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Het hoogste woerd, de vernieuwde website
van St. Buurtcomité Hogewoerd en omgeving.
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informatief. Ja dat kan, weglaten is ook hier
de kunst. Vandaar dit erg korte bericht, want:
overtuig u zelf op www.hethoogstewoerd.nl
En volg ook uw wijkagent Willem van Vliet op
Twitter: @wijkagLeidenMid
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Adverteren in deze buurtkrant?

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

Colofon

Prijs
€ 22,50
€ 45,€ 75,€ 125,-

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

Ria Vreeburg-Molkenboer
Ingeborg Martens
Labor Vincit, Nieuwe Rijn 83-84, Leiden, 5124807, hans@drukkerijlaborvincit.nl
Richard van Dinter
Gijs Nebbeling, Anita ‘t Sas, Arne Driessen, Christine Postma en leden van het
buurtcomité.
Douwe van Houte, Maarten Wolterink, Hans Heestermans, Joop Gijsman, Roy
Klopper, Esther Behrendt, Arne Driessen, Anita ‘t Sas, Jaap Franso en leden van het
buurtcomité, alle kopij-inzenders, alle adverteerders en SSR-Leiden.
139742 t.n.v. Stichting buurtcomité Hogewoerd en omgeving (Leiden)
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Van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
In 1828, precies 185 jaar geleden werd Musis Sacrum opgericht. Deze
Leidse vereniging bestond uit een koor en een orkest en had een prachtig
paviljoen in het Plantsoen. Dit jaar staat de Buurtborrel in het teken van
Musis Sacrum. Wat dat precies inhoudt, ga ik nog niet verklappen, maar
bijzonder wordt het zeker. Houd 23 juni vrij. Wij zorgen weer voor hapjes,
drankjes, live muziek, activiteiten voor de kinderen en gezelligheid. Ik
hoop weer velen van u te mogen begroeten.
Het is alweer enige tijd geleden, maar de Jaarvergadering op 9 januari jl.
is weer goed bezocht. We gaven een terugblik op waar uw Buurtcomité
zich het afgelopen jaar zoal mee bezig heeft gehouden en wat we dit jaar gaan doen. We volgen de
ontwikkelingen bij Vishandel Atlantic. We hebben geregeld overleg en de overlast is gelukkig al enorm
afgenomen. De laatste informatie kunt u ook altijd vinden op de website: www.hethoogstewoerd.nl
We zijn heel blij met de recente versterking
van het Buurtcomité in de persoon van Arjen
Bergman. Elders in deze krant stelt hij zich
aan u voor en vertelt waar hij zich mee bezig
gaat houden.
Aan het einde van dit jaar stop ik als voorzitter.
Ik draag de komende Jaarvergadering met
veel genoegen de voorzittershamer over
aan Rob Erdbrink. Na ongeveer 12 jaar
buurtcomité met heel veel plezier, nieuwe
contacten, gezelligheid en resultaten doet
zich een nieuwe uitdaging voor. Uit de buurt
ben ik zeker niet!
Graag praat ik op 23 juni met u verder onder het genot van muziek, een hapje en een drankje.
Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Guido Priemus
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Voorwoord van een buurtbewoner
door Douwe van Houte
Leven in Leiden
Ik ervaar het als een voorrecht om in Leiden en in het bijzonder
in onze mooie wijk te mogen wonen. Na op de Middelweg, in de
Ketelboetersteeg, aan het Haagplein en op de Oude Rijn te hebben
gewoond, heb ik een huis uit de eerste helft van de 17de eeuw aan het
Levendaal mogen betrekken waar ik nu, samen met mijn gezin al 7
jaar met veel genoegen woon. De winkelruimte op de begane grond
hebben wij de eerste vijf jaar verhuurd. Toen de huurders vertrokken
waren hebben mijn vrouw en ik besloten er een andere bestemming
voor te zoeken en dat is ons gelukt. Mijn vrouw heeft begin dit jaar
de deuren van pedicurepraktijk voetzorg Levendaal geopend.
Net buiten het hart van de stad en binnen de grachten, heeft Levendaal Oost het beste van beide
werelden; aan de zonnige achterzijde van ons huis temidden van vogels en groen, heerst een serene rust
terwijl het aan de voorkant altijd een komen en gaan is van verkeer van en naar de stad. “Even naar de
Deka” is er niet bij want het dorpse karakter van onze buurt komt vooral in de buurtsuper naar voren.
Ons kent ons en er is altijd wel iemand die een praatje aanknoopt. “Even naar de Plant” is net zo min
mogelijk want eenmaal binnen verdwijnt de tijd.
Op de eerste mooie voorjaarsdag bewegen bewoners van (studenten)huizen uit de buurt zich naar het
Plantsoen om daar te picknicken, voetballen, wandelen of gewoon lekker te zitten op een van de vele
bankjes. Deze beweging houdt aan tot ver in de herfst. Het is een bont en vrolijk gezicht. De eenden en
koeten in de Zoeterwoudse singel wachten geduldig af tot kinderen hen restjes brood toewerpen. De
meeuwen zijn minder geduldig en pikken de vuilniszakken stelselmatig open. De gele niet; die zijn te
sterk. Trots en arrogant beheersen zij het straatbeeld.
De buurt doet ook graag iets voor de buurt. Er wordt op
elkaars kinderen, huizen of honden gepast en dit jaar
wordt als ik me niet vergis voor de 8ste keer de buurtborrel
georganiseerd. Na een aantal jaren mee te hebben geholpen
met de organisatie ervan, zal ik me dit jaar als bezoeker
weer kunnen verheugen op een mooi feest waar voor
iedereen gezorgd zal worden en waar de buurt laat zien dat
samen iets moois kan worden gemaakt.

van Houte Advies
Procesverbetering, ICT en
Interim-management

Cartoon door Maarten Wolterink

www.vanhouteadvies.nl
06 106 094 15
info@vanhouteadvies.nl
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Verslag jaarvergadering op 9 januari 2013
Het is alweer even geleden, maar op woensdag 9 januari vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats.
Het is iedere keer dé gelegenheid om kennis te maken met het bestuur en om geïnformeerd te worden
over de onderwerpen die in de loop van het jaar voorbijkomen.
Het voltallige bestuur was aanwezig en we verheugden ons in de aanwezigheid van onze wijkagent
Willem van Vliet en van Hans Hoppener van de afdeling milieuzaken van de gemeente. De voorzitter
memoreerde, nadat hij iedereen welkom had geheten, wat er aan activiteiten plaatsgevonden hadden het
afgelopen jaar. Er zijn ook veel wisselingen in het bestuur. Pien Hoes, de penningmeester, is vervangen
door Rineke Ramakers, die ook het financieel overzicht heeft gemaakt. Verder zijn François Karstens,
Wilma Boogert en Christine Postma vertrokken. Allen vanwege drukke bezigheden elders. Zij kregen
allen als dank voor hun jarenlange inzet een VVV-bon cadeau. Gelukkig is er goede vervanging gevonden.
Peter Wieberneit en Arjen Bergman hebben de gelederen versterkt. Bovendien is er ieder jaar een nieuwe
praeses van SSR, die automatisch ook in het bestuur zit. Dit jaar is dat Carlo Konings.
De topper van het afgelopen jaar was natuurlijk de buurtborrel. Het enige dat niet meewerkte
was het weer, hoewel dat samen met de stemming steeds beter werd. Er was muziek, er waren veel
hapjes en drankjes. De kinderen werden kostelijk vermaakt door leden van SSR. Verder was er de Dog
Connection. Clara van den Bosch had in het kader van Wijken voor Kunst 5 karaktervolle honden
gemaakt die continu uitgelaten moesten worden, maar wel door steeds verschillende ‘baasjes’. Het was
de bedoeling hiermee het contact te bevorderen. Hetgeen wonderwel lukte. Bovendien vond alvast de
onofficiële opening van de nieuwe fontein plaats. (De officiële opening door de wethouder vond 3 dagen
later plaats.) Wat zijn we allemaal blij met deze nieuwe aanwinst in het Plantsoen.
Ook het afgelopen jaar werd er twee keer een buurtkrant verzorgd door Ria Vreeburg. Hulde en
dank, zij doet dit al heel lang en heel goed. De voorzitter vertelde verder aan welke contacten met de
gemeente en aan welke soorten overleg we deelnemen. Hiervoor zijn de taken in het bestuur verdeeld.
Een goed voorbeeld is het overleg met Vishandel Atlantic. Daarvan ondervond de buurt wat
overlast. We hebben dat samen met de Wijkagent en Milieuzaken goed kunnen regelen. Atlantic heeft
beloofd de problemen op te lossen. Er komt nog een overleg om te zien of iedereen nu tevreden kan
zijn. (red. dit overleg heeft reeds plaatsgevonden, zie pagina 19 van deze krant.)
Ook de verkeerscirculatie en parkeersituatie worden door ons goed gevolgd; onder andere de
aanleg van de parkeergarage onder de Garenmarkt. Is er overleg, dan zijn we erbij. Dit doet Rob Erdbrink
voornamelijk. Tot slot houden we ons nog bezig met het bestemmingsplan (dat is overigens momenteel
afgerond) en het Stadslab/Singelpark.
De penningmeester licht de jaarcijfers, die iedereen overigens op zijn stoel gevonden heeft, toe.
We staan er goed voor. De volgende buurtborrel kan in ieder geval doorgang vinden. Daar wordt hard
aan gewerkt samen met de Vereniging Het Plantsoen (VHP).
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt SSR voor de genoten gastvrijheid
en nodigt iedereen uit zich naar de bar te begeven, zodat we het nieuwe jaar verder gepast in kunnen
luiden. Het werd daar overigens extra gezellig omdat diverse deelnemers van de vergadering afgehaald
werden door familie, vrienden of bekenden. Aldus werd de avond zeer geanimeerd afgerond. Ik kan u
zeker aanraden een poging te doen er volgend jaar ook bij te zijn.
door Selma Barnard
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Financieel jaarverslag 2012
Beste buurtbewoners,
Dit is het eerste financieel jaarverslag van mijn hand. Ik heb het penningmeesterschap sinds 1 oktober 2012
van mijn voorgangster Pies Hoes overgenomen en ben blij dat ik na wat gepuzzel u het positief financieel
jaarverslag 2012 kan overhandigen.
Algemeen De Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief
resultaat ter hoogte van € 645.81.
Toch hebben we dit jaar de reservering van 2011 voor het buurtfeest gehandhaafd.
Toelichting Verlies en Winstrekening Dit jaar was het wel een hele bijzondere buurtborrel want
tevens stond deze in het teken van het in ere herstellen van de fontein in het plantsoen. Door 304
euro van fonds 1818 konden we een aantal extra feestelijke dingen financieren, onder andere fraaie
corsages van de hand van Christine Postma. Ook de bijdrage van buurtkunstenares Clara van den Bosch
met haar project “Dog Connection” was zeer geslaagd. Voor onze buurtborrel van 2012 zijn er minder
kosten gemaakt dan voorgaand jaar namelijk € 2194.12 totaal. Van dit bedrag is alles betaald zoals
de kramen, de door vele vrijwilligers gemaakte gerechten zoals de pannenkoeken en heerlijk gerookte
zalmforel, de balletjes en salades en de super swingende band “Bad Habbit”. Er waren weer vele leuke
activiteiten voor de kinderen waarvan reuze bellenblazen toch wel heel spectaculaire was, ook menig
ouder is enthousiast aan het bellenblazen geslagen. Speciale dank voor SSR voor hun enthousiaste inzet
om van het kinderprogramma weer een dergelijk succes te maken. De kinderen vonden het allemaal
prachtig en vermaakten zich enorm. De buurtborrel 2012 was ondanks het druilerige weer dit jaar
wederom een groot succes en de opkomst van de buurtbewoners was hoog. Met dank in het bijzonder
aan Wilma Boogert voor de organisatie van het geheel, vereniging Het Plantsoen voor de samenwerking
en financiële bijdrage en alle buurtbewoners die hebben meegeholpen. Ook de sponsors: BMS Netwerk
Notarissen en Peter de Ridder, bedanken wij voor hun bijdrage aan de buurtborrel 2012.
De advertentie-inkomsten zijn dit jaar stabiel ten opzichte van vorig jaar waarvoor speciale dank aan
Richard van Dinter, die met zijn inzet vele adverteerders nog steeds weet te interesseren voor onze
buurtkrant. Wij danken dan ook onze adverteerders voor hun bijdrage. Wel is dit jaar het bedrag van
oninbare debiteuren hoger dan vorig jaar namelijk € 135,- dit door een faillissement en overname.
Het bedrag van de gemeentesubsidie is dit jaar iets gestegen met € 4,11. Het bedrag is gebaseerd op
het aantal inwoners van de wijk. De post sponsors is € 467.34 lager dan vorig jaar. De kosten voor de
uitgave van de buurtkrant zijn dit jaar licht gedaald.
Bij de opbrengsten staat ook het bedrag van € 602.66 bij geschreven onder vermelding “opheffing
rekening buurtfeest”. Dit betreft een ING-rekening van “Commissie Buurtfeest” waarvan we tot voor kort
het bestaan niet wisten. Dit bedrag hoort hier eigenlijk niet te staan maar omdat we graag alles open en
inzichtelijk willen houden staat hij daar wel vermeld zodat u kunt zien dat het bedrag is bijgeschreven
ten goede van de rekening van Het Buurtcomité.
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
naar € 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 hoger
uit dan vorig jaar.
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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.
Aan de kosten-kant blijft de reservering buurtfeesten staan. We hebben die reservering in 2011 niet nodig
gehad maar daar we in 2012 al geen buurtcheque meer hebben ontvangen en de verwachte bezuinigingen
zien wij ons toch genoodzaakt het bedrag te handhaven ten behoeve van onze komende buurtfeesten.
Toelichting Balans Een verandering in de balans, is een weer stijgend saldo van de ING-rekening, dit
is grotendeels aan de advertentieopbrengsten te danken zeker nu de buurtcheque subsidie is weggevallen
een heel mooi resultaat. Door het positieve exploitatiesaldo is het eigen vermogen van de stichting
toegenomen.
Vooruitblik 2013 Voor 2013 staan er weer twee buurtkranten gepland. We hopen dat de
advertentieopbrengst ook dit jaar stabiel blijft zodat we onze buurtkrant vol informatie en weetjes weer
in dezelfde kwaliteit uit kunnen brengen. Ook zal er weer veel te lezen zijn op de buurtwebsite, deze
wordt steeds bijgewerkt en onderhouden met de laatste interessante ontwikkelingen en informatie.
Samen met Vereniging Het Plantsoen zijn we alweer druk bezig met het organiseren van ons jaarlijkse
buurtfeest wat we wederom weer tot een grandioos succes willen maken. Hierin heeft SSR een grote
rol voor de kinderactiviteiten die wij ook graag willen blijven financieren.
Ook willen we de SSR-kinderbuurtdag blijven ondersteunen en waar mogelijk willen wij bijdrages leveren
aan buurtinitiatieven, zoals in 2012 “Winterproject Haver- en Gortestraat”.
In januari 2014 staat er weer een algemene jaarvergadering op de agenda. Tevens zullen het jaarlijkse
bestuursuitje ook in 2013 niet ontbreken evenals de maandelijkse buurtcomitévergaderingen, die
belangrijk zijn om zo op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor
onze als buurtbewoners.
Kortom; veel goeds om te melden. We willen ons allemaal weer inzetten om van 2013 een succesvol
Buurtcomité jaar te maken waar we weer veel buurtnieuws mogen brengen en veel buurtinitiatieven
hopen te mogen ondersteunen.
De Balans en Verlies en Winstrekening is te vinden op onze website: www.hethoogstewoerd.nl
door Rineke Ramakers
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Nieuw lid in het buurtcomité. Even voorstellen...
Arjen Bergman
Oorspronkelijk kom ik uit Utrecht maar ik woon sinds 1983 in
Leiden. Altijd, met veel plezier, ergens in het centrum, sinds 1997
woon ik in ‘onze’ buurt. Eerst nog in de Rijnstraat, sinds 1999 op
het Levendaal.
Het bestuurswerk in de wijk is me niet helemaal onbekend. De
afgelopen jaren heb ik me, samen met Christine, bezig gehouden met
de problematiek van de RijnGouweLijn, het verkeerscirculatieplan
en het benzinepompstation op het Levendaal.
Het leuke aan deze buurt vind ik de diversiteit. Een mooie mix van
winkels en wonen, de grote huizen aan het plantsoen maar ook
sociale woningbouw en veel studentenhuizen. En alles en iedereen
gaat meestal op een prettige manier met elkaar om. En dat lijkt me
de belangrijkste taak van de wijkverenging; zorgen dat de buurt net
zo leuk (of nog leuker!) en leefbaar blijft.

Uitnodiging buurtborrel op 23 juni 2013
Muzikaal Buurtfeest in het Plantsoen!
Op zondag 23 juni organiseert buurtcomité Hogewoerd en vereniging Het Plantsoen traditiegetrouw
weer een gezellige buurtborrel in het Plantsoen. Tussen 15 en 18 uur zijn alle buurtbewoners welkom
voor een hapje, drankje en tal van leuke activiteiten.
Oude Tijden herleven!
Dit jaar staat de borrel in het teken van Musis Sacrum; een burgervereniging van muziekliefhebbers,
opgericht in 1828, die vanaf 1870 een eigen muziekpaviljoen had in het Plantsoen.
Op het podium zullen spetterende optredens verzorgd worden door het speciaal voor deze gelegenheid
samengestelde dameskoor ‘Dingen en Co’, klezmerband ‘Di Krenitse’ en folkrockband ‘de Canonball
Johnsons’.
Activiteiten voor groot en klein
Naast de muziek zal studentenvereniging SSR kinderactiviteiten organiseren en zal er een groot
springkussen aanwezig zijn. Net als vorig jaar kunnen kinderen weer megabellen blazen!
Het belangrijkste is natuurlijk dat er zoveel mogelijk buurtgenoten aanwezig zijn en op een gezellige
manier met elkaar kennismaken. Dus komt allen!
door Arjen Bergman

Een sfeerimpressie
van vorig jaar!
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Buurtkaderoverleg
In april is er weer een buurtkaderoverleg geweest.
Daarin participeren naast de wijkagenten, voor ons deel van de wijk Willem ven Vliet, Rene Verdel vanuit
de gemeente en de diverse vertegenwoordigers van de buurtcomités in de binnenstad.
Deze keer werd de bijeenkomst gestart met het voorstellen en een verhaal over de (zijn) rol, taak en
functie van de centrummanager Erwin Roothart. Dit werd met enthousiasme ontvangen en ideeën
werden aangedragen.
Relevante mededelingen en punten voor onze wijk, die aan de orde kwamen waren:
t De afgelopen periode zijn er behoorlijk veel woninginbraken geweest door geheel Leiden. Daar
wordt vanuit de politie flink op geïnvesteerd. Regelmatig zijn er “op heterdaad aanhoudingen” van
woninginbrekers, maar helaas komen deze inbrekers weer redelijk snel vrij. Vanuit de politie worden
er nabezoeken gedaan bij inbraken en huiselijk geweld.
t Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van burgernet vanuit de politie naar de burgers voor preventie,
woninginbraken en bij vermissingen van personen.
t Wat betreft de jeugdoverlast locatie in het Plantsoen; afgelopen periode zat het samenscholingsverbod
in de koelkast, maar dit verbod kan direct weer ingezet worden bij overlast. Zie ook een krantenbericht
elders in deze Hoogste Woerd.
t Ook het oplossen van de problemen van Atlantic, de vishandel op de hoek van de Kraaierstraat en
het Levendaal, met de wijkbewoners zijn besproken. Ook hier vindt u nadere informatie over in
deze krant.
Andere buurtverenigingen meldden o.a. zaken zoals:
t gedumpt vuilnis op straat
t de terugkeer van “Bob de Meeuw” waardoor de overlast weer toe neemt
t overlast op het water door feestvierende passagiers op boten
t de problemen bij mooi weer met terrassen en langsrijdende fietsers, etc.
Het volgende buurtkaderoverleg zal in het najaar gehouden worden.
door Ria Vreeburg-Molkenboer

Behandeling volgens afspraak
Drs. M.N.J. Moens
dierenarts
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Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. (071) 512 50 57

Column
door Hans Heestermans
Gebuurten Leiden kende in de 17de eeuw
29 zogenaamde gebuurten, een soort
buurtverenigingen opgericht o.a. om de kosten
te drukken van de aanleg van goten en bruggen
en van de reparatie van de beschoeiingen aan de
grachten. Zo’n gebuurte omvatte vaak een blok
huizen of een of twee straten met de bijbehorende
steegjes. Aan het hoofd stond de heer van de
gebuurte, die de taak had om de orde en rust te
handhaven en te bemiddelen bij ruzies. Bovendien
kon hij kleine geldelijke straffen opleggen.
Sommige gebuurten hadden wonderlijke namen.
Zo ontleende de buurt Billenburg, gelegen rond
’t Noordeinde en in de 17de eeuw ’n rosse buurt,
haar naam waarschijnlijk aan het huis van de
bordeelhoudster Fye met de billen.
Veel van die gebuurten organiseerden jaarlijks een
gezamenlijke maaltijd. Meestal op vastenavond
of op de feestdag van de patroonheilige. In 1647
hield de zeer rijke gebuurte met de fraaie naam
Prince van Letterrijck (rond de Latijnse school)
een buurtmaaltijd die het immense bedrag kostte
van 493 gulden, 4 stuivers en 2 penningen. Ter
vergelijking: een arbeider verdiende 200 tot 300
gulden per jaar.
Rembrandt Waarom vertrekt de grote Leidse
schilder Rembrandt al op 24-jarige leeftijd naar
Amsterdam? Had hij genoeg van Leiden? Zijn
tijdgenoot Jan Jansz Orlers, burgemeester van
Leiden (onze stad kent verschillende schrijvende
burgemeesters: Cees Goekoop over Homerus,
Henri Lenferink over het Gelders Orkest), schrijft
in zijn boek Beschrijvinge van de Stadt Leyden
daarover: “Dewijle dat zijne Konst ende arbeyt de
Borgeren ende Innewoonderen van Amsterdamme
ten hoochsten behaechde ende aegenaem was,
ende dat hy veeltijden versocht werde omme
‘tzy Conterfeytselen ofte ander stucken aldaer te
maecken, zoo heeft hy goet ghevonden hem van
Leyden te transporteren naer Amsterdamm, ende
is dienvolghende van hier vertrocken ontrent den
Jaere 1630. ende zijne woninghe aldaer ghenomen,
ende is inden Jaere 1641. aldaer noch woonende.
(Omdat zijn kunst de inwoners van Amsterdam
zeer bekoorde en hem vaak werd verzocht
schilderijen te maken, is hij bereid gevonden naar
Amsterdam te verhuizen en is derhalve van hier
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vertrokken in 1630 en woont daar nog in 1641.
Rembrandt kon gewoon in Amsterdam meer
verdienen, dus.
Zwembaden Het oudste Leidse zwembad,
Rhijnzigt aan de Morsweg, zullen weinig Leienaren
nog gekend hebben. Het sloot in 1907. Pas in 1915
kwam er een nieuw bad, in het Rijn-en Schiekanaal.
Dat hield het 20 jaar vol, maar werd toen door
de GGD gesloten wegens ziekte van Weil met
dodelijk afloop. Het bekendste bad is ongetwijfeld
De Overdekte aan de Haarlemmerstraat, het
zwembad in de voormalige Mon Pèrekerk. Er
gingen steeds minder mensen naar de kerk in
de binnenstad, dus die kerk sloot, op 8 juli1934,
zijn deuren. Er ontstond al gauw opschudding in
Leiden toen het gerucht ging dat het gebouw in
een zwembad zou worden omgetoverd. Dat was
toch godslastering! Maar ’t kwam er wel, dat bad.
De toren werd weggebroken, net als de gaanderij
met kolommen. Er werden 2 bassins aangelegd,
één in het middenschip en één in het koor. En er
kwamen badcellen, douches en wc’s. Eind mei was
de sloop van de kerk begonnen, in november werd
het bad geopend.
Ongeveer 50.000 mensen hebben hier, in het
‘Godfondsenbad’, leren zwemmen onder de slogan:
‘Vroeger kon je hier je zieltje wassen en nu je
kontje’. In 1979 werd het bad gesloten.

Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman
Frans van Lelyveld
Sinds februari 2012 is binnen de Historische
Vereniging Oud Leiden de werkgroep Geveltekens
actief. Deze Werkgroep richt zich op het behoud
en herstel van Leidse geveltekens en probeert
daartoe zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
Zo kwam ook de gevelsteen op Hogewoerd 126 in
de belangstelling.
De gevelsteen volgens bijgaande foto, werd
aangebracht ter gelegenheid van het 200 jarig
bestaan (1766-1966) van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde op de gevel van het huis
waar Frans van Lelyveld slechts korte tijd woonde
(1767-1769) toen hij na zijn huwelijk met Rebecca
de Raat introk bij de moeder van zijn echtgenote.
Frans van Lelyveld (1740-1785) kwam ter wereld
in een gezin van een lakenfabriquer. Hij bezocht
de Latijnse school vanaf zijn zevende jaar en
leerde daar de nodige Latijnse en Griekse retorica,
letterkunde, filosofie en aritmetica die voor
een academische opleiding noodzakelijk waren.
Dertien jaar oud werd hij ingeschreven aan de
Leidse universiteit.
Hoewel hij voorbestemd was zijn vader op
te volgen, lag zijn interesse toch vooral bij
de letterkunde. Hij werd in 1758 lid van het

studentengezelschap Linguaque Animoque Fideles
dat zich vooral bezighield met de opbouw van
Neerlands moedertaal en in 1761 dat uitbreidde
met oudheidkunde en de naam veranderde in
Minima Crescunt. In 1760 nam hij echter de leiding
van de textielfabriek over en werd hij buitenlid.
Met H.A.Kreet, ds.P.Paludanus maakte van
Lelyveld een ontwerp voor de Maatschappij, die op
18 juli 1766 in Leiden de eerste ledenvergadering
hield. Onder de aanwezigen veel met name
genoemde hoogleraren. Na het overlijden van zijn
vader Willem in 1769 verhuisde het gezin naar
de Herengracht waar ook het kantoor was. Een
“bekwaem” persoon werd belast met de leiding van
de fabriek waardoor hij wat tijd overhad om zich
aan zijn liefhebberij te wijden.
Een achttiende eeuwse lakenmerk vermeld
“Fabrique de F.van Lelyveld Wzoon a Leyde en
Hollande”, een bedrijf dat hij samen van Jan van
Heukelom Jr. oprichtte. De laatste had zijn fabriek
en woning op en achter Hogewoerd 125.
Bron: Cor Smit, Ondernemers en Geleerden, de
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en
Handel, Leiden 1778-2003, blz.38-40
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Advertentie
OUDEREN NEMEN MAATREGELEN VOOR LAGERE ZORGBIJDRAGE
Bij het vaststellen van nieuwe ABWZ-regels verwachtte de regering geen ontwijkgedrag. Uit
een enquête onder 85 van de 160 notariskantoren van Netwerk Notarissen blijkt echter dat
veel ouderen in de eerste drie maanden van 2013 hun vermogen hebben aangepast: er is
een forse toename van testamenten en schenkingen in verband met de AWBZ.
Geschrokken
Mr. Annette Timmermans, kandidaatnotaris bij BMS Netwerk Notarissen: “Veel ouderen
zijn geschrokken van het nieuws dat vanaf 2013 een hogere eigen bijdrage moet worden
betaald voor zorg en ziektekosten. Wij zien in onze praktijk dat veel van hen snel tot actie
zijn overgegaan.” Dit blijkt ook bij andere notariskantoren die aangesloten zijn bij Netwerk
Notarissen, het geval. Uit een enquête blijkt dat veel ouderen naar de notariskantoren voor
advies kwamen in de eerste drie maanden van 2013. Het gaat vooral om ouderen die nog
niet in een zorg- of verpleeginstelling zitten. “De ouderen maken testamenten en doen
schenkingen om hun vermogen, waarover de zorgbijdragen worden berekend, te verkleinen.
Ouderen hopen daarmee in de toekomst een lagere eigen bijdrage te hoeven betalen,” zegt
Annette Timmermans.
Problemen
Voor de berekening van de zorgbijdragen (AWBZ) wordt niet alleen het inkomen meegeteld,
maar ook het vermogen. Het gaat om het vermogen dat voor de inkomstenbelasting
aangegeven wordt in box 3 (de box van sparen en beleggen). Voor de zorgbijdrage wordt
met 12% van het vermogen gerekend. Dit betekent dat als je minder dan 12% rendement op
je vermogen hebt, je vermogen moet gaan ‘opeten’ om de zorgbijdrage te kunnen betalen.
Testamenten en schenkingen
Uit de enquête blijkt dat ouderen de kantoren aangesloten bij Netwerk Notarissen vooral
opdracht geven het testament aan te passen of hen te adviseren over schenkingen. Het
aanpassen van vermogen wordt door de wet toegestaan. “Senioren kiezen er vooral voor om
in hun testament een ‘awbz’-clausule op te nemen. Dit houdt in dat de kinderen de erfenis
uitbetaald krijgen als de overblijvende ouder in een AWBZ-instelling wordt opgenomen.”
Daarnaast wordt er veel geschonken, niet alleen in cash geld maar ook ‘op papier’. Annette
Timmermans bespreekt met ouderen dat het ongewenst kan zijn om de controle over het
bezit kwijt te raken en kan alternatieven voorstellen. Een bedrag van ruim 5.000 euro mag
jaarlijks belastingvrij worden geschonken; als de kinderen nog geen 40 jaar oud zijn kan
eenmalig ruim 24.000 euro worden geschonken. Of als de kinderen het geschonken geld
voor een huis gebruiken, ruim 51.000 euro.
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

SSR in de wijk
Op SSR vliegen de maanden voorbij. Hoewel we voor ons gevoel nog maar net aan het nieuwe jaar
zijn begonnen staat de zomer alweer voor de deur. In de afgelopen maanden is er dan ook een hoop
gebeurd op SSR. In februari hadden wij onze jaarlijkse open week voor studenten. Misschien heeft u
de rijen mensen voor onze deur of fietsen op de stoepen zien staan. Een drukke week waarbij we veel
bezoek hebben gehad van studenten die een kijkje wilde nemen op een grote vereniging als SSR. Een
paar avonden was het zelfs zo druk dat we geen mensen meer toe mochten laten. Een succesvolle open
week dus, met optredens, borrels, een zoenworkshop en een spetterend slotfeest waarmee wij SSR weer
van haar beste kant hebben kunnen laten zien.
Na onze open week mochten wij als bestuur even met vakantie. Een lange zoektocht leverde uiteindelijk
een weekje op in een schitterend resort in het exotische Marrakesh, waar palmbomen, kamelen en een
warme Marokkaanse middagzon ons welkom heette. Tijdens een jaar vol drukte en weinig slaap is niets
zo heerlijk als een zonnig zwembad, uitslapen in een groot bed en genoeg kip tajine om de zorgen van
een bestuursjaar even helemaal te kunnen vergeten. Bovendien waren alle ‘soeks’ in het centrum van de
stad goed voor vele uurtjes onderhandelen over schalen, noten, tassen, tajines en verse sinaasappelsap.
Het was een geweldige week om weer op te laden voor de rest van het jaar!
Ook sinds onze vakantie loopt
alles op SSR goed. Ons jaarlijkse
gala en de ouderdag waren beide
druk bezocht en verliepen goed.
Ook de Gotcha!, waarbij onze
disputen elkaar een week lang
bestrijden met waterpistolen,
was tot het einde van de week
een spannend spektakel. Iets
wat ons wel zorgen baart zijn de
parkeerplaatsen voor ons pand.
Er is al een tijd lang onduidelijk
wanneer je hier vrij mag parkeren
en wanneer niet, omdat het
ook een laden-en-lossen-zone
is. Als bestuur hebben we dit
Het bestuur van SSR op de levendige
samen met Willem van Vliet
avondmarkt in het centrum van Marrakech.
uitgezocht. Op maandag t/m
zaterdag is de parkeerplaats van
8:00 tot 18:00 alléén laden en lossen, maar buiten deze tijden is het een reguliere parkeerplaats. Helaas
is dit voor ons niet zo gunstig, omdat vooral ’s nachts onze vluchtwegen vrij moeten zijn en daar nu wel
eens geparkeerde auto’s staan. Gelukkig zijn we met Willem van Vliet aan het kijken naar een oplossing
die zowel voor SSR als voor de buurt goed zal werken. Over de vorderingen kunt u waarschijnlijk meer
lezen in de volgende editie van de buurtkrant.
De komende tijd zullen wij toe werken naar de EL CID-week. Ik hoop u allen te zien op de buurtborrel
op 23 juni, waar wij dit jaar kunnen genieten van de nieuwe fontein!
Mocht u last hebben van SSR of haar leden, of wilt u ons om een andere reden spreken, dan kunt u ons
bellen op 071-5120900 of mailen naar praeses@ssr-leiden.nl.
Hartelijke groet namens SSR-Leiden!
door Carlo Konings
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Terugblik Wijken voor Kunst
Enkele jaren geleden werden we benaderd of we mee wilden doen aan het project Wijken voor Kunst.
Wijken voor kunst biedt ondersteuning aan plannen van bewoners(organisaties) en kunstenaars voor
culturele activiteiten en projecten in de wijk. Wij willen eraan meewerken dat cultuur in uw wijk aandacht
krijgt en er een levendige, betekenisvolle plaats in neemt. De ondersteuning die Wijken voor kunst kan
bieden is inhoudelijk, organisatorisch, financieel of in publiciteit. (bron: website wijkenvoorkunstleiden)
Hoewel we er niet direct een voorstelling bij hadden, leek het ons een leuk project. We droegen zelf
kunstenares Clara van den Bosch aan. Clara had het leuke schilderproject georganiseerd op een vorige
Buurtborrel waarbij iedereen een stukje schilderde aan een ‘buurtschilderij’.
Clara ging aan de slag als ‘buurtverkenner’ en presenteerde op de vorige buurtborrel ‘The Dog Connection’.
Allerlei kunstzinnige ‘honden’ die tijdens de buurtborrel uitgelaten en doorgegeven moesten worden
met als doel mensen met elkaar in contact brengen. Ze kreeg hier een bescheiden vergoeding van Wijken
voor Kunst voor.
Daarna presenteerde Clara een plan voor een ‘buurtdagboek’ dat ook doorgegeven zou moeten worden
en wat hetzelfde doel zou hebben. Dit plan werd afgewezen door Wijken voor Kunst in de persoon van
Marjan van Gerwen, de coördinator.
Daarna stierf Wijken voor Kunst een stille dood. Marjan werd uitgenodigd voor de Jaarvergadering
maar kwam niet en liet ook niets meer van zich horen. We hadden nog wel verwacht dat we zouden
horen hoe het nu verder zou gaan (of niet) en wat het hele project nou uiteindelijk had opgeleverd.
Maar het bleef stil.
Al met al zijn we zeer tevreden met het werk en inzet van Clara. Wijken voor Kunst zelf vonden we
nogal teleurstellend. Dat doen we dus niet meer.
door Guido Priemus
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Buurtfeuilleton
De Houthal
De Houthal, al ruim 65 jaar op de Hogewoerd.
De Houthal is oorspronkelijk in 1940 begonnen
door ene Heer Kaay. Na de oorlog is de zaak
overgenomen door de vader van de huidige
eigenaar. Na zijn opleiding bij de LTS en de
Meubelmakerschool heeft Peter de zaak van zijn
vader overgenomen en dat is ook al weer 42 jaar
geleden.
Al met al, de Houthal is al 65 jaar een familiebedrijf;
op het Doe-Het-Zelf gebeuren komen we straks nog
uitgebreid terug,
Meubelmakerij
Peter heeft natuurlijk niet voor niets een opleiding
tot meubelmaker gevolgd en zo kun u terecht
bij een ervaren meubelmaker voor al uw eigen
(boeken)kasten, tafels en andere ontwerpen
die exact voor u op maat worden gemaakt in
het gewenste hout- of plaatmateriaal. Uiteraard
krijgt u daarbij het gratis advies van een vakman
die de (on)mogelijkheden van alle materialen op
zijn duimpjes kent, wel gemeten in millimeters.
En u mag uw creatie natuurlijk ook zelf in elkaar
zetten nadat de onderdelen voor u zijn gezaagd en
bewerkt. Met gebruiksaanwijzing.

waarschijnlijk nooit meer gebruikt zullen worden.
Maar ook latjes, latten, schrootjes, planken,
meubelplaat, lijsten, glas, alles op maat te maken en
een heel bijzondere collectie houten ornamenten
kunt u in de zaak vinden. Voor de afwerking ervan
zijn lijmen en kitten en ook verven, lakken, beitsen
in een eenvoudige reeks kleuren verkrijgbaar.

Doe-het-zelven en gereedschap
Goed gereedschap is het halve werk, een bekend
spreekwoord. Ook daarvoor kunt u terecht voor
professionele beitels en schaven, schroevendraaiers,
steek- en ringsleutels en het nodige aan elektrisch
handgereedschap in diverse kwaliteiten en de
daarbij behorende prijzen.
Wat is er eigenlijk niet te koop in de Houthal op de
Hogewoerd te Leiden? Gele vuilniszakken ? Jawel,
ook die zijn binnenkort hier verkrijgbaar!
Overtuig u eens zelf voor uw volgend project en
neem een kijkje bij De Houthal. De eerste en de
laatste Doe-Het-Zelf zaak in Leiden!
Hogewoerd 99, 071-5122536
www.houthalleiden.nl
door Peter Wieberneit

Doe-het-zelven en onderdelen
Daar is geen gebrek aan. Het is zo’n beetje alles
wat in de eerste de beste bouwmarkt ook te koop
is, maar dan op (veel) minder ruimte, in kleinere
hoeveelheden, maar belangrijk, wel los! Betalen
voor wat je nodig hebt is wellicht gunstiger als uw
eigen schuur of berging al vol ligt met overbodige
spijkers, schroefjes, ringetjes, hangertjes, pluggen,
knietjes, beugels, kastknopjes, handvatten, etc., die
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Het vervolg: Atlantic in de wijk
In de vorige buurtkrant hebben wij u geïnformeerd
over de klachten die er waren over vishandel
Atlantic aan het Levendaal.
Wij hebben u toen gemeld dat er een overleg
geweest is met betrokken partijen te weten
de wijkagent Willem van Vliet, directeur van
Atlantic: U. Tagi, 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 daarbij.
Er zijn toen verschillende problemen aangestipt:
t Geen (vrije) doorgang voor het verkeer door
laden/lossen.
t De afvoer van het water vanuit de opslagplaats
wordt de straat op geveegd en niet in de ruimte
zelf geloosd.
t Auto’s, vuilcontainer of visbakken worden op
straat schoongemaakt. (Gespoten)
t Stankoverlast van (vuil) water op straat.
t Geluidsoverlast van laden/lossen: visbakken op
de grond en over de grond gesleept.
t Geen of miscommunicatie tussen met name
buurtcomité en vishandel (medewerkers).
Naar aanleiding hiervan zijn er afspraken gemaakt
om deze overlastpunten te voorkomen of tegen te
gaan.

Zoals ook in de vorige krant gemeld, zou er een
verbouwing gaan plaatsvinden in de opslagruimte
van Atlantic. Deze verbouwing zou eerst vóór
Kerstmis 2012 gedaan worden maar is door diverse
omstandigheden uitgesteld. In februari 2013 is de
verbouwing gereed gekomen.
De evaluatiedatum was 27 februari 2013. In de
tussentijd is zowel door stadstoezicht als door
de politie geconstateerd dat in december nog
wel schoonmaakwater over straat ging, maar
gaandeweg, in januari en februari, is er niet meer
gezien dat er schoonmaakwater op straat spoelde
en/of de vislucht duidelijk waarneembaar was.
Tijdens de evaluatie in februari kwam naar voren:
t De visopslagruimte is voorzien van een
vloeistofdichte vloer en een opvang rooster
waardoor het water niet meer de straat op kan.
t De vishandel wast geen voertuigen van binnen
meer en geen visbakken en dergelijke in de
Kraaierstraat. Hierdoor is de stankoverlast
verminderd.
t Er is in de verbouwingsperiode geen vis- of
koelcontainer in de Kraaierstraat geplaatst.
t De vis is steeds, in de periode dat de verbouwing
gaande was, met vrachtwagens heen en weer
gebracht.
t Er is geen verkeershinder meer bij het laden
en lossen.
t De geluidsoverlast van het plaatsen/slepen van
de visbakken is minder geworden.
t De buurtbewoners zijn helaas niet geïnformeerd
over de verbouwingscontainer die werd
geplaatst. Dit was beloofd door Hr Tagi.
Tijdens deze evaluatie is afgesproken dat beide
partijen zich zullen inspannen voor een betere
communicatie en dat Atlantic zich aan de afspraken
zal houden om overlast in de toekomst te
voorkomen.
door Ria Vreeburg-Molkenboer

Cartoon door Maarten Wolterink
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Column
door Roy Klopper
Crisis
Terwijl het advertentievolume van de dagbladen in ons land steeds verder terugloopt, waren de laatst
verschenen buurtkranten juist bijna duimendik door het steeds maar groeiende aantal ‘ingezonden
mededelingen’ van de vele middenstanders in onze wijk. Nieuws van dichtbij raakt de mensen, zo luidt
tegenwoordig het devies. Dus is de directe omgeving een uitstekende doelgroep voor ondernemers. De
bescheiden bijdrages die het wijkcomité hen berekent voor het aanprijzen van hun waar en vaardigheden,
maken mede het halfjaarlijkse verschijnen van het Hoogste Woerd mogelijk. Al kuierend door de
verscheidenheid aan straten en steegjes rond het Levendaal, bevloog mij sinds het ‘kerstnummer’ echter
in toenemende mate de angst dat het wel eens rap kan zijn afgelopen met dit lezenswaardige periodiek.
Ook in onze buurt heeft de crisis toegeslagen. Vertrouwde winkels als die van de fotoshop Ad Schotman
aan het Levendaal en de daar bijna tegenover gelegen kapperszaak zijn gesloten en voorzien van borden
met ‘te koop’ of ‘te huur’. Dat laatste geldt ook voor het schildersbedrijf Zuid. Helemaal bont maakten
twee nieuwe horecazaken het: de kebabwinkel tegenover de Dekamarkt ging in het najaar met het nodige
tromgeroffel open, doch is enkele maanden later alweer verdwenen. Naar verluidt niet omdat de klandizie
tegenviel, maar vanwege het ontbreken van de benodigde gemeentelijke vergunningen. Helemaal bont
maakten de nieuwe uitbaters van de vroegere Italiaan aan de Kraaierstraat het: de deur van eetcafé ‘Het
Bulletje’ viel volgens omwonenden luttele dagen na de opening alweer definitief in het slot.
Het vertrek van potentiële adverteerders is voorwaar geen goed vooruitzicht voor het voortbestaan
van deze buurtkrant, maar ziedaar: de zorgen blijken vooralsnog ongegrond. Voor u ligt immers de
zomereditie van het Hoogste Woerd. Met daarbij meteen alvast de invitatie voor de buurtborrel van
23 juni. Dat baant de weg om alle bezoekers aan dit altijd gezellige samenzijn op te roepen om daar dit
jaar spik en span te verschijnen met de hulp van de adverteerders. Dus houd er rekening mee dat het
warm kan zijn en dat dat ene leuke strakke truitje waarmee u wil pronken wel eens te strak kan zitten.
Schaf een nieuwe aan bij tweedehands kledingwinkel Ratjetoe op de Hogewoerd of train de kilo’s eraf
bij de Pilates Studio. Ga eerst even langs de kapper bij Ryanne’s Hairfashion of de Knip Inn aan de
Kraaierstraat. Mocht u een hengeltje willen uitgooien tijdens het wegslurpen va een glaasje witte wijn,
wend u dan tot Sam’s Hengelsporthuis. Laat voordat u op een bij Huisman gekochte fiets naar de borrel
stapt, uw schoenen eens lappen bij Breel op de Korevaarstraat. Borrel nog even na bij het Poolcafé of
de bruine kroeg De Plantage. U zult zichzelf met trots terugzien op de foto’s die van het festijn in het
Plantsoen worden gemaakt. Als de adverteerders blijven investeren, vindt u die dan weer terug in de
kersteditie 2013 van het Hoogste Woerd. Samen lossen we die crisis op buurtniveau wel op!

21

Nieuwe bedrijven in de wijk
Voetzorg Levendaal: pedicure bij u in de wijk!
De pedicurepraktijk voetzorg Levendaal van buurtgenoot Lucia van Houte, heeft haar deuren sinds dit
jaar geopend aan het Levendaal 157. Lucia stelt zichzelf en haar vak hieronder graag aan u voor.
Een pedicure houdt zich bezig met de verzorging van de teennagels, de voethuid en met huid- en
nagelafwijkingen aan de voeten. Een behandeling bij voetzorg Levendaal kan indicatief zijn, naar
aanleiding van klachten, of preventief ter voorkoming van klachten. De nadruk ligt bij Lucia op
zorgverlenende behandelingen en niet zozeer op de cosmetische kant van het pedicurevak.
Een behandeling bij voetzorg Levendaal bestaat uit:
het desinfecteren van de voeten
het knippen van de nagels
het afvlakken/dunner maken van verdikte nagels
het verzorgen en reinigen van de nagelomgeving
het polijsten van de nageluiteinden
het verwijderen van eelt, likdoorns en kloven
het (mechanisch) afwerken van alle behandelde locaties
het insmeren van de voeten met een lekkere crème

Lucia van Houte: “Na een aantal jaren in de gezondheidszorg gewerkt te hebben, onder andere als
verpleegkundige, heb ik een nieuwe uitdaging gezocht in het volgen van de brancheopleiding pedicure en
het starten van mijn eigen praktijk. Inmiddels ben ik gediplomeerd lid van brancheorganisatie ProVoet.
Het pedicurevak spreekt mij aan omdat het zowel verzorgende als medische aspecten heeft en daarbij
past het bij mij om mijn eigen bedrijf te runnen. Als u klachten heeft aan uw voeten of deze juist wilt
voorkomen, heet ik u van harte welkom!”
voetzorg Levendaal: Geopend op dinsdagavond,
donderdag en vrijdag. Tel.: 06 – 373 623 88
Meer informatie: www.voetzorglevendaal.nl of
www.facebook.com/VoetzorgLevendaal
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Anne & Max

door Esther Behrendt
Met een warm onthaal werd ik ontvangen op het hoekje van de Hogewoerd bij Anne & Max. Binnen
enkele minuten aan een tafeltje geïnstalleerd met een cappuccino en even later kwam Sander, de
eigenaar, bij me zitten.
“We zijn op 22 januari 2013 van start gegaan met Anne & Max en ik ben echt super tevreden!”, zo vertelt
Sander. Sander is 28 jaar en komt oorspronkelijk uit Den Haag. Daar heeft hij 6 jaar als bedrijfsleider bij
restaurant La Fontaine in Kijkduin gewerkt. Zijn droom was altijd om een eigen zaak te hebben en die
droom komt nu uit. Via de Nationale franchisegids kwam hij Wobbe van Zoelen, de franchisegever van
Anne & Max tegen. “Het concept Anne & Max sprak me vanaf het begin af aan ontzettend aan. Anne &
Max staat voor sfeer, eerlijke producten, kwaliteit en huisgemaakt. De namen Anne & Max staan symbool
voor geborgenheid, gezelligheid, liefde en samen, oftewel een huiskamer in de stad! Hier sta ik volledig
achter en daarom kan ik zo enthousiast mijn onderneming runnen. Want hard werken dat is het!”
De doelgroep van Anne & Max is heel uiteenlopend vertelt Sander. ‘S ochtends komen de vroege vogels
hun dag beginnen met een kop koffie, iets later de moeders (en vaders) met kleine kinderen. Maar ook
komen er veel ouderen en natuurlijk veel studenten.
Sander heeft heel bewust voor Leiden gekozen. Na 27 jaar in Den Haag opgegroeid te zijn was hij op
zoek naar iets anders. “Ik vind Leiden veel leuker. Het is gemoedelijker, er zijn veel jonge mensen en de
stad zelf is sfeervoller en mooier.” De buurt zelf heeft hij nog niet echt kunnen leren kennen zegt hij. De
start was zo hectisch en succesvoller dan verwacht dat hij al zijn tijd nodig heeft. Daar komt binnenkort
wel verandering in. “Met een kleine op komst (half juni) wil ik in plaats van 7 dagen 5 dagen werken en
zondag wordt echt familiedag!”
Sinds drie weken heeft Anne & Max een
terrasvergunning. Ook probeert Sander een
alcoholvergunning te kijgen, want hij wil zijn
klanten graag een lekker wijntje bij de lunch
kunnen schenken. Dit is makkelijker gezegd dan
gedaan vertelt hij. Er komt wel wat bezwaar vanuit
de buurt. Sommige buurtbewoners zijn bang dat
Anne & Max in een kroeg verandert. “Die ambitie
heb ik echt niet en het concept Anne & Max laat
dat ook niet toe. Uiteraard is er ook steun vanuit
de buurt en heb ik goede contacten binnen de
gemeente Leiden die mij helpen de juiste wegen te
bewandelen. Wie weet gaat het lukken.”
Sander sluit af met een enthousiaste mededeling: hij
wil graag een leuke actie doen voor buurtbewoners.
Houd daarom de advertenties in deze krant in de
gaten!
Sander, en natuurlijk Anne & Max, welkom in de
buurt!
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Nieuwe bedrijven in de wijk (vervolg)
Verenigde Hollandse Zeil Compagnie (VHZC)
“Veel kleyntjes al by één ghedaen, daer moet allenghs wat groots ontstaen.”
De onafhankelijke stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie is
in december 2009 opgericht om de unieke kennis en professionaliteit
van ‘s werelds grootste, 450 Nederlandse schepen tellende en wereldwijd zeilende chartervloot onder
het publiek te verspreiden. Met een knipoog naar ons roemrijke verleden als vanouds zeilende natie.
Er valt nog veel te winnen met professionele zeilende passagier- en vracht chartervaart in relatie tot
vernieuwende, ecologische aspecten en duurzaam vervoer per windkracht. Het behoud van economische
groei en het behouden van werkgelegenheid, niet alleen voor de historische schepen met varende
ondernemers die beleving, ontdekking, historie, avontuur en maritieme ervaring in vrijheid van handelen
kunnen combineren en uit kunnen dragen. Schippers die de koers elk moment kunnen aanpassen aan
de omstandigheden en het roer in eigen handen houden.
Ervaren zeilschippers zetten samen met de opvarenden de koers uit op de meest veilige,
milieuvriendelijkste en ‘s werelds grootste vloot. Ervaar zelf de vrijheid aan boord van één van de 450
schepen. Iets om trots op te zijn, avontuurlijk en ook mooi in ons eigen paradijs aan de Noordzee. Maar
we zeilen ook nog steeds wat af in Europa en wereldwijd! Een goede mix van gastvrijheid en beleving,
een goed product met een goede prijs, een grote diversiteit aan schippers, schepen en vaargebieden. De
vloot is er helemaal klaar voor! Zeil mee!
450 schepen van oude tradities in een moderne jas op vhzc.nl
Stichting VHZC www.vhzc.nl
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JIJ Lederwaren & Sieraden
Toen en nu…
Met knikkende knieën beginnen Colinda Vos en haar dochter Maike aan een nieuw avontuur. De winkel
aan de Hogewoerd 63 is de afgelopen maanden nieuw leven ingeblazen. De historie van de winkel gaat
al meer dan 75 jaar terug.
Door opa Vos werd de zaak opgericht op 15 december 1937. De winkel is bij velen bekend onder de naam
Cowboy lederwaren & Schoenhersteloord Cowboy, de passie van Piet en Greet Vos Na het overlijden
van Piet Vos op 14 juni 2010 en 20 maanden later ook het overlijden van Greet Vos is het een tijd lang
stil geweest in en rondom de winkels.
Een nieuw begin wordt gemaakt en ook de winkel die voortgezet wordt aan de Hogewoerd 63 heeft een
nieuwe naam gekregen. Voor de naam “JIJ” is gekozen. Onder de naam “JIJ” maken Colinda en Maike
een nieuwe start. Zij hopen u in de winkel met een frisse nieuwe look te ontvangen met een vleugje
historie naar de opzetters van de zaak.
De schoenmakerij zal niet worden voortgezet. De expertise van Piet Vos gaat helaas verloren maar met een
aantal reparaties krijgen de dames hulp van Roy Breel van schoenmakerij Breel aan de Korevaarsstraat.
Na het overlijden van Piet en Greet Vos heeft er hier in het Hoogste Woerd een stukje gestaan ter
herinnering aan hen. Wij willen de schrijvers van dit stukje graag nog hartelijk bedanken. We hebben
veel steun ervaren van alle mensen die ons een hart onder de riem hebben gestoken en met ons mooie
herinneringen hebben opgehaald.
De geur van leer is ook zo’n herinnering, een herinnering die altijd onlosmakend voor Colinda met haar
moeder verbonden zal zijn, eerst deed het pijn, maar nu voelt het goed, goed om deze keuze te hebben
gemaakt en de mooie winkel voort te zetten.
Wij hopen veel oude en ook nieuwe klanten (terug) te zien in de winkel!
Wij zien u graag in onze nieuwe winkel!
Colinda en Maike
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Nieuwe bedrijven in de wijk (vervolg)
Druktechnieken voor kinderen
Je ziet ze nog steeds, ingekerfde liefdesverklaringen in houten bankjes of in de bast van een boom:
Joyce, hartje met een pijl er doorheen, Timo. Of teksten en afbeeldingen met sjablonen op muren
gespoten. Eigenlijk zijn druktechnieken in de meest eenvoudige vorm zo oud als de mens. Al zolang
de mens bestaat, heeft hij de behoefte om ‘sporen’ achter te laten, iets wereldkundig te maken. In de
prehistorie gebruikten ze stenen, horens van dieren of de wanden van een grot om daar met een scherp
voorwerp tekens en afbeeldingen in te kerven.
In mijn atelier aan het Levendaal gaat het er anno 2013 wat moderner aan toe: er is papier in alle soorten,
maten en kleuren en er staat een etspers waarmee allerlei soorten afdrukken gemaakt kunnen worden.
In september start ik met twee cursussen druktechnieken voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. In
zes lessen laat ik ze kennismaken met o.a. sjabloondruk; materiaaldruk; monotype en linosnede. Hoe
werk je een idee uit tot een goed ontwerp en hoe maak je daar een mooie afdruk van, dat is de kern
van deze cursus.
Ik werk met groepjes van maximaal vier kinderen.
De eerste cursus begint op dinsdag
10 september (tot en met 15 oktober) van 16.00
tot 17.30 uur en de tweede op woensdag
11 september (tot en met 16 oktober) van 14.00 tot
15.30 uur. De kosten bedragen 66 euro (inclusief
materialen). Voor meer informatie kunt u bellen
(071) 566 1313 of op mijn website kijken (www.
claravandenbosch.nl). Inschrijven kan telefonisch
maar ook via claravdbosch@zonnet.nl.
Ik ben beeldend kunstenaar en combineer mijn
kunstenaarschap met het geven van cursussen
en workshops aan volwassenen en kinderen.
Via de Stichting Rembrandts Dochters en het
RAP (Rijnlands Architectuur Platform) ben ik
ook betrokken bij educatieve projecten voor het
basisonderwijs in Leiden.
door Clara van den Bosch
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Lustrumeditie van Stukafest Leiden groot succes!
door Arne Driessen (PR-Coördinator Stukafest Leiden 2013)
21 februari 2013 vond alweer de vijfde editie van Stukafest Leiden, hét studentenkamerfestival, plaats.
In bijzondere studentenkamers verspreid door de binnenstad konden bezoekers genieten van intieme
optredens van artiesten. Van harp tot poëzie, van beeldende kunst tot electrofunk, er was voor elke
liefhebber wat wils. De druk bezochte opening in de Marekerk met een koor, warme glühwein en
spectaculaire acrobatiek bleek een opmars voor een geslaagde avond cultuur proeven.
Zo ook in de buurt rond de Hogewoerd. Annes gezellige kamer vormde het perfecte decor voor de
ingetogen liedjes van singer-songwriter Low Tide Island. Op de Hooigracht waren een paar van de
bekendste artiesten te vinden: Paulien Cornelisse deed een try-out van haar nieuwe cabaretprogramma
op de zolderkamer van Jessica, terwijl in de monumentale schilderijenkamer van Maarten een eindje
verderop Raoul Heertje en onverwachte gast Viggo Maas de nietsvermoedende gasten teisterden met
harde grappen. In de Koenesteeg had men de keuze uit twee kamers met korte films, verzorgt door het
Leids Filmfestival en de Leiden International Short Film Experience. Een van de verdere hoogtepunten
van het programma was het Leidse PS Theater, die speciaal voor Stukafest een korte voorstelling in
elkaar hadden gezet over de interactie tussen de Leidse burger en student. De vooroordelen en verhalen
die aan bod kwamen zetten het publiek, bestaande uit eenzelfde mix aan tot nadenken en lachstuipen.
De beruchte ‘mystery act’, niemand minder dan Leidenaar Nico Dijkshoorn, kreeg de geheimgehouden
locatie, middenin de Universiteitsbibliotheek, plat met zijn hilarische verhalen en poëzie. Daarna begaf
het publiek zich naar het LVC voor het StukaFeest. Met drie bands, verschillende DJ’s, lichtshows en
gratis verjaardagsfeest voor Stukafests vijfde verjaardagsfeestje had men het prima naar haar zin. Er
werd door velen gedanst tot de zon opkwam.
Had jij het ook naar je zin? Of heb je het dit jaar gemist? We zijn alweer druk bezig met de editie van
volgend jaar én met een mogelijke zomereditie, dus zet alvast een grote cirkel om februari op je kalender!

Fotocopyright Anonymous Gentlemen

Fotocopyright Ufuk Esmer
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Winterproject Haver- en Gortestraat
door Anita ‘t Sas
Kersttocht 2012 organisatie Fields of Wonder ‘Vergezichten 4’ Verhaal kunstenaar Ben van
Kempen ‘Wildermannen midwintertocht’ 21 december 2012
Op het plein, de kruising van de Gortestraat en de Haverstraat, staat een luisterrijke grote plataan.
Misschien wel de mooiste boom van Leiden. De buurtbewoners hebben voor het eerst in december
2011 aan Fields of Wonder verzocht om deze boom te gebruiken als kerstboom voor de kersttocht. Ben
van Kempen werd gevraagd of hij dit project wilde aanpakken en de bewoners van de buurt verzochten
hem hen daarbij te betrekken. Ben heeft toen met zijn onderwerp ‘Tussen kunst en Kist’ een serie
kunstkistjes gemaakt voor in de boom. Daarna heeft hij samen met de buurtbewoners, in de vorm van
een workshop in zijn atelier, een aantal “groenten” kistjes beschilderd en versierd. Deze serie versierde
kistjes van Ben van Kempen en de bewoners zijn in de plataan opgehangen. De boom werd zodra het
donker was verlicht en dit zag er heel sprookjesachtig uit.
De organisatie van de buurt was toen zo enthousiast dat de buurt in 2012 wel weer een samenwerking
wilde aangaan met dezelfde kunstenaar voor de kersttocht van Vergezichten 4. Ben van Kempen
nam contact op met de buurt en stelde voor om met midwinterfiguren te gaan werken met de titel
‘Wildermannen tocht’.
De Wildermann is in diverse landen in Europa zoals in
de Alpen en Zuid en Oost Europese landen een bekend
midwinterfiguur die gebruikt wordt om de boze geesten te
verdrijven. Weken van te voren hebben de buurtbewoners
divers materiaal verzameld waaronder takken, bladeren,
stro & jute zakken om te gebruiken voor het maken van
hun eigen midwinterfiguur de ‘Wildermann’.
Ben heeft toen in deze periode twaalf verschillende maskers
gemaakt welke waren geïnspireerd door de folkloristische
midwinterfiguren. Ook in december 2012 heeft er weer
een workshop plaatsgevonden voor de buurtbewoners en
zowel kinderen als volwassenen hebben met veel plezier
aan hun eigen masker gewerkt. Op de midwinterdag (21 december) heeft een groep van de buurt zich
in het atelier van Ben van Kempen omgekleed en uitgedost met de maskers voor de kersttocht, om met
veel tamtam door de binnenstad te trekken.
Voor iedereen was het een onvergetelijke en vrolijke gebeurtenis, vooral toen iedereen op het plein in
de buurt rond de verlichte plataan stond.
Voor meer informatie: www.fieldsofwonder.nl
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Korte berichten over de wijk
Brute verkrachting aan Plantage
In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 januari werd rond kwart voor drie een 24-jarige vrouw
belaagd door een man, die zijn slachtoffer daarbij ernstig mishandelde en verkrachtte in de hal
van een woning aan de Plantage.
De vrouw vertrok rond half drie lopend met haar fiets aan de hand vanaf de Breestraat en ging via
de Hogewoerd naar de Plantage.
Het weekend na de verkrachting hield de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een groot
passantenonderzoek. Rechercheurs ondervroegen 260 voorbijgangers (voetgangers, fietsers en
automobilisten) op en rond de Plantage en op de route van het slachtoffer. Ook deelden agenten
flyers uit met daarop een getuigenoproep.
De Leidse politie heeft de zondag na het passantenonderzoek een 28-jarige man aangehouden,
die verdacht wordt van de mishandeling en verkrachting van de vrouw uit Leiden. De verdachte is
ook woonachtig in Leiden. Naast de getuigenverklaringen heeft de politie bij het onderzoek ook
gebruik gemaakt van camerabeelden bij horecagelegenheden aan de Breestraat en Hogewoerd.
door Arjen Bergman
StadsLab en Stadssingelpark
Vindt u het Plantsoen ook zo mooi tegenwoordig? Het aantal bezoekers geeft duidelijk aan dat het
park aan populariteit wint. Zo gaan de plannen en de uitvoering daarvan steeds verder. Misschien
loopt de aanpak niet zo snel als we zouden willen. Het zal nog wel even duren voor het er mooi
uitziet bij de Meelfabriek. Maar er wordt gestaag doorgewerkt. U kunt alle informatie vinden op
de website: StadslabLeiden.nl
Op 5 april jl. is er een kweektuin geopend bij het station. Daar kan men planten en stekjes brengen
van planten die men later in het Singelpark zou willen zien. Het ziet er veelbelovend uit. De plek
daar tussen het station en het viaduct van de Plesmanlaan wordt zienderogen mooier.
Het loont sowieso de moeite om de website eens te bekijken. Er zijn veel plannen en er is veel
ruimte voor inbreng van iedereen.
door Selma Barnard
Persbericht Stichting Exodus Leiden
Op woensdag 8 mei jl. bracht 2e Kamerlid Mona Keijzer (CDA) - op de foto 2e van rechts - een
werkbezoek aan Exodus Leiden aan de Plantage 16. Zij werd met bloemen ontvangen door Rien
Timmer (directeur Exodus Nederland) en Pim van Doorn (manager Exodus Leiden), die haar
vervolgens informeerden over de aard van de werkzaamheden en de financieringsproblematiek
waarmee Exodus te maken heeft. Met enkele bewoners werd daarna in een ontspannen sfeer
geluncht en was er veel gesprekstof over de
terugkeer in de samenleving, die door het
verleden niet eenvoudig is. Met belangstelling
volgde Mona Keijzer ook nog een deel van de
teamvergadering, waarbij zij grote waardering
uitte voor het vele zware werk dat opvang
en begeleiding van deze doelgroep met zich
meebrengt.
Mr. W.Th.C. (Pim) van Doorn
Stichting Exodus Leiden
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Foto: Hans de Sterke

Fotoimpressie: Aspergediner in café Plantage op 27 april 2013

Foto’s door Gijs Nebbeling

Krantenartikel over de wijk
Avondklok bij park en kooi
Vrijdag 10 mei 2013
LEIDEN *Bij het Leidse park Plantsoen en de voetbalkooi in de Slaaghwijk geldt ook deze zomer
een samenscholingsverbod. Dat heeft burgemeester Henri Lenferink bepaald, tevreden met de mate
waarin het verbod vorig jaar hielp bij het verminderen van overlast. Tot en met 27 oktober is het
verboden om tussen 22 en 7 uur met drie of meer personen in park of kooi te zijn, al wordt volgens
de gemeente alleen ingegrepen als zij ook daadwerkelijk overlast veroorzaken.
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Sidac

Studio
exposities

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

Sint Jorissteeg 4
2311 JA Leiden

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

www.boboudshoorn.nl

Honden aan de lijn
Het is frappant hoe verkeer, verbod, gebod en andere borden en vooral
onderschriften onder deze borden op de Nederlander kunnen inwerken.
Wellicht heeft Nederland ook wel een overkill en een veelzijdigheid aan borden
voor elk mogelijk vergrijp op elke straathoek, overdreven regelzucht en het
mogelijkerwijs (uit)melken van burgers. Wellicht is het een verdekte oproep
tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Niets van aantrekken, dus.
Zeker als het afgebeelde bord blijkbaar de oproep is om vooral na twee meter te
zijn doorgedrongen op Leidens mooiste stukje aanstaande singelpark de hond
direct te verlossen van zijn gevangenschap aan de lijn en een enkele keer zelfs fietsend of joggend met
de vrolijk loslopende hond het park te verkennen. Of te bewijzen dat je echt hét baasje bent over hond,
stokje én balletje. Al is het maar voor even, het geeft toch een bevrijdend gevoel voor baasje en hond.
Genieten van de natuur, spelen, wandelen, picknicken, sporten of juist
ontspannen. En dat allemaal in een uniek 6 km lang park rondom de
binnenstad. In Leiden is al veel te ontdekken, ontdek straks ook het
langste park van Nederland en binnenkort ook de langste uitlaatstrook
voor elk soort loslopende (ras?)hond(en) met baasjes.
Nu nog in het Plantsoen genoeglijk toekijkend hoe hun trouwe viervoeter
hun vooral grote boodschap achterlaten, ondanks de overal opgestelde
design vuilnisbakken met strontzakjes die vriendelijk en dringend bij
elke toegang tot het Plantsoen erop aandringen om toch vooral gebruikt
te worden. Straks hebben ze echt de ruimte.
Het is in ieder geval fijn om te weten dat nu al iedere
gebruiker van het park zonder hond anderhonds drollen
ontdekt en ervoor zorgt dat elke vierkante centimeter van
het Plantsoen opgeruimd wordt, alvorens van het zonnetje
te kunnen genieten in het gras, om te spelen, wandelen,
picknicken, sporten of juist ontspannen. Nou ja, centimeter?
Er zullen altijd nog genoeg drollen overblijven waar een
nietsvermoedende parkbezoeker in stapt, in gaat zitten, al
reeds in ligt of waar kleine kinders met trots over hun zojuist
gedane ontdekking aan hun ouders vragen: “Wat is dit?”

door Peter Wieberneit
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Haver- en Gortbuurt: meer geschiedenis
door Jaap Franso (architect BNA)
Lang geleden, in 1973, beleefden we het fameuze kabinet Den Uyl. Er was oliecrisis en net zoals nu ging
het erg slecht in de bouw en net als nu werd het heil vooral gezocht in onderhoud en renovatie in plaats
van nieuwbouw. Zo werd ik met mijn beginnend architectenbureau vanaf 1975 uit Leiderdorp betrokken
bij de Leidse stadsvernieuwing. En vooral omdat we al ervaring hadden opgedaan in Amsterdam mochten
we hier meedoen in de Haver- en Gortbuurt. Het zou onze buurt worden! Ons dorp!
Leiden Oost lag er in die tijd nogal vervallen bij en het Herengracht/Zijlsingel gebied leek wel
platgebombardeerd als na een oorlog. Maar door overheidsmaatregelen van de nieuwe regering kwam
daarin snel verandering. Veel nieuwe ambtenaren bij gemeentelijke diensten werden aangesteld om
de stadsvernieuwing op gang te brengen en te begeleiden; bouwers en architecten konden aan de slag!
Nadat er was besloten om de Haver en Gort niet plat te gooien maar te restaureren ging alles van start.
We ontwikkelden bijvoorbeeld samen met de gemeente plannen voor het restaureren van de buurt zoals
met kleine wevershuisjes aan de 4e Binnenvestgracht. Woningen op een plattegrond van 4x7 meter met
een begane grond en een slaapzolder waar vroeger grote gezinnen rechtstreeks onder het pannendak
sliepen. Als het sneeuwde lag je binnen ook in de kou want die oudhollandse pannen zonder dakbeschot
waren zo lek als een mandje. Het restaureren betekende meestal dat alleen de voorgevel bleef staan en
dat erachter een “bijtijds huisje” werd gerealiseerd. Op sommige plekken creëerden we ook nieuwbouw
zoals in de Kraaierstraat, Haverstraat, Pakhuisstraat en de Tevelshof aan het Levendaal.
Toen, in die zeventiger jaren, heb ik bedacht dat als ik ooit vanuit Leiderdorp in een binnenstad zou
willen wonen en werken, dat dat dan in deze prachtige Haver- en Gortbuurt zou zijn. En zo gebeurde
in 1984 onze verhuizing naar de Plantage. Het architectenbureau met zes medewerkers op de begane
grond en zelf met vrouw en kinderen wonen op de verdieping en zolder. Ons geluk kon niet op. En nog
steeds vinden we het hier als pensionado de mooiste plek in de mooiste buurt van Holland.

Het Levendaal in 1890
De 4e Binnenvestgracht in 1879
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Voor verkoop, aankoop,
verhuur en taxaties

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

Levendaal 168
2311 JR Leiden

info@dejongwoningmakelaardij.nl
www.dejongwoningmakelaardij.nl

Nietes verricht een heldendaad
Het was heerlijk weer buiten. Onze welbekende
poezen Welles en Nietes zaten voor het raam en
keken naar het Plantsoen. “Het is veel te mooi om
binnen te zitten,” mompelde Welles tegen Nietes.
“Maar ja, als we in het Plantsoen gaan wandelen
zit jij voor je het weet weer in de problemen. Dan
moeten we weer die grote rode auto bellen, of dan
moeten er mannen met een ladder komen om je uit
een boom te halen of het kan ook zijn dat we je uit
een diepe put moeten halen. Dat kan dan gelukkig
ook met die ladder.”
Nietes luisterde een beetje beteuterd naar het
gemopper van Welles. Hij wilde ook wel graag
naar buiten, dus hij begon tegen te sputteren: “ik
zit helemaal niet altijd in de problemen en ik kan
ook heel gewoon en netjes buiten wandelen. Wil
je het zien? Dan moeten we nu naar buiten gaan.
Je zult heel verbaasd zijn.”
Welles keek naar Nietes met een blik in zijn ogen
waar aan te zien was dat hij het niet helemaal
vertrouwde. “Wil je het zien?” daagde Nietes hem
nogmaals uit, “dan moet je nu meekomen, dan gaan
we gewoon lekker wandelen en je zult zien dat er
niets gebeurt.”
Beide katten wilden wel heel erg graag naar buiten
om van het zonnetje te genieten en van de bomen
die zulke mooie bloesems hadden en van alle
lichtgroene blaadjes die vanuit het niets ineens de
bomen weer helemaal groen maakten.
Even later was het ze gelukt om het huis uit te
glippen. Ze staken voorzichtig de weg over en al
gauw voelden ze het zachte gras onder hun pootjes.
Heerlijk was het. En ja, het moet gezegd Nietes
deed erg zijn best om gewoon mee te lopen en niet
teveel de verkeerde kant op te lopen.
Het was druk in het park. Het leek wel of iedereen
van het mooie weer wilde genieten. Overal zaten
mensen in het gras, of op de bankjes. Er lagen wat
fietsen in het gras en kinderen speelden met ballen
en stepjes.
De twee poezen kwamen bij de fontein, die vrolijk
water de lucht in spoot. Nietes kreeg een spetter op
zijn neus en toen rilde hij even want hij herinnerde
zich heel goed hoe hij vorig jaar in het gat gevallen
was toen de fontein gebouwd werd. “Zie je wel,” zei
hij tegen Welles, “ik kan wel heel gewoon lopen en
ik val helemaal niet altijd ergens in.” Welles moest
toegeven dat het allemaal prima ging vandaag.
“Het is wel erg druk vandaag,” zei hij tegen Nietes.
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“Zullen we een beetje onder de struiken gaan lopen,
dan ziet niet iedereen ons. Ik zie daar een paar
honden aankomen. Misschien moeten we ons een
beetje verstoppen.” Dat deden ze, ze kropen onder
de struiken. Dat was een stuk rustiger. Er was ook
een beetje schaduw, lekker koel. Ze liepen verder
en Nietes bleef braaf naast Welles lopen. Net toen
Welles begon te denken dat ze wel heel erg fijn en
rustig aan het wandelen waren, kreeg hij een por
van Nietes: “kijk daar ligt een balletje,” riep Nietes,
“daar kunnen we lekker mee spelen.” Ze liepen erop
af. Toen ze dichterbij kwamen zagen ze al gauw dat
het balletje een klein geel snaveltje had en twee
bange zwarte kraaloogjes, bovendien zaten er hele
kleine pootjes onder. Ach een babyvogeltje, dat uit
zijn nest gevallen was.
Het kleine donzen bolletje begon angstig te piepen.
Zo klein als hij was wist hij al dat je uit moest kijken
voor poezen.
Ineens hoorden Welles en Nietes boven zich ook
gepiep en lawaai. Ze tuurden omhoog door de
takken en het duurde even voor ze een nest zagen,
zo goed zat het verstopt tussen de takken van de
grote struik. Het kopje van een moedervogel en
nog drie andere kleintjes keken over de rand. Ze
piepten allemaal heel bang. Het kleine vogeltje op
de grond wist ook niet waar hij het zoeken moest.
Dus zat hij zo stil mogelijk en keek verontrustend
om zich heen. “Ach, zo’n klein vogeltje” zei Nietes
tegen Welles, “we zouden hem eigenlijk moeten
helpen, maar hoe krijgen we hem weer in dat nest?
Het is best wel hoog en in zo’n struik als deze kun je
niet zo makkelijk klimmen.” “Poezen eten vogeltjes
toch op?” zei Welles vrolijk, hij wilde Nietes een
beetje plagen. Daar werd Nietes helemaal boos
van. “Je wilde toch dat we netjes zouden wandelen,
nou dan doen we dat ook en dat betekent dat we
een mededier in nood moeten helpen.” “Je hebt
gelijk…” moest Welles toegeven. “Ik heb alleen geen
idee hoe we dit vogeltje moeten helpen.”
Nietes deed net zijn bekje open toen er ineens
een wel heel grote hond onder de struik kwam
snuffelen. Her arme vogeltje werd nog banger en
Welles deed wat alle poezen doen als ze een hond
zien. Hij blies zich helemaal op en werd wel twee
keer zo groot. Hij kromde zijn rug en zijn staart
ging omhoog en werd wel drie keer zo dik. De
hond schrok van zo’n grote kwaaie poes. Hij stond
stokstijf stil een keek naar Welles, die heel hard

blies en zijn tanden en nageltjes liet zien. Niemand
lette op Nietes. Die maakte ondertussen goed
gebruik van de gelegenheid.
Heel voorzichtig, en heel zachtjes nam hij het
vogeltje in zijn bekje. Hij zorgde ervoor het diertje
geen pijn te doen. Dat was niet makkelijk want de
donzen veertjes kriebelden op zijn tong. Vlug, als
in een flits sprong hij op de rug van de grote hond
en hij nam nog een sprong zo tussen de takken van
de grote struik. Voorzichtig balanceerde hij over
de smalle takken (het wiebelde heel erg!) naar het
nest boven zijn kopje. Nog voorzichtiger legde hij
zijn kleine passagier in het nest. Het was daar een
herrie van belang want de broertjes en zusjes van
het vogeltje schrokken zich allemaal een hoedje
toen ze ineens een kattenkop zagen verschijnen.
De moedervogel had meteen in de gaten dat Nietes
alleen maar wilde helpen en ze kalmeerde haar nest
door zachtjes te tsjilpen.
Nietes keek nog even of het vogeltje goed was
aangekomen in het nest. Daar leek het wel op,
want hij schudde zijn veertjes weer in model en
had al gauw het hoogste woord tegen zijn zusjes
en broertjes. Nietes kon natuurlijk geen vogeltaal
verstaan, maar het leek erop of het vogeltje in
geuren en kleuren zijn avonturen navertelde.
Nietes ging even verdop op een tak zitten en
keek eens naar beneden, terwijl hij zijn bekje
aflikt om van het gekriebel van die veertjes af te
komen. “Oh kijk, de hond staat er nog.” Hij keek
nog steeds verbaasd alsof hij niet wist wat hem
overkomen was en Welles stond nog steeds voor
hem te blazen en zijn tanden te laten zien. Nietes
bedacht zich geen tweede keer, want hij wilde
niet dat Welles gelijk kreeg en dat er mannen met
ladders moesten komen om hem te redden. Nietes
liet zich meteen weer naar beneden vallen, op de
rug van de hond en zo door naar de grond. Dat was
een zachte landing. De hond wist alweer niet wat
hem overkwam en stond daar maar. Welles hield
meteen op met blazen. “Kom mee!” riep hij tegen
Nietes. “Wegwezen hier.”
De poezen renden en renden tot ze weer veilig in
hun eigen voortuin waren. Daar gingen ze even
uitblazen. Welles prees Nietes enorm. “Je bent
een held!” zei hij, “je hebt een vogeltje gered. Ik
ben trots op je.” Nietes zat helemaal te stralen
van blijdschap. Zoiets had Welles nog nooit tegen
hem gezegd.

Toen de poezen ’s avonds tevreden in de vensterbank
lagen om te dromen van heldendaden zagen ze net
voor ze hun oogjes sloten dat er een vogeltje aan
kwam vliegen met een bloemetje in haar snavel, dat
ze in de vensterbank legde. Het vogeltje boog haar
kopje naar de poezen en vloog weer weg.
door Selma Barnard
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
566 5019
Dokterpost, spoed/avond
09005138039
17:00 tot 08:00 uur
GGD
516 3333
LUMC
526 9111

Alle ser vicepunten van de
gemeente Leiden zijn sinds 1
februari 2013 bereikbaar via één
nieuw algemeen telefoonnummer:
14 071. Dit nummer zal alle oude
servicenummers gaan vervangen. Hulp
Het is niet nodig om 071 voor dit Kindertelefoon
Korrelatie
nummer te toetsen.

Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp

Alarm
Politie
Meld Misdaad Anoniem

112
0900 8844
0800 7000

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf
524 0060
Servicepunt Woonomgeving
14 071
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
Dierenambulance
Dierenambulance (landelijk)
Geen nood, wel hulp?
Ambulance
Brandweer
Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn
Geluidshinder en stankoverlast
van bedrijven of industrie
Gevelreiniging
Graffiti meldlijn

14 071
517 4141
0900 0245
366 13 66
366 13 66

14 071
14 071

532 2878

0800 0432
0900 1450
516 3250
0900 0101
525 8797

Parkeren
Parkeren: Servicepunt
14 071
Parkeren & Verkeer
Politie
0900 8844
Discriminatie, meldpunt
512 0903
Crisisdienst maatsch. werk
09008212141
Meldpunt kindermishandeling 09001231230
Bureau Jeugdzorg
523 9740
GGD psychosociale hulp
516 3342
Buurtbemiddeling
www.eerstehulpbijheibel.nl
www.buurtbemiddeling-leiden.nl
Riolering en Waterbeheer
Klachten/vragen overdag
Buiten werktijd

14 071
14 071

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

0800 9009
0800 1884
0800 0407

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