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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 door te mailen naar:
richardvandinter@planet.nl of redactie@hethoogstewoerd.nl
 
De tarieven voor het plaatsen van een advertentie in de buurtkrant zijn als volgt:

Adv. grootte Prijs
1/8e pagina € 22,50
1/4e pagina € 45,-         
1/2e pagina € 75,-        
1 hele pagina € 125,- 

Voor de tarieven van het plaatsen van 
een advertentie op de website of 

facebookpagina kunt u de website raadplegen.
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Hoera, we hebben een nieuwe website met een heuse redactieraad en eindredactie voor de Hoge 
Woerd e.o. online op: www.hethoogstewoerd.nl

Al het buurtnieuws kan hierop worden vermeld dus schroom niet om je wetenswaardigheden, foto’s, 
nieuws (oud nieuws mag ook), historie etc. achter te laten/in te sturen.
Er zijn beheerders die je berichten kunnen plaatsen, dinsdag 20 mei zijn wij na een intensieve 
introductie en test geslaagd voor deze taak.
Het nieuws wordt gelinkt naar onze facebook-pagina: www.facebook.com/hoogstewoerd
Graag “liken” en lid worden, dan blijf je online direct op de hoogte van het nieuws uit je directe 
woonomgeving en kun je zelf reacties plaatsen.

Op de sponsor-pagina voor onze bedrijven in de 
buurt is plaatsing van links en/of banners mogelijk. 
Meer informatie? Mail via de contactpagina.

Veel plezier!

Nieuwe website Hoogstewoerd e.o.

Hoe bereikt u ons?
redactie@hethoogstewoerd.nl
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Cartoon door Maarten Wolterink

Van de voorzitter Voorwoord van een buurtbewoner

Een voorwoord lezen is totaal iets anders dan een voorwoord schrijven. Wat 
vinden buurtbewoners leuk om te lezen? Vinden ze het leuk om te weten dat 
ik sinds september 1992 in dezelfde straat woon? Dat mijn verhuisbewegingen 
zich beperkten tot van de Papegracht naar de Zoeterwoudsesingel, daarna van 
het Mierennesthofje aan de Hooglandse Kerkgracht naar de Hogewoerd! Wat 
wil zeggen dat ik me tussen 1978 en 1992 binnen een straal van ongeveer 1,5 
km heb bewogen! Nee, een wereldreiziger kun je mij niet noemen!

Vinden ze het leuk om te weten dat ik de winkels en bedrijven in de buurt graag 
bezoek? Variërend van Voetzorg Levendaal tot het Aardappel Pakhuis, van Dirk 
tot Ryanne’s Hairfashion, van Bert Kulk tot Garage Peter. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Dat doe ik niet, want dan is een voorwoord schrijven wel erg makkelijk. Dan hoef je 
alleen maar de meeste winkels in en om de Hogewoerd op te noemen!

Vinden ze het leuk om te weten dat ik, ook als voormalig hondenbezitter, een gruwelijke hekel heb 
aan hondenpoep op straat? En dat wij zelfs, als wij met onze oppashond gaan lopen, de stront van een 
ander opruimen bij ons in de steeg! Daarom hierbij een oproep aan alle hondenbezitters in ieder geval de 
eigen hondenpoep op te ruimen. Leiden is één van de weinige gemeenten waar je geen hondenbelasting 
betaalt. Dan kan zo blijven door de straten en plantsoenen schoon te houden! Kinderen die op straat 
willen spelen zijn daar ook blij mee! Verpest het niet voor jezelf, maar ook zeker niet voor anderen!

Misschien is het ook goed in het verlengde hiervan alle buurtbewoners nog eens attent te maken op de 
gele zakken voor het huisvuil! Degenen die de gele zak al gebruikt, kan dit stukje overslaan. Hoewel het 
aantal gele zakken wekelijks toeneemt en de ondergrondse afvalcontainers er aan komen, is het op dit 
moment nog een ergernis als je ’s morgens vroeg naar buiten gaat en de straat eruit ziet alsof je in één 
nacht naar Napels bent verhuisd! Zichtbaar is gewoon dat het vuil dat er ligt afkomstig is uit niet-gele 
zakken! De gemeentelijke veegkarretjes doen heel goed werk door minimaal drie maal door de straat 
te rijden op de dagen dat het vuil wordt opgehaald en zelfs buiten die dagen! Hulde aan die mannen! 
Maar toch: Koop die gele zak!

Lieve buurtbewoners, mochten jullie denken 
dat ik na al dit gemekker het niet naar mijn 
zin heb: niets is minder waar! De Hogewoerd 
(e.o., ik wil niemand te kort doen!) is gewoon 
een mooie plek om te wonen. Natuurlijk zijn 
er in Leiden meer mooie plekken. Maar daar 
ben ik niet terecht gekomen. De Hogewoerd 
is levendig en karakteristiek door de mensen 
die er wonen, door de winkels die er zijn, 
door alles wat er gebeurt of misschien juist 
niet gebeurt. Juist die combinatie maakt het 
een plek om in je hart te sluiten.  

door Mariëtte Koopman

Beste buurtgenoten,

Na twee jaar als bestuurslid heeft het bestuur van de Stichting buurtcomité 
Hogewoerd en omgeving me gevraagd om begin dit jaar tijdens onze 
jaarvergadering het voorzitterschap van Guido Priemus, na acht jaar, over 
te nemen. Gezien de leuke en prima ploeg bestuursleden, de prettige en 
constructieve manier van samenwerken en ik alweer een kleine 25 jaar in 
de buurt woon, heb ik dat graag gedaan. Guido, nogmaals veel dank voor 
je grote inzet en humor, die op een leuke en stimulerende manier ook 
relativerend waren. Sommige van de toch wel vele dingen die ons bezig 
houden vindt u elders in onze buurtkrant. 

Onderstaand een overzicht van enkele ‘lopende zaken’: 
Parkeergarage Garenmarkt en ook een beetje die in de Lammermarkt, daar dit project als eerste wordt 
uitgevoerd en iedereen van de ervaringen daar wil leren. 
Ook de instelling door de gemeente van een ‘hulploket garages’ – voor het geval er tijdens of door de 
bouw iets misgaat – wordt nauwlettend gevolgd.
Ondergrondse afvalcontainers. Deze zullen in onze wijk voornamelijk op het Levendaal komen. Over 
één locatie aldaar wordt nog nagedacht. De gemeente heeft u per brief hierover geïnformeerd op 17 
maart jl. Het blijkt lastiger dan vooraf gedacht om geschikte plekken in de stad te vinden en het is 
nog maar de vraag of ook de nu ‘aangehouden’ locatie niet gewoon gebruikt gaat worden.
 Daarbij is het zorgelijk dat de gemeente niet reageert op de vragen die we gesteld hebben over de 
gebruikerspas en de plannen die de gemeente daarmee heeft. Denk bijvoorbeeld eens aan het geval dat 
u met uw zak op weg gaat naar de ondergrondse vuilcontainer, onderweg nog een zak ophaalt bij een 
bejaarde die deze niet zelf kan wegbrengen, en als u er bent ook nog drie zakken van ‘afvaltoeristen’ 
in de koker gooit die u met uw gebruikerspas geopend heeft. 
 Ook onze vraag wat de gedachten dan wel plannen zijn als mensen echt niet in staat zijn hun 
afval bij de containers te krijgen heeft de gemeente niet beantwoord.
Agglolab en LAB071, over de bereikbaarheid van de stad en het verkeer binnen de stad.
Bestemmingsplannen, welstandnota’s en dergelijke.
Ligplaatsvergunningen in de Nieuwe Rijn.

We blijven intensief werken aan het uitbreiden van de goede contacten met de gemeente, andere 
wijkverenigingen en uiteraard onze wijkagent. 

En natuurlijk zijn we ook druk bezig om weer een 
fantastische buurtborrel te organiseren; als u het 
mooie weer meebrengt, doen wij – samen met de 
Vereniging Het Plantsoen – de rest. 

De uitnodiging voor dit festijn vindt u bij deze 
Hoogste Woerd en wij hopen u in het Plantsoen 
te mogen begroeten op zondag 22 juni 2014, van 
15.00u tot 18.00u.

Met vriendelijke groet,

Rob Erdbrink
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door Selma Barnard

Verslag jaarvergadering op 8 januari 2014

Het begint al bijna traditie te worden. Ieder jaar is de zaal van SSR beter gevuld met betrokken 
buurtgenoten dan het jaar daarvoor. We mochten ook deze keer onze wijkagent Willem van Vliet en 
René Verdel van de gemeente verwelkomen. De scheidende voorzitter Guido Priemus moest helaas 
verstek laten gaan wegens ziekte, met het gevolg dat de nieuwe voorzitter, Rob Erdbrink meteen in het 
diepe werd gegooid en zichzelf moest introduceren en tevens de terugblik op het afgelopen jaar moest 
verzorgen. De samenstelling van het bestuur is niet veranderd afgelopen jaar, op het vertrek van onze 
voorzitter na. Er is wel ieder jaar een nieuwe Praeses bij SSR, die automatisch lid is van het bestuur. Dit 
jaar is dat Timo Korstenbroek. Hij zet de traditie van goede samenwerking voort. 

Buurtborrel
Het topevenement van het jaar was natuurlijk weer de Buurtborrel. Arjen Bergman doet verslag. Bij 
inrichten van het feestterrein in het Plantsoen zag het er nog dreigend uit en was het ronduit nat 
te noemen. Maar met het vorderen van de dag werd het weer steeds beter. De buurtborrel stond in 
het teken van Musis Sacrum. Er waren meerdere bands. Een koor, de Klesjmerband en de Cannibal 
Johnsons. Het was een groot succes, mede dankzij het kinderprogramma en verdere hulp van SSR en 
verschillende buurtbewoners.

Buurtkrant
Het afgelopen jaar verscheen de buurtkrant: Het Hoogste Woerd ook twee maal, dit dankzij de inzet van 
Ria Vreeburg en Ingeborg Martens. De reacties uit de wijk geven aan dat de buurtkrant zeer gewaardeerd 
en goed gelezen wordt. Bovendien ontkomt geen bedrijf in de wijk aan onze advertentiewerver Richard 
van Dinter; hij weet iedereen mee te krijgen. 

Gemeente
Er is veel overleg met de gemeente en in toenemende mate ook met andere wijkverenigingen. Het bestuur 
heeft de taken verdeeld, zodat bij ieder overleg een lid van ons bestuur aanwezig is. Er gaat behoorlijk 
wat tijd inzitten, maar het levert leuke en nuttige contacten op. 

Parkeergarage Garenmarkt. Er is een besluit genomen: de garage zal er komen, maar pas in 2017. 

Buurtkaderoverleg 
Willem van Vliet legt uit wat dat inhoudt. Het was een idee van hem en vindt 2x per jaar plaats. Er 
wordt aan deelgenomen door de wijkagent, de wijkmanagers en de wijkverenigingen. Het gaat om de 
binnenstadswijken en het gebied rondom het station. Er zijn meestal 22 mensen bij aanwezig, ook 
studenten en mensen van Libertas. Er is altijd een spreker met een actueel onderwerp en dit levert een 
vruchtbare samenwerking op. 

Balans
Rineke Ramakers, onze penningmeester, licht de balans toe. We staan er goed voor, zoals te zien is 
op de achterkant van de uitgereikte agenda. Er is wat geld over van vorig jaar, maar daar zijn plannen 
voor. De website zal worden aangepakt en aanzienlijk worden verbeterd en indien nodig beheerd. We 
reserveren weer een bedrag voor de volgende buurtborrel en er is een plan voor een buurtinitiatief, dat 
over Groen in de Wijk zal gaan.  

2014
Dit jaar gaan we door op de ingeslagen weg. Twee buurtkranten, één buurtborrel en veel overleg en 
samenwerking. De website zal veel belangrijker worden, vooral voor actuele zaken. 

Rondvraag
Bij de rondvraag komen nog wat zaken aan de orde die onze buurtbewoners raken, zoals de overlast van 
het laden en lossen van de Digros, vooral op zondag wordt dat niet gewaardeerd om 7 uur ’s ochtends. 
René Verdel raadt aan een brief naar het concern te schrijven. In de gaten houden en zonodig verdere 
actie. Er is ook een vraag naar samenwerking met de nieuwe uitbater van de supermarkt voor bijdrage aan 
de voedselbank. Het contact met de Deka was heel goed, we hopen dit ook met de Digros (ondertussen 
Dirk) te hebben. 

Met zijn allen zijn we het erover eens dat het aantal fietsen vooral op de Hogewoerd de spuigaten uit 
begint te lopen. Het is onmogelijk om over de stoep te lopen en de bereikbaarheid van de winkels lijdt 
daaronder. Aangeraden wordt om vooral veel en vaak met het meldpunt woonomgeving te bellen. Die 
kunnen actie ondernemen. Willem van Vliet stelt ook voor om met een groepje mensen aan te bellen 
bij huizen die fout zijn in dit opzicht. 

Tot slot wordt nog bezorgdheid geuit over het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers. Er zijn er een 
aantal tegenover de Digros (Dirk) gepland. Dit roept vragen op. Het is toch veel beter om ze aan  één 
kant te houden en de plek waar ze nu staan is de beste. Het legen van de containers zal het verkeer toch 
al enorm ophouden. Bovendien is het aan de overkant zeer dicht op woonhuizen. Geen goede plek. 

Men vreest ook dat het voor sommige buurtbewoners moeilijk of zelfs onmogelijk zal zijn hun huisvuil 
150 meter weg te moeten brengen. En hoe zit het met de pasjes? Veel vragen en nog weinig antwoorden. 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt ieder uit voor de aansluitende buurtborrel 
in de bar van SSR. Een genoeglijke afsluiting van deze constructieve avond.
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door Rineke Ramakers

Financieel jaarverslag 2013

Beste buurtbewoners,

Hierbij kan ik u het positieve financieel jaarverslag 2013 van Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. 
overhandigen. Het saldo bedraagt per 31 december 2013  € 1440,- positief. Er zijn wel wat veranderingen 
ten opzichte van 2012 te noemen.

Toelichting Balans
Ook in 2013 constateren we een stijgend saldo van de ING-rekening, dit is grotendeels aan de 
advertentieopbrengsten te danken. Aan de kostenkant blijft de reservering buurtfeest staan maar deze is 
een stuk minder dan voorgaande jaren. Er staan wel twee nieuwe reserveringen op de Balans waaronder 
€ 1200,00 voor het buurtinitiatief. Dit zal tijdens de buurtborrel op 22  juni 2014 vorm gaan krijgen. 
Ook staat er een reservering voor de website, waar op dit moment ook hard aan gewerkt wordt. Verder 
staat er bij de crediteuren de factuur van drukkerij Labor Vincit van de buurtkrant van december 2013 
die we in 2014 pas betaald hebben.

Toelichting Winst- en verliesrekening
Buurtkrant en advertentie inkomsten
In 2013 hebben we, zoals gebruikelijk, twee buurtkranten uitgegeven wat voor een kostenpost van 
€2800,- is. Van de advertentie opbrengsten kunnen we deze buurtkranten geheel  betalen.

We zien wel een verschuiving van de advertentie inkomsten dit wordt mede veroorzaakt dat een aantal 
ondernemers er of mee gestopt zijn of uit de wijk zijn gegaan en ook een aantal ondernemers die hun 
advertentie niet betalen. Maar er zijn ook nieuwe ondernemers die een advertentie plaatsen dit mede 
door de inzet van Richard van Dinter.

Buurtborrel 23 juni 2013
De jaarlijks terugkerende buurtborrel in juni is mede door onze sponsors “Netwerk Notarissen” en Peter 
de Ridder, de financiële bijdrage van Fonds WOZ en Fonds 1818 en de goede samenwerking en bijdrage 
van vereniging Het Plantsoen en studentenvereniging SSR wederom een zeer geslaagd feest geworden.

Buurtkunstenares Clara van den Bosch had met haar project “muzieknoot” weer veel buurtgenoten, jong 
en oud,  aan het werk gezet om zelf een vrolijke noot te maken. Dit leverde een heel leuk eindresultaat op.

De buurtborrel van 2013 heeft in totaal €2852,48 gekost. Van dit bedrag is alles betaald: de kramen 
en de door vele vrijwilligers gemaakte gerechten zoals de heerlijk gerookte zalmforel, de balletjes en 
salades. Ook de muzikale bijdrage van “Dingen en Co”, “De Cannonball Johnsons” en “Di Krenitse” was 
een leuke bijdrage aan het feest.

Speciale dank voor SSR voor hun enthousiaste inzet om van het kinderprogramma weer een succes te 
maken. De kinderen vonden het allemaal prachtig en vermaakten zich enorm. Veel buurtbewoners wisten 
de buurtborrel te vinden en dat leverde een heel gezellig samenzijn op wat ook zeker de doelstelling 
van dit evenement is. 

Met dank in het bijzonder aan vereniging Het Plantsoen voor de goede samenwerking en financiële 
bijdrage, SSR voor hun enthousiaste inzet en alle vrijwilligers die geholpen hebben in welke vorm dan 
ook om dit evenement weer tot een succes te maken. Ook de sponsors; BMS Netwerk Notarissen en 
Peter de Ridder, bedanken wij voor hun bijdrage aan de buurtborrel 2013.

De gemeentesubsidie was dit jaar € 1715,55 dat is zo’n € 600,- minder dan voorgaand jaar. Het bedrag 
van de subsidie is gebaseerd op het aantal inwoners van de wijk. Het sponsorsbedrag  is zo’n € 50,00,- 
lager dan vorig jaar.

De kosten voor de uitgave van de buurtkrant zijn dit jaar iets gestegen dit komt omdat de opmaak van 
de buurtkrant duurder is geworden. 

Inmiddels bestaat de buurtwebsite www.hethoogstewoerd.nl ook al weer meer dan vijf jaar en bevat 
veel actuele buurtinformatie. Er zijn nog wel wat verbeter punten en daar wordt nu hard aan gewerkt. 
We hebben daar een reservering voor gemaakt zodat we nu een extern iemand in te kunnen huren die 
dat voor ons gaat doen.

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 zijn in totaal 
€900,- dit is minder dan het jaar ervoor. 

De algemene kosten bestaan uit kosten van de verzekering ten behoeve van de stichting. Rente en kosten 
zijn de kosten voor het aanhouden van de rekeningen bij de ING Bank.

Vooruitblik 2014
Voor 2014 staan er weer twee buurtkranten gepland. We hopen dat de advertentie opbrengst dit 
jaar stabiel blijft zodat we onze buurtkrant vol informatie en weetjes weer in de zelfde 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 druk bezig met het organiseren ons jaarlijkse buurtfeest 
die op zondag 22 juni gehouden zal worden en thema ‘Zomerkriebels, natuur in de stad’ zal hebben. 
Tijdens het buurtfeest hebben we een extraatje, namelijk alle buurtbewoners, jong en oud, kunnen 
tijdens het buurtfeest ‘Zomerkriebels, natuur in de stad’ GRATIS een bijen- of vlinderkastje ophalen 
om zo de bijen en vlinders in onze wijk een handje te helpen te overleven. Dus kom gerust langs om 
een bijen- of vlinderkastje op te halen. we vragen u alleen u naam, adresgegevens en email op te geven.

Verder willen we SSR-kinderbuurtdag blijven ondersteunen. Ook willen we waar mogelijk een bijdrage 
leveren aan buurtinitiatieven. Dus heeft u een goed  idee voor een buurtinitiatief laat het ons dan weten, 
misschien kunnen wij dan wat voor u betekenen.

In januari 2015 staat er weer een algemene jaarvergadering op de agenda. Tevens zullen het jaarlijkse 
bestuursuitje ook in 2014 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 
ons als buurtbewoners. 

Kortom; veel goeds om te melden. We willen ons allemaal weer inzetten om van 2014 een succesvol 
Buurtcomitéjaar te maken waar we weer veel buurtnieuws mogen brengen en veel buurtinitiatieven 
hopen te mogen ondersteunen.
 
*De balans en winst- en verliesrekening zijn te vinden op onze website: www.hethoogstewoerd.nl
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door Peter Wieberneit door Rob Erdbrink

In memoriam: Adjo Vreeburg

Eind februari ontvingen wij het droeve bericht dat Adjo Vreeburg is overleden. Als echtgenoot van Ria 
Vreeburg was Adjo natuurlijk altijd wel zijdelings bij het Buurtcomité betrokken. Maar hij heeft ook 
actief veel voor de buurt gedaan.

Hij was de eerste, die samen met Jan van Maanen en Mariëtte Koopman het initiatief ontplooide om 
een buurtfeest te organiseren. Dat feest werd indertijd op de daarvoor afgesloten Hogewoerd gehouden 
met een o.a. luchtkussen en een treintje voor de jeugd. Inmiddels is dat uitgegroeid tot de jaarlijkse 
Buurtborrel en is het evenement verhuisd naar het Plantsoen. 

Verder heeft Adjo 10 jaar lang de rubriek: “De Hogewoerd e.o., een crimineel goed wijk om in te wonen”, 
verzorgd. In die rubriek stak hij op ludieke wijze de draak met de zaken die wat minder goed liepen in 
de wijk. Zijn karakteristieke persoonlijkheid zal gemist worden in de wijk en wij zullen trachten Ria en 
de kinderen waar mogelijk te steunen bij dit grote verlies.

Verslag buurtkaderoverleg op 17 april 2014

In april is er weer een buurtkaderoverleg geweest. Daarin participeren naast de wijkagenten, voor ons 
deel van de wijk Willem van Vliet, Rene Verdel vanuit de gemeente en de diverse vertegenwoordigers 
van de buurtcomités in de binnenstad. Er waren een aantal relevante mededelingen en punten over en 
voor onze wijk, hieronder vindt u een samenvatting. Het volledige verslag van het buurtkaderoverleg 
zal binnenkort op de website te vinden zijn.

Het Singelpark
Het project gaat door, men is nu bezig met de inpassing van eventueel 7 nieuwe bruggen. Algemene 
opmerking was dat het wellicht met een brug minder kan. Dit in verband met de wenselijkheid en 
noodzakelijkheid van nog meer bruggen in Leiden en (uiteraard) het budget.

De EL CID-week
Er komen behalve 3000 studenten van de universiteit nog 1000 studenten van het ROC bij in augustus. 
Het wordt dus wat drukker in Leiden. Tot nu toe zijn er echter goede afspraken gemaakt met betrekking 
tot de spreiding en decentralisatie van alle studenten om plaatselijk de eventuele overlast te beperken.

Hogewoerd
Een samenscholingsverbod in het Plantsoen is dit jaar niet van toepassing, er zal meer gecontroleerd 
worden in burger, onder andere ook op loslopende honden, fietsen etc.
De fontein is stuk, de apparatuur in de fontein is gedeeltelijk gesloopt.
De vuilcontainers op het Levendaal worden binnenkort geplaatst.
De vuilcontainers voor de vestiging van Digros (Dirk) gaan allemaal onder de grond op deze locatie.
Wij hebben opnieuw onze zorgen geuit over de ontwikkelingen met betrekking tot de toename van 
het busverkeer op de Hooigracht en St. Jorissteeg.
De ontwikkelingen rondom de parkeergarages Garenmarkt en Hoogvliet worden nauwlettend (ook 
door het buurtcomité van de Pieterswijk) in de gaten gehouden.
Rondom de vishandel Atlantic zijn de omstandigheden enigszins verbeterd, de wagens en de 
winkelruimte wordt echter nog steeds op de Kraaierstraat gespoeld.
Aan de grote hoeveelheid (sloop)fietsen op de Hogewoerd wordt gewerkt met datumstickers en 
verwijdering. Overlast kan gemeld worden bij het meldpunt openbare ruimte.
Het parkeren op de Hogewoerd wordt steeds moeilijker, het lijkt of de gemeente steeds meer (te 
veel?) vergunningen afgeeft voor de beschikbare parkeerplaatsen in de wijk.
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Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsmandoor Hans Heestermans

Column

“Een stevige bries blies over de grachten van 
de kleine universiteitsstad. Mannen in driedelig 
kostuum, voorzien van een korte snor onder 
hun bol- of strohoed, spoedden zich langs de 
straten. Het terras van Grand-café-restaurant In 
Den Vergulden Turk, in de Leidse Breestraat, was 
onbezet. Een luifel overspande de brede erker 
op de tweede verdieping. Nog een etage hoger 
leunde een dienster over de balustrade van het 
balkom, gekleed in een donkere jurk, met een wit 
schort omspannen, de taille enigszins ingeregen. 
Uit de pui stak een vlaggenmast. Een paar dagen 
later zou daar de vaderlandse driekleur wapperen. 
Dan vierden de Hollanders hun zogenaamde 
Koninginnedag, de verjaardag van hun jonge 
vorstin. In de lounge heerste een plechtige stilte, 
een etablissement van standing waardig. De 
kelners liepen op zachte zolen rond. Gerinkel van 
theegerei, een half gefluisterd woord was alles wat 
men hoorde.” (Martin van Amerongen beschrijft de 
ontmoeting van Freud met Mahler in Leiden.)

In Nederland steeg het aantal kinderen dat 
buiten het huwelijk werd geboren in de tweede 
helft van de 18de en de eerste helft van de 19de 
eeuw. Leiden had tot circa 1900 het hoogste cijfer 
van heel Nederland. Beide overgrootmoeders 
van Mary Bey, oftewel de Zangeres zonder 
Naam, waren ongehuwd toen ze een kind kregen: 
Catharina van der Beek, later vrouw van Willem 
Bey, kreeg een voorhuwelijks kind in 1829; Maria 
Tegelaar, later getrouwd met Jacob Brouwer, kreeg 
haar ‘onwettige’ kind in 1850.
Andere voorbeelden van ongehuwde moeders zijn 
Jannetje Lagas, later gehuwd met de schipper Pieter 
van der Klauw, zij kreeg zelfs drie voorkinderen: 
in 1864, 1866 en 1867. Goeie Mie kreeg drie 
liefdesbaby’s: in 1863, 1865 en 1867.
De Leidse hoogleraar Jacob Geel (1789-1862) 
schreef over sommige inwoners van zijn plaats: 
“Het vervloekte gemeene vee trouwt vóór 
hun achttiende jaar, vreet aardappelen, maakt 
teringachtige kinderen, komt aan de armenkas of 
gaat bedelen.”
Dirk Jaap Noordam constateerde dat de uitspraak 
over de huwelijksleeftijd onjuist is. Ook in Leiden 
trouwde men eerder als twintiger dan als tiener. 
Wel was het aantal kinderen dat men verwekte 

hoger dan het landelijk gemiddelde, hetgeen, 
volgens Noordam, vooral te danken of te wijten 
was aan de volksklassen. Zo kwam Goeie Mie (haar 
vader Clemens Swanenburg was sjouwer) uit een 
gezin van dertien. Ook onder de voorouders van 
de Zangeres zonder Naam waren de gezinnen 
kroostrijk, zoals bij de zeepziedersknecht en 
dekenspinner Willem Bey, met acht kinderen, en 
de fabrieksarbeider Jacobus Brouwer, met zeven. 
De elite daarentegen beperkte het kindertal: 
hoogleraar Hector Treub (twee), fabrikant B.F, 
Krantz (drie) en fabrikant C.H. Krantz (vier).

Frédéric Bastet beschrijft de macht van een 
(emeritus) hoogleraar in de jaren ’40 van de 
vorige eeuw. “Het  (Archeologisch) Instituut gaf 
ook een tijdschrift uit en de redactie daarvan 
werd gevoerd door emeritus professor Alexander 
(Byvanck) en diens 25 jaar jongere echtgenote, de 
freule. Hoewel zij geen ambt meer bekleedden, 
meenden zij aan dit tijdschrift en aan de jaren 
werkzaamheid ter plekke het gewoonterecht te 
ontlenen van permanente aanwezigheid in een 
van de toch al zo schaarse vertrekken. Toen dat 
echt niet langer meer kon, nam het echtpaar een 
kloek besluit: zij vestigden zich in het voorste 
gedeelte van de algemene bibliotheek… Natuurlijk 
een onhoudbare situatie. De voor de studenten 
bedoelde studieruimte werd hierdoor tot de helft 
gereduceerd. Bovendien ontving het echtpaar 
er zijn kennissen, ze kwebbelden en zaten te 
bekvechten over redactionele zaken dat het een 
aard had, stoofden er zelfs op een gasvlam een 
middagprak waarvan de lucht zich door het hele 
pand verspreidde.

De Bolwerkstraat en de Dwars Bolwerkstraat

Beide herinneren aan het bolwerk waar de 
Hogewoerdspoort op stond. De fundamenten van 
die poort liggen ter hoogte van Hogewoerd 102-
108, dus voor de deur van SSR. Het bolwerk lag 
daar omheen. 
Na de inname van 
A n t w e r p e n  d o o r 
d e  S p a n j a a r d e n 
in 1585 vluchtten 
veel  bewoners uit 
het tegenwoordige 
België naar Leiden, 
een enorme toevloed 
van  vo or namel i jk 
ambachtslieden waaronder ook o.a. leden van de 
familie Gysemans uit Mechelen en omstreken. 
Aan die vakmensen heeft Leiden veel te danken 
gehad  maar Leiden heeft in de 17e eeuw zo rond 
de vijftigduizend vluchtelingen moeten huisvesten 
op een bevolking, die mede door de pest en de 
honger tijdens het beleg, teruggelopen was naar 
vijftienduizend.  Dat maakte uitbreidingen van de 
stad noodzakelijk en het moet een enorme prestatie 
zijn geweest om iedereen onder te brengen. De 

derde en laatste uitleg 
was in 1659 waarbij 
de Hogewoerdspoort 

werd verplaatst naar 
de huidige Plantage 
net voorbij de huidige 
4e Binnenvestgracht 
met een binnen- en 
een buitenpoort.  Zie 
tekening.
Aan de Bolwerkstraten waren alti jd veel 
werkplaatsen gevestigd. Volgens bijgaande foto’s 
ging het transport met handkarren.
 Een groot bedrijf was later de bekende textielfabriek 
van Van Heukelom aan beide zijden van de Dwars 
Bolwerkstraat. Jan van Heukelom (II) (1730-

1806) bezat samen met zijn zoon ook Hogewoerd 
119, 121,123.125 en 127, die uitkwamen op de 
achterliggende straat, en Kraaierstraat 4-10 met 
nog het oude poortje. Een heel complex dus. Het 
hoge pand Dwars Bolwerkstraat 7 werd gebruikt 
als woldrogerij en wolschrobberij.
Later aan de Dwars Bolwerkstraat 8 de garage van 
Kwestro (foto) en daarna aan het eind van de 19e 
eeuw op de nummers 8 en 10, het schildersbedrijf 
van mijn grootvader Gijsman met woonhuis 
Hogewoerd 133. In die werkplaats zat later het 
bekende Reclamebureau Visser met kantoor 
Hogewoerd 131.

Aan de Dwars Bolwerkstraat 4-6 zat eerst nog de 
meubelfabriek van Simonis en daarna de fabriek 
waar nog de muurreclame aan de zijgevel aan 
herinnert. Garage Kwestroo verhuisde naar de 
andere kant van de Dwars Bolwerkstraat waar 
later de Garage Bonnet in kwam met de bekende 
JAWA motorfietsen en daarna nog tot voor kort 
het schildersbedrijf Zuid. 
De toen bekende band, de Shorts is begonnen 
aan de achterzijde van Hogewoerd 129, nu Dwars 
Bolwerkstraat 6 en in die tijd het café De Bliksem. 
Het is nu verbouwd tot kamers/appartementen en 
onlangs kwam er de complete inventaris van een 
wietplantage uit, zie foto. Zo zie je maar weer, een 
levendige straat.
Ook aan de Bolwerkstraat zat een garage met 
werkplaats en wel  Garage Oudshoorn, nu een groot 
bedrijf in Leiderdorp. Daarvoor zat er een café en 
nu zit daar Bert Kulk, de bekende bloemenzaak  
aan Levendaal 138. Ook  de textielfabriek van Van 
Wijk, waarvan op de foto met die antieke auto, 
nog de schoorsteenpijp zichtbaar is, grensde aan 
de Bolwerkstraat.
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door Selma Barnard

door Arjen Bergman

Cartoon door Maarten Wolterink

Het Singelpark

Er wordt in Leiden steeds doorgewerkt aan het Singelpark. Het is een project 
van de hele stad met veel enthousiaste deelnemers. Er wordt iedere zaterdag 
in de kweektuin gewerkt van 10-12 uur. Dit stuk grond naast het Station 
begint al mooi groen te worden. De geplante bomen, struiken en bloemen 
zullen te zijner tijd een plek krijgen in het ruim 6 kilometer lange Singelpark. 
Op 10 maart was er weer een bijeenkomst om ideeen te inventariseren voor 
de volgende aan te pakken stukken. Bij ons in de wijk zijn we bevoorrecht 
omdat ons “Plantsoen” al lang  klaar is. Maar in de aan onze wijk grenzende 
buurten moet nog veel werk verzet worden. Soms in combinatie met 
nieuwbouw of restauratie. 
Zo is het voor onze woonbootbewoners aan de Utrechtseveer nog best spannend hoe de geplande brug, 
die de (loop)verbinding tussen de Waardgracht en de Utrechtseveer zal zijn, zal uitpakken. 
Ook het parkeerterrein achter het Huis op de Waard in de Kaarsemakerssteeg moet mooier en groener en 
iets verderop wordt een gedeelte van de huizen afgebroken om plaats te maken voor nieuwe bebouwing 
(zonder asbest dit keer). Op de bijeenkomst werden de ideeën en bedenkingen in kleine werkgroepen 
besproken en opgeschreven. Het is een voortgaand proces met als uiteindelijk doel een prachtige rand 
groen om het centrum van de Stad. 
Als u meer wilt weten, of mee wilt doen, dan raad ik u aan de website te bekijken, daar is alle informatie 
te vinden en ook mogelijkheid tot contact. www.singelpark.nl

Zomerkriebels in het Plantsoen op 22 juni 2014

Op zondag 22 juni organiseert buurtcomité Hogewoerd en vereniging Het Plantsoen traditiegetrouw 
weer een gezellige buurtfeest in het Plantsoen. Tussen 15 en 18 uur zijn alle buurtbewoners welkom 
voor een hapje, drankje en tal van leuke activiteiten.

Vorig jaar had het feest een bijzonder muzikaal tintje. Dit jaar is er veel aandacht voor de natuur in de 
stad.

Kinderen en muziek
Voor de kinderen organiseert studentenvereniging SSR weer tal van kinderactiviteiten en uiteraard zal 
er ook weer een groot springkussen aanwezig zijn. Een feest is niet compleet zonder muziek. Dit jaar 
zullen de gezellige klanken van de Really Big Band het geheel omlijsten. 

Buurtkunstwerk 
Een aantal jaren geleden hebben we als buurtbewoners een groot kunstwerk gemaakt welke in de 
zomermaanden in de etalage van Henri Bloem op het Levendaal werd tentoongesteld. Dit jaar doen we 
het opnieuw met uiteraard  als thema ‘Natuur in de Stad’. Onder deskundige begeleiding kan iedereen 
zijn of haar creativiteit kwijt!

Natuur in de Stad begint bij jezelf!
Met de aanwezigheid van Plantage en Plantsoen in onze buurt hebben we al aardig wat natuurschoon, 
maar ook als je niet zoveel ruimte hebt zijn er mogelijkheden. Om hierbij te helpen deelt buurtcomité 
Hogewoerd e.o. aan buurtbewoners een vlinderkastje of bijenkastje uit. Deze zijn gratis af te halen 
tijdens het buurtfeest  met achterlating van adresgegevens. Er is per wooneenheid één item beschikbaar.

Ook dit jaar hopen we dat er heel veel buurtbewoners aanwezig zijn. 
Dus komt allen!

1514



door Timo Korstenbroek

foto’s: Toon van der Poel, Leiden Nieuws, Omroep West

SSR in de wijk

Beste buurtbewoners,

Wanneer ik nu, op het moment van schrijven, uit het raam van onze bestuurskamer tracht te turen, zie 
ik enkel dikke regendruppels van het venster af glijden. Gelukkig is dit grauwe herfstbeeld de laatste 
tijd niet vaak zichtbaar geweest. De zomer komt er immers aan! Een tijd van rust en ontspanning. Twee 
dingen die onze leden vast wel goed kunnen gebruiken na afgelopen studiejaar. 

Er is dan ook een hoop gebeurd op SSR. In februari stonden onze deuren open voor heel studerend 
Nederland (en in het bijzonder natuurlijk Leiden) tijdens de jaarlijkse IK-week. Het was een ongekend 
succes. Nooit eerder bezochten zo veel mensen in één week onze sociëteit. Wellicht heeft u de rijen 
voor de deur waargenomen of ’s avonds laat een wirwar van fietsen op de stoep aangetroffen. Naar ik 
mag hopen, heeft u echter geen last van ons gehad. Voor ons was het een fantastische week, waarin we 
doormiddel van een stand-upcomedy-act, een optreden van zanger Douwe Bob, een buikdanseres en 
een Valentijnsfeest SSR van haar beste kant hebben laten zien.

Hoewel de IK-week voor heel SSR fantastisch was, zagen de gezichtjes van mij en mijn bestuursgenoten 
er aan het einde van deze drukke week grauw en vermoeid uit. Gelukkig konden we een week later al het 
vliegtuig instappen op weg naar Lissabon voor een welverdiende vakantie. Het was voor ons allemaal 
een ideale week om lekker bij te komen van een jaar drukte en weinig slaap en om te genieten van de 
sfeer en het mooie weer in de Portugese hoofdstad. 

Na deze week vakantie begonnen we weer vol goede moed aan onze bestuurstaken. Sinds onze vakantie 
zijn er dan ook nog ontzettend veel leuke activiteiten langsgekomen. Zo hebben we in een prachtige 
zaal in Rotterdam een meeslepend gala gevierd, waren de ouders 
van onze leden laatst over de vloer tijdens de ouderdag en zijn we 
langs geweest bij twee Topaz verzorgingstehuizen om samen met 
de bewoners aldaar een geweldige dag te beleven. 

Ook binnen de buurt lijkt alles soepel te verlopen. Wel merken we 
op dat er steeds vaker problemen ontstaan met het wegzetten van 
de fietsen. Door het gegroeide ledenaantal zijn er bij ons immers 
steeds vaker drukke avonden. We instrueren onze leden daarom 
dagelijks om hun fietsen op de juiste plekken te zetten. Hoewel 
onze leden zich hier over het algemeen goed aan houden, dienen 
wij nog steeds vaak te controleren en fietsen te verplaatsen. Het 
is daarbij echter ergerlijk dat er zo veel fietsen soms al maanden 
ongebruikt in de rekken staan. Het buurtcomité hoopt dit laatste 
probleem echter zo snel mogelijk opgelost te hebben.

In augustus is het immers weer tijd voor de EL CID-week. Tijdens 
deze week zal het weer chaotisch druk zijn rondom ons pand. Er 
kan dan natuurlijk maar beter voldoende ruimte zijn om zo veel 
mogelijk fietsen te stallen. Hopelijk wordt de EL CID voor ons dan 
weer net zo’n succes als vorig jaar zonder dat u last van ons heeft. 
Mocht u onverhoopt toch overlast of hinder van ons ondervonden 
hebben, of wilt u ons ergens anders over spreken, dan kunt u ons 
bellen op 071-5120900 of mailen naar praeses@ssr-leiden.nl.

Grote brand snackbar Risa

Op dinsdag 11 maart werd de buurt opgeschrikt door een grote brand. Al snel bleek dat het onze eigen 
geliefde buurtsnackbar Risa betrof. Met groot materieel rukte de Leidse brandweer uit. Later werd de 
brand zelfs opgeschaald naar ‘grote brand’, omdat het vuur moeilijk te bedwingen was. Direct werd er 
vol ingezet voor het behoud van omliggende panden. Het vuur zat al snel tussen het plafond waarna er 
met grof geweld een einde gemaakt moest worden aan de brand. De brandweer moest zelfs de boeidelen 
verwijderen en boven de vloer slopen om bij het vuur te kunnen komen. De brand sloeg nog wel over 
naar de bovengelegen verdieping.

Ook korpsen uit omliggende gemeenten werden ingezet. Het 
Levendaal en de Hogewoerd werden volledig afgesloten. Zelfs 
burgemeester Lenferink kwam polshoogte nemen. De schade is 
aanzienlijk maar de brandweer heeft omliggende panden kunnen 
sparen. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. 

De afgelopen week zat er een briefje op de ruit waarop de buurt wordt 
bedankt voor alle steunbetuigingen. Risa bestaat in 2015 precies 50 
jaar en het is de bedoeling dat Risa dan weer uit de as herrezen is zodat 
dit jublieum groots gevierd kan worden. We wensen de eigena(a)r(en) 
alle sterkte bij de wederopbouw en hopen snel weer die geweldige 
Risaburger te kunnen bestellen (met bacon en kaas)!

door Guido Priemus
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Meer asfalt

Jarenlang is in onze wijk gemijmerd over een 
terugkeer van de vroeger zo prachtige fontein 
in het Plantsoen. Na langdurig centen tellen en 
heen en weer praten, kwam het er dan op 27 juni 
2012 eindelijk van: een gloednieuwe fontein werd 
geopend. Het toch al lommerrijke stadspark was 
daarmee een sieraad rijker.

En daarin zit hem nou juist ook de kneep als 
we de staat van de fontein twee jaar na de 
feestelijke opening bezien: sieraden hebben 
aantrekkingskracht. Anno 2014 weet iedereen dat 
je een gouden collier of horloge niet onbeheerd 
moet laten slingeren, want dat is vragen om 
problemen. Dit fenomeen was ook te voorzien bij 
het ontwerp van de fontein met de daar omheen 
voorziene plantenstrook: zo’n parel midden in de 
stad trekt mensen. En velen van hen zien andere 
opties dan louter op gepaste afstand kijken of 
luisteren naar het kletterende water.

Gemeente, vereniging Het Plantsoen en de bouwer 
besloten in samenspraak dat de nieuwe fontein 
omzoomd moest worden door lage planten. Deze 
moesten de wat kil ogende tegels van de waterbak 
binnen een paar jaar aan het zicht onttrekken.

Je vraagt je af of die plannenmakers nog met 
hun hoofd in het opleveringsjaar 1842 van het 
Plantsoen leven. Natuurlijk was te voorzien dat 

door Roy Klopper
Column

parkbezoekers op warme dagen het plan opvatten 
om de verhitte voetjes vanaf de vijverrand in 
het water te laten bungelen. Of dat ouders hun 
nieuwsgierige kinderen graag even op de rand 
willen zetten. En dat pubers hun hand niet 
omdraaien voor een verfrissende duik, kan 
evenmin een grote verrassing zijn.

De laatste twee zomers was de gemeentelijke 
plantsoendienst meermalen verwoed in de weer 
om de schade aan de platgelopen plantjes in 
de aardestrook rond de fontein te herstellen. 
Telkenmale werd nieuwe, dure aanplant in de 
grond gestopt. Ooit is zelfs een hekwerk langs de 
vijver gezet dat potentiële pootjebaders moest 
weerhouden van een gang richting water. Het 
afschrikwekkende gaas was liefst 10 centimeter 
hoog.

Terwijl de lente het Plantsoen inmiddels volop in 
bloei heeft gezet, biedt de beoogde groenstrook 
langs de fontein een troosteloze aanblik. En dan 
moet de zomer nog beginnen. Advies aan de 
gemeente: verspil geen gemeenschapsgeld met het 
opnieuw planten van groen dat binnen een week 
weer is vertrapt. Laat een goede stratenmaker 
opdraven en draag hen op om met baksteentjes 
een leuk mozaïekje te leggen rondom de vijver. 
Accepteer dat we in 2014 leven. Tijden van meer 
asfalt.
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door Peter Wieberneit

Hogewoerdse schaatster op de Olympische Spelen

Of de auto met het blauwe dak met de schaatser erop van mij was? En 
of ik nu ook naar de Olympische Spelen mocht? 

Ik ben inderdaad die schaatser en ik had me de week daarvoor geplaatst 
voor de Spelen. Hierna werd mij gevraagd of ik eens een stukje wilde 
schrijven voor de Hoogste Woerd. Dus bij deze! 

Ik zal mijzelf even voorstellen: ik ben Laurine van Riessen, 26 jaar, 
woon op de Hogewoerd en ben dus schaatsster. Ik schaats momenteel 
bij Activia, een damesploeg onder leiding van Jac Orie en ik rijd vooral 
de sprintafstanden: de 500 en 1000 meter. 

Eind december vorig jaar reden wij in Heerenveen het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. 
Zenuwslopend, maar ook een heel mooi toernooi. Ik plaatste me uiteindelijk voor de 500m en kon dus 
mijn koffers gaan pakken voor de reis naar Sochi. Dit waren alweer mijn tweede Olympische Spelen, 4 
jaar geleden was ik er ook bij in Vancouver. 

In Sochi aangekomen was alles weer zeer indrukwekkend. De Spelen is veruit de meest grote en mooiste 
wedstrijd die je als schaatser kunt rijden. Met het hele Nederlandse Team woonden wij tijdelijk in het 
Olympisch Dorp, op 5 minuten fietsen van de schaatsbaan. Ideale trainings- en wedstrijdomstandigheden 
dus. Na een mooie openingsceremonie begon het schaatstoernooi met de langste afstanden. Op de 
vierde dag, 11 feburari, was ik aan de beurt voor de 500m. De voorbereidingen waren goed, dus ik was 
er klaar voor. 

Helaas verprutste ik al bij de eerste race mijn start en reed daardoor meteen te langzaam om nog mee 
te kunnen doen voor het klassement. Enorm balen, maar dat is topsport en zeker sprinten. Alles moet 
kloppen en als dat niet lukt, schaats je niet hard genoeg. Maar dat is uiteindelijk precies waarom het 
schaatsen zo mooi is en waarom iedereen er zo hard voor werkt. Om die perfectie op het ijs te krijgen 
en juist op zo’n moment de race van je leven te rijden. Mij lukte het niet, maar mijn ploeggenoten 
uit het mannenteam BrandLoyalty wel. Zo zag ik een dag later Stefan Groothuis eindelijk zijn droom 
waarmaken door het goud te pakken op de 1000 meter. Een van de mooiste momenten van de Spelen! 

Ook ploeggenootjes Jan Smeekens en Ronald Mulder waren op de 500 meter goed voor zilver en brons. 
Ik heb erg gebaald van mijn eigen races maar was wel trots op de prestaties van mijn ploeggenoten! 

Verder heb ik nog een mooie tijd gehad in Sochi, 
zo heb ik veel andere sporten kunnen bekijken en 
ook zelf nog goed kunnen trainen voor de rest van 
het seizoen. 

Na de thuiskomst heb ik mijn seizoen gelukkig nog 
goed kunnen afsluiten bij de world cups. Inmiddels 
zit mijn vakantie er alweer op en beginnen we weer 
met trainen voor het aankomend seizoen. 

Op naar de volgende Olympische Spelen in 
Pyeongchang, Zuid Korea over 4 jaar!

door Laurine van Riessen

Dat is schrikken! 
Op weg naar je gebruikelijke beslommeringen die ochtend op 13 maart 
ontdek je witte cirkels op parkeerplaatsen, diepe gaten, straatstenen 
langs de kant en hopen zand. Bovenmaatse mol? horrorfilm? De laafjes 
uit de Efteling zijn verhuisd? Want verder is er niemand te bekennen.

Dan maar eens op onderzoek uit. Even om de hoek is er bedrijvigheid 
van jewelste, De hele 4e Binnenvestgracht wordt blijkbaar voorzien van 
nieuwe lantaarnpalen van het type Leids model. Dikker en zwaarder. 
En wel twee keer zoveel als dat er al staan van het model Efteling (blijkt 
later). Dat vraagt om uitleg. 

De opzichter opgezocht, die is bezig aan het eind van de 4e met een 
hoop werklui om zich heen, gaten aan het graven en vullen met de 
Leidse paal. Voorlopig dan, want de stroom komt later. Tijdens onze 
gezellige wandeling terug naar het begin van de 4e Binnenvestgracht, m.n. rondom het Tevelinghofje 
blijkt er goed te zijn nagedacht over deze actie uit 2008. Er is een heus “lichtplan” opgesteld, m.a.w. 
er zullen geen donkere gaten meer zijn als deze operatie is uitgevoerd. Allen de lantaarnpalen rondom 
het Tevelingenhofje stuiten op bezwaar, inmiddels van een aantal omwonenden en bewoners van het 
hofje zelf.

Blijkbaar is de dienst planning uit de periode voor de financiële crisis zich niet bewust geweest dat het 
rondom het Tevelinghofje toch om een beschermd stadsmonument gaat uit de 17e eeuw en dat je daar 
niet zo maar een paar lantaarnpalen kan plaatsen op redelijk ongebruikelijke plekken. Het historische 
karakter wordt door dergelijk planmatige bureauwerk ernstig verstoord. Vooral als er ook nog een aantal 
parkeerplaatsen, een vinding van deze en de 20e eeuw daardoor verloren dreigen te gaan. 

Na overleg en de aankomst van een verantwoordelijke 
gemeenteambtenaar wordt besloten dat de reeds geplaatste 
palen worden verwijderd, als het meezit binnen een week. 
En dat de voorgestelde wandarmaturen moeten worden 
ingepast in de planning, waar wel een aantal weken of langer 
overheen kan gaan. Een lantaarnpaal staat zo verkeerd nog 
niet, die wordt t.z.t. vervangen door een Leidse paal.

Voorlopig opgelost dus, en ja hoor proficiat, de reeds 
geplante palen gaan de volgende dagen al uit de grond, de 
gaten worden gedicht en het wegdek wordt hersteld. En een 
paar dagen later worden de benodigde leidingen de grond 
in gesleufd. 

Het blijkt dat je met goede argumenten en in gezamenlijk 
overleg wel degelijk tot oplossingen kan komen met de 
gemeente Leiden, zelfs op het laatste nippertje. Punt 
blijft dat er nog wel wat aan de communicatie gedaan kan 
worden, voorafgaand. Het wachten is nu overigens nog op 
de wandarmaturen.

Leidse lantaarnpalen
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BLOEM WATERSPORT

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

Hoofddealer: EVINRUDE
Rayondealer: INTERNATIONAL
 JACHTLAKKEN

inruil  – reparatie  – financiering
winterservice  en  -stalling

door Peter Wieberneit

Willem en Gerrit Groenewegen op hun schip “Willem” 
op de Trekvliet bij de schepenloods van Rijkswaterstaat

Groenewegen-Wilhelminabrug
Groenewegen net door de Wilhelminabrug bij Leiden.

Groenewegen Kraanschip 2

Groenewegen Transport op de Gerrit
Klaarmaken voor transport bij de HCG

Groenewegen klaar op de Gerrit voor 
vertrek bij de HCG in de Trekvliet

Groenewegen kraanschip 1

Buurtfeuilleton

Wat schuilt er achter het groene overslag, kantoor- en 
kraanscheepje op de Nieuwe Rijn, nog net op de grens 
van onze wijk de Hoogste Woerd?

Insiders in de wijk weten dat Groenewegen 
Transport Leiden hier de grote papierrollen uit 
de beurtvaart oversloeg van vrachtschepen op 
vrachtwagens om vervolgens het Leidsch Dagblad 
aan de Witte Singel en de Leidse Courant aan het 
Steenschuur van vers krantenpapier te voorzien.
Wist u overigens dat de Leydse Courant voor het 
eerst verscheen in 1688 en daarmee een van de 
eerste kranten ter wereld was?

Met vrachtauto’s, omdat de Trekvliet langs de Rijn 
en Schiekade in 1972 werd gedempt omwille van 
een autoweg. De Trekvliet werd in 1638 gegraven 
tussen de Vliet en de Witte Poort aan de Haagweg 
om de grote scheepvaart om de binnenstad van  
Leiden heen te leiden. Groenewegen Transport 
maakte er dankbaar gebruik van om de drukkerijen 
per schuit dagelijks te voorzien van het benodigde 
papier.

Dat werd overigens ook per binnenvaartschip 
door Groenewegen aangevoerd uit een grote 
papierfabriek uit Velzen.

Terug naar het begin, 1852.
Lambertus Groenewegen is begonnen met de 
beurtvaart vanuit Leiden naar Utrecht in 1852 en 
ermee gestopt in 1918.

Tot in 1959 de broers Groenewegen het bedrijf 
weer overnamen met vijf schepen en vanaf 1963 
ook met meerdere vrachtwagens. 

Groenewegen Transporten Leiden

Het vervoer over de weg door middel van 
vrachtwagens werd belangrijker evenals de 
bekende NZH bussen uit dezelfde periode. Allen 
reden op diesel. Dat betekende tevens het einde 
van de trams in Leiden.

Willem en Gerrit Groenewegen bleven wel speciaal 
vervoer over water uitvoeren door heel Nederland. 
Meel (uit de Meelfabriek)silo’s, brugdekken, 
kranen, staalconstructies e.d., onder ander van de 
HCG (Holland Constructie Groep) aan de Trekvliet 
nabij de Herenstraat.

Ze lieten voor al dit transport speciale schepen 
bouwen: dekschuiten voor de “beurt” en 
binnenvaartschepen voor het grote werk. 
Wist u dat dekschuiten in het algemeen 
mannennamen hebben en binnenvaartschepen 
veelal vrouwennamen. Zoek de verschillen.

Wie had dat gedacht achter het kraanscheepje in 
de Nieuwe Rijn, dat zelfs tijdelijk gebruikt werd 
als podium voor auto’s ergens in de jaren 80. Van 
de beurtvaart in 1852 tot speciaal transport over 
water door heel Nederland, dit was het laatste 
stukje tastbaar Groenewegen Transport in Leiden. 

Alhoewel... Regelmatig verschijnt een van 
Groenewegen’s voormalige transportschepen in de 
Leidse Zijlsingel, vlakbij de Meelfabriek. De Anna 
Maria, inmiddels verbouwd tot passagierschip.

Het is duidelijk dat het kraanschip van Groenewegen 
Transport Leiden in de Oude Rijn, de Beurtvaart, 
de trekschuiten, de Trekvliet en nog veel meer 
erfgoed tot Leidens erfgoed behoren en bewaard 
moeten blijven.

Dit artikel is tot stand gekomen met dank aan de 
heer Groenewegen.
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Nieuwe bedrijven in de wijk

In 2001 opende Achayla Nipshagen Kaa’s aan de Nieuwe Rijn. Het idee was om mooie kleding en schoenen 
te verkopen in een prettige omgeving, met ruimte om even te genieten van een kopje thee of koffie, en 
waar tijd en aandacht voor de klant centraal staat. Met die combinatie groeide Kaa’s in dertien jaar uit 
tot een begrip aan de Nieuwe Rijn. 

Eind 2013 was Kaa’s was toe aan een opknapbeurt. Toen het authentieke pand op Hogewoerd 33 te 
huur kwam, in dit straatje met veel leuke winkels,  besloot Achayla te verhuizen. Door onvermoeibare 
vakmensen, en met hulp van vrienden én klanten is een maand heel hard gewerkt. En het resultaat 
is prachtig geworden. Met veel plezier en gepaste trots maakt het vertrouwde Kaa’s een frisse start in 
een nieuw jasje.
 
Dames kunnen terecht voor de collectie van Filippa K, Day, Just in Case, Hoss Intropia,YXN & By Ti 
Mo. Voor heren is er een kleine collectie van Filippa K & Kenzo. Ook voor schoenen van het chique Chie 
Mihara en het stoere Moma, sieraden van Les Nereides, en tassen van Old School & Royal Republiq 
kun je bij Kaa’s terecht.
 
Sinds eind 2012 geeft Achayla, samen met anderen, in de winkel ook yoga-lessen. Door een slimme 
inrichting is in het nieuwe Kaa’s een nog fijnere plek voor de Shiva Shala yoga-studio. Maandagavond 
is er een beginners les en dinsdagmorgen en woensdagavond een les voor gevorderden.
 
Voor meer informatie kijk op de website: www.kaa-s.nl of op de facebook pagina’s van Kaa’s & Shiva Shala.
 
Tot Kaa’s!

Kaa’s
Hogewoerd 33
2311 HE Leiden
071 513 0506
kaasleiden@gmail.com

Dinsdag tot & met zaterdag   11:00 – 18:00u
Laatste zondag van de maand 12:00 – 17:00u

Op Levendaal 100A zijn wij neergestreken met onze nieuwe winkel. Onze naam is VINTAGE FURNITURE.
Wij verkopen onder andere: vintage meubels, interieur accessoires, servies van PiP Studio, badlinnen, 
bedlinnen, cadeaus, kussens, interieurverf, spreien en quilts, en nog veel meer!
 
Een beetje historie:
Wij zijn begonnen op de Nieuwe Rijn 102 met onze Bed & Breakfast Residence 102 op 1 april 2011.Om 
onze kamers een bijzondere uitstraling te geven ben ik op zoek gegaan naar bijzondere meubels. Dit 
waren vooral oude meubels. Door deze op te knappen gaf ik ze een ander uiterlijk en waren ze perfect voor
onze kamers. Dit opknappen deed ik voornamelijk met een hele bijzondere verf: Chalk Paint van Annie 
Sloan.
 
Dit is een zeer matte krijtverf die bijna overal op hecht en dat zonder schuren of gronden. Dat hoeft 
allemaal niet en dat sprak mij natuurlijk erg aan. Toen uiteindelijk alle kamers klaar waren was ik zo gek 
op deze verf dat ik het ben gaan verkopen en er workshops in geef. Dat in eerste instantie vanuit ons 
pand aan de nieuwe Rijn. Dat werd al snel te klein en we zijn op zoek gegaan naar een nieuw pand. Een 
pand dat vooral groter moest zijn, parkeerruimte in de buurt had en een mooie uitstraling moest hebben.
 
Na een flinke zoektocht kwamen we uit op het Levendaal op nummer 100A. Het zag er perfect uit, was 
ruim, en voldoende parkeergelegenheid. Al snel hadden we het huurcontract getekend en zijn we aan 
de slag gegaan. In het pand hebben we een atelier, workshopruimte en winkel gecreeerd. Inmiddels zijn 
we een aantal maanden open en voelen ons hier helemaal thuis. Vanaf hier nodigen we iedereen uit om 
eens te komen neuzen bij ons in de winkel.
 
We geven regelmatig workshops in het werken met 
deze bijzondere verf en demonstraties in de winkel.
Bekijk ook eens onze website:
www.vintage-furniture.NU
 

Vintage Furniture
Levendaal 100A

Leiden
071 - 5126922

Wij zijn open op woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag 

van 10.00 - 17.00 uur

Buiten deze openingstijden 
kunt u in onze webshops 7 
dagen per week bestellen. 

Vandaag bestellen is volgende dag geleverd!

Kaa’s Vintage Furniture
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STEEDS MEER OUDER WORDENDE OUDERS GAAN “SAMENWONEN” MET HUN KIND! WAAR 
MOET JE AAN DENKEN?

Steeds meer kinderen en ouder wordende ouders gaan bij elkaar wonen. Dit is in lijn met het 
regeringsbeleid waarin ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Er zijn verschillende zaken 
waaraan ouders en kinderen moeten denken als ze kiezen voor een gezamenlijke woonoplossing.

Uit de praktijk
Ouders en kinderen komen naar de notaris voor advies over het met elkaar samenwonen. Er 
komt namelijk veel kijken bij het samenwonen van ouders en kinderen. Dat ondervond ook 
een man die samen met zijn vrouw besloot zijn moeder in zijn huis te laten wonen. Hij creëerde 
twee voordeuren in het huis en deed een interne verbouwing. Omdat moeder en zoon graag zo 
zelfstandig mogelijk wonen, vragen ze bij de gemeente een extra huisnummer aan. Ze krijgen 
bij de gemeente nul op het rekest. Het huis moest van de gemeente eerst bij de notaris worden 
gesplitst, met alle kosten van dien. Juridisch gezien is er geen reden om het huis te splitsen. Op het 
moment dat je daar wel toe over gaat, zal er door de gemeente bovendien voor beide adressen 
ozb, rioolheffing, afvalstoffenheffing en dergelijke in rekening gebracht worden!

Erfenis regelen
Als een van de kinderen bij pa en/of ma intrekt, wat gebeurt er dan als die ouder overlijdt? Gaat het 
om een huurhuis, vergeet dan niet om aan de verhuurder te vragen of het kind als medehuurder 
op het huurcontract kan worden bijgeschreven. Anders moet het kind na overlijden aantonen dat 
er sprake was van een ‘gemeenschappelijke huishouding’ om in het huis te kunnen blijven wonen. 
Als het om een koophuis gaat, dan kan via een testament worden geregeld dat het inwonende 
kind in het huis mag blijven wonen. 

Levenstestament
Als de ouder door een ziekte of plotselinge aandoening eigen financiële en andere zaken niet meer 
kan regelen, dan is het heel handig als er een vertegenwoordiger via de notaris is aangewezen. 
Dat kan in een levenstestament of een algemene volmacht. Als er geen vertegenwoordiger is 
aangewezen, moet in zo’n situatie de rechter worden gevraagd een bewindvoerder te benoemen. 
Dat kost de nodige tijd. Bovendien mag een zelf aangewezen vertegenwoordiger meer dan 
een bewindvoerder, afhankelijk van wat u in uw levenstestament of algemene volmacht heeft 
vastgelegd.

Samenwooncontract
Voor inwonende ouders en kinderen heeft Netwerk Notarissen een samenwooncontract 
ontwikkeld. In dit samenwooncontract worden duidelijke afspraken over de kostenverdeling 
gemaakt tussen de ouders en het kind. Verder wordt afgesproken op welke juridische basis de 
inwoning is gestoeld. Dit is van belang als de ouders toch naar het verpleeghuis moeten vertrekken 
of overlijden. 

Meer weten? Neem contact op met ons kantoor of kijk op onze website.

BMS Netwerk Notarissen
Plantsoen 25
2311 KG  Leiden

telefoon (071) 516 29 30
e-mail info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

Advertentie



Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

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

Behandeling volgens afspraak

door Selma Barnard

Het duurt altijd een paar maanden, voordat ik 
jullie verder kan vertellen over onze poezen. Jullie 
weten vast nog wel dat Welles en Nietes vorige keer 
een klein poesje, dat geen huis meer had, gered 
hebben. Hoe ging dat verder met het kleine rode 
pluizenbolletje?
Nou, het poesje woont nog steeds bij Welles 
en Nietes in huis en het is een flink stuk groter 
geworden. De baasjes hebben overal nagevraagd 
of iemand een poes kwijt was, maar ze hebben 
niemand gevonden. Nu is ‘Ja..maar’ al een hele 
poes geworden. Nietes en Welles moeten er af en 
toe van zuchten, want het geeft een hoop drukte 
voor deze twee bedaarde vrienden. Je weet dat ze 
altijd graag lekker slapen bij de verwarming in het 
raamkozijn. Welles houdt natuurlijk nog meer van 
slapen dan Nietes, maar toch. 
Ja..maar slaapt ook wel eens, want hij is toch nog 
een beetje klein, maar als hij wakker is dan heb je de 
poppen aan het dansen. Hij wil de hele tijd spelen 
en hangt met veel plezier aan de staart van Welles 
of die van Nietes. Of hij draait rondjes achter zijn 
eigen staart. Daar wordt Welles dan een beetje 
duizelig van. 
Om heel eerlijk te zijn vinden Welles en Nietes de 
nieuwe huisgenoot knap vermoeiend. Ze worden 
een beetje ouder en misschien ook wel een beetje 
suffig. Maar ze moeten ook wel vaak om Ja..maar  
lachen als hij gekke streken uithaalt, zoals laatst 
toen hij in de gordijnen hing en niet meer naar 
beneden durfde. 
Maar goed, vandaag is het weer eens heel rustig 
in de kamer van het grote huis aan het Plantsoen. 
Welles ligt lekker te slapen in de vensterbank en 
Nietes slaapt ook op de bank, die snurkt zelfs. 
Waar is Ja..maar? Hij is niet in de kamer. Hij is zelfs 
nergens te bekennen. 
Als je denkt dat Welles en Nietes extra lekker van 
de rust genieten, dan klopt dat niet. Ze zijn al zo 
gewend aan de kleine druktemaker. Nietes doet 
een oog open en kijkt daar mee rond, hij ziet Ja..
maar niet. Hij doet zijn andere oog ook open en 
kijkt nog een keer rond. Hij springt op en rekt zich 
heel lang uit en sluipt dan naar Welles en pakt hem 
pardoes bij zijn staart. Welles schrikt wakker en 
roept gelijk: “Ja..maar, als je dat nog een keer doet 
dan…” Dan ziet hij dat het Ja..maar helemaal niet 
is maar gewoon Nietes. “Gefopt”, lacht Nietes. “Ja..

Poezen met muizenissen

maar is er helemaal niet.”
Daar wordt Welles in één klap helemaal wakker 
van. “Oh nee?”, vraagt hij, waar is hij dan?” En zijn 
stem klinkt een beetje ongerust. 
Nietes zegt dat hij dat juist niet weet. Nu worden 
beide poezen ongerust. Want hoewel ze af en toe 
hopen dat Ja..maar in de gordijnen klimt en dan 
een tijdje daar boven blijft zitten, zijn ze al zo 
gewend aan de fratsen van de kleine kat, dat ze niet 
zouden willen dat hij er niet meer was. 
“We moeten gaan zoeken”, stelt Nietes voor. “Zou 
hij naar buiten zijn gegaan, dat hij uit de voordeur 
geglipt is?” Daar wordt Welles helemaal ongerust 
van. Stel je voor zo’n jonge poes, die de weg nog 
helemaal niet weet en die vast niet op de auto’s 
en fietsen let. Vreselijk eng hoor, Welles en Nietes 
springen tegelijk in de vensterbank om naar buiten 
te kijken. Daar is niets te zien. Er loopt een andere 
kat rond. Maar die is zo rustig naar het gras aan 
het kijken, dat hij vast niet net een kleine poes 
heeft gezien. 
“Laten we eerst maar eens binnen kijken,” vindt 
Welles, misschien hangt hij wel in de gordijnen in 
de slaapkamer en kan hij weer niet naar beneden. 
Achter elkaar lopen ze de kamer uit, eerst de keuken 
maar eens, wie weet zit hij bij de etensbakjes. Maar 
in de keuken is het stil en leeg. Geen Ja..maar. 
Dus dan verder de trap op naar boven. Ze lopen 
alle kamers door en kijken vooral naar boven of er 
iets in de gordijnen hangt, maar nee. Er is niets te 
bekennen en ze horen helemaal geen geluid. 
De ene keer staat Nietes stil en dan tilt hij een 
pootje op en zegt dan “Ssst, ik hoor iets”. Dan staan 
ze allebei stil en luisteren heel goed. Maar nee, het 
is telkens een ander geluid. Soms een brommer die 
buiten rijdt en de volgende keer is het een auto.
Welles kijkt Nietes aan. “Zou hij helemaal weg zijn? 
Ik hoor helemaal niets, we moeten verder naar 
boven”. De poezen sluipen verder het huis door. 
Nog een trap op naar de zolder. Daar zijn zoveel 
hoekjes waar je je verbergen kunt. Er staan ook 
zoveel oude spullen. 
Welles zegt: “als jij nou linksom rondloopt, dan 
loop ik rechtsom, dan komen we hem vast wel 
tegen. 
Zo gezegd, zo gedaan. Al snel kwamen ze elkaar 
weer tegen, maar geen spoor van de kleine poes. 
“Tja, dan zullen we toch buiten moeten gaan 

zoeken. Snap jij dat nou, dat hij weg is. Hij heeft 
het toch hartstikke fijn bij ons?” zegt Nietes.
Welles begrijpt er ook niets van en de beide katten 
hobbelen zachtjes de trappen af en gaan naar de 
voordeur. Toen ze langs de kast onder de trap 
liepen stopte Nietes ineens, en tilde zijn pootje op. 
“Ik hoor iets”, zei hij. Hij hield zijn kopje vlak bij 
de deur. Ja daar binnen was een soort geritsel te 
horen en ook een zacht klaaglijk stemmetje. Welles 
luisterde ook. Ja daar binnen was iets, dat was wel 
duidelijk. Alleen, de deur zat dicht en de baasjes 
waren niet thuis. Nietes bonkte op de deur. “Ja..
maar”, riep hij en nog eens: “Ja..maar” Heel in de 
verte antwoordde een benauwd stemmetje. “Hier 
ben ik, doe de deur open, ik wil eruit!” 
“Dat gaat niet”,  antwoordde Welles, we moeten 
wachten tot de baasjes thuiskomen. Is het erg 
donker daar?” “Ja” riep Ja..maar, “maar ik kan goed 
zien hoor, ik ben al een grote poes. Maar ik begin 
honger te krijgen”. 
Er zat niets anders op dan te wachten tot de baasjes 
thuiskwamen. 
Welles en Nietes bleven bij de deur van de 
kelderkast zitten. Ze probeerden zoveel mogelijk 
met Ja..maar te praten, zodat hij niet erg bang zou 
worden. Het duurde best wel lang voordat ze een 
sleutel in de voordeur hoorden. 
“Nog even”, riep Nietes gelijk, “je mag er nu zo uit 
hoor, ik hoor de sleutel in het slot. 
“Hoera, eindelijk”,  hoorden ze achter de deur. Het 
leek er niet op of Ja..maar erg bang was. 
Toen het baasje binnen was en ze de twee katten 
bij de deur van de kelderkast zag zitten en toen ze 
bovendien zag dat Ja..maar er niet bij was, deed ze 
gauw de deur van de trapkast open. 
Daar kwam het kleine rode monstertje eruit. 
Hij deed of hij heel trots was op zichzelf. Toen 
Welles en Nietes hem vroegen wat hij daar aan 
het doen was in de kast, antwoordde hij dat hij op 
muizenjacht was gegaan en dat hij helemaal niet 
bang was geweest. 
“Hoeveel muizen heb je gevangen?”, vroeg Nietes. 
“Ehmmm, eigenlijk geen één”, moest Ja..maar 
bekennen. En zo kwam het dat Ja..maar “de grote 
muizenvanger” werd genoemd als Welles en Nietes 
hem een beetje wilden plagen.
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door Rob Erdbrink door Joop Gijsman

door Mr. W.Th.C. (Pim) van Doorn

foto’s door: H.E de Sterke

door Peter Wieberneit
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Actie Buurtcomité: bezwaarschrift ligplaatsen Nieuwe Rijn

Er is een bezwaarschrift ingedient tegen het besluit vergunning te verlenen aan Sleepdienst Groenen 
voor 9 ligplaatsen aan beide zijden van de Nieuwe Rijn, ter hoogte van de Herengracht. 

Het buurtcomité tekende bezwaar aan tegen het besluit omdat: 
 Het betreft een 11-tal grote vaartuigen waarvan er 9, merendeels, vrijwel permanent aan weerszijden 

de Nieuwe Rijn liggen; 
 Hiervan worden er de laatste jaren nog slechts enkele sporadisch gebruikt; 

Met name een sleepboot en keetschuit, die al tientallen jaren (!) niet gebruikt zijn en daar maar 
liggen, verkeren in een dermate slechte staat dat het de vraag is hoelang ze nog zullen blijven drijven; 
Milieuschade is bij onverhoopt, maar gezien de staat niet onverwacht, zinken is zeker niet uit te sluiten;
Nu een tweetal schepen al geruime tijd dubbel ligt op één plek wordt de indruk gewekt dat dat is 
toegestaan en rijst de vraag of driedubbel ook zou mogen dan wel getolereerd wordt;
Het aantal, de omvang van deze dekschuiten en (sleep)boten en de grote hoeveelheid meters kademuur 
gaat ten koste van de schaarse aanlegplaatsen voor recreatievaartuigen;

 Gezien de gemeentelijke tarieven voor recreatievaartuigen zou een, zelfs gedeeltelijke, beëindiging 
van deze situatie ook financieel voor de gemeente aantrekkelijk kunnen zijn.

Tenslotte is het buurtcomité van mening dat de verleende vergunningen tijdig en op vindbare wijze op 
de website van de gemeente gezet moeten worden, zodat de eventuele voorwaarden van de verleende 
vergunning eenvoudiger zijn in te zien.

Dacht u ook dat gebeurt mij niet?

Vrijdag 18 april, rond 16.00 uur:
Een lange man, zeker 1.90 m, kort zwart krullend haar, houdt mij aan in de Kraaierstraat, vraagt of 
ik Engels versta en weet mij in onduidelijk Engels duidelijk te maken dat hij problemen heeft met een 
parkeerautomaat, we lopen de Gortestraat in want de meter blijkt te staan in de Rijnstraat. Die blijkt 
alleen voor dagkaarten te zijn en daar is iets van 12 euro nodig in munten.  Hij heeft die niet en ik kijk in 
mijn portemonnee maar daar zitten onvoldoende munten in. Gelukkig heb ik een aparte portemonnee 
voor munten en wel zonder bankpas naar later blijkt.

Hij heeft voldoende geld bij zich en wijst met twee briefjes van vijftig naar de gleuf voor bankpassen 
maar die passen daar niet in. Ach zo’n keurige buitenlander denk ik die zal ik toch maar even helpen en ik 
steek mijn bankpas in de gleuf. Het intoetsen van de pincode gaat heel goed, ik houd mijn hand erboven 
en hij houdt een portemonnee erboven, maar dan is toch mijn bankpas weg, ingeslikt. Het wordt dus 
niets en de man loopt weg en ik bel de parkeerdienst maar die meldt dat inslikken niet kan. Gelukkig 
heb ik het telefoonnummer van de Registratieservice van de ING in mijn mobiele telefoon zitten en 
blokkeer onmiddellijk mijn bankpas. Gelukkig niets gebeurd.  Zat er een lensje in zijn portemonnee?

Van een ander hoorde ik een andere truc van vermoedelijk dezelfde Engelssprekende man, ook in de 
Kraaierstraat. Hij laat een munt van twee euro zien en vraagt of je die kan wisselen. Je laat hem twee 
munten van 1 euro zien, maar dat is niet de bedoeling, hij wil kleiner pasgeld en wijst in de portemonnee 
naar de kleine muntjes, krijgt die zo gauw niet en loopt dan weg. Bankpas weg! Dat wordt meteen 
opgemerkt en op de roep om de pas terug te geven reageert de man met excuses en geeft de pas terug.

Korte berichten uit en over de wijk

Persbericht Stichting Exodus Leiden

Studenten actief voor Exodus bij NL Doet
 
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart a.s. zetten eerstejaars studenten van de Christelijke Leidse 
Studenten Vereniging Panoplia zich in voor het Exodushuis aan de Plantage. Tijdens de landelijke 
vrijwilligersactiviteit NL Doet werd, samen met de bewoners de huiskamer en de serre van een nieuw 
muurverfje én van nieuwe inrichting voorzien. De Leidse studenten hebben Exodus dit jaar als goed 
doel genomineerd. Naast hun geldelijke bijdrage wilden zij ook nog de handen uit de mouwen steken. 
En dat is gelukt, want het resultaat mag er zijn!

Plantage 16, 2311 JD Leiden
Meer informatie? www.exodus.nl

Getipt: bijzonderheden in de wijk

17e eeuws metselwerk 
in de Kraaierstraat

19e eeuws staaltje 
vakmanschap in 
gietijzer

Bijzondere boom 
in het Plantsoen
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Sidac Studio
exposities

Sidac Studio is een expositieruimte waar kunst 
van verschilllende disciplines wordt tentoon-
gesteld. Een of twee keer per maand is er een 
weekend tentoonstelling. In de tussenliggende 
weken is er een etalage-expositie. U vindt ons 
op de Hogewoerd 77 (tel 512 13 36) of op: 
www.sidacstudio.nl.
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Tips om woninginbraak te voorkomen:
Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2.
Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat.
De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg!
Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars.
Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er 
iemand thuis is.
Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn.
Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien 
kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers!
Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg.
Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De 
kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de 
beveiliging ook voor u uitvoeren.

Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl

Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl

Tips om bedrijfsinbraak te voorkomen:
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
Zorg voor goede buitenverlichting in combinatie met zicht vanaf de openbare weg of vanuit omliggende 
bebouwing.
Plaats een alarm- en/of camerasysteem in uw bedrijf en geef dat duidelijk aan.
Zorg dat de reactie op alarmering goed is geregeld.
Bekijk wat er in een inbraakwerende kluis of inbraakwerende ruimte opgeborgen kan worden.

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.

Burgernet: zet inbrekers in het licht
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Advertentie

14 071 
14 071 

14 071 

Alarm     112
Politie   0900 8844
Meld Misdaad Anoniem  0800 7000

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf   524 0060
Servicepunt Woonomgeving
 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 14 071

Dierenambulance   517 4141
Dierenambulance (landelijk) 0900 0245
Geen nood, wel hulp?
Ambulance    366 13 66
Brandweer    366 13 66

Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn 14 071
Geluidshinder en stankoverlast      14 071
 van bedrijven of industrie

Gevelreiniging
Graffiti meldlijn  532 2878

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst 566 5019
Dokterpost, spoed/avond          09005138039
 17:00 tot 08:00 uur
GGD     516 3333
LUMC    526 9111

Handige en belangrijke telefoonnummers

Hulp
Kindertelefoon   0800 0432
Korrelatie    0900 1450
Raad en Daadwinkel  516 3250
Slachtofferhulp   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           
 
Storingen
Storingen vna gas of elektra 0800 9009
Kabel, Casema   0800 1884
Telefoon, KPN   0800 0407

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

In geval van overlast of waar dringend 
handhaving nodig is (niet uitzonderlijk):
Overdag, 8.30-17u: 14071 
en op andere tijdstippen: 071-516 4605 
(wachtcommandant handhaving).

A l l e  s e r v i ce p u n te n  va n  d e 
gemeente zijn bereikbaar via 
één telefoonnummer: 14 071. 
Het is niet nodig om 071 voor dit 
nummer te toetsen.
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“Odessa wenst heel Leiden en vooral, 

of in het bijzonder, de buurtbewoners een hele fijne en 

zonnige zomer toe!”


