds wordt bijgewerkt en onderhouden met de laatste interessante ontwikkelingen 
en informatie voor de buurtbewoners. 

Ons jaarlijkse buurtfeest wordt dit jaar gezamenlijk met de Vereniging Het Plantsoen georganiseerd. 
Vanwege de stopzetting van de buurtcheque subsidie zullen de kosten naar verwachting hoger uitvallen 
dan de voorgaande jaren. Hiervoor heeft de stichting in ieder geval alvast in 2011 een reservering gemaakt 
zodat we er in 2012 ook weer een grandioos succes van kunnen maken voor onze buurtbewoners. 

De stichting Buurtcomité zal de SSR-kinderbuurtdag ondersteunen en waar mogelijk ondersteunt het 
buurtcomité ook enkele buurtinitiatieven. Ook organiseren we  weer een algemene jaarvergadering. In 
de winter proberen we misschien nog een extra activiteit te organiseren voor de buurtbewoners. Hoe 
en wat, is nog niet duidelijk.

In 2012 staat ook het jaarlijkse bestuursuitje gepland evenals de maandelijkse buurtcomité vergaderingen 
om aangehaakt te blijven bij de vele actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor onze buurtbewoners.  
De financiële situatie van de stichting is gezond. De Balans en Verlies en Winstrekening is te vinden op 
onze website: http://www.hethoogstewoerd.nl
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door Selma Barnard

door Richard van Dinter

 In de vorige ‘Hoogste Woerd’ is er al het een en ander verteld over de ambitieuze plannen voor het 
Langste park van …… misschien wel de wereld. Het gaat natuurlijk niet snel met de plannen, dat komt 
ook omdat men de wensen van de inwoners van Leiden serieus wil bekijken en waar mogelijk meenemen 
in de uitvoering. Met dat doel werd er op 16 januari j.l. een bijeenkomst georganiseerd door het Stadslab 
in het gebouw de Nieuwe Energie. De opkomst was onverwacht hoog, maar het lukte toch om iedereen 
een plekje te geven. Na een enthousiaste inleiding en presentatie met veel beelden en voorbeelden van 
andere parken werd het publiek opgedeeld in themagroepen. Men schaarde zich om tafels en aan het 
geroezemoes was te horen dat zich levendige discussies ontsponnen over de diverse onderwerpen.
Daar waren bijvoorbeeld historie, beheer, kunst, sport, kortom zeer veel onderwerpen werden besproken. 
Ikzelf had voor beheer gekozen, omdat ik het heel belangrijk vind dat er een vaste ploeg een vast deel 
van het park in onderhoud heeft. Naar mijn idee werkt het het beste als iemand telkens op dezelfde 
plek(ken) bezig is. Het is leuk om te kunnen volgen hoe alles opbloeit en bovendien merkt men het als 
er zaken zijn die een ongunstige invloed op het hele gebeuren hebben. Dan kunnen er snel maatregelen 
genomen worden. Bekendheid met de omgeving kan alleen maar voordelen hebben.
Het voornaamste dat ik hierover kan zeggen is dat ik dit item duidelijk op de lijst heb gekregen.
Aan het eind van de avond werden er grote lijsten aangelegd met daarop alle onderwerpen die ter sprake 
gekomen zijn. Dit wordt meegenomen in de verdere planning. Als ik goed geïnformeerd ben, zijn er 
500. Afwachten hoe dit uitpakt. Het blijft een geweldig plan!

Het langste park van Nederland

Het buurtkaderoverleg van 19 april werd zoals gebruikelijk weer gehouden op het politiebureau aan 
de langegracht. Na ontvangst en een kopje koffie waren we daar met alle buurtverenigingen aanwezig, 
tevens waren alle wijkagenten en diversen leden van de gemeentelijke afdelingen daarbij.
We bespraken de zaken die in onze buurten voorkomen die leuk zijn en sommige die wat overlast bezorgen. 
Verschillende buurten in de binnenstad hebben wat overlast van de georganiseerde evenementen die 
worden gehouden, deze brengen meestal wat extra geluid met zich mee door de muziek en het aantal 
mensen wat zich daar komt verzamelen. De gemeente heeft aangegeven nauwlettend toe te zien op 
het volume van de muziek, zo worden er steekproefsgewijs geluidsmetingen gedaan om te zien of aan 
de regelgeving gehoor wordt gegeven. Bij overtreding daarvan worden direct stappen ondernomen 
door de bevoegden van het evenement. Best fijn om te weten dat er zo volledig mogelijk toezicht wordt 
gehouden door onze gemeentelijke ambtenaren.
Voor onze wijk Hogewoerd e.o. kwamen de volgende punten aan de orde. De verkeersveiligheid op 
de Hogewoerd, voorheen waren hier voorrangskruisingen en op dit moment zijn het gelijkwaardige 
kruisingen, verwarring daarover omdat het verkeer op de Hogewoerd vaak van mening is dat zijn 
voorrang hebben op de zijstraten wat helaas niet zo is. Let er dus op dat op de Hogewoerd met een 
passende snelheid wordt gereden om zo ongevallen te voorkomen. Ook te oversteek van de Hogewoerd 
met de (Hooigracht) kwam aan de orde, doordat het verkeer vanaf de Hooigracht richting Lammenschans 
heel vaak (altijd) de weg blokkeert voor het fietsverkeer van de Hogewoerd, daardoor ontstaan er veel 
geïrriteerde situaties tussen autoverkeer en fietsverkeer, door het blokkeren van de weg kunnen de 
fietsers namelijk niet de oversteek maken en staan zij daar gewoon te wachten bij een groen verkeerslicht. 
De gemeente zou ter plaatse gaan kijken of en wat er mogelijk is om deze situatie te verbeteren, gedacht 
is aan de afstelling van de verkeerslichten en mogelijk het welbekende witte kruis op de weg om deze 
vrij te houden. De ontwikkeling van de parkeergarage Garemarkt en de invloed van deze garage en de 
werkzaamheden voor onze wijk: nog niet veel duidelijkheid hierover dus we houden u op de hoogte 
met het verloop hiervan. Ook de overlast van de vishandel aan het Levendaal kwam ter sprake, omdat 
de vishandel heel volhardend is om de bakken en wagen in de Kraaierstraat schoon de maken en het 
afvalwater zo op straat te laten lopen. Bij een zonnetje en een beetje vocht ben je blij daar niet te wonen.
Onze wijkagent Willem van Vliet zou tijdens zijn dienst eens polshoogte gaan nemen om zo zelf eens te 
zien wat daar de stand van zaken is met betrekking tot de stankoverlast, wij worden volgende vergadering 
weer hiervan op de hoogte gebracht.
Wat onze wijk betreft geen rare zaken; leuke buurt en weinig omhanden voor de ambtenaren. Allemaal 
bedankt hiervoor.
Namens het bestuur van onze buurtvereniging: alle wijkagenten, ambtenaren en Politie Leiden (Hollands 
midden) bedankt voor jullie goede zorgen en aandacht voor de zaken die spelen onder ons...

Buurtkaderoverleg 19 april 2012
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Historisch beeld / geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman

Het zal velen niet bekend zijn dat de oorsprong van 
de Meelfabriek aan de Oosterkerkstraat in onze wijk 
ligt en wel bij de molen d’ Oranjeboom die stond 
daar waar Geregracht en Plantsoen samenkomen. 
Adriaan Koole was de eigenaar van de korenmolen in 
de buurt van de Korevaarstraat, toen nog Zijdgracht 
geheten. Blijkbaar realiseerde Adriaan zich dat de 
tijd van de windmolen voor het malen van graan 
en het ambachtelijk broodbakken voorbij was. In 
1879 begon hij met onder andere P.C.Nicola de firma 
“Stoombroodfabriek De Vereniging” aan Levendaal 
en Geregracht, enkel panden staan er nog van aan 
de Geregracht.

 In 1883 werd de molen door de bliksem getroffen en ernstig 
beschadigd. Koole kocht een fabrieksgebouw met stoommachine 
aan de Looierstraat en breidde het terrein uit met een stuk grond 
aan de Zijlsingel. Er verrees een moderne stoommeelfabriek 
met de nieuwste vindingen, een pneumatische losinrichting, 
elektrische verlichting, automatische weegschalen en 
walsenstoelen in plaats van molenstenen. Koole kon de fabriek 
niet alleen aan en vond een zakenpartner in Arie de Koster, 
die zich in 1870 vanuit Gouda zich hier vestigde als graan- en 
meelhandelaar. Helaas overleed Adriaan Koole in 1886 en werd 
de fabriek voorgezet door de Koster, die echter niet veel geluk 
had want de fabriek brandde in 1891 geheel af. De herbouw van 
de fabriek en de uitbreiding tot de huidige gebouwen  werd een 
bouwproces tot 1951 dat geleidelijk leidde tot de huidige omvang 
. In 1904 is echter de gevelsteen van de molen d’Oranjeboom 
ingemetseld in een gevel van de meelfabriek.

Op de fundamenten van d’ Oranjeboom , gesloopt in 1906, staat thans 
het monument van Leiden’s ontzet 1574-1924 ter gelegenheid  van 
het 350ste herdenking van het ontzet met de afbeeldingen van Willem 
van Oranje, Jan van der Does, Jan van Hout en Louis de Boisot. Er 
gingen laatst stemmen op om het monument elders een betere plek 
te geven maar dat moeten we zeker niet doen maar een opknapbeurt 
met een wat beter zichtbaarheid is geen overbodige luxe.
Er heeft trouwens nog een molen gestaan in het Plantsoen en wel op 
de hoek tegenover de Fruinlaan. Die molen die eerst De Hollandsche 
Tuin heette maar later bekend stond onder de naam Kijck in de Pot, 
is echter al in 1780 gesloopt. Op de Hogewoerd nog de naam van een 
bekende zaak.

Bron: Leids Fabrikaat 1.                 JG

D’Oranjeboom en Kijck in de Pot

door Hans Heestermans
Column

Piet Paaltjens was ’t pseudoniem van François 
HaverSchmidt (1835 Leeuwarden - 1894 
Schiedam). Hij studeerde theologie in Leiden, 
woonde op de Hogewoerd en schreef daar vele 
romantisch-weemoedige verzen, waarin hij vaak 
de vriendschap en de liefde of het verlies daarvan 
bezong. Op ’t eind van zijn leven leed hij aan 
depressies. Op 19 januari 1894 hing hij zich op aan 
een koord van het gordijn van zijn bedstee.

Wel menigmaal zei de melkboer
Des morgens tot haar meid:

‘De stoep is weer nat’ Och, hij wist niet,
Dat er ’s nachts op die stoep was geschreid.

Nu, dat hij en de meid het niet wisten,
Dat was minder; - maar dat zij

Er hoegenaamd niets van vermoedde,
Dat was wel hard voor mij.

Vrouwelijke studenten Op 27 januari 1900 wordt 
de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten in 
Leiden opgericht. Niet iedereen was gecharmeerd 
van het verschijnsel ‘vrouwelijke student’. Zo zei de 
rector magnificus in zijn overdrachtrede van 1908: 
“(Het) zou ons een juichtoon voegen als een rector 
kon berichten: damesstudenten, waarvan men 
vroeger zoveel hoorde, komen sedert jaren niet 
meer voor. …In het huwelijk daar is de natuurlijke 
plaats der vrouw. Men hoort vaak dwaze vrouwen 
en nog dwazer mannen verkondigen, dat de 
werkring der vrouw ligt op ’t gebied van het 
openbare leven en dat wie haar tot het huisgezin 

beperkt….haar vernedering en smaadheid aandoet! 
Zotteklap! Een vrouw debatteerende in een 
politieke vergadering….dat is een godslastering! 
Erg is het dat zooveele (sic!) in de medicijnen 
studeeren gaan, zeer erg zelfs”.

Steentje In de gevel van het Prentenkabinet 
bevindt zich een steen met de tekst: ‘Hier werkte de 
dichter Albert Verwey. Van 1925-1935 hoogleraar 
in de Nederlandse Letteren te Leiden´. Deze 
steen kostte de steenonthuller, de toenmalige 
voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde, een jaar van zijn leven. Hij had met 
de steenhouwer afgesproken dat de steen op 8 
november om 4 uur moest zijn aangebracht. ̀ Kom 
voorr mekaarr, heerr`. Een week voor 8 november 
zat er inderdaad een gat in de muur. Nog even 
gebeld. ̀ Kom voorr mekaarr, heerr`. Volgende dag 
weer kijken. Niks. Niet gebeld. Volgende dag nog 
geen steentje. Niet gebeld. Een week verstreek. De 
dag voor de onthulling ontbrak nog elk spoor van 
het steentje. Gebeld. `Kom voorr…` 8 November, 
12 uur. Nog niets. Gebeld. ̀ Kom voorr…`. ̀ Mekaar, 
zeker`, schreeuwde de voorzitter, ̀ maar wanneer?. 
`Vammiddag zittie d´rr, heerr`. ́ s Middags om half 
vier weer naar de Kloksteeg. Het zat er!!
Om kwart voor 4 wandelden 30 leden van de 
Maatschappij naar het Prentenkabinet. De 
voorzitter trok het doek van ´t steentje. Luchtig 
applaus. Onder de paraplu naar ́ t Academiegebouw 
waar de wijn gereedstond. De voorzitter voelde zich 
tevreden, maar veel ouder.
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Column
door Roy Klopper

Lorentzhof

Onze wijk is goeddeels zelfvoorzienend. Voor 
de dagelijkse boodschappen is er de buurtsuper, 
voor wie niet kan koken biedt de traiteur op de 
Hogewoerd uitkomst en wie zich in het nieuw wil 
hijsen, kan in diezelfde straat terecht bij diverse 
winkels voor nieuwe en gebruikte kleding. Voor 
een fiets bestaan verscheidene adresjes en er is 
een heuse buurtkroeg. Lichaam en geest kunnen 
in evenwicht komen bij een pilatesstudio. Zelfs 
als het helemaal mis loopt hoeven we niet ver 
weg: na een korte en liefdevolle verzorging in het 
hospitium kunnen we ons luttele meters verderop 
laten opbaren bij de uitvaartspecialisten aan het 
Levendaal. Kortom: waarom zouden we onze 
geliefde buurt ooit nog verlaten? 

Welnu, de welzijninstelling Libertas heeft wel 
een idee. In elk geval doet ze verwoede pogingen 
om ons naar het bejaardenhuis Lorentzhof te 
lokken. Toegegeven, de zorginstelling bevindt zich 
welhaast op kruipafstand, maar toch. Het is aan 
de overkant van de Singel, en bij de Kraaierbrug 
houdt ‘t formeel nou eenmaal op met onze wijk. 
Desondanks troffen honderden buurtgenoten 
onlangs een foldertje onder hun autoruitenwissers 
aan over dit zo gerieflijk gelegen tehuis. Het betrof 
hier geen poging om nieuwe bewoners te werven, 
doch een aanmoediging om vast te komen wennen 
aan wat ons wellicht later te wachten staat. Het 
bejaardenhuis zet de deuren van zijn restaurant 
voortaan dagelijks open. Wie tussen de middag zin 
heeft in een goede warme hap, kan voor een niet 
nader vermeld bedrag een vorkje komen prikken. 

‘Samen eten en ontmoeten’ luidt het motto van dit 
nieuwe initiatief.  Bedoeld voor omwonenden die 
even geen tijd of zin hebben om boodschappen te 
doen. De folder belooft een gezonde warme maaltijd, 
die ook nog eens met zorg en verse ingrediënten is 
bereid. Er is keuze tussen verschillende gerechten 
en een flesje wijn is evenmin vergeten. Bovendien 
belooft ‘Wijkrestaurant Lorentzhof’ een gezellige 
ambiance en een mooi gedekte tafel.  Maar bovenal 
is het een verdienstelijke poging om de soms wat 
geïsoleerd levende ‘oudjes’ eens te laten mixen met 
mensen van buiten.

Bij het doorlezen van de wervende folder, moest 
ik aan mijn  grootvader denken die nooit een goed 
woord over had voor de koks in de ‘gaarkeuken’ van 
het bejaardenhuis waarin hij eind jaren ’70 terecht 
kwam.  De tijden veranderen. De topchefs van de 
Lorentzhof verdienen minimaal het voordeel van 
de twijfel. Ik ga er binnenkort eens een hapje eten. 
Zo lang ik er (nog) maar niet hoef te blijven slapen.  
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Advertentie

door Adjo Vreeburg

De laatste twee jaar was de winkel slechts af en toe geopend. Eigenlijk 
meer dicht dan open. Greet had het moeilijk met het verwerken van het 
overlijden van haar maatje Piet. Eigenlijk is zij er nooit goed overheen 
gekomen. Zij van de winkel, hij van de schoenmakerij. Nu zijn ze weer 
samen. 

De zaak, “de Cowboy”, Schoenmakerij en lederwarenwinkel, sinds 
1937. Bijna 75 jaar dus, gevestigd aan de Hogewoerd, was toch juist 
haar levenswerk. Na de dood van Piet zette zij ondanks haar slechte 
gezondheid de zaak voort. Greet, de eerste vrouwelijke gediplomeerde 
schoenmaker van Nederland en haar winkel. Het was een twee eenheid. 
Altijd op de fiets naar de winkel. Altijd bloemen voor de winkel. Altijd 
die heerlijke lucht van het leer. Altijd in haar stoel achterin. De winkel 
waar in zij pas echt thuis was!

De buurt, de Hogewoerd, is weer een van zijn vaste gasten kwijtgeraakt met het overlijden van Greet. Wij 
willen met deze woorden haar toch nog even gedenken. Het is weer stiller geworden op de Hogewoerd. 
De straat waar Greet Vos thuis hoorde.

IN MEMORIAM

Het zal geen nieuws zijn voor fietsers op de Hogewoerd: de 
verkeerslichten bij de kruising met de St. Jorissteeg hebben zo’n 
korte groentijd, zoals dat heet, dat ook als je maar een paar fietsers 
voor je hebt - en daar hoeft maar één bakfiets tussen te zitten - je het 
niet redt om binnen de tijd over te steken. Ook wordt de kruising 
regelmatig geblokkeerd door auto’s en heel irritant: de aftellende 
ledlampjes blijven hangen en voorspellen dus niet hoe lang het nog 
duurt voor het licht weer op groen springt. 
Ria Vreeburg heeft er iedere morgen in de spits last van en Jacowies 
Surie kent het probleem juist overdag. Op 9 maart hebben zij daarom een bezoek gebracht aan de afdeling 
verkeersregelinstallaties op het Stationsplein om het probleem uit te leggen en een oplossing te vinden. 

De betreffende ambtenaar was niet bekend met het probleem en 
niet recent ter plaatse geweest. Hij zou gaan kijken en iets doen aan 
de onjuist aftellende ledverlichting. Ria nodigde hem van harte uit 
te komen kijken en aansluitend een bakkie te doen. Waarschijnlijk 
heeft dat laatste hem afgeschrikt, want we hebben de brave man 
niet meer gezien op de Hogewoerd…
Ondertussen zijn we een paar maanden verder en is het probleem 
door een collega opgepakt. Begin mei is hij ter plaatse gaan kijken 
en 10 mei ontvingen we bericht dat het probleem met de aftellende 

voorspeller gemeld is bij de maker van de software. De groentijd voor fietsers stond inderdaad laag; deze 
is nu verhoogd. Dat automobilisten op het kruisingsvlak gaan staan, is echter een gedragsprobleem en 
een mooi handhavingsklusje voor de politie. Mooi, kunnen ze de fietsers op de Hogewoerd eens met 
rust laten!

Oversteken in te krappe groentijd is verleden tijd
door Jacowies Surie

GREET VOS- VAN ’T OEVER
Februari 1949-februari 2012
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overgenomen uit ‘Exodus 10 jaar’ krant

SSR in de wijk
door Jiska van Lavieren

Tijdens een jaar non-stop bezig zijn met het besturen van een vereniging gaat de tijd af en toe heel erg 
snel. Sinds het verschijnen van de vorige editie van de buurtkrant is er op SSR weer veel gebeurd. Veel 
activiteiten hebben plaatsgevonden en het bestuur is een weekje op vakantie geweest en kan er zo weer 
met volle moed tegenaan om het jaar goed af te sluiten. 

In februari vond onze open week plaats, waar we de deuren open hebben gesteld voor alle Leidse 
studenten. Het was een leuke en gezellig week met veel activiteiten. Zo was er een workshop stijldansen, 
een fakir en live muziek verzorgd door de band Red17. Op deze manier hebben wij SSR weer van haar 
beste kant kunnen laten zien. Op sommige avonden was het zelfs zo druk dat er niemand meer naar 
binnen mocht. De open week was uiteraard niet het enige wat zich hier heeft af gespeeld. Misschien 
heeft u wel verschillende leden zien rondlopen met waterpistolen tijdens de Gotcha! week. In deze week 
hebben de disputen tegen elkaar gestreden om zoveel mogelijk andere leden met een waterpistool te 
raken. Het dispuut wat de meeste leden had geraakt heeft gewonnen. Ook hebben de ouders van onze 
leden kunnen genieten van een leuke dag met een boottocht, een rondleiding en een diner. Leden hebben 
laatst ook nog kunnen genieten van een spetterend gala in Rotterdam.

Uiteraard komen er nog veel activiteiten aan zoals een feest waar leden hun broertjes en zusjes kunnen 
uitnodigen en het laatste feest voor het reces zal nog gaan plaatsvinden. Na die paar weken pauze kan 
het bestuur uitgerust aan de jaarlijkse EL CID-week beginnen. Hier kunnen de aankomende eerstejaars 
genieten van de vele activiteiten en een keus maken tussen de verschillende verenigingen in Leiden. 

Voordat SSR dicht gaat zal er nog een buurtborrel plaatsvinden. Aangezien het programma voor de 
kinderen tijdens de buurtborrel vorig jaar erg geslaagd was, zullen tijdens de aankomende buurtborrel 
van 24 juni leden van SSR, vergezeld door bestuursleden, een uitgebreid programma voor alle kinderen 
uit de buurt verzorgen. Terwijl u geniet van de live muziek, een hapje en een drankje, kunt u de zorg 
voor uw kinderen geheel aan onze leden overlaten. Voor de jongste kinderen zullen er verschillende 
spelletjes zijn, en is er de mogelijk voor ze om geschminkt te worden. Voor de iets oudere kinderen zal 
er ook een programma zijn. Voor alle kinderen zal er wat te doen zijn. Zorg dus vooral dat uw kinderen 
ook bij de buurtborrel aanwezig zijn.

Ik hoop u allen te zien op de buurtborrel en laat vooral uw kinderen schminken door onze leden. Mocht 
u een keer zin hebben om een kopje koffie of een biertje mee te drinken, weet dan dat u van harte 
welkom bent bij ons op de sociëteit. 

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van SSR-Leiden

‘We zijn klaar voor de volgende stappen’

‘Het Exodus-huis in Leiden bestaat nu tien jaar 
en heeft zijn nut volledig bewezen. Voor mij als 
nieuwe voorzitter ligt er het fundament om nu de 
volgende stappen te zetten. Dat betekent dat we 
nu nog meer kunnen werken aan verbetering van 
de kwaliteit van ons werk en vermindering van de 
uitval bij onze bewoners’.
Jeroen Brinkhuis, pas 31 jaar, is de nieuwe 
voorzitter van Exodus Leiden en hij blaakt van 
enthousiasme. ‘De oprichters hebben een goed 
functionerend huis achtergelaten en dat maakt 
het gemakkelijker om nu verder te gaan. Ik kom 
uit de creatieve sector en daar wil ik in mijn 
taak bij Exodus ook van profiteren. We kunnen 
nog heel veel van elkaar leren en daar in nieuwe 
plannen op bouwen. Ik noem het Out Of the Box 
denken. De eerste gesprekken tussen bestuur en 
leiding hebben we al gehad en het was zonder meer 
inspirerend’.
Jeroen Brinkhuis neemt in zijn bestuurlijke werk 
voor Exodus de ervaring mee die hij heeft opgedaan 
als politieagent. ‘In mijn werk kon ik toen heel vaak 
achter de voordeur kijken. Dan zie je dat iemand 
die in detentie beeft gezeten bij terugkeer in zijn 
eigen omgeving geen toekomst heeft en dus weer 
snel zal terugvallen in zijn oude leefgewoontes. 
Weet je, een advocaat of notaris die in de fout gaat 
en uit de gevangenis terugkeert, vindt een plek 
waar hij wordt opgevangen en waar hij zijn leven 
weer kan oppakken. Maar ik heb er zoveel gezien 
die dat niet hadden en niet konden’.
Jeroen Brinkhuis heeft dit voorjaar zijn studie 
psychologie afgerond en gaat nu verder studeren op 
Nyenrode. Daarnaast was hij bij de ChristenUnie 

door de nieuwe Exodus-voorzitter: Jeroen Brinkhuis

actief in de plaatselijke en de regionale politiek en 
is eigenaar van een design bureau. Om zeker in 
het verkeer tijd te win- nen rijdt hij rond op een 
blinkende Hondamotorfiets uit 1979. Maar het 
bestuurlijke werk bij en voor Exodus kan er nog 
best bij. Zeker ook omdat het onderwerp hem 
fascineert.
‘Laten we eerlijk zijn. Straffen moeten er zijn. Maar 
alleen straffen helpt niet. Je moet er als mensen 
ook voor elkaar zijn en dus op tijd een helpende 
hand reiken. Justitie beseft ook heus wel, dat je 
mensen na de detentie niet direct op straat moet 
zetten. Daarom ben ik er zo van overtuigd dat er 
vraag is naar de taken van Exodus. Maar we moeten 
dat wel op allerlei niveaus duidelijk blijven maken’.
Jeroen Brinkhuis meent dat de centrale rol van de 
zingeving die in alle Exodushuizen wordt toegepast 
de succesfactor groter maakt. ‘Ik heb echt gezien 
dat mensen juist door de bewustwording die met 
het spreken over de zingeving aan de orde komt 
mensen op het goede spoor brengt.Voor mij 
persoonlijk is het simpel. Ik vind het logisch dat ik 
vanuit mijn geloofsbeleving anderen moet helpen’.
Als voorzitter heeft Jeroen natuurlijk direct te 
maken met de financiële positie van Exodus. 
‘De inkomsten dalen en de kosten stijgen, dus 
daar moeten wij een antwoord op vinden. Voor 
de nabije toekomst komt daar nog bij dat de 
overheidsfinanciering zal gebeuren op basis van 
aanbesteding van de zorg, dus we moeten in 
concurrentie met andere aanbieders. Maar dat is 
niet zo gevaarlijk. Exodus zal altijd noodzakelijk 
blijven’.
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door Rob  Erdbrink

Oprichting Binnenstadsberaad

Verslag Groene Kerst Project Gorte en Haverstraat

Op dinsdag 6 februari 2012 hebben de wijkverenigingen uit de Leidse binnenstad samen met wethouder 
Pieter van Woensel besloten om een gezamenlijk overleg in het leven te roepen.
Na de opheffing van de districtsraden vorig jaar door de gemeente was er behoefte bij de wijkverenigingen 
om toch regelmatig met de gemeente Leiden te overleggen. Welliswaar  is er veel en vaak overleg maar 
dat is dan ad-hoc of project gebonden. Nu er een platform 
voor centraal overleg is opgericht hebben de wijkverenigingen 
een vaste ingang om met de gemeente te overleggen. Er zijn 
vier clusters gedefinieerd van onderwerpen waar het overleg 
zich mee zal gaan bezig houden zoals het evenementen- 
en parkeerbeleid. De gemeente heeft een afgevaardigde 
aangesteld om bij het overleg aanwezig te zijn, maar kan 
vanwege de bezuinigingen de bijeenkomsten niet faciliteren. 
(bron: TussendeRijnen.nl)

Afgelopen december hebben we met de buurtbewoners rond het 
pleintje van de Gorte-en Haverstraat meegedaan met het Groene 
Kerst project van kunstenaarscollectief Fields of Wonder. Op 
zo’n dertig plekken in de stad zouden (kunst)kerstbomen worden 
ontworpen door kunstenaars, vormgevers en buurtbewoners. 
Het thema dit jaar was een ‘Groene, duurzame kerst’. Aangezien 
we aan zo’n prachtig pleintje wonen 
met als middelpunt een monumentale 
plataan, leek het me een heel mooi idee 

om gezamenlijk van deze boom iets moois voor de kerstperiode te maken. 
Kunstenaar Ben van Kempen werd aan ons gekoppeld voor de kunstzinnige 
leiding. Met een flinke dosis inspiratie en  een financiële bijdrage van 
het buurtcomité voor het materiaal, glühwein en warme chocolademelk 
zijn we aan de slag gegaan! Op zaterdag 10 december hebben we met een 
groep van verschillende buren en kinderen ‘groene creatieve kerststalletjes 
gemaakt’:  iedereen kreeg zijn eigen groentekistje die hij/zij kon decoreren 
met gerecyclede kerstdecoraties en al het andere materiaal dat je inspiratie 
gaf.  Het resultaat was een ontzettend gezellige middag waarin we niet alleen 
creatief bezig zijn geweest maar ook  leuke buren hebben leren kennen die je normaal alleen maar van 
gezicht kent. De week erna zijn we met ladder en al de boom in geklommen om hem te versieren. Nog 
een paar spotlights eronder gezet, kaarsjes voor de deuren, en we hadden 2 weken lang een prachtig 
uitzicht!
Het project werd afgesloten met een wandeltocht door het centrum van de stad langs alle andere 
kerstbomen die op allerlei plekken stonden zoals in het verzorgingshuis, in de winkeletalages, bij cafés 

en bij de bibliotheek. Iedereen was hartstikke enthousiast 
over onze boom en ook kunstenaar Ben kreeg alweer 
nieuwe inspiratie voor kerst 2012. Dus mocht je zin 
hebben om komende december mee te denken aan een 
nieuw buurtproject voor onze boom, laat het me weten! 
Begin januari hebben we de boom weer afgetuigd, maar 
1 klein grapje hangend aan de boom doet je nog aan de 
kerstboom denken...

door Elise Maldonado

Als creatief verkenner van Wijken voor Kunst was ik de afgelopen maanden extra alert op bijzondere 
activiteiten in de Academie- en de Pieterswijk en Levendaal-west en -oost. Zo kwam ik donderdagavond 
9 februari terecht op het Stukafest (Studentenkamerfestival), een festival waarbij studenten in het 
centrum van de stad hun kamer beschikbaar stellen voor een optreden van bekende en minder bekende 
artiesten uit binnen- en buitenland (o.a. de Amerikaanse cabaretier Greg Shapiro). 
Op deze avond heb je de mogelijkheid om drie keer een half uur kunst en cultuur te beleven waarbij je 
kunt kiezen tussen muziek, theater, cabaret, dans, film of literatuur. De bezoekers worden verwelkomt 
door de kamerbewoner en onthaalt op een optreden van de artiest in een intieme sfeer. Dit prachtige 
concept is 10 jaar geleden in Nijmegen ontstaan en met succes uitgewaaierd naar andere studentensteden 
waaronder Leiden. 
In het Scheltemacomplex opent het festival met de mimevoorstelling 
‘Germaanse Depressie’ van Duitse studenten die hun opleiding in 
Amsterdam volgen. Het begint misleidend vredig met zwijgende en 
in slow motion  bewegende mannen en vrouwen in witte pakken. 
Maar wat zo stil en vredig begon mondt uit in een heftig gebarend en 
schreeuwend ‘groepsproces’ dat te lang duurt en qua onderwerp wat 
gedateerd aandoet. 
Na deze wat zware kost vervolg ik mijn weg door de stad naar een 
studentenkamertje op de Breestraat. Na het trotseren van steile trappen met afgesleten treden, 
ondefineerbaar hangende electriciteitssnoeren en een bataljon lege flessen kom ik uit bij singersongwriter 
Floris Schrama. Zittend op de eettafel zingt en speelt hij tokkelend op zijn gitaar ingetogen liedjes 

over tijd, verlangen en de liefde uit zijn programma ‘Het Gloren’. 
Na een applausje en wat gemompel schuifelen de tien bezoekers, 
het absolute maximum, de kamer weer uit en gaan opweg naar een 
volgend optreden. Ik hoef alleen maar naar de overkant en beland in 
een pand met een wirwar aan gangen, gangetjes, trappen en trapjes: 
mijn eigen ‘Tomtom’ laat het even afweten. Een stem uit een van de 
vele kamers meldt geruststellend dat ik gewoon moet doorlopen tot 

ik niet meer verder kan. Daar in de nok zit Kwartet 029 klaar, drie violisten en een cellist (hoe heeft hij 
in godsnaam zijn cello boven gekregen?). Naast klassiek repertoire wordt er tot mijn grote verrassing 
de filmmuziek gespeeld die Philip Glass componeerde voor de film Koyaanisqatsi uit1982, ik geniet. 
Dan zie ik opeens het ultieme beeld van Stukafest: Boven het hoofd van een van de violisten hangt een 
wasrek met handdoeken te drogen…

Stukafest
door Clara van den Bosch

Dagverse maaltijden

Party-schalen Buffetten

High-tea’s Soiree’s         

Diners Lunchgerechten  

Delicatessen Kaasspecialiteiten

Hogewoerd 79 

 2311 HG Leiden

 Tel 071-5120608

www.winkelstadinbeeld.nl

Kiek in de pot
uw traiteur
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door Christine Postma

Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

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

Behandeling volgens afspraak

Als woonwijk van de Leidse binnenstad hebben we veel te maken met plannen van de gemeente. Twee 
van de meest in het oog springende meerjarenplannen zijn Programma Binnenstad en Programma 
Bereikbaarheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Singelpark en de parkeergarage aan de Garenmarkt. 

Als buurtcomite houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wilt u zelf op de hoogte blijven 
van deze programma’s dan kunt u informatie vinden op de hieronder genoemde sites van de gemeente.
Als u vindt dat we als buurtcomite aandacht moeten schenken aan een bepaald onderwerp dan kunt u 
natuurlijk contact met ons opnemen.

Programma Binnenstad: 
http://gemeente.leiden.nl/projecten/binnenstad/  of  http://binnenstad.leiden.nl/
Programma Bereikbaarheid:
http://gemeente.leiden.nl/projecten/bereikbaarheid-portal/

Leidse ontwikkelingen: 
Programma Binnenstad en Programma Bereikbaarheid

Elk jaar vindt op 10 november de landelijke Dag van de Mantelzorg plaats.
Deze Dag is bedoeld om aandacht te schenken aan het werk dat mantelzorgers – alle mensen die zorgen 
voor iemand die ziek is in hun naaste familie en/of omgeving – dag in dag uit, vrijwillig en onbetaald doen.
 
Zonder hun zorg en aandacht zouden vele zieken en mensen met een beperking niet thuis kunnen blijven 
wonen, of nog meer grenzen tegenkomen in de participatie in de maatschappij. Mantelzorgers zijn er 
van alle leeftijden, van kinderen die voor hun oudere broer/zus of hun ouders zorgen, tot partners op 
leeftijd die hun geliefde zo lang mogelijk thuis blijven verzorgen.
 
De Dag van de mantelzorgers biedt aan Mantelzorgers een ontspannende gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en daarnaast vraagt het ook aandacht voor de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben 
om hun belangrijke werk op een gezonde en prettige manier goed vol te houden.
 
Dit jaar willen we in Leiden graag de aandacht hierop vestigen onder andere via de wijkverenigingen 
en wijkkranten/bladen.
De Dag van de Mantelzorg wordt in Leiden georganiseerd vanuit de samenwerkende partners zorg- en 
welzijninstellingen en de Gemeente Leiden.

Dag van de Mantelzorg

We zitten inmiddels diep in mei, maar het lijkt wel 
herfst. Waar blijft de zomer? Laat het alsjeblieft 
geen verregende maanden worden zoals vorig jaar. 
Maar ook geen overdreven hete zoals in 2006 toen 
tijdens de Vierdaagse twee wandelaars bezweken 
aan een zonnesteek. Nee, een ouderwetse zomer 
willen we. Eentje waarin je kunt bakken in de zon, 
maar ook afkoelen in de schaduw. 
Ach, zomer is vakantie, buiten eten, flaneren 
en uiteraard...  de Tour de France. Na de 
voorjaarsklassiekers over de Vlaamse kasseien en 
Waalse hellingen, is het tijd voor de grote rondes. 
De Giro, de Vuelta, het Critérium du Dauphiné. 
Maar de ronde aller rondes is de Tour. Dit jaar 
is de Mont Ventoux helaas niet opgenomen in 
het parcours. Hoe cynisch dat juist deze reus, 
die eenzaam uitkijkt over de Provence, de meest 
zomerse plek op aarde, dit jaar buiten spel staat. 
Wat kunnen wij als zomer- en wijnliefhebbers daar 
tegen doen? 
We kunnen natuurlijk heerlijk tegendraads allerlei 
wijnen uit de Provence gaan drinken. Zoals, 
uiteraard, een van de beroemde rosé’s. Populair 
bij de jetset aan de Côte d’Azur, die er aan nipt op 
het achterdek van een zeiljacht. Schattig zalmrose 
van kleur, maar verraderlijk zwoel en kruidig in 
de afdronk. Neem de AIX rosé 2011, Appellation 
Coteaux d’Aix-en-Provence (€11,95). Een explosie 
van rode bessen, geweldig bij salades, pasta’s, 
gegrilde vis en de (niet te spicy) Aziatische keuken. 
Vind je deze te prijzig dan is Domaine St. Jean de 
Villecroze een mooi alternatief. Kost maar €5,95. 
Drink rosé hoe dan ook zo jong mogelijk (2010 is al 
oud), want wat je wil is rood fruit en dat verdwijnt 
met de jaren. 
De mooiste en meest modieuze witte druif van het 
Frankrijk van Cézanne, Van Gogh en Matisse is 
de viognier. Zwoel, bloemig, puur goud. Kies voor 
die van Domaine de Dionysos uit 2011 (€7,95 en 
100% biologisch).
Wil je liever rood, pak dan een sappige maar 
kruidige Côtes du Rhône van Domaine Lafond 
(€6,95). Gemaakt door rijzende ster Pascal Lafond 
en eveneens biologisch. Wil je het chiquer, ga dan 
voor de Gigondas van Domaine Raspail-Ay uit 2009 
(€16,95). Een en al verleiding. Weelderig, donker 
fruit, maar toch zeer elegant door zijn subtiele 
zuurgraad. Wanneer Tourbaas Prudhomme die 

door Janny Slagman (Projectleiding Convenant Mantelzorg Ondersteuning Leiden)

Zomerwijn
Door Thijs Akkerman (registervinoloog)

proeft, zal hij de Mont Ventoux volgend jaar zeker 
en vast weer in zijn armen sluiten. 
Maar onze rebellie, ons verzet, wordt pas echt 
belangwekkend, wanneer we deze zomer een wijn 
drinken die gemaakt wordt op de hellingen van 
de Mont Ventoux zelf. Waren dit vroeger soepele 
maaltijdbegeleiders, tegenwoordig vind je er 
echte pareltjes tussen. En het mooie is: de prijs-
kwaliteitverhouding is bijna altijd subliem. Een 
fraai voorbeeld is Le Ventoux van Domaine Juliette 
Avril (€6,95). Het huis maakt ook geweldige 
Châteauneuf-du-Pape (net als Gigondas één van 
de cru’s uit de zuidelijke Rhône, €16,95). Het was  
oervader Jean Avril zelf die in het interbellum aan 
de wieg stond van de classificatie voor deze wijn. De 
helft van alle stokken is meer dan vijftig jaar oud 
en alle wijnen zijn biologisch. Le Ventoux bestaat 
uit de druiven syrah, grenache en carignan, is vrij 
soepel (zonder saai te worden) en past uitstekend 
bij wat rijpere (geiten)kazen uit de streek en gegrild 
vlees of tonijn. Wat kan wraak toch zoet zijn.
Al deze wijnen zijn verkrijgbaar bij Wijnkoperij 
Henri Bloem Leiden.
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HEEFT U UW HUWELIJKSE ZAKEN GOED GEREGELD?

Dat u met een testament belasting kan besparen is u vast bekend. Maar wist u dat u dat ook kunt met 
huwelijkse voorwaarden? 
Vanaf 1 januari 2012 kunt u eenvoudiger en sneller uw huwelijkse voorwaarden wijzigen, of van uw 
gemeenschap van goederen huwelijkse voorwaarden maken. Ontdek de voordelen daarvan.

Persoonlijke situatie veranderd
Toen u ging trouwen heeft u een keuze gemaakt voor gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. 
Grote kans dat er sinds die keuze heel wat in uw persoonlijke situatie is gewijzigd. Bijvoorbeeld omdat een 
van u een bedrijf is gestart. Of omdat een van u onverwacht een erfenis heeft gekregen. 
Niet alleen uw persoonlijke situatie kan zijn veranderd, sinds uw huwelijksdag zijn er allerlei wetten en 
regels veranderd. Bij het beoordelen van huwelijkse voorwaarden zien we vaak dat deze niet meer fiscaal 
optimaal zijn. 

Eenvoudiger huwelijkse voorwaarden aanpassen
Sinds 1 januari jl. is het eenvoudiger om uw huwelijkse voorwaarden aan te passen aan uw huidige situatie 
en de veranderde wetten en regels. Ook is het eenvoudiger om, als u in gemeenschap van goederen 
bent getrouwd, alsnog voor huwelijkse voorwaarden te kiezen. De rechter hoeft namelijk voortaan geen 
toestemming meer te geven voor uw nieuwe huwelijkse voorwaarden. U kunt dus uw nieuwe huwelijkse 
voorwaarden helemaal bij ons regelen. 

Fiscaal voordeel
Met huwelijkse voorwaarden kunt u erfbelasting besparen. Door wijziging van belastingwetten hebben 
huwelijkse voorwaarden regelmatig een update nodig. Maar ook bijvoorbeeld als u een verzekeringspolis 
hebt afgesloten. Als u een verzekeringspolis afsluit is het heel belangrijk dat de polis en de huwelijkse 
voorwaarden met elkaar in harmonie zijn. Waarom? Omdat de uitkering van de polis anders bij de verkeerde 
persoon terecht komt. Of omdat u onnodig te veel belasting betaalt bij de uitkering van de polis. Als u bij het 
afsluiten van de polis niet naar uw huwelijkse voorwaarden hebt gekeken, is het hoog tijd dat alsnog te doen.

Alsnog huwelijkse voorwaarden
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kunt u alsnog voor huwelijkse voorwaarden kiezen. 
Bijvoorbeeld omdat een van u een bedrijf is begonnen. Omdat u in gemeenschap van goederen bent 
getrouwd, loopt u beiden de risico’s van het bedrijf! Ook al is het bedrijf een bv, dan is risico niet uit te 
sluiten. Door huwelijkse voorwaarden te maken kunt u de helft van uw bezittingen beschermen tegen de 
risico’s van het bedrijf. 

Test voor huwelijkse zaken
Wilt u ontdekken wat voor u de voordelen zijn? Wij hebben daarvoor de huwelijkse zakentest ontwikkeld. 
Door de test te doen weet u in een paar minuten of uw huwelijkse voorwaarden aan een update toe zijn. Of 
dat u het voor u handig is alsnog huwelijkse voorwaarden te maken. Ga naar www.huwelijksezakentest.nl. 

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
e-mail info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

Advertentie

Al vanaf februari ben ik als beeldend kunstenaar in opdracht van Wijken voor Kunst als ‘verkenner’ 
aan de slag in Levendaal-oost en -west en de Academie- en Pieterswijk. Ik kijk hoe de wijken er uitzien, 
hoe er geleefd wordt, wat er speelt en waar eventueel behoefte aan is. Het idee achter deze opdracht, 
een initiatief van Fonds 1818 en het H.L. Druckerfonds, is om kunst en cultuur als bindend element 
in te zetten voor de bewoners. 
Het is een bijzondere opdracht om je eigen wijk te verkennen waar je zelf al bijna zeventien jaar woont 
en dagelijks doorheen loopt met de hond. De uitdaging was om er met andere ogen naar te kijken, niet 
als bewoner maar als kunstenaar. Ik heb gekeken, geluisterd, ontdekt, verzameld en vastgelegd. Nu bijna 
vier maanden later wordt het tijd om de balans op te maken (daarover meer in de volgende buurtkrant). 
Ik kan in ieder geval zeggen ‘Never a dull moment’. Ik ben op plekken geweest waar je anders niet zo snel 
komt: ik heb samen met bewoners van het Exodus-project gegeten om het 10-jarig bestaan te vieren. 
Ik ben binnen geweest bij Hospice Issoria waar ik een rondleiding kreeg. Je wilt er nog niet aan denken 
maar als het zover is dan is dat geen slechte plek om te vertrekken. Ik heb mensen thuis gesproken, op 
straat en in het Plantsoen met ieder weer een eigen verhaal over de wijk of bijzondere ervaringen met 
buurtbewoners. Ik ben iemand tegengekomen die op eigen initiatief bezig is met het aanleggen van een 
tuintje langs het Levendaal. Mensen uit de buurt reageren enthousiast en willen dat ook.
De diversiteit aan bewoners is groot in de wijk, maar wat zij gemeenschappelijk hebben is dat zij hier 
met veel plezier wonen. Als ik kijk naar wat de bewoners van Levendaal-oost het meest bindt dan staat 
het Plantsoen glansrijk op nummer 1. Alles komt daar bij elkaar: flora, fauna en de mens. Iedereen heeft 
op zijn of haar eigen manier wel een band met het park. De een kijkt uit op het heerlijke groen en een 
ander wandelt of jogt er doorheen met of zonder hond. De een komt er voor zijn rust en weer anderen 
komen samen om te picknicken of te chillen. Het is een mooie plek voor ontluikende liefdes maar ook 
heerlijk voor kinderen om in te spelen. Je kunt er studeren, vissen, vogeltjes kijken en eendjes voeren…
kortom het is een paradijsje. Soms is het park een zorgenkind als het niet goed gaat met het groen of 
als de leefbaarheid in het geding is. Dan trekken Vereniging het Plantsoen en de bewoners aan de bel. 
Er wordt voor het Plantsoen gezorgd en van het Plantsoen gehouden. Op dit moment wordt er gewerkt 
aan de terugkeer van de vijver met fontein. Terug van weggeweest na 10 jaar. Velen verheugen zich 
daar op en wat is er mooier dan dat met een klein ritueel in te wijden met de buurtbewoners tijdens de 
buurtborrel op zondag 24 juni. 
Op deze dag rond ik ook mijn verkenning van deze wijk af met de bijzondere 
performance ‘Ken uw wijk, neem een hond!’ en introduceer ik mijn plan 
voor een vervolgtraject in de wijk: het Buurtdagboek, document van een 
wijk. Daar heb ik uw medewerking voor nodig.
Komt zien, komt horen!            www.wijkenvoorkunstleiden.nl

Wijken voor Kunst
door Clara van den Bosch
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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

Sidac Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst 
van verschilllende disciplines wordt tentoon-
gesteld. Een of twee keer per maand is er een 
weekend tentoonstelling. 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.

Koffers gepakt, paspoort en papieren in orde, laatste check van de handbagage en weg kunt u. Natuurlijk 
draait u de voordeur op slot om uw spullen veilig achter te laten. Maar zijn uw spullen wel echt veilig? 
Bekijk uw woning eens door de ogen van een inbreker. Waarschijnlijk kunt u eenvoudig uw huis veiliger 
maken. Wilt u met een gerust gevoel op vakantie? Loop dan de checklist hiernaast eens na.

* De beste tijd om in te breken is tussen 03:00 uur 
en 05:00 uur. Je bent dan in je diepste slaap. Als 
bewoners dan wat horen, weten ze niet wat het 
was of waar het vandaan kwam.
* Ik breek nooit alleen in. Er staat altijd iemand 
op wacht.
* Ik kies de woningen zorgvuldig uit. Ik begin ‘s 
middags al om te kijken bij welke woning(en) ik   
het meeste kans maak.
* Ik kijk of er iemand thuis is. Is dit niet het geval 
dan haal ik trucjes uit om te achterhalen of er ‘s 
avonds/’s nachts iemand is thuis gekomen: ik zet 
een pot of iets groots voor de deur. Ik doe iets 
tussen de voordeur. Takje, touwtjes enz. Ik steek 
een krant half in de brievenbus. Ik bel op naar het 
adres. Ik kijk of het licht aan is.
* ‘s Avonds heb ik gezien dat het licht uit was. Als er 
licht brandt hoeft dit nog niet te betekenen dat er 
iemand thuis is (lichtschakelaar). Ik kijk dan of de 
gordijnen nog openstaan zowel boven als beneden. 

Verstandig op vakantie Zo denkt een inbreker
door André van Dijk (Projectleider Veiligheid) door Willem van Vliet (Wijkagent team Midden-West)

* Is het licht weer uit dan kijk ik wederom naar de 
gordijnen. Als deze openstaan ga ik er van uit dat 
er niemand thuis is.
* Ik zorg altijd voor een vluchtweg.
* Als ik veel spullen hebben dan neem ik de spullen 
nooit mee. Ik verstop het in de directe omgeving. 
Denk aan afvalcontainers en bosjes enz. Later haal 
ik de buit op met een auto.
* Breekvoorwerp ligt al klaar in de omgeving 
van de woninginbraak. Na de inbraak leg ik 
het breekvoorwerp weer weg. (Als ik word 
gecontroleerd heb ik niets bij mij.)
* Ik ben altijd in het donker/zwart gekleed. Ik loop 
zoveel mogelijk in het donker. Dus niet in het licht.
* Ik heb de politie vaak zien rondrijden terwijl ik 
bezig was in te breken. Enkel rondrijden heeft 
echt  geen zin. Ik hoor jullie al van ver aankomen.
* Als ik word gezien ga ik er direct vanuit dat 
de politie wordt gebeld. Ik heb mij vaak in de 
directe  omgeving verstopt. Laat één politiewagen 
kijken en laat de andere de omgeving afzetten. 
* Woninginbrekers pak je alleen op heterdaad 
als je op de fiets gaat rijden of lopend de wijk in 
gaat.  Ik ken veel politieagenten van gezicht. Aan 
jullie gedrag/houding kan ik zien of  jullie mogelijk 
politie zijn. 
* Mocht je wat zien loop dan gewoon door en laat je 
even niet meer zien. Je maakt dan een grote kans 
dat degene die je hebt gezien gewoon doorgaat met 
waar hij mee bezig was.
* Een rijbewijs/paspoort (buit) kan veel geld 
opleveren. Je moet dan denken aan € 1000,- of 
meer.  Als je op de foto lijkt kan je namelijk aardig 
wat fraude plegen.

Met een gerust gevoel op vakantie? Loop de 
volgende punten na:
* Maak afspraken met uw buren of familie om op 
uw huis te ‘passen’, en geef ze uw vakantiedatum, 
adres en andere gegevens door.
* Controleer of alle ramen en deuren afgesloten 
zijn en de sloten niet stuk zijn.
* Sluit binnendeuren en kasten niet af; zo voorkomt 
u extra schade.
* Bewaar uw sleutels uit het zicht en laat deze niet 
in het slot zitten.
* Laat een bewoonde indruk achter door verlichting 
op een tijdschakelaar aan te sluiten.
* Vraag uw buren of familie de brievenbus dagelijks 
te legen.
* Laat geen bericht achter op uw antwoordapparaat 
waarop u zegt dat u afwezig bent. 
* Hang geen briefje op de deur dat u op vakantie 
bent.
* Zet ook niet op sociale netwerksites zoals Hyves, 
Facebook, Twitter en MySpace dat u op vakantie    
bent. Niet alleen uw vrienden en bekenden lezen 
daarop mee, ook een inbreker kan op die manier 
uw vakantieplannen en adres achterhalen.
* Laat waardevolle goederen merken en registreren; 
maak foto’s of videobeelden van uw interieur en  
waardevolle voorwerpen.
* Zorg dat waardevolle spullen goed zijn opgeborgen;
schaf eventueel een kluisje aan.

* Zorg dat er geen ladders, tuinmeubilair of andere 
beklimbare materialen bij uw huis staan, zodat  
inbrekers die kunnen gebruiken; berg het op of 
zet het vast.
* Beveilig uw woning met goed hang- en sluitwerk 
volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW); 
daarmee daalt de kans op inbraak met ruim 
negentig procent.
* Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en 
eventueel de beveiliging voor u uitvoeren; kijk 
voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl.
 * Bent u nog niet op vakantie? Houd voor anderen 
een oogje in het zeil en bel bij onraad de politie, 
tel. 0900-8844.

Checklist: voorkom inbraak tijdens uw vakantie
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Krantenartikelen over de Wijk

Door samenscholingsverbod  
Buurt blij met rustig Plantsoen

Door Eric-Jan Berendsen
LEIDEN – Het door burgemeester Henri Lenferink ingestelde samenscholingsverbod in het Plantsoen, is 
een zegen voor de buurt.
Dat zeggen omwonenden van het stadspark. Zij verbazen zich er dan ook over dat de PvdA in Leiden 
vraagtekens plaatst bij het verbod en burgemeester Henri Lenferink om uitleg heeft gevraagd. Het verbod 
geldt tot en met 21 oktober 2012, tussen 22 en 7 uur.
Ongeveer een maand geleden hebben bewoners van het Plantsoen en de Zoeterwoudsesingel een brief 
gestuurd naar de Leidse gemeenteraad met daarbij drie A4-tjes met handtekeningen omdat zij maatregelen 
wilden tegen de overlast. In het schrijven wordt gesproken over een ‘zuipende, slopende, nietsontziende 
groep onverlaten die het Plantsoen vernielt en vervuilt.’ Daarbij gaat het niet over de verslaafden die zich 
ophouden rond de volière in het park.
Volgens de buurt loopt het in het Plantsoen echt uit de hand. “We beseffen ons terdege dat we in een 
bruisende stad wonen en niet op de Drentse hei. Maar de situatie wordt grondig vergald door groepen die 
zich niets aantrekken van omwonenden of omgeving. Tassen en dozen vol drank, snoep en snacks worden 
meegezeuld en het afval wordt op de grond achtergelaten of in de fik gestoken.”
“Tot diep in de nacht wordt er lawaai gemaakt met gitaren, drums of versterkte muziek. Ook worden 
vuilnisbakken in brand gestoken, jonge aanplant gesloopt en bankjes en hekken vernield. Om nog maar te 
zwijgen van de perkjes en struiken die overdag en ’s nachts dienst doen als openbaar toilet. Veel scooters 
die door het park scheuren, zijn een andere bron van ergernis.”
Fractievoorzitter Henny Keereweer van de PvdA heeft die ervaringen echter niet en heeft vragen over het 
samenscholingsverbod gesteld aan B en W. Volgens hem heerst er in het park een prettige sfeer. Keereweer 
kan zich voorstellen dat anderen overlast ervaren in het park, maar betwijfelt of daardoor de openbare orde 
ernstig wordt verstoord en een samenscholingsverbod dus gerechtvaardigd is.
Bovendien vindt de PvdA’er dat bewoners van het Plantsoen meer moeten kunnen verdragen, omdat het 
park een openbare functie heeft. “Bij het kijken naar eventuele overlast moet dat wel worden meegenomen.”
Maar de bewoners schrijven in hun brief aan de gemeenteraad dat het maximum aan overlast dat ze kunnen 
verdragen nu bereikt is.

LEIDEN – De meeuwbestendige gele vuilniszakken zijn vanaf 
vrijdag 23 maart te koop in zeven supermarkten in de Leidse 
binnenstad. Ze liggen in de schappen bij Albert Heijn, Digros, 
HEMA, Hoogvliet, Jumbo en Spar. Door een subidie van de 
gemeente zijn de stevige zakken niet duurder dan gewone 
vuilniszakken. Wethouder Frank de Wit is opgetogen. “Bezoekers, 
winkeliers en bewoners willen geen zwerfafval op straat.”

Gele zakken op 23 maart te koop

Door Eric-Jan Berendsen
LEIDEN – De PvdA in Leiden begrijpt niet dat burgemeester Henri Lenferink een samenscholingsverbod voor het 
Plantsoen heeft afgekondigd. Fractievoorzitter Henny Keereweer heeft er vragen over gesteld aan B en W.
Henny Keereweer, die zelf in de buurt van het Plantsoen woont, heeft gezien dat er bij het stadspark borden 
zijn opgehangen met de aankondiging van een samenscholingsverbod voor late avond en nacht, van 22 tot 
7 uur. 
Hij begrijpt daar niets van. “Mijn partner en ik komen zelf regelmatig in het Plantsoen. Ook ’s avonds laat. 
Er heerst altijd een prettige sfeer en we hebben ons nog nooit onveilig gevoeld. Ook niet door groepjes 
jongeren en ook niet door de daklozen die we daar regelmatig tegenkomen. Het is daar een prachtplek,” 
schrijft hij aan Lenferink.
De fractievoorzitter van de PvdA kan zich voorstellen dat anderen overlast ervaren als er zich tot vrij laat een 
behoorlijk aantal mensen in het Plantsoen bevindt. “Maar wordt daardoor nu de openbare orde verstoord en 
dan ook nog ernstig? Ik ben zo vrij dat vooralsnog te betwijfelen.” Bovendien vindt de PvdA’er dat bewoners 
van het Plantsoen meer moeten kunnen verdragen, omdat het park een openbare functie heeft. “Bij het 
kijken naar eventuele overlast moet dat wel worden meegenomen.”
Daarom wil Keereweer van de burgemeester weten waarom dat samenscholingsverbod is uitgevaardigd, wat 
er nu wel en niet meer mag in het Plantsoen en tot wanneer dat verbod van kracht blijft. “Het lijkt me van 
belang dat deze vragen snel worden beantwoordt, zodat iedere Plantsoengebruiker weet waar hij met het 
mooie weer aan toe is,” aldus Keereweer.

‘Samenscholingsverbod vreemd’  
Vragen overlast Plantsoen GEEL
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Advertentie

Vereniging Het Plantsoen
Terugkeer van de vijver met fontein in het Plantsoen

door Renée van Riessen
Van oudsher bezat het stadspark het Plantsoen naast andere bezienswaardigheden 
een vijver met een spuitende fontein. Op menig oude prent van Leiden prijkt 
de historische vijver van het Plantsoen. In 1863 wordt voor het eerst melding 
gemaakt van een fontein. De vorm van de vijver en de uitvoering van de fontein 
is in de loop der tijden enige malen veranderd. Maar velen van ons zullen zich 
de laatste versie nog wel kunnen herinneren. 
Tijdens de renovatie van het Plantsoen in 1998 verdween deze laatste vijver 
met fontein omdat zowel het bassin als het waterleidingsysteem lek bleken. 
Na het verdwijnen van de vijver zijn er verschillende initiatieven -  steeds 
in samenwerking met de afdeling Stadsruimte van de Gemeente Leiden als zijnde de uitvoerende en 
verantwoordelijke instantie - ondernomen om te zorgen dat de vijver ook daadwerkelijk in zijn oude 
glorie hersteld zou worden.  Het laatste ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe 
duurzame kunststofsoort werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Plantsoen in januari 
2009 door medewerkers van de gemeente gepresenteerd. De gemaakte op- en aanmerkingen van de 
leden zijn verwerkt en het ontwerp werd vervolgens door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
van een positief advies voorzien. 
Ondertussen werd op verschillende creatieve manieren getracht het benodigde bedrag bijeen te brengen 
o.a. via een buurtcheque en daarnaast staat de gemeente voor een substantieel deel garant. In het 
najaar van 2010 zijn de benodigde bouw- en monumentenvergunningen verleend. Eind december 2011 
ontving het bestuur van de Vereniging het Plantsoen het verheugende bericht dat uitvoering van de 
vijver gerealiseerd kan worden. Mieke van der Ven van de afdeling Groen van de gemeente Leiden deelde 
ons mee dat het totaal benodigde bedrag voor een nieuwe vijver met fontein bijeen is gebracht. Het 
bestuur is hier heel erg blij mee. Terugkeer van de vijver wordt het sluitstuk van de renovatie van het 
Plantsoen. Een jarenlang traject waarin veel overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente en andere 
instanties kan hiermee worden afgesloten. 
De vijver komt op zijn oude plaats tussen de Rijnstraat en de Kraaierstraat en krijgt een ronde vorm, 
wordt voorzien van een laag hekwerk en daaromheen komen mooie bloeiende planten.
Als prachtig accent zal in het midden van de vijver een fontein gaan spuiten. Deze fontein is geschonken 
door de familie Geelkerken. Het bestuur en de gemeente is de familie Geelkerken zeer erkentelijk voor 
deze schenking.

De planning van de gemeente is dat de werkzaamheden na Pasen zullen beginnen zodat eind mei de 
vijver feestelijk ‘geopend’ kan worden.

“Odessa wenst heel Leiden en 
vooral, of in het bijzonder,  
de buurtbewoners een hele 

mooie zomer toe.”
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door Selma Barnard

Er waren eens een wit-zwarte en een zwart-witte 
poes. Maar dat weten jullie natuurlijk allang. 
Jullie weten ook dat de ene poes een beetje lui is 
en het liefste slaapt en dat de andere poes de hele 
tijd dingen wil doen en grapjes wil uithalen. Ook 
dat is bekend. Voor de zekerheid vertel ik ook nog 
maar even dat de wit-zwarte poes Welles heet en 
de zwart-witte Nietes. Zo nu zijn we weer helemaal 
bij. Zoals bijna altijd ligt Welles heerlijk te slapen op 
de vensterbank. De zon schijnt en af en toe komt 
er een wolkje voor de zon, dan is het ineens koud 
en rilt Welles een beetje. 
Een eindje verderop ligt Nietes op de bank in de 
woonkamer van het huis aan het Plantsoen. Nietes 
slaapt met één oog dicht met het andere oog houdt 
hij Welles in de gaten, want zodra die wakker wordt, 
wil Nietes erbij zijn om weer leuke dingen te gaan 
doen. Lang hoeft Nietes niet te wachten. Plotseling 
is er een verschrikkelijk kabaal buiten. Het klinkt 
of er een hele grote machine in het Plantsoen rijdt. 
Dat kan natuurlijk niet en dat mag al helemaal 
niet. Het lawaai gaat niet weg, het lijkt wel erger te 
worden. Nietes gaat overeind zitten en spitst zijn 
oren. Welles wordt ook wakker en kijkt verbaasd 
om zich heen. Wat een herrie. 
Nietes springt op de vensterbank om naar buiten 
te kijken. Beide poezen drukken hun neuzen tegen 
het raam. Daar is echt een hele grote vrachtwagen 
op het gras in het Plantsoen en er is ook nog een 
graaf- machine bij. Ze kijken elkaar aan. Hoe kan 
dat, je mag toch niet met een auto in het Plantsoen 
rijden, het mag zelfs niet met een brommer of een 
fiets, dat weten Welles en Nietes wel. 
Kijk er zijn allemaal mannen bij. Ze spannen rood-
witte linten en ondertussen duurt de herrie maar 
voort.  Er klimt een man in de graafmachine, hij 
pakt de handels vast en de machine neemt een grote 
hap uit het gras. Verschrikt slaan Nietes en Welles 
allebei hun voorpootjes voor hun poezenbekje. 
“Een hap uit het gras? Mag dat?” vragen ze zich af. 
Kijk de machine gaat door en neemt nog een hap 
en nog een hap. Telkens kiepert de graafmachine 
de hap aarde in de laadbak van de vrachtauto, die 
geduldig staat te wachten. Het gaat maar door en 
door. Het lawaai ook. Welles en Nietes wisten niet 
wat ze ermee aan moesten. Zoveel lawaai en zulke 
grote wagens vlak voor hun deur in het Plantsoen. 
Eindelijk na uren en uren van herrie en wagens die 

Welles & Nietes en een grote berg zand en een heel diep gat    

af en aan reden, werd het weer stil in het Plantsoen. 
Het was ook al bijna avond. Nietes keek even naar 
Welles, die zag er moe en bezorgd uit. “Weet je wat 
we moeten doen?” zei Nietes, “we moeten gaan 
kijken wat ze daar aan het doen zijn. Er waren zeker 
niet genoeg vrachtwagens, want er ligt nog steeds 
een grote hoop zwarte aarde, ik wil weten wat ze 
daar achter gemaakt hebben.” 
 “Ja maar….,” protesteerde Welles, “misschien is 
het wel heel erg eng daar en misschien komen 
ze zo weer terug, …. ik vind het heel erg eng,” zei 
Welles nog eens. 
“We kunnen toch heel hard wegrennen als ze weer 
komen,” stelde Nietes voor. “Kom, even stoer zijn, 
ik ga wel voorop.” Dat deed Nietes; de katten liepen 
de kamer uit. Ze hadden weer eens geluk want de 
voordeur stond open, de bazin stond te praten 
met de buurvrouw. Ze konden horen dat ze over 
het gat in het Plantsoen spraken en over al die 
grote happen die de graafmachine uit de grond 
had gehaald. 
Ze hoorden ook dat de buurvrouw het woord 
‘vijver’ zei. Vijver? Maken ze een vijver? Nietes 
wenkt met zijn pootje: “hoor je dat, ze maken een 
vijver en kijk eens naar onze bazin, ze ziet eruit of 
ze het leuk vindt.” “In een vijver zit toch water?” 
Vroeg Welles zich af, “daar moet je niet in vallen. Ik 
houd niet van water.” “Ik wil toch gaan kijken hoor,” 
roept Nietes en hij stapt parmantig de deur uit en 
loopt naar de overkant het Plantsoen in. Welles 
zucht eens diep. “Dat belooft wat,” dacht hij bij 
zichzelf. “Altijd moet ik Nietes in de gaten houden.” 
Hij sloft achter Nietes aan het Plantsoen in. 
Al gauw staan ze bij de rand van de diepe kuil die 
daar gegraven is. “Wauw,” roept Nietes “dat is een 
groot gat. En kijk eens er is al een beetje water daar 
onderin.” Nietes rekte zich uit en nog een beetje 
verder en nog een beetje verder. “Kijk,” riep hij, “als 
je goed kijkt dan zie je twee poezen daar beneden 
die zitten in het water.” “Wel nee joh,” riep Welles 
terug, terwijl hij zich ook een beetje uitrekte om 
ook goed naar beneden te kunnen kijken, “dat zijn 
wij zelf. Beweeg je kop maar eens, dan zie je dat je 
het zelf bent”, 
Dat deed Nietes, hij bewoog zijn kopje en de poes 
daar beneden deed precies hetzelfde. 
Onze katten waren zo bezig met naar zichzelf 
kijken, dat ze helemaal niet in de gaten hadden dat 

er een eindje verderop een paar honden liepen. Die 
honden hadden wel in de gaten dat er twee poezen 
bij de rand van het pas gegraven gat stonden en ze 
sprongen er vrolijk op af. Toen Welles en Nietes ze 
opmerkten was het al te laat. Welles, die zich niet 
zover uitgerekt had, kon net op tijd wegkomen, 
maar die arme Nietes verloor zijn evenwicht en 
tuimelde pardoes het grote gat in. Gelukkig komen 
poezen meestal op hun pootjes terecht, dat was 
het probleem niet, maar het was wel erg vies en 
nat en modderig daar beneden. Het ergste was dat 
de twee honden boven aan de rand van het diepe 
gat heel hard stonden te blaffen naar Nietes, die 
niets liever wilde dan helemaal wegkruipen zodat 
ze hem niet meer zouden zien. 
Welles stond van een afstandje te kijken. Hij krabde 
radeloos achter zijn oortje. Wat kon hij doen om 
Nietes te redden? Tegen zulke grote honden kon 
hij niet op. 
Welles zag gelukkig dat er veel mensen op de herrie 
die de honden maakten af kwamen. De baasjes 
van de honden en oh gelukkig ook zijn eigen 
baasje en nog veel meer mensen en kinderen. Ze 
gingen allemaal, zonder op de rood-witte linten 
te letten aan de rand van het grote gat staan om 
naar beneden te kijken. Daar zagen ze een hele 
zielige verzopen kat zitten, die een heel klein bang 
miauwtje liet horen. Welles hoopte maar dat ze 
Nietes er gauw uit zouden halen, het gat was te 
diep en te groot om op je buik te gaan liggen om 
zo de kat bij zijn nekvel te pakken.
“Wacht maar even”,  riep een grote sterke meneer, 
“ik haal wel even een ladder, dan is het zo gepiept”. 
Even later kwam de meneer terug  met een 
ladder op zijn schouder en die liet hij snel in het 
gat zakken. Hij had ook nog even kaplaarzen 
aangedaan, dat was natuurlijk heel slim. De meneer 
klom naar beneden en viste de zielige Nietes op. 
Hij pakte hem inderdaad bij zijn nekvel en zo hing 
Nietes daar totdat hij weer veilig op het groene gras 
stond. De honden zaten inmiddels aan de lijn, die 
konden gelukkig niet bij hem komen, zag Welles uit 
de verte. De meneer plantte Nietes in de armen van 
zijn eigen baasje, die hem al mopperend mee naar 
binnen nam. Nietes was een hele vieze kladderkat. 
Nietes moest thuis onder de douche om alle troep 
van hem af te spoelen. Daar houden katten niet 
van. Maar het moest toch. Even later werd Nietes 

in een warme handdoek gewikkeld, in de kamer 
gebracht en op de bank gelegd om bij te komen van 
het avontuur. Welles vond het niet fijn dat Nietes 
zo nat was, maar hij kroop toch dicht tegen hem 
aan om hem warm te maken. Zo opgelucht was 
hij dat alles toch weer goed afgelopen was. Jullie 
begrijpen het al, spoedig hoorde je tevreden gesnor 
daar op de bank.
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Robert de Jong
Woning-Makelaardij o.g. B.V.

Voor verkoop, aankoop,
  verhuur en taxaties

071 - 3014153 Levendaal 168
2311 JR  Leiden

info@dejongwoningmakelaardij.nl
www.dejongwoningmakelaardij.nl

Alarm     112
Politie   0900 8844
Meld Misdaad Anoniem  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   517 4141
Dierenambulance (landelijk) 0900 0245
Geen nood, wel hulp?
Ambulance    366 13 66
Brandweer    366 13 66

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

Gevelreiniging
Graffiti meldlijn   532 2878

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

Handige en belangrijke telefoonnummers
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  516 5501
Buiten werktijd   516 7590

Storingen
Storingen vna gas of elektra 0800 9009
Kabel, Casema   0800 1884
Telefoon, KPN   0800 0407

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

Procesverbetering, ICT en 
Interim-management 

www.vanhouteadvies.nl  
06 106 094 15  

info@vanhouteadvies.nl
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