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WEBSITE vernieuwd!
De website van uw buurtcomité is volledig in
het nieuw gestoken. Een rustigere opmaak,
overzichtelijke rubrieken maar nog steeds het
nieuws van en over uw eigen buurt. Ook voor
het downloaden van oudere uitgaven van de
buurtkrant kunt u op de website terecht. Nog
niet alles staat er op, maar we zijn er druk mee
bezig. Dus surf eens naar:
www.hethoogstewoerd.nl
En volg ook uw wijkagent Willem van Vliet op
Twitter: @wijkagLeidenMid

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

Prijs
€ 22,50
€ 45,€ 75,€ 125,-

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

Colofon
Redactie
Lay-out
Drukwerk
Advertenties
Foto’s
Bijz. dank aan

Ria Vreeburg-Molkenboer
Ingeborg Martens
Labor Vincit, Nieuwe Rijn 83-84, Leiden, 5124807, hans@drukkerijlaborvincit.nl
Richard van Dinter
Jacowies Suri, Ron van Tol en leden van het buurtcomité.
Annelies van Dijk, Hans Heestermans, Maarten Wolterink, Joop Gijsman, Roy Klopper,
Simon Stolwijk, Christine Postma, Nicolette van der Zouwe, Pien Lambermont en leden
van het buurtcomité, alle kopij-inzenders, alle adverteerders en SSR-Leiden.
Girorekening NL30INGB0000139742 t.n.v. Stichting buurtcomité Hogewoerd en omgeving (Leiden)
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Van de voorzitter
Beste Buurtgenoten,
Voor u ligt de Winter-editie van onze populaire Buurtkrant. Het is al weer
even geleden, maar in juni hadden we traditiegetrouw onze Buurtborrel
in het Plantsoen. De opkomst was heel goed en het was weer een groot
succes. In deze krant vindt u een uitgebreid verslag.
Over een paar weken is traditiegetrouw weer de Jaarvergadering. Zet
alvast in uw agenda:
Woensdag 8 januari 2014 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 wilt melden of een reactie wilt 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! Op deze vergadering zal ik tevens afscheid nemen en de voorzittershamer overdragen
aan Rob Erdbrink, mijn opvolger. Na zo’n 12 jaar Buurtcomité wordt het weer eens tijd voor iets anders.
Ik heb altijd met heel veel plezier samengewerkt met mijn mede-bestuursleden en zal hun gezelligheid
en humor missen. Allen dank voor de leuke tijden!
In juni bereikte ons het treurige bericht dat Wilma, oud-bestuurslid, plotseling is overleden. In deze
krant vindt u een In Memoriam voor haar. Verder vindt u in deze krant weer leuke interviews, de column
van Roy Klopper, de rubriek van Joop Gijsman, een verhaal van Selma Bernard, nuttige informatie,
wetenswaardigheden uit uw buurt en nog veel meer.
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en zien u graag op 8 januari op de
Jaarvergadering bij SSR.
Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Guido Priemus

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

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

4

Voorwoord van een “buurtbewoner”
door Annelies van Dijk
Hogewoerd een toplocatie….
Samen met anderen fiets ik over de Hogewoerd. De Hogewoerd, een straat in Leiden, waar altijd wel
een steiger te zien is en waar het ene na het andere pand wordt opgeknapt. Mijn aandacht werd toen
regelmatig getrokken door een pand waar ’s morgens een warm licht brandde en waar de muren licht
geel werden gesausd. Het pand had een prachtig groot raam, waardoor ik dit allemaal goed kon zien.
Op een dag waren de schilders weg, stond er middenin de ruimte een rode Vespa en hing er met grote
cijfers een telefoonnummer op het raam met daarbij de uitnodigende tekst “te huur”. Ik was in die tijd
op zoek naar een winkelruimte. Dus ik sprong van mijn fiets, belde zenuwachtig het nummer, kreeg een
aardige mijnheer aan de lijn en binnen korte tijd was het allemaal geregeld. Ik had een winkel!
Gelukkig had ik ook creatieve vriendinnen, want het plan was om in de winkel zelfgemaakte kinderkleding
te gaan verkopen. Dat betekent flink hard werken om een winkelwaardige voorraad jurken, rokken,
truien en jassen te kunnen aanbieden. Met veel enthousiasme gingen we aan de slag. Het inrichten van
de mooie ruimte was niet zo moeilijk. Toen we daar eenmaal de tekentafel en de tafels met daarop de
machines konden neerzetten, ging de rest bijna vanzelf.
Het bleek al snel een heerlijke werkplek en winkel te zijn. Dat is het, nu bijna 10 jaar later, nog steeds.
De Hogewoerd is een levendige straat met veel fietsers en voetgangers, waarvan er gelukkig regelmatig
een aantal de winkel binnen loopt. Ook merk ik dat er stadbezoekers zijn die de moeite nemen om de
hele binnenstad door te lopen, juist op zoek naar van die kleine aparte winkeltjes in een mooie buurt.
Als ze eenmaal bij Fladder & Beer binnen zijn, vertel ik ze enthousiast over de rest van de buurt en dat
het “leuke straatje” bij nr. 64 nog lang niet ophoudt. Dat het absoluut de moeite waard is om verder
door te lopen.
Niet op alle momenten van de dag is de Hogewoerd een “leuk straatje”. Als de straat bezaaid ligt met
opengescheurde vuilniszakken, of op het moment dat het voor je deur vol staat met ladende of lossende
vrachtwagens, dan is het even minder aantrekkelijk. Maar, die auto’s rijden wel weer verder en de
gemeentewerkers doen heel erg hun best om de straat weer schoon te krijgen. De gele zakken helpen ook.
Blijvend jammer is het vertrek van mijn overburen “Kiek in de Pot”. Er is een winkel weg en
daardoor ook de gezellige aanloop van klanten. En natuurlijk mis ik mijn lekkere pannini.
Ik zou heel blij zijn als er voor deze winkel ergens in de straat weer een winkel terug zou kunnen komen.
Liever nog twee, want als de verhouding tussen wonen en winkelen in balans is, dan blijft de Hogewoerd
een toplocatie!
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Column
door Hans Heestermans
Rapenburg 65 was jaren de zetel van de VVSL, de
Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden,
die het pand in 1928 kocht. Het statige pand werd
daarmee de eigen plek voor enkele generaties
vrouwelijk studenten. Na de fusie van de VVSL met
het Leidse Studenten Corps vond een groepje oudèles (zoals de leden van de VVSL werden genoemd)
dat het unieke van de VVSL, een onafhankelijke
organisatie van, door en voor vrouwen, gestalte zou
moeten krijgen in een beeldwerk in reliëf, passend
bij de stijl van het gebouw en bij voorkeur gemaakt
door een vrouw. Dat werd de Leidse kunstenares
Jaqueline Ravelli. De dichteres Ida Gerhardt
maakte een tekst (Hier was het: ons huis onze tuin
onze stad En ons werk. Dat onvervaard verder gaat).
Die woorden werden in het kunstwerk uitgesneden
door mevr. G. Pot-van Regteren Altena.
Maarten ’t Hart woonde in de jaren ’60 van
de vorige eeuw op de Jan van Goyenkade. “Te
voet begaf ik mij dagelijks door de Hugo de
Grootstraat naar het Zoölogisch Laboratorium aan
de Kaiserstraat, mij elke dag weer verheugend op
het contact met studenten en, vooral, studentes.
Eén van die studentes heette Letitia Mager. Een
uiterst levendige persoonlijkheid met mooie
donkere krullen. Haar stevige boezem bracht vooral
de noeste instrumentmakers in de werkplaats van
het laboratorium in vervoering. ‘Bij haar,’ aldus
één der oudste instrumentmakers,’ zou je al in
katzwijm kunnen raken van Van Gend alleen, en
dan heb je Loos er nog eens een keertje bij.”
Het tegendeel van iets netjes opruimen en
schoonmaken zit verborgen in de uitdrukking: je
mot niet zo deun kèike voor ‘je moet niet zo nauw
of precies kijken’. Iemand heeft een knoop aan een
jas gezet, maar echt heel haastig. Met de Franse
slag (met lik- en pikwerk, zeggen ze in Leiden).
De knoop valt er bijna al weer af. Als over die
slordigheid een opmerking wordt gemaakt is de
reactie: je mot niet zo deun kèike.
Mooi woord, deun. Eigenlijk betekent het ‘strak‘,
‘gespannen’, ‘dicht’. Als stof getarnd was op de
stiknaad, dan was er te deun gestikt. Te krap dus. En
als je bij iemand in de gunst staat, dan leg je iemand
deun an ‘t harrt. En wil je iemand eens even goed de
waarheid zeggen dan leg je ‘t hem deun an de schene.
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Een belangrijke gebeur tenis in 1889
was de verwoesting door brand van de oude
Stadsgehoorzaal. Er moest een nieuwe komen. De
Raad debatteerde allereerst over de plaats van het
gebouw. Het is nu niet meer goed voorstelbaar,
maar een deel van de Raad vond dat men ’t best
’t Gravensteen en de Waalse Kerk kon slopen. Dat
waren toch maar nutteloze, sombere gebouwen. En
dan had je een prachtige locatie. Burgemeester De
Laat de Kanter verzette zich hier fel tegen en won
het pleit. Hij zou er overigens weinig genoegen aan
beleven: overschrijding van de bouwkosten van de
Stadsgehoorzaal zou hem zijn portefeuille fabricage
(=bouw) kosten. Leve De Kanter!
Garenmarkt 9 is een vrij groot herenhuis met
baksteengevel en rechte kroonlijst, daterend
uit het midden van de 18de eeuw; er is een
grote achtertuin met tuinhuis. De Nederlandse
staatsman J.R. Thorbecke woonde er in zijn Leidse
tijd. Hij werkte er aan zijn boek Bedenkingen
aangaande het regt en den staat. Hij werd in 1831
benoemd tot hoogleraar in de diplomatie en de
moderne geschiedenis. ’s Zomers gaf hij college
in het tuinhuis. Een wit marmeren plaat met in
zwarte letters THORBECKE is aangebracht op
de borstwering tussen begane grond en eerste
verdieping.

Cartoon door Maarten Wolterink

Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman
Zijn we nog wel bij de tijd?
Tegenwoordig heeft iedereen een horloge om te
zien hoe laat het is, de noodzaak om daarvoor op
stadsklokken te kijken is minder urgent. Het past
echter wel bij een stadsbeeld zoals in onze wijk
waar de hangende straatverlichting vervangen is
door oud model straatlantaarns en winkelpanden
weer in oude kleuren worden geschilderd zoals
Hogewoerd 112 en 128.
Bij de Gemeente is zelfs een aparte projectleider
Historisch Stadsbeeld werkzaam.
Maar nu de stadsklokken. Aan beide uiteinden
van de Hogewoerd staat nog een platte klok, aan
het begin van de Hoge Rijndijk en een tweede
op de kruising met de Korevaarstraat. Op de
Hogewoerd zelf zijn we deze kwijt. Behalve op
Hogewoerd 127 met de klok van de vroegere
horlogemaker Wassenaar, hing er ook één aan de
gevel van nummer 110 naast SSR in de tijd van de
Paardetram. Op nummer 106-108 was toen het
Rijks Etnographisch Museum, afd.Nederl.OostIndië gevestigd.
Hoewel dit wel voor mijn tijd is kan ik me niet
herinneren dat er 80 jaar geleden meer van die
klokken hingen. Nu had Stiel in de opslag nog twee
stadsklokken in kubusvorm en een driekantige.
De eerste is door de Gemeente geplaatst aan het
Havenplein, gerestaureerd en van GPS voorzien,
de driekantige staat aan het einde van de Mare bij
de brug Heen en Weer.
Er worden nu initiatieven ontwikkeld om het
kruispunt Hogewoerd/Korevaarstraat opnieuw in
te richten en wellicht is het mogelijk de platte klok
daar te vervangen door de kubusvorm die nog in de
opslag ligt. Wel moet deze gerestaureerd worden
en van GPS voorzien, een schone taak voor het
Ingenieursbureau van de Gemeente en voor Stiel.
Hopelijk is het financieel rond te krijgen of weet
iemand nog een subsidiepot?
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Verslag buurtborrel op 23 juni 2013
Op zondag 23 juni werd er in het plantsoen het inmiddels traditionele buurtfeest gehouden. Dit jaar
met een bijzonder muzikaal tintje.
Zoals gewoonlijk de afgelopen jaren begon de dag vol met regen en slechte weersvooruitzichten en net
als al die andere keren werd het steeds droger en zonniger.
Musis Sacrum
Dit jaar stond het buurtfeest in het teken van ‘Musis Sacrum’; de burgervereniging van muziekliefhebbers,
opgericht in 1828 en beheerders van het toenmalige muziekpaviljoen in het Plantsoen. Het dameskoor
‘Dingen en Co’ bracht een sfeervolle ode aan de popgroep Queen. De beentjes konden van de vloer bij
klezmerband ‘Di Krenitse’ en het enthousiaste optreden van de folkrockband de Canonball Johnsons
brachten de buurtbewoners geheel in de juiste zonnige stemming.
Drukte
Wederom waren er meer bezoekers dan de jaren ervoor en was het bijzonder gezellig druk. Naast de
muziek waren er tal van kinderactiviteiten georganiseerd door studentenvereniging SSR, werd er een
prachtig kunstwerk gemaakt van restmateriaal en waren er tal van lekkere hapjes en drankjes. De
uitstekende samenwerking tussen vereniging ‘Het Plantsoen’ en ‘Buurtcomité Hogewoerd en omgeving’
zorgde voor een zeer succesvolle middag. Uiteraard ook dankzij de vele sponsoren en financiële bijdragen
van Fonds 1818 en het WOZFonds.
Na afloop sprak dan ook iedereen de hoop uit dat aan deze zeer geslaagde traditie voorlopig geen eind
zal komen en het de volgende keer, in juni 2014, nog drukker en nog zonniger zal worden!
door Arjen Bergman
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In memoriam: Wilma Boogert
Begin juli bereikte ons het verdrietige nieuws van het overlijden van Wilma Boogert. Wilma heeft
jarenlang deel uitgemaakt van ons buurtcomité. Met groot enthousiasme en oog voor detail heeft
zij diverse buurtborrels helpen organiseren. Ondanks het feit dat ze in een rolstoel zat, hielp ze
onvermoeibaar overal aan mee en was ze op een buurtborreldag overal te vinden, al dan niet met hondje
Carlos op schoot.
Wilma was bovendien actief in de 3 Octobervereniging, de Vereniging Koninginnedag Leiden en de
lokale VVD.
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UITNODIGING
Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel op 8 januari 2014
U komt toch ook naar de algemene jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel?
Woensdagavond 8 januari 2014 om 20.30 uur in de benedenzaal van studentenvereniging SSR,
Hogewoerd 108.
Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u van harte uit voor de Jaarvergadering
en aansluitend voor de gezellige Nieuwjaarsborrel. In deze jaarvergadering zal Guido Priemus zijn
voorzitterschap overdragen aan Rob Erdbrink. Guido Priemus zal terugblikken op 2013 en verslag
doen van andere aangelegenheden die onze buurt aangaan. Hierna zal Rineke Ramakers een korte
toelichting geven op de jaarcijfers van 2013. Vervolgens geeft onze nieuwe voorzitter Rob Erdbrink 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 ook aanwezig. Tijdens de rondvraag of vergadering kunt
u vragen aan hen stellen.
Hieronder treft u de voorlopige agenda van de jaarvergadering, 8 januari 2014:
-

Opening
Notulen
Terugblik 2013
Financieel verslag
Overdracht Voorzitterschap
Vooruitblik 2014
Rondvraag
Borrel

De definitieve agenda wordt bij de jaarvergadering aan u uitgereikt.
U kunt ook tot een week voor de jaarvergadering een agendapunt aandragen alleen beslist het bestuur
of deze ook daadwerkelijk als agendapunt toegevoegd wordt.
We hopen u allen woensdag 8 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
door Rineke Ramakers

Oproep: Webmaster gevraagd
Voor onze website www.hethoogstewoerd.nl zijn wij op zoek naar een webmaster die, voor een
vrijwilligersbijdrage, zich bezig zal houden met het up-to-date houden van de website en die eventuele
vernieuwingen zou kunnen doorvoeren.
Spreekt deze oproep je aan of heb je vragen, neem dan contact op met redactie@hethoogstewoerd.nl.
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Advertentie
GEBRUIK MAKEN VAN DE NIEUWE SCHENKINGSVRIJSTELLING, HOE GAAT DAT?
Vanaf 1 oktober a.s. is het mogelijk belastingvrij een bedrag van maximaal 100.000 euro aan een
ander te schenken. Dit geld moet gebruikt worden voor een eigen woning. Bijvoorbeeld om een
woning te kopen of te verbouwen. De schenking kan ook gebruikt worden om de hypotheek af
te lossen of een restschuld weg te werken. Er kan ook minder dan € 100.000 geschonken worden.
Aan welke zaken moeten schenker en begunstigde denken als zij gebruik willen maken van deze
mogelijkheid belastingvrij te schenken?
Belastingdienst
Er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de schenker en de begunstigde en de begunstigde moet
kunnen aantonen dat het bedrag in zijn eigen woning is gestoken. Aan de begunstigde wordt niet
de eis gesteld dat hij binnen een bepaalde leeftijdscategorie valt. Als de begunstigde het bedrag
heeft ontvangen moet er bij de Belastingdienst via een aangifte aanspraak worden gemaakt op
de vrijstelling. Het bedrag kan door de schenker op de bankrekening van de begunstigde worden
overgemaakt. De vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Voor die tijd moet de schenking zijn gedaan.
Als de begunstigde het geld gebruikt om af te lossen op zijn hypotheek, moet er rekening mee
worden gehouden dat er misschien een boeterente betaald moet worden.
Eenmaal gegeven, blijft gegeven
Een schenker zal bij zo’n grote schenking zeker niet over ‘één nacht ijs’ gaan. Een eenmaal gegeven
schenking kan namelijk niet meer ongedaan gemaakt worden. Als de schenker later die 100.000
euro nodig zou hebben als oudedagsvoorziening dan kan hij natuurlijk het geld terugvragen aan de
begunstigde. Maar het gezegde luidt niet voor niets: ‘Eens gegeven, blijft gegeven’. De schenking
die dan jaren geleden voor de schenker en de begunstigde een mooie oplossing leek om toe te
treden tot de woningmarkt, zorgt dan voor onomkeerbare financiële problemen voor de schenker.
Schenking onder voorwaarden
De schenker kan de schenking onder voorwaarden doen. Als er bijvoorbeeld een familierelatie
is tussen beiden, dat de schenking terugkeert naar de familie bij overlijden van de begunstigde.
Hiermee kan dan worden voorkomen dat het geld door vererving uit de familie gaat. Ook zien we
vaak dat de schenker een uitsluitingsclausule aan de schenking wil verbinden: het geldbedrag is
voor de begunstigde zelf en blijft van de begunstigde ook als hij/zij gaat scheiden (en wordt niet
gedeeld met een ex-partner).
Ouders-kinderen
Als ouders eerder aan hun kinderen een schenking voor de eigen woning hebben gedaan, dan zijn
er mogelijkheden om nu nog een extra schenking te doen. Dit geldt ook als het kind ouder is dan
40 jaar. Er zijn ook mogelijkheden om te schenken zonder dat ouders de portemonnee hoeven
trekken, bijvoorbeeld als zij eerder het kind geld leenden voor het huis.
Voor meer informatie en schenkingsadvies kunt u contact opnemen met ons kantoor.
BMS Netwerk Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
telefoon (071) 516 29 30
e-mail info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

Nieuw lid in het buurtcomité. Even voorstellen...
Timo Korstenbroek
Als voorzitter van SSR-Leiden spreek ik regelmatig met
buurtbewoners, al is het natuurlijk logisch dat ik het gros van
jullie nog niet ben tegengekomen. Daarom zal ik mijzelf hier
even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Timo Korstenbroek.
Geboren en getogen te Haarlem, maar inmiddels al meer
dan drie jaar woonachtig aan de Rijn en Schiekade in Leiden.
Afgelopen september heb ik het roer van mijn voorganger Carlo
overgenomen. Momenteel houd ik me dus veel bezig met de
buurt en woon ik de vergaderingen van het buurtcomité bij.
Ik hoop het komende jaar de relatie tussen de buurt en SSR
optimaal te houden. Daarnaast wil ik me graag inzetten voor
de vele buurtinitiatieven. De buurtdag afgelopen zomer vond ik
bijvoorbeeld geweldig en ik kijk nu al uit naar het komende jaar.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben of gewoon gezellig een praatje wilt maken, bel dan vooral even aan
bij Hogewoerd 108. U bent altijd welkom voor een kop thee of koffie. Het wordt vast een prachtig jaar!
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Buurtkaderoverleg van 17 oktober 2013
Er staan zoals gewend een groot aantal wederkerende agendapunten op de lijst. Na de opening moet
helaas worden geconstateerd dat de gastspreker m.b.t. de ingrijpende veranderingen inzake de WMO
niet aanwezig kon zijn.
Outreached Team
Daarvoor in de plaats kregen wij een introductie van het Outreached Team (OT) van de Binnenvest
Maatschappelijke opvang. Het OT is werkzaam op straat en maakt contact met mensen die dak- en
thuisloos zijn en die op straat leven. Andere oorzaken kunnen zijn: uit huis plaatsingen, deurwaarder
etc. Momenteel zijn er 50 geregistreerde jongeren (18 - 27 jaar) en 40 bekende daklozen binnen Leiden
bekend. Het OT spreekt deze mensen aan om te vragen of ze ergens mee kunnen helpen. Vaak vinden
deze mensen het moeilijk om zelf hulp te zoeken en/of vertonen ze zorgmijdend gedrag.
Het OT gaat op meldingen af die ze vanuit het netwerk krijgen, maar ook op meldingen van bewoners.
Mocht u iets signaleren, neem dan gerust contact op met het OT, bestaande uit drie medewerkers:
Natacha Sleijfer
: 06-10606526
Bernard van der Meij : 06-51957218
Gerrold Fabre
: 06-23050853
Dit team vraagt nadrukkelijk te bellen als u dak- of thuislozen in een hulpbehoevende situatie
gesignaleerd heeft.
Burgernet
Wederom wordt door de wijkagenten gevraagd het Burgernet op te nemen in de Buurtkrant. Door
deelname aan Burgernet kunt u meehelpen verdachte en/of vermiste personen op te sporen door
oproepen via telefoon of sms. U kunt zich aanmelden via www.burgernet.nl.
Overlast ontgroeningsactiviteiten en filmopnames Pancras West
In Pancras-West vinden steeds meer hinderlijke ontgroeningsactiviteiten plaats op de openbare weg.
Vrijwel iedere dag werd vroeg in de morgen op de Burchtheuvel luid gezongen. Aan een verzoek om de
activiteiten in eigen sociëteit uit te voeren, werd geen gehoor gegeven. Afgesproken wordt dat dit in de
Plaatselijke Kamer van Verenigingen aan de orde wordt gesteld.
Handhaving
Het is noodzakelijk dat o.a. winkeliers er op aan worden gesproken hun uitstallingen op de openbare weg
te beperken tot de in de vergunning omschreven situatie. De dienst handhaving is slecht bereikbaar, zeker
buiten werktijden. De politie heeft een groot aantal taken moeten uitbesteden aan deze dienst en kan met
meldingen over overlast e.d. niet meer goed optreden. Er is afgesproken dat het telefoonnummer/e-mail
van de dienst handhaving ook ’s-avonds beter bereikbaar moet zijn dan het algemene telefoonnummer
van de gemeente Leiden tijdens kantooruren.
Ondergrondse vuilstortcontainers
Binnenkort wordt begonnen met de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers, te beginnen in de
omgeving Levendaal/Hooge Woerd.
Vishandel Atlantis
De vishandel wordt zeer scherp in de gaten gehouden, meldingen van misstanden e.d. graag direct
melden aan Buurtcie en wijkagent. Er wordt nog regelmatig geklaagd over overlast.
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Algemene mededelingen
Sociale controle & veilig wonen
In dit verband wordt gemeld dat klusjesmannen met een Engelse klusjesbus (andere nationaliteiten
zouden ook kunnen) gesignaleerd zijn die standaardklussen aan huis opdringen tegen de hoofdprijs,
doorgaans tegen contante vooruitbetaling. Dit gebeurt meestal bij alleenstaanden en bejaarden. Opletten
dus en direct 112 bellen als er ongebruikelijke klussen worden aangeboden. Het telefoonnummer 09008844 werkt in deze gevallen niet, het duurt te lang.
2-3 oktober
Vanuit de wijkagenten is gemeld dat 2/3 oktober op een paar incidenten na goed en zelfs gezellig is
verlopen.
Fietsverlichting
De fietsverlichtingsactie is goed verlopen. Er zijn 180 setjes fietslampen voor €5,- uitgedeeld en
geïnstalleerd i.p.v. €50,- boete. De actie is nu afgelopen dus zorg voor goede verlichting op de fiets. Wit
voor, rood achter, niet knipperend! Geen licht = bekeuring!
Politie in burger
De politie gaat meer in burger op stap op zoek naar heterdaad, passend in de stappen van de Nationale
Politie.
door Peter Wieberneit

15

SSR in de wijk
Beste buurtgenoten,
Terwijl de zomer tegen haar einde liep, begon er een spannend jaar voor ons. Op 13 september startten
wij immers aan ons avontuur als nieuw bestuur van SSR-Leiden. Na een fantastische zomer stonden wij
te trappelen om hieraan te beginnen. De EL CID-week schonk ons immers de grootste lichting nieuwe
eerstejaarsleden in de geschiedenis van SSR. 230 nieuwe aanmeldingen mochten wij verwelkomen. Een
ontzettende uitdaging voor ons om mee aan de slag te gaan.
Niet in de laatste plaats omdat we natuurlijk zorg moeten dragen dat al deze eerstejaars begrip krijgen
van het feit dat hun nieuwe vereniging zich in een bedrijvige woonwijk bevindt. Als bestuur hameren
wij er dan ook dagelijks op dat onze leden rekening dienen te houden met onze buurtgenoten. Na tien
uur ‘s avonds dient men dan ook stil te zijn op straat en mag er niet meer voor ons pand gekletst of
gerookt worden. Daarnaast blijkt het ook uitermate belangrijk om herhaaldelijk duidelijk te maken
waar men de fietsen wel en niet dient te plaatsen. Wij hopen dan ook dat onze inzet er voor zorgt dat
u nauwelijks overlast van ons heeft. Als vereniging zijn wij immers ontzettend blij met onze locatie en
wij zorgen er graag voor dat u ook tevreden met ons kunt blijven.
Inmiddels zijn bijna alle nieuwe leden officieel geïnaugureerd tijdens een prachtige avond in de
Lokhorstkerk en op onze sociëteit. Ze kunnen nu vooruit kijken naar de jaren die ze te wachten staan.
Veel van deze eerstejaars zullen ervoor kiezen om commissiewerk te gaan doen. Door dergelijk werk
zullen ze leren om allerlei verschillende activiteiten te organiseren. Zo hebben wij onlangs een nieuwe
commissie opgestart, die in samenwerking met Stichting Move en een Leidse basisschool in Leiden
Zuid-West aan de slag gaat om de wijk rondom de basisschool te verbeteren. Tevens is de IK-commissie
onlangs gestart om in februari de jaarlijkse IK-week te organiseren. Een grootse open feestweek op onze
sociëteit voor alle Leidse studenten.
Uit bovenstaande mag blijken dat het met SSR hartstikke goed gaat. Het moet echter ook gezegd worden:
als ik door onze buurt loop, dan ben ik maar al te trots met het feit dat SSR zich in zo’n prachtige wijk
bevindt. Ons succes van afgelopen EL CID is deels toe te schrijven aan de fijne sfeer die in onze buurt
heerst.
Als u nog vragen heeft of gewoon gezellig een praatje wilt maken, schroom dan niet om aan te bellen
bij Hogewoerd 108. U bent altijd welkom voor een kop thee of koffie. Dat het maar een mooi jaar mag
worden!

v.l.n.r.: Rick, Saskia, Lisanne, Timo, Lieke, Sander & Tim
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door Timo Korstenbroek

In memoriam: Peter van der Leer
De eerste en de laatste houthal in Leiden
Een paar weken na ons buurtfeuilleton van juni (nr.77) met Peter, de All-round meubelmaker in zijn
Houthal op de Hogewoerd 99 sloten de deuren van zijn zaak wegens familieomstandigheden na bijna
65 jaar.
Niet tijdelijk blijkt nu, maar voorgoed. Peter is 21 november j.l. op 58 jarige leeftijd overleden. Op
woensdag 27 november was het afscheid in de aula van crematorium Rijnhof in Leiden.
Peter was de laatste vakman met een opleiding als meubelmaker, die daarnaast ook als specialist in
lijstwerk, ornamenten, scheepsbetimmeringen en speciale timmerwerken op maat voor zijn klanten
klaar stond met zijn deskundig advies in zijn grote winkel en werkplaats.
Elke Doe-Het-Zelver werd door Peter met raad en daad bijgestaan en kon ook terecht voor alle materialen
en meer als dat in de gebruikelijke bouwmarkt te koop is. Traditionele gereedschappen en elektrisch
handgereedschap, verf, lijmen en kitten, hout, plaatmateriaal, latjes en lijsten, teveel om even snel op
te kunnen noemen.
Maar het meest zullen we zijn persoon en zijn betrokkenheid missen.
Wie nog een keer langs wil komen voor een gesprek: de winkel is open op vrijdag en zaterdag tussen
10:00u en 17:00u. Hogewoerd 99, Leiden.
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Column
door Roy Klopper
Privédames en de Digros
Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden,
heb ik een wellicht jaloersmakende mededeling.
Ik woon in het episch centrum van de rosse
buurt van Leiden. Toegegeven, er is nog zo’n
tent op de Herenstraat, doch met twee op
vleselijk genot ingestelde ondernemingen op een
steenworp afstand van elkaar in onze wijk, kan
met recht worden gesproken van de ‘Wallen van
de Sleutelstad’.
De uitbater van de club Leiden Privé aan de
Rijnstraat is mijn buurman. De zijgevel van zijn
bedrijfspand vormt de achterste begrenzing van
mijn stadstuintje. Sinds afgelopen voorjaar is er
plotseling leven te horen van achter die muren.
Geen krakende bedden of extatische kreten, maar
het weinig pikante geluid van klopboren, hamers
en schuurmachines. De club wordt verbouwd. En
daarbij zijn geen halve maatregelen genomen. Om
maar in de geest van de bedrijfsvoering te blijven:
de zaak is de afgelopen maanden volledig gestript.
Zo net voor de aanstaande kerstdagen denkt de
nieuwe eigenaar klaar te zijn. Zijn zoon gaat de
gerenoveerde zaak dan exploiteren.

prostitutie. Maar om vrolijk te eindigen, verhaalde
de ondernemer beeldend over zijn na een korte
absentie teruggekeerde favoriete ‘gastdame’, die
met dank aan haar weelderige verschijningsvorm
goed is voor een aanzienlijke omzetgroei.
Ik moest aan dit relaas denken toen ik onlangs
radeloos naar een onsje rosbief zocht in de
eveneens volledig verbouwde buurtsuper van de
Digros. Een nog van de voormalige Dekamarkt
bekende winkelbediende wees me behulpvaardig de
weg. Zoiets geeft toch het gevoel van thuiskomen
in een verder volstrekt onherkenbare omgeving.
Dit feest der herkenning kan echter wel eens
van korte duur zijn. ,,We vrezen er aan het eind
van ons tijdelijke contract alsnog uit te vliegen.
Zelfs collega’s van 18 jaar worden te oud en te
duur bevonden en moeten dan plaats maken voor
goedkope jongere meiden,” zo mopperden enkele
Deka-oudgedienden onlangs. Let wel: 18 jaar en te
oud!! Laat die Digros-filiaalchef eens gaan praten
met zijn collega-ondernemer aan de Rijnstraat om
te horen hoe heilzaam terugkerend en herkenbaar
personeel kan werken op de omzet.

,,Aparte business, lijkt me,” zo voegde ik mijn
buurman onlangs toe in buurtcafé de Plantage.
Vanachter een biertje kopte hij de voorzet
feilloos in. Anekdotes alom, ook over klanten
met aparte voorkeuren. Anderzijds ook de nodige
zorgen. Voornamelijk over de vaak dubbele
moraal van de overheid op het gebied van
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Uitgelicht: het Tevelshofje
Verstopt in een hoekje van onze wijk, in de bocht van de Pakhuisstraat, de Binnenvestgracht en de
achterzijde van de huizen aan het Plantsoen ligt een heel mooi en goed bewaard hofje. Het Tevelshofje
is zeker een bezoek waard. Het is zelfs voor Leiden, waar nog veel in uitstekende staat verkerende hofjes
zijn, een uniek exemplaar.
Het hofje is in een ruitvorm opgezet en die ruitvorm is in alles terug te vinden. Er is geen rechte hoek in
het hele complex te vinden. Zelfs de pomp in de binnentuin en de tegels in de hal zijn ruitvormig. Alles
werd indertijd speciaal gemaakt om erbij te passen. Iets wat op het eerste gezicht niet opvalt. Ik heb het
voorrecht mogen genieten om daar ruim een jaar te wonen, in de 70er jaren, toen studentenhuisvesting
zich het lot van meerdere hofjes in Leiden aantrok en ze zo behoedde voor verval. Dat was bijzonder
en vooral heel rustig.
Tegenwoordig wonen er mensen van diverse pluimage. Het Tevelshof ligt er prachtig en zeer goed
onderhouden bij met een oudhollandse tuin, uiteraard met ruitvormige vakken om de pomp heen. De
ruitvorm is ontstaan omdat het stuk grond, van de nalatenschap van de gebroeders Tevel, werd gekocht
om er het hofje te stichten die deze vorm had. De toenmalige architect heeft de lijnen van het stuk land
precies gevolgd. Dat was toen de Binnenvestgracht nog een gracht was en aan de rand van Leiden lag.
De huizen aan het Plantsoen zijn veel later gebouwd. De stichting van het Tevelshofje vond plaats in
1655 en de bouw werd voltooid in 1666.
Aan de toekomstige bewoners werd toen de eis gesteld dat ze:
eerlyke en nugtere egte luiden, zonder kinderen moesten zijn.
Bovendien moesten ze ook ouder dan 40 jaar zijn en gereformeerd.
Omdat er echtparen en geen alleenstaanden in het hofje zouden
wonen zijn de huisjes ook tamelijk groot voor hofjeshuizen. Er zat
natuurlijk een bedstede beneden achter in de kamer, maar de 1e
verdieping was ook heel bewoonbaar. Waarschijnlijk wel heel koud
in de winter. Van de bedsteden is praktisch niets meer over in de
huizen voor zover ik weet. In het huisje dat ik vroeger bewoonde
was de eethoek op de plek van de bedstede.
Eigenlijk ziet het hofje er nog zo uit als toen het gebouwd werd.
Misschien nog mooier dan toen. Daar mogen we trots op zijn.
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bron: o.a. Hofjes in Leiden
door Selma Barnard

Het Singelpark
door Simon Stolwijk
Het Singelpark is een plan dat vorig jaar op initiatief van inwoners van de
stad in overleg met de gemeente Leiden is ontwikkeld. Het is de bedoeling
dat de Leidse singels in de toekomst een ononderbroken, 6 kilometer lang
park gaan vormen. Het park moet de mogelijkheid bieden al wandelend,
varend of schaatsend de stad rond te gaan. Het water van de Singels is het
uitgangspunt. Ter weerszijden moet een aantrekkelijk wandelpad komen
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het bestaande of nog te
realiseren groen.
Het zijn ambitieuze plannen, die pas over vele jaren
gerealiseerd zullen worden. Obstakels genoeg. De Eon dam
in de Maresingel, de Meelfabriek (waar een onderdoorgang
zal komen), en de bouwbruggen over de verschillende
toegangswegen de stad in zoals over de Nieuwe Rijn, de
Haven en bij Molen de Valk. Het vorig jaar goedgekeurd
plan is gemaakt door twee architectenbureaus en ziet er
heel mooi uit. Een en ander is goed te zien op de website van
de Stichting Vrienden van het Singelpark: www.singelpark.
nl. Er is ook een nieuwsbrief waarin je op de hoogte wordt
gehouden van de laatste ontwikkelingen. Voorlopig staan er geen concrete projecten op stapel die de
vereniging Het Plantsoen of het Buurtcomité Hogewoerd direct raken. De vereniging Het Plantsoen
steunt het project van harte. Als alles loopt zoals
de plannen beloven, wordt onze buurt er alleen
maar aantrekkelijker door.

Voor verkoop, aankoop,
verhuur en taxaties

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

Levendaal 168
2311 JR Leiden

info@dejongwoningmakelaardij.nl
www.dejongwoningmakelaardij.nl
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Verhuisbericht Lunsingh
Lunsingh is verhuisd, na 20 jaar op de Hogewoerd!
Het is voorbij gevlogen. In 1993 zijn wij, André en Sylvia, begonnen met Lunsingh Meubelstoffering
& Restauratie op de Hogewoerd 177. Direct voelden we ons thuis, de buurt ontving ons heel positief.
Het was heel druk maar als meubelen mooi maken je passie is, dan zijn lange dagen geen probleem.De
afgelopen 20 jaar hebben we de meest uiteenlopende meubelen gestoffeerd. Van hele grote meubelen,
zoals een 16-zits bank, tot kleine meubelen, zoals een kinderstoeltje. Met telkens een eigen bekleding,
passend bij het karakter en de stijl van elk meubel.
Kwaliteit, daar gaat het om. Daarom goede materialen, stoffen en vakkennis. Ieder meubel moet goed,
anders is het zonde van het geld. Kwaliteit gaat het langste mee en blijft langer mooi. We kregen dan
ook steeds meer klanten in binnen- en buitenland, bij studenten en professoren, bij particulieren en
musea, en er gebeurde altijd van alles…
Zoals in 2006: iedereen was gewend aan onze open etalage waar meubelen pronkten, men ons aan het
werk zag en we naar elkaar konden zwaaien. Opeens maakten we de etalage dicht. De hele buurt ontzet
en kwam vragen: waarom is dat? Wat zijn jullie aan het doen? Hartstikke nieuwsgierig natuurlijk...
en wij konden alleen zeggen vanwege te grote drukte… Het was vanwege geheimhouding voor een
opdracht van het Paleis op de Dam. De prachtigste meubelen zijn op de Hogewoerd door ons gestoffeerd
en bekleed. Nu het allemaal klaar is, en de meubelen openbaar te zien zijn op de Dam (ga dat zien, ga
dat zien), mogen we er eindelijk trots over praten. Na 3 jaar was de etalage weer open en konden we
eindelijk weer terugzwaaien naar iedereen.
Ondertussen zochten we al jaren een grotere werkruimte.
In ieder geval in Leiden en ook in een oud gebouw vanwege
de sfeer die zo goed past bij ons werk. Dat hebben we nu
gevonden op ons nieuwe adres: Valkenburgseweg 12, vlakbij
Het Haagsche Schouw. Het is een voormalige wagenschuur,
vol karakter en veel ruimte, en na een flinke verbouwing
kunnen we er nu heerlijk werken. Parkeren kan op eigen
terrein, zonder parkeermeter! En de bushalte is vlakbij (bus
43, halte Haagsche Schouw). En we hebben ook weer een
etalage waar van alles te zien is.
We zullen de tijd op de Hogewoerd nooit vergeten; we zijn gelukkig nog heel vaak op en rond de
Hogewoerd te vinden, jullie zijn allemaal van harte welkom op ons nieuwe adres!
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Bijeenkomst wijkverenigingen m.b.t. de ontwikkeling van het
stadscentrum op 30 oktober 2013
Er was een grotere opkomst dan verwacht, waarschijnlijk dankzij een gerichte huis-aan-huis flyeractie,
georganiseerd door de wijkvereniging van de Pieterswijk en Hogewoerd.
Inleiding
Na de inleiding door Jacqueline Mos over het programma en de doelen van deze bijeenkomst en van
Jos van de Wakker van het ID College m.b.t. de voorgenomen nieuwbouw aan de Breestraat (Rijnlandlocatie), houdt Wethouder Robert Strijk een vlammend betoog over de noodzakelijkheid en wenselijkheid
van de ontwikkeling van het stadscentrum, de winkels, hoogwaardig openbaar vervoer, de herinrichting
van de Breestraat met een significante vermindering van het aantal bussen (± 900 - ± 300), benodigde
parkeergarages en de betekenis van Wetenschap & Cultuur door de eeuwen heen.
Zijn inleiding bestond dan ook uit een terugblik van de historie van Leiden vanaf omstreeks de tijd
van Jan van Hout: toch wel een heel bijzondere man die Leiden ook toen al tot grotere welvaart heeft
kunnen leiden.
Presentatie plenaire sessie
1. Korte presentaties volgden over de toekomst van de winkels in het ‘zwerfgebied’
(Claudia de Zeeuw - Winkeliersvereniging Pieterswijk)
2. De betekenis van cultuur & Wetenschap
(Frieke Hurkmans - directeur Pieterskerk)
3. Studenten in de stad
(Mart Lubben - assessor pers & publiciteit Plaatselijke Kamer van Verenigingen)
Parallelle sessies
Daarna konden de aanwezigen zich voegen bij zeven afzonderlijke parallelle presentaties en projecten
in twee sessie van 20 minuten.
* Herinrichting Breestraat: Remco Slavenburg- Gemeente Leiden
* Parkeergarage Garenmarkt: Mandy van Eckardstein - Gemeente Leiden
* Hoogwaardig openbaar vervoer: Nicolet van Schoonhoven - Gemeente Leiden
* Aalmarkt/Waagblok Niels Jansen - Provast
* Aalmarkt/Stadsgehoorzaal - ASR
* ID college: Jos van de Wakker - ID College
* Studentenhuisvesting Langebrug: Marco Veenstra - SLS Wonen/WUBO
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Wij werden verrast door een prachtige promotiefilm van de Provincie over R-Net. Kort samengevat is
R-Net het nieuwe OV-netwerk met comfortabele bussen en snelle verbindingen in de Randstad. De
bussen rijden vaak en stipt op tijd. En altijd en overal krijgt u actuele reisinformatie. Ideaal voor woonwerkverkeer, gezellig shoppen of een avondje uit. De bussen van R-Net rijden grotendeels over eigen
busbanen langs de file en sluiten goed aan op ander openbaar vervoer. Gegarandeerd. R-Net is een unieke
samenwerking tussen alle OV-bedrijven in de regio. Met goede aansluitingen als belangrijkste voordeel.
Herkenbaar zijn de R-Net bussen en haltes aan de rood-grijze kleuren.
Onze presentatrice haalde het grote voordeel aan dat na de invoering van R-Net in de regio Leiden voor
de binnenstad van Leiden en voor het Openbaar Vervoer een groot deel van de huidige ± 900 bussen uit
de Breestraat verdwijnen. Er blijven nog maar ± 300 bussen over met een dienstregeling van 10 minuten.
De reiziger heeft immers de garantie van frequent vervoer, stipt op tijd. Het grootste deel van de bussen
door de Breestraat zijn... inderdaad R-net bussen! Het door wethouder Robert Strijk zo belangrijke
regiovervoer voor de bereikbaarheid van de binnenstad van Leiden krijgt hierdoor een enorme impuls.
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De rest van het busverkeer wordt voor het overgrote deel omgeleid via de route Langegracht-Hooigracht
waar dan ook vergaande verkeerstechnische ingrepen noodzakelijk zijn. Het toenemende busverkeer via
de route Langegracht-Hooigracht wordt mogelijk gemaakt door de “rioolfunctie” van het doorgaande
autoverkeer van noord naar zuid daar eens flink aan te pakken.
Hoe het R-Net te combineren valt met de net daarvoor door de wethouder gepresenteerde schitterende
en totaal autovrije Breestraat moet nog wel worden bezien, maar ja, zo ver is het nog niet.
Overigens stoppen de R-Net bussen niet in de Breestraat. Jammer.
Over de discussie die al tijdens de presentatie over R-Net hoog opliep valt weinig meer te berichten. De
tijd was namelijk om, de volgende bezoekers stonden al voor de deur. Er was wel een conclusie:
Het ontbreekt aan een totaalvisie m.b.t. het OV in en naar Leiden. Door versnippering van bevoegdheden
(zoals de verstrekte concessies aan OV- en busondernemingen in combinatie met de Provincieplannen)
heeft de Gemeente geen enkele invloed (meer) op de besluitvorming m.b.t. het openbaar vervoer binnen
haar eigen stadsgrenzen.
Studentenhuisvesting Langebrug
Een volgende parallelsessie presenteerde de plannen m.b.t. de studentenhuisvesting aan de Langebrug.
In het korte bestek was duidelijk dat de opdrachtgever en architect goed hadden nagedacht over een
aantal essentiële punten.
* De huisvesting is bestemd voor oudere studenten aan het eind van hun studietijd, dus rustige bewoners.
* De huisvesting is alleen vanuit het binnengedeelte van het complex te bereiken, de fietsstallingen zijn
ook daar gesitueerd.
* Men verwacht geen autogebruik bij deze doelgroep studenten.
* Er zal een beheerder in het complex komen.
* De oude verbindingsstegen tussen Breestraat en Langebrug worden hersteld.
* De stijl van de gevel van het voormalige kerkgebouw (nu ex-brandweerkazerne) wordt gevolgd bij de
nieuwbouw.
* Er zijn nog geen plannen voor de voormalige brandslangen-/oefentoren op het terrein.
Afsluiting
Na de gezamenlijke pauze kregen de presentatoren van de projecten de kans de meest saillante conclusies
en suggesties te noemen. Helaas, door tijdgebrek kwam het punt openbaar vervoer niet goed uit de verf,
wel werd duidelijk dat er nog een lange weg te gaan was.
Guido Priemus sloot de vergadering na dankwoorden aan de organisatie, de catering en het ID college.
door Peter Wieberneit
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Kunstroute 2013 in de wijk
door Christine Postma
In het weekend van 28 en 29 september was het in Leiden weer tijd voor de jaarlijkse kunstroute. Op
een mooie zondag zijn we op bezoek geweest bij de deelnemers in onze buurt.
Hogewoerd
Met het handzame routeboekje op zak, zijn we de tour door de buurt gestart
bij Sidac Studio op Hogewoerd. Hier exposeerde Tineke Porck haar abstracte
en minimalistische beeldende kunst. Haar werk roept, nadat je het enige tijd
hebt ondergaan, vooral verstilling op. Ze heeft geen bijzondere binding met
de buurt, ze woont in Voorschoten en Den Haag. Ze exposeert echter al vele
jaren in Studio Sidac tijdens de kunstroute.
Het volgende adres was First Floor Items, ook op Hogewoerd, waar we
gesproken hebben met Daisy Kimman. Zij exposeert het derde opeenvolgende
jaar tijdens de kunstroute op dit adres. Ze woont in Voorschoten en is op wat
latere leeftijd gaan werken als beeldend kunstenaar. Haar inspiratie vindt ze
in oude huizen en gebouwen. Zelf maakt ze miniatuur bouwwerken van hout
of keramiek. Ze is tevreden over de belangstelling voor haar werk en heeft al
goede zaken gedaan tijdens deze kunstroute.

Tineke Porck
galerie Sidac Studio
Hogewoerd 77
Atelier Uit de Kunst
Korevaarstraat 30

Daisy Kimman
galerie First Floor
Items
Hogewoerd 6
Korevaarstraat - Gerestraat
Daarna belanden we in Atelier Uit de Kunst aan de Korevaarstraat. We
spreken met Jeannine Limpens. Ze coördineert de activiteiten in het atelier.
Ze vertelt dat het atelier mensen met een beperking de gelegenheid biedt
op ambachtelijke en kunstzinnige wijze te werken, veelal met keramiek.
De werken worden op locatie geëxposeerd en verkocht, zeker ook aan
mensen in onze buurt. Daarnaast wordt ook werk in opdracht vervaardigd voor winkelbedrijven. Het
pand biedt hier een prima accommodatie voor. De toekomst van het atelier is echter onzeker, aangezien
het budget waaruit de huur wordt gefinancierd, wordt overgeheveld naar de gemeente. Voor de mensen
die werken in het atelier, is het te hopen dat de gemeente hen deze gelegenheid zal blijven bieden.

Henriette Bannink
Gerestraat hoek
Gortestraat
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De kunstroute leidt ons verder naar Gerestraat hoek Gortestraat. Hier
belanden we in de sobere huiselijke omgeving van een woongroep, waar drie
kunstenaressen exposeren; Henriette Bannink, Lydia Luyten en Mariska
Baars. Henriette en Lydia exposeren in de gemeenschappelijke ruimte,
Mariska in haar eigen woning. Lydia is wegens ziekte afwezig, we spreken
eerst met Henriette.
Henriette is een jonge kunstenares, die aan de kunstacademie is opgeleid
-en ook werkt als illustrator. Daarnaast verzorgt ze creatieve workshops

voor kinderen. Het zijn ook voor haar spannende tijden om haar dromen te
realiseren en tegelijkertijd een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Daarna spreken we Mariska in haar woonkamer met verrassend uitzicht op
een mooie gemeenschappelijke binnentuin. Ze maakt figuratieve schilderijen
die uitsneden van een object vormen. Daarnaast maakt ze filmpjes. Op de foto
zien we een “still” uit een filmpje dat ze in haar kamer op een muur projecteert.
We zien haar met haar moeder in een intrigerende onderlinge positie. Wat
gebeurt hier? Voor de nieuwsgierigen: http://mariskabaars.wordpress.com/
category/filmpjes/
Mariska Baars
Gerestraat hoek Gortestraat

Plantsoen
Op een steenworp afstand treffen een heel andere sfeer, in het
atelier van Marijke Verhoef aan het Plantsoen. Dit is de plek waar
haar werk tot stand komt. Een mooie grote en hoge ruimte om
te werken en te bewaren. Marijke is een gevestigd kunstenares
die schilderijen en grafisch werk maakt. Haar werk kenmerkt
zich door geabstraheerde voorstellingen, die veelal herinneren
aan plattegronden. Ze exposeert vooral in Nederland, maar ook
internationaal. Ze heeft werk verkocht aan bedrijfscollecties en
overheidsdiensten.

Lydia Luyten
Gerestraat hoek
Gortestraat

Marijke Verhoef
Plantsoen 99A

Ze neemt in onze buurt al vele jaren deel aan de kunstroute. Ze vertelt dat ze wegens ziekte een jaar
niet heeft kunnen werken, maar dat ze inmiddels met nieuwe inspiratie is begonnen.
Michelle Dujardin
Plantsoentheater
Plantsoen 45

Ons volgende adres is het Plantsoentheater,
dat een weelderig luxe, maar ook intieme
uitstraling heeft. Voor de gelegenheid biedt
dit huiskamertheater expositieruimte
aan drie kunstenaars; Michelle Dujardin,
Nathalie Muller en Ben Geerts.

Nathalie Muller
Plantsoentheater
Plantsoen 45

Ook wordt een theatervoorstelling verzorgd,
de Neuromagic show.
We spreken Nathalie Muller. Nathalie werkt
en woont in Leiden. Ze is opgeleid als textiel
vormgeefster. Ze richt zich op textielkunst
en grafiek (etsen en zeefdrukken). Ze zoekt
in haar werk naar combinaties van deze
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Kunstroute 2013 in de wijk (vervolg)
technieken. Ze exposeert vooral in Leiden en
omstreken, maar heeft het afgelopen jaar ook
geëxposeerd in diverse landen in Oost Europa.

Ben Geerts
Plantsoentheater
Plantsoen 45

Het laatste adres aan het Plantsoen en ook van
deze route, is Galerie Cattani. In het monumentale
Neuromagic show
pand, waarin de galerieruimte wordt gedeeld
Plantsoentheater
met een notariskantoor, vinden we een reguliere
Plantsoen 45
expositie van meerdere gevestigde kunstenaars.
De kunstenaars zijn ter gelegenheid van de kunstroute niet zelf aanwezig om
hun werk toe te lichten. We hebben het geheel op ons in laten werken en kozen
ter illustratie een schilderij dat ons aansprak.

Zo was de kunstroute in onze buurt dit jaar weer een boeiende ervaring.
Het diverse karakter van de buurt vindt zijn afspiegeling in de deelnemers
aan de kunstroute. Van soberheid tot welstand en luxe, met als gedeelde
basis de toewijding aan de kunst.
Peter Meijer – Galerie Cattani – Plantsoen 25

Sidac

Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst
van verschilllende disciplines wordt tentoongesteld. Een of twee keer per maand is er een
weekendtentoonstelling. In de tussenliggende
weken is er een etalage-expositie. U vindt ons
op de Hogewoerd 77 (tel 512 13 36) of op:
www.sidacstudio.nl.
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Onderhoud van het Plantsoen: met heel veel liefde
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat het Plantsoen
er tegenwoordig schitterend bij ligt. De uitbundige
herfstkleuren, want de bladeren vallen laat dit
jaar, maken het een feest om er te wandelen. Maar
het is u vast ook opgevallen dat er een dikke kale
stam in het Plantsoen staat, de overblijfselen van
ooit een trotse kastanje. De fontein stemt tot
tevredenheid, maar de beplanting eromheen kan
nog wat aandacht gebruiken. Hoe zit het met het
onderhoud en wie houden zich daarmee bezig? Er
wordt een afspraak gemaakt met Nick Kooreman,
de voorman, die samen met zijn collega’s Henk Piek
en Co van Kasteel en nog enkele anderen er voor
zorgen dat wij van ons mooie Plantsoen kunnen
genieten.

Nick vertelt dat de allereerste tuinman die ooit
door de gemeente is aangesteld voor het Plantsoen
was. Het Plantsoen is dan ook heel belangrijk
voor de stad als visitekaartje. Het Plantsoen heeft
zich ontwikkeld van een beeldpark, waar je kon
wandelen en niet op het gras mocht, tot een veel
functionelere ruimte waar veel meer mensen
uitgebreid gebruik van maken. Dat geeft natuurlijk
ook meer werk. En het stelt andere eisen aan de
beplanting. Dus op de vraag hoe de heren dat
aanpakken, klinkt eenstemmig het antwoord:”Met
heel veel liefde”. Ze vinden het een uitdaging om
er iets moois van te maken. Dat gebeurt o.a. door
het planten van steeds meer vaste planten voor
een grotere kleurvariëteit en minder onderhoud.
Tussen de heesters en het gras is vaak een rand
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met lagere planten aangelegd; dit geeft een veel
levendigere aanblik en houdt het gazon schoon
van overhangende takken. Er wordt 8x per jaar
geschoffeld en het wegblazen van de bladeren in de
herfst is een geliefde bezigheid die veel effect heeft.
Het is beter voor het gras als het niet gesmoord
wordt in een laag bladeren, terwijl een bloembed
wel baat heeft bij een bladbedekking in de winter.
De storm in oktober heeft veel extra werk
opgeleverd en in zo’n geval wordt er af en toe nog
een apart bedrijf ingehuurd om bij het normale
onderhoud te assisteren. Ook voor boomchirurgie
worden specialisten ingehuurd. Die hebben
het materiaal en de kennis om bomen goed te
behandelen. Helaas begint een aantal bomen heel
oud te worden. Er zijn meerdere monumentale
exemplaren die het moeilijk beginnen te krijgen. Ze
worden goed in de gaten gehouden, maar het kan
zijn dat er af en toe een opgegeven moet worden,
zoals nu met de kastanje het geval is. Natuurlijk
komt er dan altijd een nieuwe voor in de plaats.
Soms ook is een boom tegen alle verwachting
in niet stuk te krijgen. Dat is het geval met de
vleugelnoot: die heeft ooit zelfs in brand gestaan,
maar hij doet het nog prima.
Verder wordt er op hete en droge dagen ook
gesproeid met pompen en water uit de Singel. De
schildpadden die aan de waterkant wonen hebben
in plaats van een in het water hangende boom een
platformpje gekregen om af en toe op uit te rusten.
Er vliegen ook veel meer soorten vogels rond dan
enkele jaren geleden.
Zo komt het gesprek op het gebruik van het
Plantsoen en hoe je het er zo schoon en aantrekkelijk
mogelijk houdt. Er wordt niet moeilijk gedaan over
de klauterboom, de taxus. De kinderen moeten
toch ergens in kunnen klimmen en het gevoel
hebben dat ze buiten zijn. Bovendien spaar je de
andere bomen als er een gebruikt mag worden. De
tuinmannen, zorgen zelf in de eerste plaats voor
het netjes houden van het Plantsoen. Daarnaast
loopt er een aantal keren per week een groep
mensen die vuil prikken en zo heel goed werk doen
en dan is er ook nog de veegdienst, die de bakken
ook leegt. Er is dus veel aandacht voor dit punt,
maar een gedeelte van het onderhoud zal toch uit
onszelf moeten komen. Het Plantsoen is tenslotte
van ons allemaal.

We bespreken nog even hoe het in sommige andere
steden gaat. In het (overigens immens grote) park
Sonsbeek in Arnhem komt iedere morgen vroeg
een groep vrijwilligers opruimen. Geweldig. In een
park in Amsterdam krijgen de mensen die er altijd
rondhangen nu zelf de verantwoordelijkheid en in
ruil daarvoor een kleine vergoeding inclusief een
warme maaltijd. Dat werkt ook heel goed.
Zoiets kun je natuurlijk niet zomaar in Leiden
gaan doen. Je zult moeten uitproberen wat hier
het beste werkt. Misschien zijn grotere en meer
zichtbare vuilnisbakken al een aanmoediging tot

zelfwerkzaamheid van het publiek.
In ieder geval is het duidelijk dat “Ons Plantsoen”
met liefde, aandacht en oog voor leuke en mooie
effecten wordt onderhouden. De heren Nick
Kooreman, Henk Piek en Co van Kasteel zouden
het heel leuk vinden als u met ze in gesprek ging,
vooral als u constructief mee wilt denken. Ze zijn
meestal op maandag of vrijdag in het Plantsoen
te vinden.
Veel dank heren voor de enorme inzet en de
toewijding voor onze woonomgeving!
door Selma Barnard

Korte berichten over de wijk
Heerlijk tafelen in restaurant Hogewoerd
Een must voor alle meeuwen is het restaurant
Hogewoerd. Het is ruim opgezet, je kan er rustig
eten en het is zeer verrassend. Donderdagavond
is het geopend, je kan er al vroeg terecht. Een
prachtig concept dat door bollebozen bedacht moet
zijn. Door her en der neergeplofte rijwielen zijn
passanten gedwongen over de rijweg te lopen en
ontstaat er zo een vrije zone waar je je ongestoord
te goed kan doen aan de verrassingsdiners. Ze zijn
verpakt in grijze en gele zakken en zijn over de
hele zaak verspreid. Doordat het eten al vroeg in
de avond geserveerd wordt, krijg je alle tijd voor je
maaltijd. De omwonenden slapen zelfs uit om jou
meer tijd te geven.
Maar in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat er soms
gevaar dreigt. Zo was ik gisteravond maar net aan
mijn verrassingsdiner (heerlijke rode paprika,
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brood, vis en nog veel meer lekkers) begonnen
toen een agressieve bewoner probeerde mij een
doodschop te verkopen. Ik snap die mensen niet.
Ze creëren een prachtig restaurant, maar raken
geïrriteerd als we er gebruik van maken. Maar
kopschoppers zijn gelukkig nog uitzonderingen.
Hopelijk komt het tot een dialoog.
Namens Kok de Meeuw,
Paul Otto

Wijkmanagement
De gemeente Leiden is van plan het wijkmanagement te reorganiseren. Het aantal wijkmanagers wordt
teruggebracht van 4 naar 3 en de functies worden verzwaard. Naar het zich laat aanzien verdwijnen de
huidige wijkmanagers. In overleg met alle buurtcomités en wijkverenigingen uit de binnenstad hebben
we hier bezwaar tegen gemaakt bij het College van B&W, de Raad en diverse politieke partijen.
Een schat aan kennis en ervaring gaat verloren als deze mensen worden vervangen. Wij zijn tevreden
met de situatie zoals die was en willen daar helemaal geen verandering in. Deze zaak speelt nog en
wordt dus vervolgd.
door Guido Priemus
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Burgernet: zet inbrekers in het licht
Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning?
Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Anderen moeten met hun vingers van uw spullen afblijven.
En u wilt niet dat iemand ongenood in uw woning rondloopt. In dit bericht geven wij u tien tips waarmee
u inbrekers buiten houdt.
1. Zorg voor goed hand- en sluitwerk op uw ramen en deuren. Kijk op de website van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen voor advies: www.politiekeurmerk.nl
2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Draai de sleutel minimaal een keer om. Zo kunnen
inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken (flipperen). Haal de sleutel altijd uit het slot.
Hiermee voorkomt u dat een inbreker met een handigheidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen.
3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats
buitenlampen.
4. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die een inbreker als opstap kan
gebruiken.
5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met uw adres verliest, kan iedereen
uw huis in.
6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Bijvoorbeeld onder een bloempot.
Inbrekers kunnen gemakkelijk bedenken waar u uw sleutel verstopt.
7. Zorg dat je geld, sieraderen of andere dure spullen vanaf buiten niet kunt zien. Leg ze het liefst in
een kluis.
8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Denk dan eens aan een alarmsysteem of
een kluis.
9. Komt u een paar dagen niet thuis, of langer? Vraag dan uw buren, familie of vrienden om de post te
legen. Zorg dat uw huis eruitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
10. Zeg niet op uw voicemail dat u niet huis bent. En schrijf niet op facebook dat u bijvoorbeeld met
vakantie bent. En natuurlijk ook niet op twitter, hyves of andere sociale media.
Is er toch ingebroken? Doe altijd aangifte!
De politie kan de daders en uw gestolen spullen alleen opsporen als u aangifte doet. Maak een afspraak
via telefoonnummer 0900-8844 voor het doen van aangifte.
En betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de verdachte auto, of het
signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf rustig. Neem geen risico’s!
Meld uw naam, uw woonplaats, het adres en wat er precies aan de hand is.
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Vergroot uw veerkracht
door Nicolette van der Zouwe, GGD Hollands Midden
We trainen onze lichamelijke gezondheid, waarom dan niet ook onze mentale gezondheid?
Wie mentaal in vorm is, kan problemen en tegenslagen beter het hoofd bieden. Tijdens een
voorlichtingsbijeenkomst is besproken wat je kunt doen om je veerkracht te vergroten.
Het regende flink die avond, maar dat had 60 aanwezigen niet weerhouden om naar de voorlichting te
komen, die GGZ Leiden samen met GGD Hollands Midden heeft ontwikkeld over het trainen van je
mentale gezondheid. Daar kun je veel aan doen. Positief denken bijvoorbeeld: “de kracht van gedachten
is sterk. Als je optimistisch denkt, ben je meer geneigd om actie te ondernemen dan als je negatief
denkt”, aldus Yvonne Rietkerk, medewerker van GGZ Leiden. “Je kunt met regen thuis blijven zitten
of je humeur laten bederven. Maar je kunt ook denken: goed, ik word nat maar dat droogt wel weer”.
Bewust leven en genieten maakt je ook mentaal sterker. Laat de touwtjes eens vieren en geniet van
dingen, ook als ze in jouw ogen niet helemaal volmaakt zijn. Vaak leven we op de automatische piloot.
Wie kent niet de ervaring dat je ergens aankomt en niets meer weet over de tocht erheen. “Je zit er niet
met je aandacht bij. Dan voel je niet. Je kunt leren om in het hier en nu te leven. Wees eens bewust van
wat je ziet, hoort en voelt als je ergens heen fietst of loopt. Dat is eenvoudig om te doen. De volgende
stap is dat je er niet meteen een oordeel over velt. Dat vergt wat langer oefening.
Jan Hulzinga, ook medewerker bij GGZ Leiden, legt uit dat het hebben van doelen zin geeft aan het
leven. “Soms heb je het gevoel dat je wordt geleefd. Dat anderen zo veel een beroep op je doen, dat het
lijkt of zij je agenda bepalen”. Sta er eens bij stil wat belangrijke waarden zijn voor jou in het leven, wat
je passies zijn. Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening. Contacten zijn belangrijk, maar door alle drukte
schieten die erbij in. Hulzinga haalt een mooi citaat aan van Francis Bacon: “Vriendschap verdubbelt
vreugde en halveert smart”.
Iedereen weet dat bewegen en gezond eten goed zijn voor het lichaam. Maar niet iedereen beseft dat het
ook positieve invloed heeft op je stemming. Tot slot is van belang dat je grip op het leven hebt. Richt je
op dingen waar je invloed op hebt en accepteer wat je zelf niet kunt veranderen. Maak je niet druk als
je in de file staat, geniet liever van een muziekje.
Tijdens de bijeenkomst op 19 november in Oegstgeest presenteerden tal van lokale aanbieders wat zij voor
je kunnen doen om je veerkracht te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan beweegactiviteiten, mindfulness,
advies van een overgangsconsulent of een diëtist, gesprekken met een maatschappelijk werker of een
psycholoog, of ga naar het Lokaal Loket als je zoekt naar vrijwilligerswerk.
Meer weten? Kijk eens op www.mentaalvitaal.nl.
Vo o r v r a g e n o v e r d i t a r t i k e l : b e l d e
communicatieadviseurs van de GGD Hollands
Midden, telefoon (088) 3083040
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Groot ongemak op straat
door Pien Lambermont, bewoner Hogewoerd 158
Je zou bijna vergeten dat een stoep een voetpad is, bedoeld voor voetgangers. En je zal maar blind of
slechtziend zijn, gebruik moeten maken van rollator, rolstoel, of een eindje willen wandelen met baby of
kleuter in kinderwagen; je bent je leven niet zeker meer als de stoep volgebouwd is met vuilniszakken,
fietsen, reclameborden, scooters en zelfs bakfietsen of motoren! Vooral in straten met veel winkels en
studentenhuizen (Hogewoerd!) staan de stoepen vol met dikke rijen fietsen. Het kan soms niet anders
dan dat men zijn rijwiel op de stoep moet parkeren omdat niet alle panden een achterom, tuin of schuur
hebben.
Het blijkt echter dat veel mensen hun twee- of driewielers het liefst voor eigen deur of raam zetten
en daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties voor mensen die minder goed ter been zijn of anderszins
gehandicapt; ze moeten soms zelfs de rijbaan op als er letterlijk geen doorkomen meer aan is.
Het is in elk geval duidelijk dat rijwielbezitters zich
blijkbaar niet realiseren dat een stoep vol obstakels
voor sommige mensen zeer problematisch kan zijn, en
het wordt hoog tijd dat dit besef er wél komt!
Hierbij een oproep om meer rekening te houden met
uw medemens! Het is toch niet zó erg om je fiets een
eindje verderop neer te zetten?
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Drie Poezen
Staat daar: drie poezen? Hoe kan dat? Er zijn er
toch maar twee? We hebben toch alleen maar poes
Welles en poes Nietes. De een is wit met zwart en de
ander is zwart met wit. En die twee poezen liggen
toch altijd te slapen? En dan wordt de ene, die
Nietes heet wakker en wil dan leuke dingen doen
en de andere poes die Welles heet, wil dat nooit.
Die is liever lui. Gek hoor als je Welles heet en de
hele tijd niets wilt.
Maar waar zijn ze eigenlijk? Ze liggen helemaal niet
te slapen. Ik zie ze niet. De hele kamer is leeg en in
de keuken bij hun etensbakjes zijn ze ook niet. Het
is trouwens nog lang geen etenstijd. Waar zijn ze
nou toch? Oh, ik weet het al, ze zijn weer buiten, de
beide boefjes zijn weer eens ontsnapt uit het grote
huis aan het Plantsoen. Ik vraag me af wat ze aan
het doen zijn, het is heel koud vandaag. En het zal
niet lang duren voor het gaat regenen. Er hangt
een dikke donkere wolk boven het Plantsoen en
het waait hard. Bovendien zijn er nog steeds maar
twee poezen en geen drie.
Laten we maar eens gaan kijken wat daar aan de
hand is. Het lijkt wel of ik Nietes hoor mopperen.
Ja hoor het is Nietes die moppert: “Welles, wacht
nou even, waar wil je naar toe? Zie je niet dat het
zo gaat regenen? We moeten weer naar huis, het
is vast ook al bijna tijd om te eten. Je zei dat we
nog even lekker door de afgevallen boomblaadjes
konden banjeren, maar ik zie helemaal geen
boomblaadjes. Het is geen herfst meer, het is
winter. Het is zo koooouuuuddd”, bibbert Nietes.
Welles doet alsof hij niets hoort en loopt gewoon
door. “Hij moet het toch ook koud hebben”, denkt
Nietes. Weet je wat hij luistert niet naar mijn
gemopper, dan ga ik zeuren. Misschien helpt dat
wel! “Welles, Welles, Welles…. zullen we naar huis
gaan? Wéééllles, Wééééélllles, ik wil naar huis”.
Zeurt Nietes met zijn allerzeurderigste stem.
“Sssst….” antwoordt Welles, “hoor je dat geluid in
de verte dan niet?”
Nietes is even stil, ja heel in de verte lijkt het of
hij iets hoort, maar zeker weet hij het niet. Het
waait behoorlijk hard en met al die windvlagen kun
je niet veel horen. “Luister…”, zegt Welles nu hij
staat stil en tilt een pootje op om beter te kunnen
horen. “Ik hoor een poes in de verte. Het lijkt wel
een klein poesje. Daar is iets mee aan de hand. Hij
klinkt heel bang.”
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Nietes doet even of hij ook goed luistert, hij heeft
nu geen zin in avonturen en al helemaal niet in een
poesje dat angstig klinkt. “Ik hoor eigenlijk niets”,
jokte Nietes. In de verte hoort hij wel degelijk iets.
“Nee, ik hoor echt…” niets, wilde hij weer zeggen.
Maar nu was ineens heel duidelijk te horen dat er
ergens een jong poesje moest zitten dat heel bang
was. Het gemiauw klonk nu heel duidelijk boven
de wind uit.
Nietes vergeet onmiddellijk dat hij geen zin heeft
om buiten te zijn. Als er iemand in nood is, dan
gaat hij er altijd meteen op af. “Kom Welles”, roept
hij stoer, “daar is een klein poesje met problemen,
dat we moeten helpen.” Het valt niet mee om
te bepalen van welke kant het geluid komt. De
wind buldert en tiert om de poezenoren en soms
horen ze een tijdje helemaal niets en dan weer
een heel zacht kreetje. Ineens klinkt het geluid
veel dichterbij. “Hij moet hier toch ergens zitten”,
beslist Welles en hij neemt een duik de struiken
in, die er zo zonder blaadjes in de kou een beetje
armoedig bijstaan. Welles moet wel heel hard
duwen om door de dichte struiken heen te komen,
Nietes sluipt vlak achter hem aan, hij is helemaal
vergeten dat hij het koud heeft en naar huis wil. Er
moet een klein poesje gered worden. Dat is werk
waar Nietes wel van houdt.
En ja, daar zien ze, helemaal weggedoken in een
hoekje een klein rood poesje bang en bibberend
miauwen. Welles en Nietes kijken er heel verbaasd
naar. Wat doet zo’n klein diertje hier helemaal
alleen buiten, die hoort ergens binnen te zijn.
Tegelijk vragen Welles en Nietes: “Wat doe je
hier en hoe heet je en waar woon je?” Het poesje
miauwt nog harder: “ik weet het niet, ik ben de
weg kwijt geraakt.” “Dus je weet niet hoe je heet
en waar je woont?” vraagt Nietes nog een keer.
“Nee ik weet niks”, zei het poesje nog een keer.
“Iemand zei dat ze mij niet wilden en toen hebben
ze me opgepakt en buiten gezet. Toen ben ik maar
wat gaan lopen en heb ik me hier verstopt. Ik
ben zooo koud en ik heb honger”, jammerde het
diertje. Welles en Nietes kregen medelijden met
het kleine miserabele poesje. Hoe kun je dat nou
doen? Een poesje op straat zetten vragen ze zich
af. “We moeten het poesje meenemen”, zeggen ze
tegen elkaar. Ineens moeten ze aan hun warme huis
denken en hoe prettig het daar is in, de verwarming

die zo heerlijk is om op te liggen en de etensbakjes,
die iedere dag weer goed gevuld zijn. Ze voelen nu
ook weer dat het heel koud is buiten.
“Kom”, zei Nietes, “we moeten gauw naar huis
en we nemen ‘m mee.” Welles gaat voorop en
Nietes komt er achteraan en ze denken dat het
poesje wel volgt. Even later ontdekken ze dat het
poesje helemaal niet achter hen aan loopt. Ze gaan
weer terug om te kijken waar hij blijft. Hij zit te
hijgen. “Ik ben te moe en te koud om te lopen”,
klaagt hij. Nietes krabt eens achter zijn oren. Hij
kijkt Welles aan: “We zullen ‘m moeten dragen.
Ieder omstebeurt.” Nietes pakt het kleine katje
voorzichtig in zijn nekvel met zijn tanden. Oeps,
zo klein is het katje nu ook weer niet. Hij is best
zwaar. Langzaam lopen ze naar huis. Dan doet
Nietes weer een stukje en dan neemt Welles hem
weer een stukje.
Eindelijk komen ze bij de voordeur van hun huis
aan. Tja, die is dicht! Het is intussen al heel donker
en ook heel laat geworden. Welles en Nietes voelen
ineens dat ze nu wel heel moe en hongerig zijn
geworden. Er is één voordeel, door al dat gesjouw
hebben ze het niet meer koud. Het kleine katje
wel, het staat te trillen op zijn pootjes en kan
zijn ogen bijna niet meer open houden. Welles en
Nietes kijken elkaar vragend aan. Hoe komen ze
weer binnen?
Gelukkig daar wordt de deur opengedaan. Het
baasje staat op de stoep. Hij houdt zijn hand
boven zijn ogen en roept ze. Zien ze dat goed? Ja
hij heeft de kattenbrokjes in zijn hand. “Miauw”,
zeggen Nietes en Welles in koor. Dat betekent:
“hier zitten we.” Het baasje kijkt heel verbaasd naar
beneden. “Wat krijgen we nou”, roept hij. “Drie
poezen? Oh..., dat kleintje ziet er niet best uit.”
Hij vergeet boos te worden op Welles en Nietes,
omdat ze weer eens weggelopen waren en pakt het
kleine poesje op. Ze gaan allemaal naar binnen en
krijgen direct heerlijke brokjes en drinken. Welles
en Nietes delen alles met de kleine nieuwkomer.
Zou hij mogen blijven?
Wat later zitten ze allemaal in de kamer. Welles
en Nietes komen bij op de verwarming en het
kleine poesje zit te slapen op de schoot van het
baasje, die hem zachtjes aait om hem niet wakker
te maken. Hij zegt tegen het andere baasje: “Zullen
we hem houden?” “Tja”, antwoordt ze, “we moeten

wel even uitzoeken of hij echt niet van iemand
is. En als dat niet zo is, ja dan moet hij natuurlijk
blijven.” “Hoe gaan we hem dan noemen?” “Welles
en Nietes hebben we al, dus deze noemen we:
Jamaar.” Dat vindt iedereen in de kamer een goed
idee. En al gauw hoor je een tevreden gesnor uit
drie poezenmondjes.
door Selma Barnard

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

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. (071) 512 50 57
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
566 5019
09005138039
Dokterpost, spoed/avond
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
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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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