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Inhoudsopgave

Steeds meer mensen weten hem te vinden. Het laatste nieuws 
uit de Buurt en Regio, wetenswaardigheden, oude foto’s en nog 
veel meer! 
Heeft u ook iets leuks? Stuur het ons! De website is er vóór u maar 
vooral ook dóór u! 
En volg ook eens de wetenswaardigheden van uw wijkagent 
Willem van Vliet op Twitter: @wijkagLeidenMid

WEBSITE: 
www.hethoogstewoerd.nl

Hoe bereikt u ons?
redactie@hethoogstewoerd.nl

Ria Vreeburg-Molkenboer
Hogewoerd 123
2311 HK Leiden
071 514 61 04
- redactie buurtkrant

Peter Weiberneit
4e Binnenvestgracht 6A
2311 NT Leiden
- buurtkaderoverleg
- website

Rineke Ramakers
Penningmeester buurtcomité 
Kraaierstraat 9
2311 NR Leiden 

Guido Priemus
Voorzitter buurtcomité 
Kraaierstraat 38
2311 NS Leiden
071 512 45 47
info@priemus.nl
- burgemeestersoverleg

Carlo Konings
h.t. Praeses der SSR-Leiden
Hogewoerd 108
2311 HT Leiden
071 512 09 00
praeses@ssr-leiden.nl
- gastheer vergaderingen
- organisatie activiteiten jeugd

Rob Erdbrink
Kraaierstraat 2/A
2311 NR Leiden
stavast@systavast.nl
- actualiteiten

Selma Barnard
Kraaierstraat 2/A
2311 NR Leiden
stavast@systavast.nl
- notuleren bijeenkomsten

Ria Vreeburg-Molkenboer
Ingeborg Martens
Labor Vincit, Nieuwe Rijn 83-84, Leiden, 5124807, hans@drukkerijlaborvincit.nl
Richard van Dinter
Renee van Riessen, Joop Gijsman, Arne Driessen en leden van het buurtcomité.
Maarten Wolterink, Hans Heestermans, Joop Gijsman, Clara van den Bosch, Arne 
Driessen, Anne Hofstede, Gillian Vogelsang-Eastwood, Marcia Ives & Rachel Borra 
en leden van het buurtcomité, alle kopij-inzenders, alle adverteerders en SSR-Leiden.
139742 t.n.v. Stichting buurtcomité Hogewoerd en omgeving (Leiden)

Colofon
Redactie
Lay-out

Drukwerk
Advertenties

Foto’s
Bijz. dank aan

Girorekening

Christine Postma
Levendaal 183
2311 JK Leiden
- verkeerssituaties 
- cultuurprogramma’s

Richard van Dinter
Hogewoerd 175B
2311 HL Leiden
071 513 19 52
richardvandinter@planet.nl
- advertenties

Adverteren in deze 
buurtkrant?

Heeft u belangstelling om 
in deze krant te adverteren, 
of heeft u interesse in een 
advertentie op de website, 
n e e m  d a n  c o n t a c t  o p 
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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BLOEM WATERSPORT

VOOR ALLE WATERSPORTARTIKELEN
HOGEWOERD 104, LEIDEN, TEL.: 071 - 5131620

Hoofddealer: EVINRUDE
Rayondealer: INTERNATIONAL
 JACHTLAKKEN

inruil  – reparatie  – financiering
winterservice  en  -stalling

Cartoon ook van 
Maarten Wolterink

Van de voorzitter

Beste Buurtgenoten,

De dagen worden korter en de feestdagen zijn al weer in aantocht. Dan 
verschijnt traditiegetrouw ook de Winter-editie van onze populaire 
Buurtkrant. Ook deze keer weer een prachtig nummer met nuttige 
informatie, leuke interviews en wetenswaardigheden uit uw eigen buurt.

Over een paar weken is traditiegetrouw weer de Jaarvergadering. Zet 
alvast in uw agenda:
Woensdag 9 januari 2013, vanaf 20.30u 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!

Het Buurtcomité heeft onlangs afscheid genomen van Pien, François, Wilma en Jiska, die zich allen 
jarenlang belangeloos voor uw buurt hebben ingezet. Wij zijn ze daar zeer dankbaar voor. Gelukkig 
hebben zij ook weer leuke enthousiaste opvolgers gekregen in de personen van Carlo, Rineke en Peter. 
In de krant stellen zij zich voor.

De problemen met de overlast door vishandel Atlantic worden nu eindelijk eens aangepakt. Ria was, 
namens uw buurt, bij het overleg aanwezig. Ook hiervan vindt u een uitgebreid verslag in deze krant.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en zien u graag op 9 januari op de 
Jaarvergadering bij SSR.

Graag tot dan!

Neem ook eens een kijkje op de website: www.hethoogstewoerd.nl

Voorwoord van een buurtbewoner

Na de vraag om dit schrijven vroeg ik me af wat ik eigenlijk weet van de buurt. Van actuele zaken bedoel 
ik. Niet veel ben ik bang. Ik ben zelfs vanuit onze Wielmakersteeg nog niet eens door het park gelopen 
om de fontein te zien. Ja, ik weet iets van de plannen voor de Garenmarkt, dat er nog steeds sprake is 
van auto’s boven de grond en nieuwbouw die een flink stuk van de markt afsnoept. Leiden, wees zuinig 
op je pleinen!

De geschiedenis en deze plek ken ik wel zo’n beetje. Geboren in Leiderdorp en opgegroeid in Hazerswoude 
Rijndijk. Daar zit nog niet veel Leiden in. Maar mijn moeder Wil Schoonwater (zus van Gé) was Leidse 
en mijn vader is in Leiden opgegroeid. Ook opa en oma’s woonden hier, ik kende het dus wel. Vooral 
door de middelbare schooltijd werd Leiden voor mij ontsloten. Ik fietste vanaf Hazerswoude Rijndijk 
de Hoge Rijndijk op, door de Hogewoerd naar de Kikkerpolder waar veel grote scholengemeenschappen 
zaten. Ook ‘mijn’ Agnes. Vroeg uit? Dan even op de thee bij mijn oma op de Jan van Houtkade. Je stapte 
door het voorraam haar souterrain binnen. Toen al (1976) kon je op de Hogewoerd voor 5 cent je leeg 
lopende band oppompen via lucht uit de muur bij de fietsenmaker op de kruising met de Kraaierstraat 
(hoop dat het goed gaat met uw gezondheid) en het staat me bij dat ik ergens op de Hogewoerd mijn 
eerste pak kocht, tweedehands. Een verjaardagsfeestje bracht me naar de film van Old Shatterhand en 
Winnetou die ik in Camera zag op de hoek van de Jorissteeg/Hogewoerd. Later woonde ik als student 
kunstacademie Rotterdam op de Nieuwebrugsteeg, natuurlijk een kamer hurend van Huisman die hier 
overal zit. Met vriend Sjon biljartte ik toen regelmatig in de Plantage.

Hier weer te wonen vanaf 2007 maakt me zeer gelukkig. Een globetrotter ben ik niet en zal ik ook nooit 
worden. Ik doe mijn kleine ding (cartoons voor het Leidsch Dagblad op dinsdag en voor bijvoorbeeld de 
Singelloopposters) in mijn provinciestadje en ben hooguit Hazerswoude Rijndijk ontgroeid.
Goed, soms is het wat te druk op de Hogewoerd om rustig te slapen. Naast vrolijk gekwetter van het 
studentenhuis dat we het kippenhok noemen, is er soms een te luidruchtig feest, worden er al lallend 
en wandelend over de Hogewoerd fietsen neergegooid, pist men in de steeg met een drankje en een 
praatje erbij en wordt er op de muren ‘getekend’. Maar met de vraag of men iets verderop kan praten 
of met oordoppen in kom ik zulke nachten wel door.

Want je krijgt er zoveel voor terug. Bijvoorbeeld de heerlijke Leidse tongval in de buurt van Sam’s 
Hengelsport, al die verschillende leuke winkels en overal lekker eten. De sfeer die studenten brengen is 
toch overwegend warm en gezellig. En die huizen! Dat nadrukkelijke niet-nieuwbouw-gevoel dat zo warm 
aanvoelt naast bijvoorbeeld 
Almere-Haven (ik teken ook 
voor de Almere Vandaag) waar 
de bewoners zich op de borst 
slaan dat ze in de oudste wijk 
van de stad wonen: 1976. Een 
lachertje. Oké, daar heb je 
geen geluidsoverlast, genoeg 
parkeerruimte, en niet elke drie 
huizen een steiger.
Doe mij toch maar de grachten, 
de singels, de nauwe stegen en 
30 verschillende bouwstijlen op 
1 hectare. Doe mij maar Leiden.

door Maarten Wolterink
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Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman

Het bestuderen van de geschiedenis van Leiden 
blijft voor velen een boeiende bezigheid. Ook 
de ontstaansgeschiedenis van de Hogewoerd 
en omgeving komt weer aan de orde in het net 
verschenen boek “Het Ontstaan van Leiden” van 
Freek Lugt. Over de woest stromende Rijn die 
langs onze wijk liep en door  eb en vloed  bewoning 
in de Romeinse tijd zeer beperkt maakte. In het 
jaar 9 leed het Romeinse leger een verpletterende 
nederlaag en trok men zich terug achter de Rijn en 
bouwde de Limes, een aansluitende lijn van langs 
een weg liggende versterkingen. De Hogewoerd 
was zo’n verbindingsweg die tevens diende om de 
6,5 km van elkaar liggende wachttorens snel te 
kunnen bereiken. Vaak was er een vestiging aan een 
zijarm van de Rijn vanwege de bereikbaarheid aan 
het water.  Zo’n zijarm liep er ook via de huidige 
Koenesteeg waar resten uit die tijd zijn gevonden.

Rond 1100 begon de Rijn te verzanden en ging 
het transport over water meer over de Maas 
naar Dordrecht. In 1122 werd de Rijn bij Wijk bij 
Duurstede afgesloten.
Kortom een boek waarvoor ongelofelijk veel 
archieven moeten zijn geraadpleegd en dat in een 
goed leesbare stijl is geschreven. Landkaarten en 
afbeeldingen vindt u in dit boek.

Foto’s uit die tijd heb ik niet maar van Fred de 
Groot kreeg ik een aantal oude Leidse foto’s, die de 
moeite waard zijn om hieraan toe te voegen. Hier 
het begin van de Hogewoerd met de Biscuitfabriek 
“Nutrix”, het Gangetje was nog open water. 

De Hogewoerd
door Hans Heestermans

Column

Piet Paaltjens, pseudoniem van François 
HaverSchmidt (1835-1894), was gelukkig toen hij 
in Leiden studeerde. Hij woonde op de Hogewoerd 
63. Daarna, als dominee in afgelegen stadjes, 
maakte zijn ‘worgengel’ hem diep ongelukkig. 
Hij pleegt uiteindelijk zelfmoord. Hij kon z’n 
studententijd niet vergeten. Hij schrijft aan zijn 
studievriend, in een romantische herinnering aan 
hun studententijd; “o Mijn Sand! Mijn Broeder! Half 
acht sloeg de klok, toen ik vanmorgen ontwaakte. 
Mijn eerste gevoel was’-grammietigheid (= 
boosheid). En geen wonder! Ik had zoo zoet liggen 
droomen van golvende, bruine meisjeskrullen; 
van maagdenoogjes vol stoutheid en toch vol 
gevoel, vol geest en toch vroomheid; van blozende 
wangen met kuiltjes en van lagchende, roze-roode 
lippen, waarop ik kussen mocht drukken, zoo 
Goddelijk lekker…en daar zag ik mij plotseling 
teruggeslingerd in …mon lit solitaire, célibataire, 
zooals Martins zong in die blije dagen, toen wij 
aan de voetjes van Zulma en Maria uitrustten van 
onze studiën”.
Overigens, ook in zijn studententijd getuigen zijn 
gedichten van grote melancholie. Hogewoerd 63 
was het huis van een aanspreker of bidder (iemand 
die langs de huizen gaat om mee te delen dat er 
iemand is overleden). Over die bidder dicht hij Als 
ik een bidder zie loopen/ Dan slaat mij het hart 
zoo blij/ Dan denk ik hoe hij weldra/ Uit bidden zal 
gaan voor mij. Ter hoogte van de tweede verdieping 
ziet u een gevelsteen met als opschrift Piet Paaltjes 
1852-1858.

Pichegru. Een fel orangistische, Nederduits-
gereformeerde Leienaar beschrijft de binnenkomst 
van de Franse troepen in Leiden onder leiding van 
Pichegru, in 1795. “De 21ste januari, woensdag 
tussen half acht en acht uur zagen wij de eerste 
Fransen binnenkomen, iets meer dan 50 huzaren. 
Ze waren heel stil want het was bitter koud. Ze 
naderden via de Kraaierstraat de Hogewoerd 
en werden daar waargenomen door een paar 
Leidenaren, die onmiddellijk begonnen te roepen: 
‘Leve onze beminde Fransen. Welkom, welkom!’ 
En toen kwam er meer volk op de been. In de 
Doelensteeg hadden de nieuwe patriotten een 
huis voor de Fransen ingericht, maar daar wilden 

ze niet in. Ze wilden bij burgers ingekwartierd 
worden. De 23ste kwamen er nog 2000 man en het 
stadsbestuur liet weten dat iedereen die soldaten 
in huis moest nemen en ze moesten verstrekken 
wat ze wilden. Iedereen deed dat om de Fransen te 
vriend te houden, want er waren onder die Fransen 
een paar heethoofden die dreigden om iedereen in 
huis aan de sabel te rijgen als ze niet kregen wat 
ze hebben wilden.”

De latere burgemeester Louis Marie de Laat 
de Kanter werd in 1876 wethouder. Hij had het 
niet altijd gemakkelijk, maar hij ontpopte zich 
al gauw tot de sterke man van het college en dat 
zette natuurlijk kwaad bloed. In de raadsdiscussies 
blijkt De Kanter (zoals hij eigenlijk heet, z’n vader 
had dat De Laat erbij gevoegd) uitermate gevoelig 
was voor het verwijt dat hij niet eerlijk was. De 
opmerking van de AR-man Le Poole “ dat ik bij meer 
dan een gelegenheid heb ondervonden dat men 
aan de oprechtheid der mededelingen der vorige 
spreker* (= De Kanter) geen onbepaald geloof mag 
hechten” werd door De Kanter bestreden in een 
debat van twee raadsvergaderingen lang. 

*Toen was de kennis van de grammatica kennelijk 
al niet meer erg groot: der vorige spreker moet zijn 
des vorigen sprekers.

Een Leienaar beschrijft de binnenkomst van 
de Franse troepen in Leiden onder leiding van 
Pichegru, in 1795. “Al die Fransen moesten 
eerst een paar nachten bij burgers worden 
ingekwartierd en dan gingen ze naar Den Haag 
om ‘gekleed’ te worden. Want al die soldaten die 
we via de Hogewoerdspoort binnen zagen komen 
hadden geen brok broek aan hun gat en ze waren 
barrevoets. Sommigen hadden alleen maar een 
brok kiel of een brok deken om hun bast.”
In mijn Leids Woordenboek vermeld ik dat brok 
een ‘soms min of meer verachtelijke of verbaasde 
aanduiding voor een levend wezen’ is. Kennelijk 
had het 200 jaar geleden ook de betekenis 
‘aanduiding voor iets dat er versleten uitziet’.

Ook leuk de feestversiering op de Hogewoerd met 
de tekst: “De bewoners van den Hogewoerd vanaf 
de Kraaierstraat tot de Plantage”. 

En even puzzelen: De Korevaarstraat, de zijkant 
van Sander’s Zeepfabriek en in de verte de brug 
over de Zoeterwoudsesingel?
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Verslag buurtborrel op 24 juni 2012

Op zondagochtend 24 juni kwam de regen met bakken uit de lucht. Eén ding staat echter vast: de 
buurtborrel gaat altijd door.... echt mooi werd ’t niet, droog werd het gelukkig wel.
De buurtborrel van 2012 stond in het teken van de pas gereedgekomen vijver. De officiële opening zou 
in aanwezigheid van de wethouder op 27 juni plaatsvinden maar na overleg met de gemeente konden de 
buurtbewoners vast op informele wijze de vijver ‘inwijden’ met bubbels en bellen.  De band ‘Bad Habbit’ 
zorgde als vanouds voor een vrolijke muzikale begeleiding. Er was natuurlijk weer een springkussen en 
studenten van SSR stonden met veel enthousiasme te schminken en deden spelletjes met de kinderen.
Speciale aandacht was er voor het leuke kunstproject ‘Dog Connection’ van kunstenares en 
buurtbewoonster Clara van den Bosch. Clara had een aantal ‘karakter’honden tot leven gebracht; 
kinderen en volwassenen mochten om beurten de honden een stukje uitlaten en de riem aan iemand 
anders overdragen zodat mensen spontaan met elkaar in gesprek kwamen.
Om 17.00 uur hield Renée van Riessen een speech over de totstandkoming van de nieuwe vijver en 
alles wat daaraan voorafging. In de tussentijd werden er glazen prosecco met toastjes zelf gerookte forel 
uitgedeeld en staande in een kring rond de vijver werd een gezamenlijke toast uitgebracht op een lang 
en mooi bestaan van de nieuwe vijver. Naast de bubbels in de glazen waren er reusachtige bellen die 
symbolisch de lucht werden ingeblazen. 

door Renee van Riessen
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Nieuwe leden in het buurtcomité. Even voorstellen...

Sinds een paar maanden is het bestuur van SSR-Leiden weer gewisseld. Jiska 
heeft het stokje aan mij overgedragen en zodoende ben ik een jaar lang voorzitter 
van de vereniging. Misschien heeft u mij al gezien of even gesproken, maar ik 
zal me hieronder even aan u voorstellen. 

Mijn naam is Carlo Konings, ik ben 25 jaar oud en kom oorspronkelijk uit 
Rockanje, een dorpje aan zee net onder de Maasvlakte. Ik ben op mijn 19e met 
mijn ouders verhuisd naar Rhoon, net onder Rotterdam. Met het ouderlijk huis 
als thuisbasis heb ik daar een jaar Product Ontwerpen gestudeerd in Rotterdam. 
Hoewel ik het ontwerpen erg leuk vond, was het niet iets dat ik mijn hele leven 
wilde doen. Daarom heb ik, na overleg met mijn studieadviseur, besloten psychologie te gaan studeren 
in Leiden. Dit bevalt mij tot op heden prima! Psychologie heeft een groot vakgebied en je kunt er echt 
van maken wat je zelf wilt. Na mijn propedeuse te hebben behaald ben ik in 2009 in Leiden komen 
wonen, boven een stomerij aan de Rooseveltstraat. Inmiddels heb ik mijn bachelor behaald en ben ik 
bezig aan een master sociale psychologie. Dat betekent dat ik veel leer over groepsprocessen en dieper 
inga op communicatie en organisatiestructuren. Jammer genoeg zit mijn studie er al bijna op, maar 
met een beetje geluk kan ik wel komend jaar afgestudeerd naar een leuke baan op zoek.

Eigenlijk heb ik aan het einde van mijn studie besloten om op de valreep ook een jaar bestuur te doen. Het 
leuke daaraan is wel dat je al een heleboel hebt afgerond, en dus volop van je bestuursjaar kunt genieten. 
Zo heb ik afgelopen zomer met veel plezier kennisgemaakt met de buurtbewoners op de buurtborrel 
en hoop ik dat de rest van het jaar ook nog te mogen doen. Mocht u komend jaar langs willen komen 
voor vragen, klachten of gewoon een gezellige borrel, dan bent u van harte welkom!

Carlo Konings
Mijn naam is Peter Wieberneit en ik ben sinds kort betrokken 
geraakt bij de buurtvereniging Hoogste Woerd. Eerlijk gezegd 
had ik er nooit eerder over nagedacht om op deze wijze 
betrokken te worden bij de wijk en buurt totdat het verzoek 
van Ria mij bereikte via mijn echtgenoot.

Sinds een paar jaar woon ik samen met Hilda (mijn echtgenoot) 
in de 4e Binnenvestgracht, nadat ik eerder in Leiden heb 
gewoond in de Leuvenstraat, Hoefstraat en Garenmarkt. Ben 
de trotse vader van twee geweldige dochters die inmiddels het ouderlijk huis hebben verlaten en met 
partner wonen in Leiden. Verder ben ik opa van Hanna en Robin, en de oppas-baas van Rowan, een 
pracht van een husky. Behalve wonen in Leiden verblijf ik een deel van het jaar aan boord van het schip 
ms Quo Vadis en vaar daarmee in de omgeving van hoofdzakelijk het IJsselmeer, de Waddeneilanden, 
Friesland en Groningen voor productpresentaties, vergaderingen en promotietochten. Het water, de 
zee en de scheepvaart hebben mijn hart gestolen.

Dat is dan ook de reden dat veel van mijn tijd wordt besteed aan het ontwikkelen van activiteiten in dit 
kader. Het gaat hierbij om initiatieven die worden ondernomen door de Stichting Verenigde Hollandse 
Zeil Compagnie (VHZC - een ANBI) en daarbij valt te denken aan veiligheid aan boord, duurzaamheid 
in combinatie met (zeil)schepen en consumenten aan de wal, voorlichting over de mogelijkheden van 
de zeilende (zee)passagiervaart, de Nederlandse, met ruim 450 schepen ’s werelds grootste zeilende 
chartervloot (Bruine Vloot). Een ander deel van mijn tijd ben ik werkzaam in de DTP, website- en 
databeheer, o.a. behulpzaam bij de activiteiten van de Stichting Pijn Platform Nederland.

Eigenlijk komt het erop neer dat ik elke dag tijd tekort kom! Wel heb ik geleerd dat met ambitie, plezier 
en enthousiaste personen in je omgeving een mens veel werk kan verzetten. Ik hoop de verwachtingen 
die men heeft in de buurtvereniging Hoogste Woerd waar te kunnen maken en zal mij zoals het er nu 
naar uitziet hoofdzakelijk daarbij richten op het onderhoud van de buurtwebsite, af en toe een interview 
en het buurtkaderoverleg.

Peter Weiberneit

Graag wil ik me aan u voorstellen, ik ben Rineke Ramakers 
en woon nu ruim 14 jaar met zeer veel plezier in de 
Kraaierstraat. Ik ben in Katwijk geboren maar ik voel me 
hier helemaal op mijn plek. Samen met mijn man Koen 
Ramakers en mijn twee dochters Tess (9 jaar) en Door (7 
jaar) genieten we volop van deze mooie stad waar altijd wel 
wat te doen is. Onze wijk vind ik bijzonder, we hebben heel 
leuk contact met de buren en dat geeft een goed gevoel. Het 
Plantsoen, de leuke en unieke winkels in de Hogewoerd en 
niet te vergeten de enorm gezellige buurtborrel maken het 
dat Ik blij ben dat ik in dit stukje Leiden woon.

In het dagelijks leven werk ik 3 dagen bij Brammer in Alphen aan den Rijn en ben daar verantwoordelijk 
voor de boekhouding/ administratie. Het is dus ook niet zo vreemd toen er een oproep werd gedaan 
voor penningmeester dat het wel in mijn straat paste. Ik heb inmiddels het stokje overgenomen van 
Pien Hoes en ik wil me graag inzetten voor het buurtcomité als penningmeester. Ik vind het leuk om 
op deze manier meer over onze eigen wijk te weten te komen en ik ga met veel plezier aan de slag.

Rineke Ramakers
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door Rineke Ramakers

Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u hierbij van harte uit voor de 
Jaarvergadering op woensdagavond 9 januari 2013. De vergadering begint om 20.30 uur en u bent ook 
dit jaar weer uitgenodigd deze bij te wonen in de gezellige benedenzaal van studentenvereniging SSR, 
Hogewoerd 108. Aansluitend wordt de jaarvergadering afgesloten met een gezellige Nieuwjaarsborrel. 
In deze jaarvergadering zal de voorzitter, Guido Priemus, eerst terugblikken op 2012. Zo zal de voorzitter 
een kort verslag doen van de welbekende en veel gelezen buurtkrant en van andere aangelegenheden 
die onze buurt aangaan. Vervolgens zal onze penningmeester, Rineke Ramakers, ingaan op de jaarcijfers 
van 2012 en daar een korte toelichting op geven. Hierna geeft de voorzitter een vooruitblik op het 
komende jaar. Onze wijkagent, de heer Willem van Vliet, en de heer Hans Hoppener, van milieudienst 
West-Holland zijn zoals altijd aanwezig. Tijdens de rondvraag of vergadering kunt u vragen aan hen 
stellen. Zijn er onderwerpen die u als buurtgenoot wilt bespreken of delen dan kunt u hiervoor ook een 
stukje inzenden naar redactie@hethoogstewoerd.nl, het kan dan of op de website worden gezet of in de 
buurtkrant worden geplaatst. We hopen 9 januari heel veel buurtgenoten te mogen verwelkomen op 
onze Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel. 
 
Hieronder vindt u de voorlopige agenda van de jaarvergadering, 9 januari 2013: 

 De definitieve agenda wordt bij de jaarvergadering aan u uitgereikt. Als u als buurtgenoot een agendapunt 
wilt aandragen dan kunt u dat tot een week voor de jaarvergadering doen, het bestuur beslist of deze 
ook daadwerkelijk als agendapunt toegevoegd wordt. 
We hopen u allen woensdag 9 januari te mogen verwelkomen en dan met u na de jaarvergadering met 
een hapje en een drankje het nieuwe jaar in te luiden. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. 
*De notulen kunt u vinden op onze website www.hethoogstewoerd.nl

UITNODIGING

Op de buurtborrel afgelopen zomer hebben bezoekers kennis kunnen maken met Boris, Scharrel Harry, 
Snuf, Jacoba en Race Kees. Deze namen behoren toe aan vijf lifesize honden op wielen, gemaakt van 
hout en restmaterialen. Deze honden maakten deel uit van het kennismakingsspel ‘The Dog Connection’, 
waarbij buurtbewoners elkaar op een verrassende en humoristische wijze konden ontmoeten. Dit project 
kwam voort uit mijn ‘verkenning’ van de wijk Levendaal Oost in opdracht van Wijken voor Kunst. 
Mijn grote inspiratiebron voor dit idee was Hobbes, mijn labrador van bijna zestien jaar, met wie ik al die 
jaren door de wijk en het Plantsoen wandelde en daarbij veel mensen ontmoette. Voor hondenbezitters 
is het een ongeschreven wet dat zij elkaar groeten. Zo kwam ik uit op de gedachte ‘Ken uw wijk, neem 
een hond’. 
De spelregels waren als volgt: als baasje van een van de honden kreeg je tien minuten om met elkaar op 
te trekken, daarna moest de hond doorgegeven worden aan een nieuw baasje. Bij deze ontmoeting stelt 
de ‘oude’ baas zich voor aan de ‘nieuwe’ baas en introduceert en overhandigt de hond. Guido Priemus, 
voorzitter van buurtcomité Hogewoerd e.o., beet de spits af en ging op stap met Boris. Anderen volgden 
als snel en het was mooi om te zien dat het idee van The Dog Connection herkend werd en de opzet van 
dit spel echt werkte en de honden regelmatig van eigenaar veranderden.  
Voor wie nog even herinneringen wil ophalen aan de buurtborrel kan dat doen in januari tijdens de 
etalage-expositie van The Dog Connection met foto’s in de etalage van Henri Bloems wijnkoperij aan 
het Levendaal.

The Dog Connection in het Plantsoen
door Clara van den BoschJaarvergadering en Nieuwjaarsborrel op 9 januari 2013
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TIP VAN DE NOTARIS: SCHENKEN EN ERVEN IN 2012 EN DAARNA

Elk jaar kan er belastingvrij worden geschonken. Ook voor het erven gelden vrijstellingen. Onze 
tips als u wilt profiteren van deze vrijstellingen. Nog in 2012 gebruik maken van deze mogelijkheid? 
Neem snel contact met ons op!

Schenken
In 2012 kunt u aan een kind een bedrag van € 5.030 belastingvrij schenken. Voor kleinkinderen is het 
belastingvrije bedrag € 2.012. Schenken kan door geld te geven, maar de vrijstellingen gelden ook 
als de schenker de portemonnee niet opendoet. Dit heet ‘schenken op papier’. De Belastingdienst 
stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notariële akte en 
het jaarlijks betalen van een rente van 6% over het geschonken bedrag.

Eenmalig kunnen ouders aan hun kinderen een groot bedrag belastingvrij schenken. Het kind moet 
dan tussen de 18 en 35 jaar oud zijn (of het kind is ouder dan 35 maar heeft een partner jonger 
dan 35 jaar). Deze eenmalige schenking is in 2012 vrijgesteld voor een bedrag van € 24.144. Dit 
bedrag mag tot € 50.300 worden verhoogd als het kind het bedrag investeert in een eigen woning. 

Erven
Een goed testament helpt om bij overlijden belasting te besparen. Soms wordt gekozen voor een 
testament dat uitgaat van het verschuiven van erfbelasting in plaats van besparing. Reden hiervoor 
kan zijn dat het geld ‘vastzit’ in een huis of in beleggingen. 
Het is bijna altijd fiscaal gunstig om naast de kinderen ook de kleinkinderen te laten erven. Een 
kleinkind kan van zijn grootouders een bedrag van € 19.114 (vrijgestelde bedrag in 2012) belastingvrij 
erven doordat zij een zogenaamd legaat opnemen in hun testament. Het kleinkind krijgt dan bij 
overlijden van oma of opa geld zonder dat daarover erfbelasting hoeft te worden betaald.

Besparen nu en later
Door te schenken doet u uw kind, kleinkind of iemand anders belastingvrij een plezier. Bijkomend 
voordeel: door te schenken wordt de toekomstige erfenis kleiner en betalen de erfgenamen later 
minder belasting. Belasting besparen voor erfgenamen doet u niet alleen door nu te schenken en 
van vrijstellingen te profiteren maar ook door een slim testament te maken. Dat is pas besparen, 
nu en later!

Wij kunnen u adviseren over het besparen van belastingen.

Digitale nieuwsbrief 
U kunt zich kosteloos abonneren op onze digitale nieuwsbrief en blijft zo op de hoogte van de 
ontwikkelingen op het gebied van personen- en familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht.

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

v.l.n.r.: Maurits, Xanthe, 
Hannah, Carlo, Friso, 

Emma & Merel
door Carlo Konings

SSR in de wijk

SSR heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Na het zomerreces, waarin SSR een paar weken 
vakantie heeft, vond in augustus de jaarlijkse EL CID-week plaats. Een recordaantal nieuwe studenten 
is dit jaar door Leiden getrokken, waarvan honderden in de loop van de week een kijkje zijn komen 
nemen op SSR. Naast een zonnig terras met een slushpuppy machine hebben we kunnen genieten 
van artiesten, een cabaretier, een workshop chocolade maken en natuurlijk elke avond een spetterend 
feestje! Alle inzet van de week heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we een geslaagde week en 170 
nieuwe eerstejaars rijker waren. 

In september stond heel SSR een maand lang in het teken van haar eerstejaars. Zij hebben kennis 
kunnen maken met onze disputen, commissies en vooral ook met elkaar. Door de borrels, activiteiten 
en optredens hebben we kunnen zien dat het weer een geweldige lichting is geworden. In oktober is het 
ook niet stil gebleven op SSR: dit jaar bestaat SSR namelijk 111 jaar! Misschien heeft u eind oktober op 
een maandagavond wel een enorme stoet mensen in de hogewoerd voorbij zien komen. De maandag 
van onze dies zijn de eerstejaars geïnaugureerd, compleet met erehaag en een feestelijke afsluiter.

Het jaar vordert snel, tijd vliegt immers als je het naar je zin hebt. Na december staat er voor januari 
en februari alweer het nodige op het programma. Gelukkig kunnen we tot die tijd nog even genieten 
van de feestdagen en vieren we kerst of oud-en-nieuw met vrienden en familie. Zoals u al hebt kunnen 
lezen is het bestuur van SSR-Leiden in september gewisseld. Zeven nieuwe bestuursleden zijn dagelijks 
aan het werk om SSR voor haar leden en de buurt gezellig te houden. Mocht u in de komende maanden 
vragen of klachten hebben dan kunt u ons altijd bereiken op ons vaste nummer: 071-5210900 of u kunt 
mailen naar praeses@ssr-leiden.nl. U kunt natuurlijk ook langskomen om een praatje te maken onder 
het genot van een kopje koffie. 
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door Ria Vreeburg-Molkenboer

Op zaterdag 22 september en zondag 23 september was er weer kunst te zien in de stad op uiteenlopende 
locaties. De redactie is op bezoek gegaan bij de deelnemende ateliers, woonhuizen, en galeries in de wijk. 
Hieronder vindt u een korte weergave van wat er te zien was. Het is een kleine impressie van en voor de 
buurtgenoten. Meer informatie van en over het werk van de kunstenaars vindt u op de vermelde sites.

Hogewoerd 77: In de Sidac studio exposeerden Eliza Kopec (woonachtig in Lisse) 
en Monica Trenkler (uit Duitsland). Zij zijn bekend met schilderen, tekenen, 
installaties en gemengde technieken.
Zie: www.elizakopec.nl en www.artfacts.net/en/artist/monica-trenkler-232347/
profile.html

Bij First Floor items aan de Hogewoerd nr. 6 was werk te zien van Daisy Kimman. 
Zij maakt huisjes geïnspireerd door de schoonheid van (oude) huizen en gebouwen 
als het zonlicht er in de schemering op valt. De kleuren die dan ontstaan ziet zij als 
“de mooiste van de dag”. Zij ziet dat als een magisch moment. Enkele jaren geleden 
ging zij zelf “huizen” bouwen van klei en stukken gevonden hout.
Enkelen werden tentoongesteld. www.daisykimman.nl

Vincent Icke exposeerde in zijn woonhuis aan het Plantsoen 77 grafiek, 
schilderijen, installaties en grafische vormgeving. Onderzoeker in kunst en 
wetenschap Vincent Icke, die om popularisatie van wetenschap bekend werd, is 
dat voor een kleiner publiek ook als kunstenaar.
Studerend aan de Gerrit Rietveld academie, kreeg zijn werk als kunstenaar ook 
in tijd en aandacht de plaats in zijn leven die het in zijn geest altijd al had. Zijn 
werk varieert van installaties tot grafisch werk, van olieverf tot op de computer 
vervaardigde composities. Kleuren, thema’s, intrigerende vertellingen: men 
moet er even aan wennen, want deze vorm is niet makkelijk in een bestaande 
kunstrichting te plaatsen. Zie ook: www.alien-art.nl

In het Plantsoen 45, “Het Plantsoen Theater”, hielden in dit monumentale pand diverse kunstenaars 
atelier.
Tevens waren er op gezette tijden optredens in dit huiskamertheater. Op zaterdag kon men o.a. luisteren 
naar Martine de Kok, zang, piano en accordeon en op zondag 23 september was er een muziekprogramma 
van Arte Duo Lineke Lever (piano) en Aubrey Snell (saxofoon). Daarbij werd er thee en koffie geserveerd.
De kunstenaars die daar te bezichtigen waren en men mee in gesprek kon gaan waren Louise v/d Berg-

Heruer en Astrid Beumer. Louise v/d Berg-Heruer heeft een voorkeur 
voor  realistisch werk, maar binnen dat realistische werk varieert zij 
zowel het onderwerp, materiaalgebruik en toegepaste technieken. Ze 
maakt gebruik van vele technieken om telkens iets nieuws te creëren. 
Haar verzameling werken is inmiddels uitgegroeid tot stillevens, 
portretten en figuratief werk.
Zie: www.louisevandenberg.exto.nl/index/14074521_Persoonlijk.html

Astrid Beumer presenteerde foto’s, tekeningen en 
collages. Collages met teksten die heel herkenbaar en 

ook humoristisch waren.
Zie: www.kunstrouteleiden.nl/index.php?id=1028&action=details&artists_id=166

En www.astridbeumerfotografie.nl/index1.html

Nicole Carvajal: www.nicolecarvajal.nl/welkom.html
Haar schilderijen steunen op losse elementen uit de realiteit, dit in een poëtische 
context en op een concrete manier. De relatie tot vrouwelijkheid speelt hierbij 
een belangrijke rol, vooral het beeld van de vrouw zoals dat gezien wordt door 
mannelijke beeldmakers. Zij voelt zich uitgedaagd het proces van kijken en 
bekeken worden, tussen mannen en vrouwen, kunstenaar en model, vorm te 
geven. 

Maureen Varvill presenteerde zich met tekeningen, olie en acryl op doek.
Zie: www.maureencarvill.com

Maureen’s schilderijen zijn meestal abstracte objecten en landschappen, hoewel 
tastbaar in sublieme atmosfeer, die levendige kleuren composities, die schijnbaar 
een spontane taal vormen. Dit alles door middel van een schilderij, waarbij 
de heersende oliën en acryl instrumenten zijn van expressie in een prachtige 
symfonie van kleur.

De laatste galerie die meedeed in de wijk was 
Gallerie Cattani aan het Plantsoen 25. 
www.cattani.nl
Dankzij een unieke samenwerking met BMS 
Netwerk Notarissen is het mogelijk geworden om 
de veelzijdige kunstcollectie van Galerie Cattani 
te exposeren en te bekijken in het prachtige pand 
aan het Plantsoen 25 te Leiden. Men vindt er 
kunst van glas, schilderijen, objecten van brons 
en tafelzilver van diverse kunstenaars.

Anke Birnie             Frans van Straaten 

Graag brengen we ook onze kunstenares uit de wijk Simone de Jong 
onder de aandacht. Jaren deed zij mee aan de kunstroute met een 
presentatie in de Dwarsbolwerkstraat. Dit jaar konden wij bij haar 
aanschuiven aan Het Loket tegenover de Kraaierbrug richting Nieuwe 
Rijn.
Je kon er gouden tips krijgen, gratis kado’s ontvangen, kunst van 
Simone maar ook van nadere kunstenaars bekijken, een brandende 
vraag stellen, familiefoto’s bekijken of intekenen voor een ouderwets 
dia-avondje.
simonedejong.nl/index.php 
Als vanouds was het weer gezellig en erg druk bij Simone.

Kunstroute 2012 in de wijk
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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.

door Peter Weiberneit

De Deko? De Delftse Kolenhandel in Leiden?
Jawel! Nadat de Delftse Kolenhandel geen handel 
meer had in kolen is begin jaren 70 in Delft de 
eerste Deko fotozaak opgezet. Vanaf 1976 heeft 
Ad Schotman in het filiaal te Schiedam voor de 
eigenaar gewerkt. Toen in 1986 aan het Levendaal 
125 te Leiden uitbreiding werd gerealiseerd greep 
Ad met beide handen het aanbod aan om hier 
bedrijfsleider te worden. En inmiddels is de zaak 
van hem met nu ruim 25 jaar expertise in de 
Foto vakhandel één van de weinig overgebleven 
fotospeciaalzaken in Leiden.

En speciaal is het nog steeds. Ook het fotovak 
moest zich in het digitale tijdperk aanpassen 
aan de omstandigheden. “Hierdoor ben ik helaas 
genoodzaakt geweest om de ontwikkel- en 
printmachine de deur uit te doen. Wel heb ik 
daarvoor een dye-sub printer aangeschaft, waarop 
men van bijna alle mogelijke digitale media 10x15 
prints kan maken.” Dus ook USB-sticks, memory 
cards, CDs of DVDs zijn geen probleem. Zelfs van 
smalfilm en videoband kan Ad nog een digitale 
versie maken: wacht hier niet te lang mee! 

En als het om grote aantallen gaat kan Ad nog 
steeds beroep doen op het Spector lab om tegen 
een redelijke prijs perfecte foto’s te printen. 
Voor de grote formaten kan men ook direct bij Ad 
terecht op een professionele Epson fotoprinter 
die prominent in de zaak aanwezig is. Met 
Pigmentinkten kunnen afdrukken tot 40 cm breed 
snel en goed worden geleverd. 75 jaar kleurecht 
volgens Epson norm, 30x40, 40x60, tot 40x150(!) 
cm is mogelijk, ook op canvas!

Ook oude foto’s, zwart wit, retoucheren, tekst op 
foto, foto op plexiglas, glas of hout, (bijna) alles is 
bespreekbaar. Maar ook voor een online digitaal 
fotoalbum (PC & MAC) kan men terecht, uiteraard 
ook voor fotolijsten, fotopapier, (fotohoekjes 
;-) ) en natuurlijk camera’s, accessoires, (foto)
batterijen, verrekijkers, portretfoto’s. 

En wat dacht u van: pasfoto’s! Ad is gespecialiseerd in 
het maken van pasfoto’s voor officiële documenten.  
Kort gezegd: Kom naar de winkel en laat ze bij Ad 
maken. Dit voorkomt een hoop narigheid, tijd en 
onnodige kosten.

Kortom:
Foto Ad Schotman, de fotozaak waar vakkennis 
nog garant staat.

Tot zover de techniek. Behalve van zijn fotovak 
houdt Ad ook van gezelligheid. Het uurtje interview 
is onder het genot van een kop koffie werd een paar 
keer gezellig onderbroken voor adviezen, pasfoto’s, 
een pakje ophalen en een speciale batterij. 

“De charme van de wijk ligt in de samenstelling, de 
bewoners tussen Nieuwe Rijn en Plantsoen, tussen 
Plantage en Korevaarstraat, alles komt hier sinds 
jaar en dag binnen. Het is geen drukke, maar wel 
sociale omgeving in de wijk. De laatste jaren zijn 
er veel studenten bijgekomen.”
Deze gezellige drukte komt omdat u behalve 
voor foto’s bij Ad ook terecht kunt voor de 
DPD pakketshop voor het voordelig en veilig 
verzenden van uw pakketten. Voor ontvangst 
van uw pakketten als u niet thuis bent is Foto Ad 
Schotman een officieel Kiala-punt en momenteel 
wordt uitgezocht of men er binnenkort voor de 
gele vuilniszak terecht kan.
“Alles bij elkaar dus genoeg redenen om deze zaak 
nog steeds te runnen, ook al sta je soms wel erg 
lang in de file op weg naar huis.” Ad woont nog 
steeds in Schiedam.
En dan nog dit: Computercrash? Fijn dat er ook 
echte foto’s van zijn!

Foto Ad Schotman
Levendaal 125
2311 JH Leiden
071- 5149853         
www.fotoadschotman.nl

De Leidse Fondsendag werd dit jaar voor het eerst 
georganiseerd en was een groot succes. Het vond 
plaats op 19 oktober in het Leidse Volkshuis aan 
de Apothekersdijk. Namens onze wijk was er ook 
iemand via het buurtcomité aanwezig.
De belangrijkste conclusie is dat er veel geld 
beschikbaar is en de fondsen zien ons graag komen 
met een goed onderbouwd plan (raadpleeg wel 
eerst uitgebreid de websites voor de voorwaarden). 

Van de aanwezige fondsen komen de hieronder 
genoemden het meest in aanmerking voor het 
aanvragen van activiteiten via het buurtcomité:

* Stichting Fonds 1818 is een vermogensfonds dat 
donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen 
voor algemeen maatschappelijke projecten zonder 
winstoogmerk. Het Fonds wil bijdragen aan een 
duurzame en leefbare samenleving op het terrein 
van cultuur, educatie, gezondheid, kunsten, milieu, 
natuur, recreatie, sport en welzijn.
Dit fonds is actief in de regio Delft, Den Haag en 
Leiden. Voor meer info: www.fonds1818.nl

* WOZfonds, opgericht door Portaal, Ons Doel en 
De Sleutels heeft als doel het woon- en leefklimaat 
in wijken en buurten te helpen verbeteren en het 
bevorderen van de belangstelling en deelname 
van bewoners in hun eigen buurt. Voorwaarde 
hier is wel dat tweederde van de bewoners 
moet bestaan uit huurders van bovengenoemde 
woonorganisaties. www.wozfonds.nl

* H.L.Druckerfonds heeft als doel het bevorderen 
en ondersteunen van sociaal culturele activiteiten 
en van activiteiten gericht op de sociale cohesie van 
de samenleving.
www.leidsefondsen.nl/druckerfonds

Als je ideeën hebt voor activiteiten voor onze 
wijk, en heb je daarbij geld nodig, dan kun je 
geld aanvragen bij deze fondsen. Bij sommige 
fondsen heb je een stichting nodig om geld aan te 
kunnen vragen. In dat geval kun je eventueel in 
samenspraak met het buurtcomité de aanvraag 
doen, omdat het buurtcomité een stichtingsvorm 
heeft. Neem dan even contact op via: redactie@
hethoogstewoerd.nl

Leidse Fondsendag Buurtfeuilleton
Foto Ad Schotmandoor Clara van den Bosch
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van Houte Advies

Procesverbetering, ICT en 
Interim-management 

www.vanhouteadvies.nl  
06 106 094 15  

info@vanhouteadvies.nl

door Ria Vreeburg-Molkenboer

Cartoon van Maarten Wolterink

Naar aanleiding van klachten over vishandel 
Atlantic aan het Levendaal is er begin november 
een overleg geweest geïnitieerd door onze wijkagent 
Willem Van Vliet. Daarbij waren aanwezig naast de 
wijkagent, U. Tagi (directeur van Atlantic), Niels 
Hogewoning; unitleider Handhaving Openbare 
Ruimte, Hans Hoppener; Omgevingsdienst West-
Holland, milieutechnisch medewerker Toezicht 
en als vertegenwoordiger van het buurtcomité 
Hogewoerd en Omgeving was ik (Ria Vreeburg-
Molkenboer) daarbij.

Er waren 4 probleempunten geïnventariseerd:
Verkeer (doorstroming/laden/lossen),
Stank (vislucht) op straat,
Geluid (laden/lossen) en
Communicatie met buurt/bewoner(s) en de 
vishandel.

Uiteraard zijn deze items allen besproken. 
Vooral het punt ‘communicatie’ - althans het gebrek 
daaraan - bleek de motor achter het langdurige 
karakter van sommige problemen. 
Tussen Atlantic en het buurtcomité zijn gegevens 
uitgewisseld en is afgesproken dat men elkaar 
snel(ler) zal opzoeken bij vragen, onduidelijkheden 
of problemen.

Atlantic gaat - naast een reeds geplande verbouwing 
aan de opslagruimte (eind januari 2013) - ook het 
een en ander met zijn medewerkers kortsluiten. 
De heer Tagi heeft toegezegd om zijn personeel te 
instrueren om de afspraken die tijdens dit overleg 
gemaakt zijn te handhaven, en/of op te 
volgen.
Er is beloofd dat er niet meer met de 
kratten over straat zal worden gesleept, 
over de klinkers vanaf de opslagruimte in 
de Kraaierstraat naar de winkel.
Ook zullen de kratten met minder geluid 
vanuit de wagens op de gewenste plaatsen 
worden neergezet.
Het laden en lossen (en ook de daarmee 
gepaard gaande geluidsoverlast) is  wettelijk 
toegestaan tussen 07 en 19u.
 
Atlantic zal/gaat geen vuil water (meer) 
de straat op vegen (vanuit de winkel is dat 
onlogisch omdat daar een afvoerput zit), 

maar ze zal wel de straat blijven schoonmaken met 
een chloor/geur mengsel. 
De afvoer van het water vanuit de opslagplaats 
wordt dus niet meer de straat op geveegd maar in 
de ruimte zelf geloosd.

Laden en lossen gebeurt bij voorkeur op vrije 
parkeerplaatsen, maar indien dit niet kan, dan 
zal dat gewoon op straat gebeuren en zal de straat 
korte tijd geblokkeerd zijn (dit beleid is niet anders 
dan elders in Leiden).
Een voertuig mag - indien vuil van visafval - niet 
op straat worden schoongemaakt, maar normaal 
wassen (zoals ieder ander voertuig) mag wel. 
De visbakken gaan - als dat nodig is - in de 
(vernieuwde) opslag worden schoongemaakt en 
niet op straat.

Als de verbouwing in hun opslagruimte gaat 
gebeuren, zal er een container neergezet worden 
en er is toegezegd dat er geen koelcellen op straat 
geplaatst worden.
Heer Tagi heeft beloofd dat zodra de verbouwing 
gaat beginnen de omwonenden geïnformeerd 
zullen worden.
In januari 2013  zal er een evaluatieoverleg 
plaatsvinden. Indien u als buurtbewoner vragen 
en/of opmerkingen heeft dan kunt u contact 
met mij opnemen: Ria Vreeburg-Molkenboer, 
lid buurtcomité. Ik ben te bereiken via de mail: 
redactie@hethoogstewoerd.nl of via de telefoon: 
071 5146104.

Atlantic in de wijk
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Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

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

Behandeling volgens afspraak
Levendaal 136 - 138

2311 JP Leiden
071 513 26 91

Sint Jorissteeg 4 Tel.: 071-513 2443 
2311 JA  Leiden info@boboudshoorn.nl

www.boboudshoorn.nl

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

21 februari 2013 zal de vijfde 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. Op de Hooigracht zal 
Paulien Cornelisse een try-out verzorgen van haar aankomende derde cabaretprogramma, en maakt 
een paar deuren verder Raoul Heertje het publiek aan het lachen. Er kan ook worden genoten van 
verschillende mooie korte films verzorgd door het Leids Filmfestival in de Koenesteeg. Op de Hogewoerd 
zelf zal er uiteraard ook worden opgetreden; het Leidse PS Theater treedt op met een voorstelling over 
ontmoetingen tussen burgers en studenten.

Zo zijn er nog veel meer gevarieerde optredens in de bijzondere, knusse, mooie of gezelligste 
studentenkamers van Leiden. Verspreid over de  binnenstad zijn er dit jaar 21 kamers te vinden en 1 
mystery location. Na de gezamenlijke opening fietsen of wandelen de bezoekers in drie rondes naar hun 
drie favoriete acts waar zij kaarten voor hebben gekocht. Als iedereen uitgebreid heeft kunnen genieten 
van alle cultuur en optredens, wordt er gedanst tot de zon opkomt op het StukaFeest in het LVC. Een 
feestelijke aangelegenheid, ook omdat we onze vijfde verjaardag mogen vieren. Bekijk het volledige 
programma vanaf eind december op de website www.stukafest.nl/leiden. 

De kaartverkoop start op 21 januari bij het LAKtheater, Lipsiusgebouw Universiteit Leiden. Daarnaast 
worden ook dit jaar kaarten verkocht tijdens exclusieve flitsoptredens met Stukafest artiesten in café 
De Bonte Koe, een van onze sponsoren. Om op de hoogte van de data, tijden en speciale win-acties te 
blijven kan men zich aanmelden voor de emailnieuwsbrief. Dit kan op de website: www.stukafest.nl/leiden. 

Cultuur op Studentenkamers: Stukafest
door Arne Driessen (PR-Coördinator Stukafest Leiden 2013)
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door Peter Weiberneit

Het buurtkaderoverleg is een halfjaarlijks overleg van de vertegenwoordigingen van alle Leidse 
buurtverenigingen, de wijkmanagers, de wijkagenten, de studentenverenigingen en de Gemeente Leiden. 
Het gedeelte van het overleg m.b.t. tot de wijkvereniging Hogewoerd e.o. volgt hieronder.

Buurtbemiddeling is werkzaam in Leiden en omgeving. Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt 
door de gemeenten: Leiden, Katwijk, Rijnwoude en Voorschoten en de woningcorporaties in Leiden, 
Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Warmond en Sassenheim.
Buurtbemiddeling helpt bewoners problemen en ruzies met elkaar op te lossen. U kunt buurtbemiddeling 
inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren en het niet lukt om er samen uit te komen. 
Buurtbemiddeling is een onafhankelijke organisatie en maakt deel uit van Libertas Leiden op:
www.buurtbemiddeling.libertasleiden.nl
Coördinator buurtbemiddeling, telefoon: 06-52637119 (maandag t/m donderdag). Of: buurtbemiddeling@
libertasleiden.nl.  Libertas Leiden, p/a Rijn en Vliet, Aaltje Noorderwierlaan 1, 2324 KP Leiden.

Mededelingen vanuit de wijk door de Politie:
Kraaierstraat: Overleg met Omgevingsdienst West Holland, Stadstoezicht, wijkvereniging en Atlantic 
eigenaar op 1 november over stank, verkeer, geluid, bedrijfsvoering, inrichtingsaanpassingen, 
voertuigschoonmaak. Er zijn goede afspraken gemaakt met Atlantic, waarover op pagina 20 bericht.

Buurtbemiddeling: Het laatste half jaar waren erg weinig aanmeldingen.

Campagne m.b.t. woninginbraken: Licht zet inbrekers in het zicht; Geef inbrekers geen kans, zorg voor 
licht én zicht! De dagen worden korter. Als ’s avonds uw huis in het donker is gehuld, is het voor een 
inbreker duidelijk dat u niet thuis bent en dat hij ongezien zijn gang kan gaan. U kunt daar gemakkelijk 
iets aan doen met goed licht én zicht in en om uw huis.
Collega’s van politie gaan ook de komende weken de wijk in en maken de bewoners attent op 
bovengenoemde punten.

Mededelingen over onze wijk:
Samenscholingsverbod in het Plantsoen helpt, maar men hangt nu in de bushokjes op het Levendaal. 
De veegwagens rijden nu voor én achter de vuilniswagens!
Kruispunt Hogewoerd/Hooigracht is nog steeds een aandachtspunt.

Voorstel opheffen Wijkmanagement:
Na afloop heeft een gesprek plaatsgevonden met leden van de gemeenteraad en een aantal 
vertegenwoordigingen van wijkverenigingen, de wijkagenten en een wijkmanager over de bezwaren 
t.a.v. het voorstel tot opheffing van het wijkmanagement.
De conclusie: de wijkmanager is de schakel tussen de burgers, de wijken en de buurtverenigingen met de 
diensten van de gemeente, waaronder stedelijk beheer, de gemeenteraad, maar ook politie, brandweer, 
milieudienst e.d.. De wijkmanager is op de hoogte is van sociale, fysieke en economische omstandigheden 
in zijn wijk, van regels en normen en de wettelijke context waarbinnen oplossingen van problemen 
gezocht moeten worden, het e.e.a. in nauw overleg met de betreffende wijkagenten. 
Hij is bekend met bijzonderheden bij de gemeente, beheer, diensten, ambtenaren en overheid, zoals 
politie en brandweer. Hij is hét aanspreekpunt voor de inwoners van zijn wijk. Het wegvallen van het 
wijkmanagement zou onmiddellijk ernstige gevolgen hebben voor het werk van de wijkagenten en de 
verhoudingen tussen de burgerij en de gemeente.
Conclusie was dat je dan de wijkagenten ook direct zou kunnen “opheffen”. Gelukkig kan dat niet, zij 
zijn immers een landelijk fenomeen.  
De functie van de wijkmanager is het best te omschrijven met “onafhankelijke mediator”.

Buurtkaderoverleg van 25 oktober 2012

Een echte Amerikaanse kreet, m.n. het oplossen van problemen voordat deze kunnen escaleren en (in 
ons geval) de gemeenschap onnodig tijd, werk, financiële middelen en ergernis kosten. 
Eventuele interim managers, ‘aanjagers’ binnen de gemeente Leiden hebben geen enkele invloed op de 
functie van het wijkmanagement. Zij zorgen ervoor dat de interne procedures bij de gemeente op orde 
komen en kunnen mede door hun tijdelijke aanstelling het wijkmanagement op geen enkele manier 
vervangen. 
Inmiddels gaat het voorstel om het wijkmanagement op te heffen niet door, het gat in de begroting 
van de gemeente Leiden dient door de raad anders gedicht te worden. Succes! Gelukkig gaat hiermee 
de opgebouwde kennis en het vertrouwen van het wijkmanagement niet door een enkele pennenstreep 
verloren. Onze wijkmanager blijft dus Rene Verdel.
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Advertentie

door Rob Erdbrink

Beste buurtbewoners,
 
Enige tijd geleden is door iemand aangegeven dat hij vond dat er op het Levendaal (te) hard werd gereden.
Ik heb dit besproken met het Regionaal Verkeers handhavings team (RVHT) en zij hebben eerst voor 
zo’n 19 dagen een soort snelheidsmeter op het Levendaal opgehangen.
Dit wordt gedaan om te kijken of de inzet van een radarwagen (bekeuringen) noodzakelijk is.
 
De gemiddelde (waar het RVHT mee werkt) snelheidswaarde blijft onder de 50 km/h en daarom wordt 
de radarwagen op die locatie niet ingezet. Natuurlijk zijn er mensen die harder rijden dan de toegestane 
50 km/u, maar de tellingen worden gehouden om keuzes te maken tussen verschillende locaties binnen 
heel Hollands Midden en dit heeft weer te kunnen maken met personele inzet. We kunnen - helaas - niet 
desgewenst overal controles inzetten en er zijn locaties waar controle meer noodzakelijk is.
 
Vriendelijke groeten,
Willem van Vliet
Wijkagent Team Midden-West, 0900-8844

Korte berichten over de wijk

Hospice Issoria gaat verhuizen (zomer 2013)
Issoria groeit uit zijn jasje aan de Plantage. De moderne tijd stelt hogere eisen aan de huisvesting. Issoria 
Thuis vraagt om meer kantoorruimte. We wensen een eigen trainingruimte voor onze kennisfunctie. Aan 
de Burggravenlaan, vlak bij het centrum van Leiden, is een pand gevonden waar dat alles gerealiseerd 
kan worden. Het nieuwe adres: Burggravenlaan 11.

Het bestemmingsplan Hogewoerd e.o. waar we u een jaar geleden, in onze buurtkrant nr. 74, over bericht 
hebben, is op 3 juli van dit jaar van kracht geworden. Wij zouden het leuk vinden van u te horen of u 
naar aanleiding van ons bericht nog iets ondernomen hebt.

Ook hebben wij in krant nr. 74 bericht over de Structuurvisie 2025 Verkeer.
Het ziet er naar uit dat onze oproep, met die van vele anderen, er mogelijk toe gaat leiden dat de in- en 
uitritten van de voorgenomen parkeergarage inderdaad het Levendaal niet al te veel extra gaan belasten.
De bouw gaat nog wel even duren, maar tot nu toe gaat het de goede kant op. De gemeente biedt goede 
mogelijkheden tot overleg. Daar maken wij graag gebruik van en zullen u op de hoogte houden in 
volgende buurtkranten. Houdt ook onze website, www.hethoogstewoerd.nl, in de gaten.

Hebt u iets verloren in de gemeente? U kunt hiervan aangifte doen bij de gemeente en niet meer bij 
de politie. De politie heeft deze taak aan de gemeente overgedragen, met uitzondering van verloren 
identiteitsbewijzen en situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte 
een politiezaak!
Als u iets verloren heeft dan kunt u:
- aangifte doen bij de balie van het Stadsbouwhuis;
- online uw melding doorgeven.
De gemeente bewaart alle gevonden voorwerpen. Aan de hand van een lijst wordt bekeken of uw verloren 
voorwerp erbij staat.
Als dat zo is, dan kunt u het voorwerp meekrijgen.
Is dat niet het geval, dan wordt uw aangifte genoteerd en krijgt u een oproep wanneer het vermoeden 
bestaat dat uw verloren voorwerp is terug gevonden.
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door Ria Vreeburg-Molkenboer door Selma Barnard

De gemeente Leiden werkt sinds eind maart met gele vuilniszakken om de meeuwenoverlast terug te 
brengen. De zakken zijn steviger dan de reguliere, grijze vuilniszakken en daarom beter bestand tegen 
het openscheuren (open pikken) van de zakken en voorkomt daardoor zwerfvuil op straat.
Zeven winkeliers in de binnenstad verkopen sinds een paar weken de stevige, gele vuilniszakken die 
de meeuwen niet kapot krijgen.  
Helaas is de hoofdvestiging van 1 van onze “buurtsupers“ de DEKA markt aan het Levendaal niet bereid 
de verkoop van de gele vuilniszakken op te nemen in het assortiment.
Jammer want de bedrijfsleider van Hoogvliet aan het Levendaal 20, is aangenaam verrast hoe goed de 
zakken verkopen. “We hebben ze op een opvallende plek in de winkel gelegd,” vertelt hij. “Dus mensen 
pakken ze gemakkelijk mee.” Ook bij de Digros aan de Langegracht 3 loopt de verkoop van de gele 
zakken goed. 

Een goede buurman
De winkeliers maken geen winst op de vuilniszakken, zodat de prijs laag kan blijven. “Ik vind het een 
goed initiatief,” zegt de bedrijfsleider van de Jumbo aan de Stationsweg 44. “Als je de rotzooi op straat 
ziet en het ongedierte dat erdoor wordt aangetrokken, dan help ik graag mee om dat tegen te gaan.” Ook 
de Albert Heijn aan de Hooigracht 85 twijfelde volgens bedrijfsleider geen moment om mee te doen. 
“We willen niet alleen een goede omzet draaien, maar ook een goede buurman zijn. Dit is in het belang 
van de buurt, dus nemen we onze verantwoordelijkheid.” 
Gezien het toch nog (te) grote aantal grijze vuilniszakken op straat, is nog niet iedereen doordrongen 
van het belang ervan.
Net als de verkopende winkeliers hopen wij als buurtbewoners dat meer mensen de zakken gaan 
aanschaffen en gebruiken. Alleen klagen over de rotzooi op straat heeft geen zin maar het probleem 
dient met zijn allen aangepakt te worden.
Meeuwen scheuren de gangbare grijze vuilniszakken met gemak kapot, waardoor het vuil op straat 
belandt. De gele zakken zijn sterker, waardoor de meeuwen ze niet kapot krijgen. 
Niet duur
Omdat de gemeente geld bij legt is de prijs van een rol slechts 1,29 euro. Dat is vrijwel gelijk aan de 
prijs van de gangbare grijze zakken, alleen is de kwaliteit van de gele zakken veel beter. Als straks alle 
bewoners in de binnenstad de gele zakken gebruiken, draagt iedereen zijn steentje bij om de binnenstad 
aantrekkelijk te houden.

Tips
Op de gele zakken staan instructies voor het gebruik. Zo is het belangrijk om het afval niet te vroeg 
buiten te zetten. Verder mag er niet meer dan acht kilo afval in de zakken, zodat vuilnismannen zich 
niet vertillen. Sluit de zak goed af. Wij verzoeken de bewoners in onze wijk elkaar aan te moedigen de 
gele zakken te gebruiken, zodat de meeuwen minder kans krijgen en onze wijk een stuk schoner blijft.

Gele, meeuwwerende vuilniszakken zijn wel te koop bij:

NB. Zoals u eerder heeft kunnen lezen op pagina 19 is Ad Schotman 
bereid om indien mogelijk de gele zakken te gaan verkopen.

De gele vuilniszak

Misschien herinnert u zich nog vorig jaar rond de feestdagen de bijzonder versierde boom op een pleintje 
bij u in de buurt.  Toen maakte kunstenaar en poppenspeler Ben van Kempen met de omwonenden 
van het plein aan de Haver- en Gortestraat van de grote oude plataan een creatieve Kerstboom. Buurt 
genoot Elise Maldonado was toen als buurt bewoner betrokken bij de organisatie. Dit jaar is het stokje 
door Marcia Ives en Rachel Borra overgenomen.
Ben van Kempen heeft zich laten inspireren door het oude Germaanse gebruik Wildermannen die met 
maskers verkleed en lawaai het kwade voor het komende jaar proberen te verjagen. Samen met de 
buurtbewoners heeft hij van natuurlijke materialen maskers en kostuums gemaakt om in de Kersttocht 
mee te lopen. Daarna zullen de maskers in de plataan op het Haver-Gorteplein worden gehangen. Het 
aardappelpakhuis schonk ons al een groot aantal jute zakken om kostuums voor de Wildermannen te 
maken waarvoor onze grote dank!
Iedereen is welkom om mee te lopen in deze Kersttocht die de winter inluidt en de mogelijkheid biedt 
om kennis te maken met Leidse kunstenaars en de bewoners van Leiden.
Vrijdag 21 december: start om 20.00u in de Kaasmarktschool, Koppenhinksteeg 13. Voor meer 
informatie: www.fieldsofwonder.nl

We zijn goed bezig in Leiden. Iedereen is wel op de hoogte van de plannen van Het Stadslab om het 
langste en spannendste park van Nederland en misschien wel van de wereld te maken. Heel veel 
mensen laten blijken dat ze zeer geïnteresseerd zijn in de plannen. Zes gerenommeerde bureaus van 
landschapsarchitecten uit diverse landen waren uitgenodigd om een plan te maken. Van de resultaten is 
een informatieve tentoonstelling gemaakt in de tuin van Museum Volkenkunde. Er werden rondleidingen 
en informatiemiddagen georganiseerd. Ruim 7000 mensen zijn daar geweest. Het leeft in Leiden. Tijdens 
zo’n informatiemiddag begreep ik dat er is gekozen voor het plan dat de mensen uit de omgeving van 
hun stuk park er het meest bij betrokken worden. 
Nu wordt het tijd voor de uitvoering, aangevuld met uiteraard meer goede ideeën. Hoe dat zal gaan 
verlopen is mij nu niet helemaal duidelijk. De gemeente heeft er al 6 miljoen euro voor uitgetrokken. 
Eenzelfde bedrag is nog nodig om het allemaal rond te krijgen. Daar wordt aan gewerkt. U vindt meer 
informatie op: www.stadslableiden.nl

Het Singelpark

Winterproject Haver- en Gortestraat
door Marcia Ives en Rachel Borra
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Woensdagmiddag 27 juni 2012: het was een feestelijk gezicht in het Plantsoen rond de nieuwe vijver. 
DZB Party-Catering had het goed verzorgd. De wind deed de witte tafelkleden mooi opbollen en alles 
stond klaar voor de officiële opening van de nieuwe vijver. Er was tot het laatst hard gewerkt om alle 
werkzaamheden op tijd af te krijgen. Eerder in de week was de  beplanting rond de vijver aangelegd. 
Aanwezig waren o.a. aannemersbedrijf Schouls, het team stadsruimte, de afdeling groen, de vereniging 
het Plantsoen, het buurtcomité en de bewoners rond de vijver. Allen hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van de vijver.
Wethouder Frank de Wit hield - staande op de rand van de vijver, wat voor deze ene keer werd toegestaan 
- een mooie speech over het belang van pareltjes zoals de vijver in het Plantsoen voor een stad als Leiden 
en de aantrekkingskracht voor volwassenen en kinderen. Aansluitend vertelde Anne Hofstede, voorzitter 
van de Vereniging het Plantsoen, over het ontstaan van het park tot de renovatie en de uiteindelijke 
mooie staat waarin het park zich nu bevindt. Hierbij een citaat uit haar verhaal: “ik twijfel er niet aan 
dat dit ‘parksieraad’, zoals het in de uitnodiging van de gemeente wordt genoemd, om het nog maar 
eens in de bewoordingen van 1836 te zeggen, ‘vele bezoekers zal bekoren’ en het zou natuurlijk mooi 
zijn als zij daar ook eens ‘luide hun goedkeuring over zouden uiten’.”  
Een woord van dank was er voor de heer en mevrouw Geelkerken voor hun gift voor de fontein. Tevens 
werden Mieke van der Ven en Frank Kalshoven bedankt voor de prettige samenwerking. Mieke ontving 
als herinnering een USB-stick met daarop alle foto’s van de  aanleg van de vijver. 
Hoogtepunt van de openingsceremonie werd de druk op de ‘knop’ om de fontein in werking te stellen. 
De heer en mevrouw Geelkerken verrichtten deze handeling samen met Frank de Wit.  Hierna werd een 
toost uitgebracht op een lang en mooi bestaan van de prachtige vijver met fontein.

Feestelijke opening vijver met fontein

Wij stellen het op prijs dat de Vereniging Het Plantsoen in de gelegenheid is gesteld om in Het  Hoogste 
Woerd iets te schrijven over de overlast in het park. 

Met overlast wordt bedoeld de aanwezigheid van groepen jongeren die tot diep in de nacht zeer 
luidruchtig zijn, erg veel troep achterlaten en zo nu en dan ook (dit hebben wij uit eigen waarneming) 
vernielingen aan het park aanrichten.

Juist dit laatste was voor onze vereniging, die tot doel heeft de bescherming en het behoud van het park, 
een aanleiding om, met anderen, te pleiten voor een samenscholingsverbod. We zijn immers juist zo 
blij dat het park er weer prachtig uitziet en we weten dat het de gemeente de nodige inspanningen kost 
dit zo te houden. Dit geldt zowel voor de beplanting, als voor het opruimen van achtergelaten rommel. 
Iedereen weet dat op mooie dagen het park een plek is waar veel mensen korter of langer komen genieten. 
Een beschadigd park, vol bierblikjes en wat dies meer zij, vermindert dat plezier. 

Om even te bepalen waarover we het hebben: het samenscholingsverbod, ingesteld voor de periode van 
25 april 2012 tot en met 25 oktober 2012, van tien uur ’s avonds tot zeven uur ’s morgens,  gold alleen 
voor groepen van meer dan drie personen. Een verbod om alcohol te drinken in het openbaar bestond, 
net als voor het gehele gebied binnen de singels, al langer. 

Mensen die alleen of met zijn tweeën of drieën op een mooie avond van het park wilden genieten, konden 
dat, ook na tien uur, rustig doen.  Al te veel herrie van anderen is uiteraard niet bevorderlijk voor dat 
genoegen. Ter illustratie: in een artikel in het Leidsch Dagblad van 5 augustus 2011 zegt de dakloze 
Henk over het Plantsoen dat hij daar wel zou kunnen slapen: ‘Maar daar zit tegenwoordig luidruchtige 
jeugd te blowen en te zuipen. En die knapen kunnen best agressief zijn.’ 

De vraag was met name of wij hebben ervaren dat het samenscholingsverbod tot een verbetering 
van de situatie heeft geleid. Wij kunnen op basis van onze persoonlijke bevindingen en die van 
andere buurtbewoners, deze vraag bevestigend beantwoorden. Het is na het instellen van het 
samenscholingsverbod heel wat rustiger geworden. De wijkagent, de heer W. van Vliet, heeft in een 
telefonisch contact medegedeeld dat ook hij van mening is dat het na het samenscholingsverbod veel 
rustiger was in het park en dat er aanzienlijk minder meldingen van overlast waren. 

Overlast in het Plantsoen
door Anne Hofstede, namens het bestuur van de Vereniging Het Plantsoendoor Renee van Riessen
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Twee Qashqai vrouwen uit Iran, 
2003. Foto: Ien Rappold

Tentoonstelling van kleding uit Iran in het Textile Research Centre, Hogewoerd 164.
Van 23 januari tot en met 30 mei 2013 organiseert het TRC een spectaculaire tentoonstelling van 
kleding uit Iran. De bezoekers zullen versteld staan van de grote diversiteit en de heldere kleuren, die 
zo’n enorm contrast vormen tot het doorsneebeeld dat we in het Westen hebben van de kleding in Iran. 
Er is echt veel meer dan de chador!

Iran is een land met een lange en trotse geschiedenis. Het is ook een land met een ruw klimaat, met 
woestijnen en bergen, en weliswaar met veel olie, maar vooral met een groot gebrek aan water. Voorheen 
vooral bekend als Perzië, ligt het land op een kruispunt van wegen tussen Azië, het Midden-Oosten 
en Europa. Iran is het land van vele oude keizerrijken, zoals dat van de Perzische Achemeniden, de 
Parthen, de Sassaniden en de Safaviden. Door de eeuwen heen zijn vele legers en volkeren door het land 
getrokken, van oost naar west en van west naar oost. Sommige nieuwkomers bleven in het land, anderen 
trokken verder. Vandaag de dag grenst Iran aan het land van de Afghanen, Arabieren, Armeniërs, Azeris, 
Koerden, Pakistanis, Turken en Turkmenen.

De ligging en gesteldheid van het land, het klimaat en de geschiedenis van zijn bewoners hebben een 
samenspel geschapen van oude culturen en tradities. En hoewel sommige oude gewoontes in onze 
moderne tijd snel aan het verdwijnen zijn, worden vele aspecten van het traditionele Iran nog steeds 
teruggevonden in de kleding van de Iraniërs, en vooral bij dat van de vrouwen.

De meeste kleding die op de tentoonstelling langs de Hogewoerd kan worden bewonderd dateert uit de 
tweede helft van de negentiende en uit de twintigste eeuw en wordt nu bewaard in de collectie van het 
Textile Research Centre in Leiden. De meeste kleding werd tussen 1998 en 2003 in Iran verzameld door 
Gillian en Willem Vogelsang tijdens lange reizen door het gehele land. Toegang tot de tentoonstelling is 
gratis, maar een vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld. Elke woensdag- en donderdagmiddag vanaf 
14.00 uur kunt u voor 7,50 euro meedoen aan een rondleiding met deskundig commentaar. Wij heten 
u van harte welkom op Hogewoerd 164!

Vooruitblik: Meer dan de Chador
door Gillian Vogelsang-Eastwood
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Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de 
politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. 
Dit gebeurt op basis van een goed signalement. 

Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per 
SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. 
Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij 
de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. 

Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Ga naar de website 
om je aan te melden. www.burgernet.nl

Waarom Burgernet?
Wonen en leven in een veilige omgeving: dat vindt u toch ook belangrijk? De gemeente en politie werken 
dagelijks aan de veiligheid op straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen om uw leefomgeving 
prettig te houden. Veel mensen doen dit al: door een praatje te maken of door de eigen straat schoon te 
houden. De gemeente en politie werken graag nog beter samen met de bewoners. Daarom is er Burgernet. 
Door uw ogen en oren te gebruiken, kunt u direct helpen uw leefomgeving veiliger te maken.

Wanneer wordt Burgernet ingezet?
Bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denkt u hierbij aan: diefstal of 
inbraak; doorrijden na een aanrijding; tasjesroof; geweld; vermiste personen.

Hoe werkt Burgernet?
De meldkamer van de politie ontvangt een melding. Politie wordt op de melding afgestuurd.
Bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie op hetzelfde moment Burgernet in.
De centralist van de meldkamer van de politie geeft een bericht door aan alle Burgernetdeelnemers 
in het gebied van de melding: “Hier volgt een oproep voor Burgernet. Wilt u uitkijken naar -duidelijk 
omschreven persoon of voertuig- en wilt u bij het zien van persoon of voertuig gratis terugbellen naar 
0800- 0011.” De deelnemers ontvangen deze oproep als ingesproken bericht op hun (mobiele) telefoon 
of als tekstbericht per SMS. Aan de hand van de door Burgernetdeelnemer(s) gemelde informatie kan 
de politie het zoekgebied vergroten of verplaatsen. Het vergroten van het zoekgebied betekent dat de 
meldkamer van de politie ook Burgernetdeelnemers in aangrenzend gebied inschakelt.
Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de afloop van de actie.

Wat is Burgernet?
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door Selma Barnard

Vandaag is het wel heel rustig in de huiskamer waar 
Welles en Nietes wonen. Het gebeurt niet vaak, 
meestal is Nietes met iets bezig en probeert hij 
Welles mee te laten doen, maar vandaag slapen ze 
allebei. Welles ligt in de vensterbank, lekker boven 
de verwarming en Nietes ligt in de grote leunstoel, 
iets wat eigenlijk niet mag. Je hoort alleen maar het 
rustige gesnor van twee tevreden poezen. 
Ineens vliegt de deur van de kamer open en wordt 
er iets heel groots en groens naar binnen gesleept. 
Het ruikt ook heel vreemd, maar wel lekker. De 
beide katten schrikken erg en kijken met grote ogen 
naar wat er gebeurt. Dan kijken ze naar elkaar. Ze 
snappen het al. Altijd als het buiten kouder wordt, 
komt er een grote boom de kamer in, die wordt dan 
versierd met allemaal mooie glinsterdingen. Zoals 
de boom er nu bijstaat is niet leuk, Nietes springt 
uit zijn luie stoel en loopt naar Welles toe. “Zullen 
we naar zolder gaan?” zegt hij, “ik vind het nooit 
zo leuk als die grote boom de kamer binnenkomt.” 
Dat was ook zo. Beide poezen vinden het maar 
gek dat er ieder jaar een boom in de kamer wordt 
gezet. Bomen in het Plantsoen, dat kennen ze wel, 
daar kun je in klimmen, maar deze boom met die 
prikkende naalden. Brrr… daar houden ze niet van. 
Welles vind het goed en samen lopen ze de kamer 
uit en de trappen op. Op zolder is het leuk voor 
poezen. Er staan daar veel oude meubels en dozen 
vol met spullen. Ook de spullen die de kerstboom 
in moeten staan daar. Wel twee flinke dozen vol 
met kerstballen en engeltjes, alles van glas, maar 
daar letten ze niet op.  
“Zullen we verstoppertje spelen?” stelt Nietes voor. 
Maar Welles luistert niet; hij ziet iets hangen bij 
het zolderraam. Daar hangt aan een touwtje een 
klein balletje en het zwaait zachtjes heen en weer 
omdat Welles en Nietes er net langs gelopen zijn. 
Welles geeft het balletje een tikje met zijn poot. 
Hij kan er net bij. Het gaat wat harder heen en 
weer zwaaien. Welles gaat op zijn achterpootjes 
zitten en haalt uit om nog een tikje tegen het 
balletje te geven. Het gaat nog harder heen en 
weer zwaaien en Nietes gaat aan de andere kant 
staan om het balletje ook af en toe een mep te 
geven zodat het heen en weer blijft zwaaien. Wat 
een leuk spelletje. De poezen hebben helemaal niet 
in de gaten dat het balletje net boven de dozen 
met de kerstversieringen heen en weer zwaait. Ze 
zien alleen maar dat er aan de ene kant van het 

Poezenkerst

zolderraam een oude krakkemikkige luie stoel staat 
met wiebelende armleuningen en aan de andere 
kant een hoge kruk waarvan een van de poten niet 
meer zo stevig is. 
Steeds geven ze om de beurt een zet tegen het 
balletje dat hoger en hoger zwaait. Welles wil het 
nog beter doen en klimt aan de ene kant op de 
gammele stoel. Nietes, die dat ziet springt gauw 
aan de andere kant op de wiebelige kruk. Welles 
klimt op de kapotte leuning ze gaan allebei op hun 
achterpootjes staan en terwijl ze elkaar goed in 
de gaten houden, halen ze allebei uit om zo hard 
mogelijk tegen het balletje aan te meppen en  ja 
het balletje komt eigenlijk niet dicht genoeg bij om 
het te raken, dus rekken ze zich nog verder uit nog 
een stukje en nog een beetje verder en dan... rollen 
ze allebei om en vallen naar beneden bovenop een 
van de dozen waar de kerstspullen inzitten. De 
bovenkant van de doos is niet erg sterk en twee 
pozen tegelijk is meer dan het deksel dragen kan. 
Het klinkt of er een heleboel glazen tegelijk kapot 
vallen. Oeps. Gelukkig blijft het karton van de 
deksel tussen de poezen en de scherven zitten, 
anders hadden ze zich vast gesneden aan het 
kapotte glas. Ze kijken elkaar verbaasd aan, hoe 
komen ze hier nu ineens terecht? Lieve help, daar 
klinkt gestommel op de trap. Dat zijn natuurlijk 
de baasjes die de spullen komen halen om de 
kerstboom te versieren. Snel springen Nietes en 
Welles uit de doos, en nu kraakt het nog meer. 
“We moeten ons verstoppen”, roept Nietes, “kom, 
ik weet een goeie plek.” Ze vliegen naar de donkere 
kant van de zolder en kruipen tussen allerlei dozen 
en oude spullen door naar een heel ver en donker 
hoekje. Daar gaan ze heel stil zitten en luisteren 
naar wat er gebeurt. “Hé, wat gek”, horen ze, er 
zit een grote deuk in deze doos. Hoe kan dat?” Ze 
horen dat de doos wordt opgepakt en geschud.  
Weer klinkt er gerammel van gebroken glas. “Die 
katten zullen toch niet...”, horen ze weer. Lieve help, 
nu krijgen ze zo meteen vast op hun kop. Welles en 
Nietes kruipen heel zachtjes nog wat verder naar 
achteren om zich nog beter te verstoppen. 
“Nou ja”, horen ze weer, eerst maar eens kijken of 
er erg veel kapot is, dan komen Welles en Nietes 
straks wel, dat wordt vast zonder eten naar bed 
voor ze.” Nietes kijkt Welles ongerust aan, zouden 
ze het menen?  Ze durven niet goed naar beneden 
en dus rollen zich op tegen elkaar aan en vallen met 

een diepe zucht en een beetje een naar gevoel in 
hun buikjes in slaap. Dat wordt spannend straks.
Omdat poezen poezen zijn, denken ze niet heel erg 
na over wat er gebeurd is en zo sliepen ze een lange 
tijd daar in dat donkere hoekje op zolder.
Op een gegeven moment werd Nietes wakker 
en rekte zich eens lekker uit. Wat heb ik lekker 
geslapen dacht hij. Hij keek eens om zich heen en 
was even vergeten waar hij was. Ineens wist hij 
het weer, ze waren op zolder en hadden zoveel lol 
gehad met dat balletje. Maar nu rammelde zijn 
maag en hij maakte Welles wakker die nog heerlijk 
lag te pitten. “Wakker worden, het is etenstijd”,  
riep Nietes. Welles keek ook heel suf om zich heen. 
“Waar ben ik?” vroeg hij verbaasd. “Nou, gewoon op 
zolder”, riep Nietes vrolijk. Weet je nog dat we net 
met dat balletje gespeeld hebben?” “Ja weet je nog”, 
zei Welles en toen zijn we op die doos gevallen en…
Verschrikt hield hij zijn mond, ineens wist hij 
het weer.  ...Toen was alles kapot”, vervolgde hij 
zachtjes. De poezen keken elkaar aan. “Ik heb 
honger”,  klaagde Nietes. 
Een beetje ongerust liepen ze de trap af en ja 
hoor daar had je het al de deur onderaan de trap 

zat dicht. Hoe moesten ze nu bij hun etensbakjes 
komen. Ze begonnen allebei zo hard als ze konden 
te miauwen en tegen de deur te bonzen. Daar 
moesten ze een lange tijd mee doorgaan. Eindelijk, 
eindelijk horen ze iemand komen. De deur ging 
open en daar stonden allebei de baasjes een beetje 
boos naar ze te kijken. “Zo schurken”,  bromde het 
baasje, “mijn kerstballen kapotmaken kunnen jullie 
wel. Tja wat moet ik eigenlijk met jullie?” Welles 
en Nietes probeerden zo onschuldig mogelijk te 
kijken, Nietes likte een beetje aan zijn voorpoot. 
Toen hij heel voorzichtig omhoog keek om te 
zien of het baasje erg boos was, zag hij dat het 
andere baasje, stiekem stond te lachen. Nietes gaf 
Welles een zet, zodat die het ook zag. Ze snapten 
er niets meer van. Nu moesten allebei de baasjes 
lachen. “Dank jullie wel”,  riepen ze allebei. “Jullie 
hebben al die verschrikkelijke en lelijke kerstballen 
kapotgemaakt. Nu kunnen we ze eindelijk 
weggooien en een paar mooie kopen. Hoera. Welles 
en Nietes snapten er niets van. Het zijn tenslotte 
maar poezen. Maar ze vonden het prima dat er 
extra lekker eten in hun bakjes werd gedaan.
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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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Advertentie

Odessa wenst alle buren en 
buurtbewoners feestelijke 

feestdagen en het allerbeste 
voor 2013!


