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Cartoon door Maarten Wolterink

Van de voorzitter

Inmiddels traditiegetrouw een overzicht van de dingen die ons het afgelopen 
jaar best wel bezig hebben gehouden, voorafgegaan door een topper en een 
huishoudelijke melding.

De buurtborrel op 22 juni jl. in het Plantsoen was een groot success; het weer 
was stralend, de muziek uitstekend, de hapjes lekker en de bezoekers tevreden. 
Een prima dag. Natuurlijk wil ik allen die zich hiervoor hebben ingespannen - de 
mensen bij de kraampjes, vele leden van SSR, de vereniging het Plantsoen, mijn 
medebestuurders en vele anderen - hartelijk bedanken voor deze feestelijke dag.

De samenstelling van ons bestuur is begin oktober enigzins gewijzigd. Sinds 
jaar en dag is de praeses van SSR, de studentenvereniging op de Hogewoerd, tot aller tevredenheid 
lid van ons bestuur. Graag wil ik de gaande man, Timo Korstenbroek, danken voor zijn inzet en de 
geboden gastvrijheid en even graag heet ik de komende vrouw, Ashley Degryse, welkom. Op de komende 
jaarvergadering, woensdag 7 januari aanstaande om half negen ‘s avonds, bij SSR, kunt met haar 
kennismaken.

In januari hebben wij, in overleg met een bewoner 
die dat ook gedaan heeft, een ‘zienswijze’ 
ingediend over de locatie voor de plaatsing van de 
ondergrondse afvalcontainers op het Levendaal. 
Daarbij hebben we ook gevraagd om enige 
verduidelijking over de plannen van de gemeente 
met de aangekondigde pasjes om de stortkoker 
te openen. Een maand (!) geleden kregen we 
te horen dat de plaatsing bij “Dirk”, zoals de 
supermarkt tegenwoordig heet, gehandhaafd blijft 
wat betreft papier, glas, etc. en dat de locatie van 
het restafval, de vuilniszakken, aan de overkant 
komt. Gevaarlijk! Zonder in detail op alle nadelen 
daarvan in te gaan kunnen we ook vaststellen 
dat de geplande maximumafstand van 150 meter 
tussen locatie en de adressen in veel gevallen niet 
gehaald wordt. Als pleister op de wonde hebben we 
wel een schriftelijke toezegging gekregen dat voor het einde van het ‘ingraafproject’, omstreeks eind 
2015, alles aan de kant van “Dirk” zal komen. We zijn benieuwd naar de afloop. Over de pasjes, die vele 
mogelijkheden bieden, hoorden we in een gesprek slechts dat er vooralsnog niet afgerekend zal worden 
per gewicht, dus u kunt straks ook, voorlopig straffeloos, de vuilniszak van uw buur, die dat zelf niet 
kan, mee nemen en zwerfzakken in de koker gooien.

Ook over de schepen en wrakken in de Nieuwe Rijn hebben we in januari een zienswijze ingediend. Na 
een hoorzitting bij de commissie beroeps- en bezwaarschriften in april werd het zo ingewikkeld dat 
de gemeente vorige maand liet weten met de eigenaar in gesprek te blijven en ons later daarover te 
informeren. Tot nu toe niets meer vernomen; de wrakken zijn nog niet gezonken.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van onze bezigheden; zonder compleet te zijn horen daar ook 
bij: Singelpark, Parkeergarage Garenmarkt, busroutes, pleiten voor luchtmetingen, welstandsnota, 
buurtkaderoverleg met de politie en veel overleg met diverse afdelingen van de gemeente. 

Ook is er overleg met andere buurtverenigingen. We proberen in toenemende mate allerlei zaken 
met elkaar af te stemmen en waar mogelijk te komen tot een eensluidend standpunt. Het blijkt, niet 
verwonderlijk, dat een deel van de problemen zoals vuil, fietsen, al dan niet wrak, parkeren, handhaven, 
etc. in alle wijken voorkomt.

Natuurlijk kan ook de buurtkrant niet onvermeld blijven. Veel dank aan Ria die jaar in jaar uit 
met onverwoestbaar enthousiasme en wat dwang zorgt voor twee aantrekkelijke kranten per jaar. 
Verwant hiermee is onze website die stapje voor stapje wat uitbreidt en waar bijvoorbeeld actuele 
gemeenteberichten die de buurt betreffen op te vinden zijn, voor zover we ze ontvangen.

Ook zult u in onze beide media “ingezonden mededelingen” kunnen vinden. We stellen graag ruimte 
ter beschikking aan derden die activiteiten ontwikkelen die samenhang en welbevinden in de buurt 
kunnen stimuleren en versterken. Een voorbeeld daarvan is de aankondiging van de plannen van de 
‘Werkgroep Burenhulp’, een initiatief van Pien Lambermont en onze oud-voorzitter Wolfgang Keller.

Graag zie ik u op onze jaarvergadering op woensdag 7 januari aanstaande om half negen ‘s avonds bij 
SSR, Hogewoerd 108. Suggesties zijn altijd welkom!

Met vriendelijke groet,

Rob Erdbrink
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door Rineke Ramakers

Voorwoord van een “buurtbewoner”

Het verhaal van een buurtje in een buurt.

De Koenesteeg en Nieuwebrugsteeg, een buurtje binnen de stegenbuurt van 
de Hogewoerd. Rond 1998/99 werden 15 nieuwbouwhuizen opgeleverd en 
werden wij bewoners, onderdeel van de Stegenbuurt. De laatst bijgekomenen, de 
nieuwelingen, de jonkies. Het verse vruchtbare aanwassende  slib. Vruchtbaar...  
zeker. De eertijds kale en grijze tuinen waren al snel niet meer te herkennen 
en veranderden in mooie groene paradijsjes. En een flink aantal kinderen zijn 
hier opgegroeid de afgelopen 16 jaar, waarvan de oudsten er nu langzaam over 
kunnen gaan denken het nest te verlaten. De jonkies moesten uiteraard hun plek 
in de buurt wel veroveren en voelden wel dat voor een soepele integratie meer 
nodig was dan alleen vriendelijk gedag zeggen. Een paar initiatiefnemers organiseerden daarom in de 
beginjaren buurtfeesten voor alle bewoners. Deze buurtfeestjes worden herinnerd als ‘de steegfeesten’ 
en de organisatoren als steegfeestkanjers. Het initiatief werkte en we werden een coherente buurt. De 
kanjers zijn, als dank, met naam en toenaam vereeuwigd in de muur van de Cananefatenpoort.

Hier te wonen betekent dagelijks getuige zijn van een dwarsdoorsnede van de Leidse bevolking. Met voor, 
naast en achter ons studentenhuizen, het seniorencomplex de Lambertushof op zichtafstand en voor 
het overig, kleine huizen met bewoners van diverse komaf en pluimage. Beter kun je het niet wensen. 
Het gemak van de binnenstad op loopafstand en de rust van een buurtje in een buurt. Zo gezellig dat 
sommige bewoners elkaar een verhuisverbod hebben opgelegd (voor wat het waard is, wat u zegt).

We hebben de buurt zien transformeren tot een mooi toegankelijk geheel waar 
oud en soms gerestaureerd vermengd is met nieuw en passend in de oude 
stadsstijl. In de loop van de jaren  werden oude stegenpandjes opgeknapt en werd 
de Koenesteeg verbonden met de Wielmakersteeg door de Cananefatenpoort. 
Lang werd deze doorgang geblokkeerd met een hek maar tot onze grote vreugde 
is sinds een kleine twee jaar dit vervelende obstakel verdwenen en staat niets ons 
meer in de weg om via deze passage de buurt te doorkruisen. Was het woongenot 
daarmee compleet? Was er niets meer te wensen? Nee, het kon nog beter. Het 
ontbrak nog aan verlichting op het laatste stukje van de Cananefatenpoort. En 

die verlichting misten wij op onze avondwandeling, met de Canafatenpoort als favoriete gang. Via de 
app “Buitenbeter” hebben we een verzoek om hier verlichting aan te brengen bij de gemeente Leiden 
ingediend. Eerlijkheidshalve zonder al teveel verwachtingen. Wederom tot onze grote vreugde en ook 
aangename verrassing zagen wij op een avond “dat er licht was” (en wij zagen dat het goed was). Een 
mooie buitenlamp siert sinds kort de poort. En  ontneemt u mij alstublieft niet de illusie dat onze app-
aanvraag hiertoe heeft bijgedragen. 

Wij wonen hier ondertussen rustig door met zijn allen. Geen wensen meer overigens. Wel zijn we 
nieuwsgierig naar wat er zal gebeuren met het oude pand van wijnkoperij Maat aan de Hogewoerd.  Met 
het recente overlijden van de eigenaresse mevrouw Maat is er een einde gekomen aan een tijdperk. De 
wijnkoperij opgericht in 1833 staat leeg. Wij wachten vol spanning af wat er met dit karakteristieke 
maar helaas ook erg vervallen pand zal gebeuren. We hopen op weer een mooi stukje architectuur zoals 
we dat inmiddels gewend zijn in deze buurt. Oud en nieuw in harmonie naast elkaar. Daar staan we 
inmiddels bekend om toch? 

-Heeft u suggesties ter verbetering van uw buurt of wilt u schade melden?  De app “Buitenbeter” is gratis 
beschikbaar voor iedere smartphone.-  

door Ankie Havenaar

Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering 
en aansluitend nieuwjaarsborrel op woensdagavond 7 januari 2015 om 20.30 uur in de benedenzaal 
van studentenvereniging SSR, Hogewoerd 108.

Tijdens deze jaarvergadering zal voorzitter Rob Erdbrink terugblikken op 2014 en verslag doen van 
andere aangelegenheden die onze buurt aangaan. 

Hierna zal penningmeester Rineke Ramakers een korte toelichting geven op de jaarcijfers van 2014. 
Vervolgens geeft voorzitter Rob Erdbrink een vooruitblik op het komende jaar. Onze wijkagent, de heer 
Willem van Vliet, en de heer René Verdel, wijkmanager van Stadsdeel Midden, zijn ook uitgenodigd.

Hieronder treft u de voorlopige agenda van de jaarvergadering, 7 januari 2015:

De definitieve agenda ontvangt u bij de jaarvergadering. 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 woensdag 7 januari te mogen verwelkomen op de jaarvergadering en samen met een hapje 
en een drankje een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.

Kijk ook eens op onze website www.hethoogstewoerd.nl voor actueel nieuws vanuit de wijk of like ons 
op facebook.

UITNODIGING
Jaarvergadering en nieuwjaarsborrel op 7 januari 2015
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Historisch beeld/Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsmandoor Hans Heestermans

Column

Inwoners Toen in 1574 het beleg door de 
Spanjaarden met succes was doorstaan en de 
watergeuzen de stad binnenvoeren, had Leiden 
maar 11.000 inwoners. De stichting van de 
universiteit in 1575 en de immigratie uit de 
zuidelijke gewesten omstreeks 1580 vormden 
twee belangrijke factoren voor de bloeiperiode die 
Leiden in de 17de eeuw zou doormaken. Dank zij 
de universiteit werd de stad een cultureel centrum 
van internationale betekenis. De immigranten 
hadden een werkzaam aandeel in de voorspoedige 
ontwikkeling van de lakenindustrie. In 1622 waren 
er bijna 45.000 inwoners, waarmee Leiden, na 
Amsterdam, de tweede stad van Holland was. Het 
voorlopige hoogtepunt werd bereikt rond 1650, 
toen de stad kon bogen op 68.000 ingezetenen.

De Diefsteeg loopt van de Breestraat naar de 
Pieterskerkgracht. In de middeleeuwen werd 
in verschillende steden aan stegen die leidden 
naar de gevangenis of gerechtsplaats (hier: 
het Gravensteen) de naam Diefsteeg gegeven. 

Wijnkoperij C.M.M.Maat 1833-2013

Met het overlijden van mevrouw Maat is er 
een einde gekomen aan een heel oud bedrijf:  
Wijnkoper C.C.M.Maat op Hogewoerd 59-61. 
Vier generaties hebben het bedrijf geleid vanaf de 
oprichting in 1833.

Een bijzonder bedrijf dat wijn inkocht in grote 
eiken vaten (zie foto) en die ter plaatse afvulde in 
flessen.  Het wijnpakhuis was daar ook geheel voor 
ingericht met afvulinstallatie, kurkenopzetter en 
een prachtige etikettenkast.

Herhaaldelijk hebben de bewoners zich tot de 
gemeenteraad gewend met een verzoek om 
naamsverandering, b.v. in 1889 en nogmaals in 
1924, toen aan de naam Gravensteenstraat de 
voorkeur werd gegeven. Met geringe meerderheid 
besliste de raad negatief.

Wout Bodrij schrijft in zijn Stem uit de achterbuurt: 
“Een gebruik dat ik zelf niet meer gekend heb, was 
het uittrommelen. Als een gezin niet getapt was, 
werd het gewoon de buurt uitgejaagd. Het nieuws 
over de verhuizing liet men uitlekken. En was 
het huisraad eenmaal op de handwagen geladen, 
dan werd de vlag uitgestoken. Of er werd een 
geïmproviseerde vlag gemaakt. Iedereen stond in 
de voordeur gereed met stoffer en blik of pannen 
en deksels. Zodra de wagen ging rijden, sloeg men 
met de attributen en liep achter de verhuizers aan 
tot ze de steeg uit waren. Mochten ze terugkomen 
voor een nieuw vrachtje, dan herhaalde zich het 
toneel. Meestal waren de kinderen van het gezin al 
weggebracht, omdat men medelijden met hen had.”

Voor het vervoeren van kisten en vaten stond 
achterin ook nog een bijzonder soort handkar waar 
je ook de eiken vaten mee kon vervoeren.

Het archief van het bedrijf is naar het Regionaal 
Archief aan de Boisotkade, thans Erfgoed Leiden, 
gegaan maar was uiteraard nog niet uitgezocht.

Het pand is nu eigendom van de Stichting Diogenes 
die het verder zal ontwikkelen. We hopen dat de 
unieke naam aanduiding behouden blijft, een heel 
apart ontwerp samen met de brievenbus.

Diogenes heeft al meer panden in onze wijk 
prachtig opgeknapt en verhuurd zoals het huis op 
de hoek van de Watersteeg. 

De stichting werkt samen in de nieuwe Stichting 
Stadsherstel Leiden met meerdere gelijkgezinden. 
Wil men in Leiden ooit nog een Unesco keurmerk  
krijgen dan heeft men meer aan Stadsherstel dan 
aan nog meer megalomane kantoorgebouwen met 
glasgevels, die dan later weer noodgedwongen 
omgebouwd worden tot studentenflats of half leeg 
blijven staan.
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door Arjen Bergman

Verslag buurtborrel 22 juni 2014

Afgelopen 22 juni werd er in het Plantsoen weer het traditionele buurtfeest gehouden. Een stralende 
zon en een zomerse temperatuur zorgde voor een passende entourage. Misschien mede door het mooie 
weer was de opkomst weer hoger dan voorgaande edities. Het feest werd georganiseerd door Buurtcomité 
Hogewoerd e.o. en Vereniging Het Plantsoen en deze samenwerking  verliep zoals het bij een buurtfeest 
betaamd zeer harmonieus. Voor de kinderactiviteiten waren studenten van studentenvereniging SSR 
in groten getale aanwezig om de kinderen te begeleiden bij tal van leuke spelletjes en bezigheden.  

De muziek werd dit jaar verzorgd door de Really Big Band. Volgens vele aanwezigen een zeer geslaagde 
keus en in ieder geval een groot succes. Het publiek genoot volop. Vanwege het thema ‘Natuur in de 
Stad’ werd er door het Buurtcomité vlinder- en bijenkastjes uitgedeeld aan de buurtbewoners. Nog 
voor de afsluiting van het feest waren die allemaal op. Onder de noemer van hetzelfde thema konden 
er kunstwerken gemaakt worden onder deskundige begeleiding van buurtbewoonster Clara. Dit leverde 
tal van fraaie werkjes op. Stadstuinen Leiden was vanwege de locatie en het thema aanwezig met een 
standje. Ook opvanghuis Exodus had een stand en zij hadden een leuk spel meegenomen om zo begrip 
en aandacht voor hun nuttige werk te krijgen.

Dat het echt een buurtgebeuren was bleek wel uit het feit dat er vele buurtbewoners hapjes (pannenkoeken, 
kip, gehaktballen, salades enz.) hadden gemaakt en ook dit was aan het eind van de middag allemaal op!
Niet alleen de talloze enthousiaste buurtbewoners en studenten hebben hun steentje bijgedragen om 
deze middag tot een succes te maken, ook is dank verschuldigd aan onze buurtsuper Dirk en wijnhandel 
Henri Bloem (beide gevestigd op het Levendaal) voor hun sponsoring en hulp. Het Fonds 1818 en het 
WOZfonds willen wij hierbij ook bedanken voor hun financiële bijdrage.

Het was al met al een zeer leuke middag waar goed is samengewerkt door heel veel buurtbewoners  
waardoor niet alleen de middag zelf maar ook de voorbereiding al geslaagd verliep. Op naar het volgende 
buurtfeest in 2015!

Zomerkriebels: Natuur in de Stad
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EEN LEVENSTESTAMENT OF EEN ‘GEWOON’ TESTAMENT? OF ALLEBEI?

Naast het ‘gewone’ testament is er sinds een aantal jaren ook het levenstestament. Hoewel 
de benaming erg op elkaar lijkt, zitten er verschillen tussen de twee. Wanneer kies je wat? 
Of wellicht allebei?

Testament

In een testament regelt u allerlei zaken voor als u bent overleden. Het is niet altijd nodig 
om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie er van je erft als je geen testament 
hebt gemaakt. Veel mensen willen echter zélf regelen hoe de erfenis wordt verdeeld en 
bijvoorbeeld een geldbedrag aan het goede doel of een auto aan een neefje vermaken. Ook 
wordt vaak voor een testament gekozen om een executeur aan te wijzen, die de afwikkeling 
van de erfenis regelt. Daarmee kan in veel gevallen onenigheid tussen de erfgenamen 
onderling worden voorkomen. Ouders willen voor hun kinderen vaak de uitsluitingsclausule 
in een testament vastleggen. Hiermee wordt voorkomen dat een schoonkind bij scheiding 
van het kind meedeelt in de erfenis. 

Levenstestament

Een levenstestament maak je om een vertrouwenspersoon aan te wijzen die namens u 
beslissingen neemt als u dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt. Als u bijvoorbeeld door 
ziekte zelf uw zaken niet meer kunt regelen, dan is het prettig als u een vertrouwenspersoon 
heeft aangewezen die dat voor u doet. En niet te vergeten, de zorg voor uw huisdieren. 
Maar ook beslissingen over uw medische behandeling. Vaak wordt gedacht dat een partner 
of kinderen al deze beslissingen namens u kunnen nemen, maar dat is niet zo. 

In de praktijk

Het is heel goed mogelijk zowel een testament als een levenstestament te hebben. Neem 
bijvoorbeeld Sophie. Zij is gescheiden en heeft drie kinderen. Bij de Netwerknotaris 
maakte ze een levenstestament waarin ze haar kinderen als vertrouwenspersonen heeft 
aangewezen. Ze vindt het belangrijk dat haar drie kinderen haar samen vertegenwoordigen 
als ze dat zelf niet meer kan, zodat er geen gedoe kan ontstaan over geld. Ook heeft ze 
vastgelegd welke medische behandelingen ze wel en welke ze niet wil ondergaan. 
In haar testament heeft Sophie beschreven dat haar drie kinderen van haar erven maar 
dat ook haar kleinkinderen geld uit de erfenis krijgen. Ze weet van de Netwerknotaris dat 
geld geven in je testament aan je kleinkinderen ook gunstig is voor de erfbelasting.Daarom 
krijgen de kleinkinderen het bedrag dat ze belastingvrij van hun oma kunnen erven (naar 
de belastingtarieven van 2014 is dat bijna 20.000 euro).

Fiscaal actueel

De maximale schenkingsvrijstelling van 100.000 euro is nog tot en met 31 december 2014 
mogelijk!

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
Nieuw lid in het buurtcomité. Even voorstellen...

Afgelopen september heb ik het stokje van mijn voorganger 
Timo overgenomen en mag ik mezelf een jaar lang voorzitter van 
studentenvereniging SSR-Leiden noemen. Hoewel ik regelmatig door 
de wijk loop, heb ik nog maar enkelen van u gesproken. Daarom zal 
ik me via deze weg even voorstellen.

Mijn naam is Ashley Degryse en ik ben op dit moment 21 jaar oud. 
Samen met mijn ouders heb ik in Waddinxveen en Nieuw-Vennep 
gewoond. In 2011 ben ik in Leiden gaan studeren en ben toen meteen 
op kamers gegaan. Sindsdien woon ik in een studentenhuis aan de 
Herengracht, samen met 11 huisgenoten.
 
Dit jaar zal ik fulltime met SSR bezig zijn. Daarom ben ik een jaartje gestopt met mijn studie, psychologie. 
Volgend jaar ga ik hier weer gewoon mee verder. Mijn studie is tot nu toe heel goed bevallen. Ik heb 
nog geen richting gekozen en weet ook nog niet precies welke kant ik op wil. Gelukkig is de studie heel 
breed en kan ik nog alle kanten op.

Dit jaar zal ik samen met buurtbewoners deelnemen aan het buurtcomité. U zult mij tegenkomen 
op de buurtborrel, waar wij jaarlijks met plezier een kinderprogramma verzorgen. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben dan kunt u ons telefonisch bereiken of natuurlijk langskomen voor een borrel. 
Op een goede samenwerking!

Ashley Degryse
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door Peter Wieberneitdoor Peter Wieberneit

Buurtkaderoverleg van 16 oktober 2014

De problemen met vishandel Atlantic worden door de milieudienst en de “handhaving” in de gaten 
gehouden. Totaalbeeld is dat ze zich wel aan de gemaakte afspraken houden.
De bussen via het Levendaal komen medio december terug.
De nieuwe vuilcontainers zijn geplaatst. Het hele systeem wordt in maart 2015 operationeel.
Vanaf maart 2015 zullen er dan ook GEEN vuilniswagens meer door de straten rijden!
Er zijn nog steeds grote zorgen over de invulling van de WMO (participatiewet) door de gemeente. 
(Het initiatief van Pien Lambermont en Wolfgang Keller sluit hier goed op aan, zie pagina 19).
De fietsproblemen op de Hogewoerd kunnen via het buurtkaderoverleg niet worden opgelost. Er is 
een nota door de gezamenlijke buurtverenigingen opgesteld voor de gemeente. 
Ons gesprek (Rob, Willem van Vliet en ikzelf) over de veiligheidsscan zet wat dat betreft meer zoden 
aan de dijk. Er passeren waardevolle ideeën, bijvoorbeeld een fietsroute door de Hogewoerd waar auto’s 
“te gast zijn”, vergelijkbaar met een stuk fietspad langs de Willem de Zwijgerlaan.
Een specialist van de politie heeft voorlichting gegeven over hoe men wietplantages kan ontdekken. 
Het parkeren is een probleem; het lijkt erop dat er meer vergunningen worden uitgegeven dan er 
parkeerplaatsen zijn. René Verdel zal cijfers opvragen en doorspelen aan het voorzittersoverleg. 
Overloop mogelijkheid naar een parkeergarage is een idee wat bekeken kan worden. 
Per 1 januari 2015 gaat het buurtcentrum Pancras dicht; de huur is opgezegd, het pand wordt verkocht. 
De handhaving moet beter voor het honden aan de lijn houden in het Plantsoen, de bordjes worden 
massaal genegeerd. 

Mobiliteitsnota van 26 november 2014

Op woensdag 26 november vond de bijeenkomst ‘Mobiliteitsnota’ van de gemeente plaats in het paviljoen 
van Museum Volkenkunde. Hier werden verschillende aandachtsgebieden besproken.

Met betrekking tot de binnenstad zijn dit de voorgenomen plannen aangaande langzaam verkeer:
De hele binnenstad binnen de singels wordt 30 km/h zone (over het Levendaal is men er nog niet 
uit). Hiermee wil men het doorgaande verkeer belemmeren, met name de route Station-Langegracht-
Hooigracht-St. Joris-Lammenschansweg en de route Station-Morsweg-Haagweg. Men hoopt zo het 
“rioolverkeer” door Leiden om te leiden via de Rijnlandroute (m.i.v. 2020-2022).
De hele binnenstad wordt één parkeerzone betaald parkeren.
Met de vergunning van de binnenstad mag ook buiten de singels worden geparkeerd.
De wijken buiten de singels worden uiteindelijk ook één parkeerzone, d.w.z. dat je met je vergunning 
van € 50 per jaar rondom Leiden binnen de gemeentegrenzen kan parkeren maar niet in het centrum.
Er zijn een aantal gebieden die geen parkeerzone worden, te weten de Merenwijk, het Waardeiland 
en de Stevenshof.
Voor een aantal gebieden, o.a. de bedrijventerreinen De Waard, Roosevelt-Trekvliet en o.a. winkelgebied 
Luifelbaan komen uitzonderingen voor de parkeerkosten, het eerste uur € 0,10. Voor bedrijven en hun 
medewerkers worden speciale regelingen bedacht.

Deze plannen worden samen met de resultaten van deze inspraakronde uitgewerkt en gepresenteerd 
op 7 januari 2015.
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door Ashley Degryse

door Jacowies Surie

v.l.n.r.: Niels Versluis, Nadia Antheunisse, Pauline Bouter, Frank van Baarle, Ashley Degryse, Matthijs de Wit, Thimo Arts en Bas van Boven

SSR in de wijk

Beste buurtgenoten,

Deze zomer heb ik op een zonnig strand in Spanje weg mogen dromen over wat het nieuwe ‘jaar’ me 
allemaal zou brengen. Het jaar begon met een geslaagde EL CID-week waarin ons pand iedere dag vol 
stond met eerstejaars die kennis maakten met het prachtige Leiden. Ook mochten wij op de vrijdag 
bekendmaken dat wij onze ledenstop van 200 nieuwe eerstejaars gehaald hadden, wat leidde tot een 
mooi slotfeest. Het is fantastisch dat we tijdens de EL CID de parkeerplaatsen voor onze deur om mogen 
toveren tot een gezellig terras. 

Al de eerstejaars hebben inmiddels een paar maanden in Leiden achter de rug. Zij bezoeken ons pand 
vooral op de dinsdagen en donderdagen. Om ondanks de vele bezoekers zo min mogelijk overlast te 
veroorzaken, benadrukken wij dagelijks hoe belangrijk het is dat zij stil zijn op onze overloop en op straat. 
Als bestuur lopen we op deze borrelavonden regelmatig even naar buiten om te checken of iedereen zich 
nog gedraagt en ook in ons pand houden we in de gaten of niemand geluidsoverlast veroorzaakt op de 
plekken waar dit mogelijk is. Wij hopen dan ook dat SSR in de wijk wordt gezien als een toevoeging en 
niet als een negatief aspect.

Onze vereniging kenmerkt zich door diversiteit. Wij hopen dat iedereen die zich bij ons aanmeldt op 
een of andere manier een plekje vindt. Om hiervoor te zorgen krijgen eerstejaars een mentorgroepje 
en kunnen zij zich later aanmelden bij een dispuut of commissie. Een dispuut is een verband waarbij 
zich ieder jaar ongeveer 10 leden aansluiten. Disputen zijn er puur voor de gezelligheid. Commissies 
zijn groepen van ongeveer 10 mensen die specifieke activiteiten organiseren. Van commissies kun je 
best wat opsteken en natuurlijk leer je op deze manier nog meer mensen kennen.

Hopelijk heb ik u zo een kijkje kunnen geven in onze vereniging en begrijpt u wat wij met elkaar proberen 
te bereiken. Voor dit alles wil ik u als buurt graag bedanken, want de prettige sfeer in de buurt draagt 
er zeker aan bij dat mensen zich aangetrokken voelen tot SSR en ons pand vaak bezoeken. Mocht u 
vragen, klachten, of andere opmerkingen hebben dan kunt u ons altijd telefonisch of per mail bereiken 
en natuurlijk kunt u ook altijd bij Hogewoerd 108 aanbellen. Hopelijk komen we samen altijd tot een 
oplossing. 

Op een mooi jaar!

Onthulling muurgedicht 109: Natur und Kunst van Goethe

Sinds kort is onze buurt verrijkt met een nieuw gedicht uit het 
Muurgedichtenproject van Stichting TEGEN-BEELD. Gedicht 109 
in de totale reeks en het zevende* in onze buurt. Op de Veerstraat 
hoek Plantage prijkt sinds september Goethe’s bekende sonnet 
‘Natur und Kunst’ in het fraaie handschrift van Jan Willem Bruins 
en met de strakke vormgeving van Ben Walenkamp.

Het gedicht is een kado van studentengezelschap Faust aan 
Leiden. Dit gezelschap van Augustinus bestaat dit jaar twintig 
jaar, ter gelegenheid hiervan wilden ze de stad iets blijvends 
schenken. Na overleg met burgemeester Lenferink kozen ze voor 
een muurgedicht. En omdat een gedicht van Johan Wolfgang von 
Goethe nog ontbrak in de verzameling muurgedichten, was de 
keuze snel gemaakt.

Net als de keuze van de muur; buurtbewoner Wolfgang Keller 
had de stichting al eens eerder attent gemaakt op zijn muur in 
de Veerstraat en was dan ook erg blij met dit gedicht van zijn 
naamgenoot Goethe.

Bij de onthulling was het gehele herendispuut Faust aanwezig, loco-
burgemeester Paul Laudy, Duitse ambassadeur Franz Josef Kremp, 
rector magnificus Carel Stolker, vertegenwoordigers van het Goethe 
Instituut en vele buurtbewoners en andere belangstellenden.

*) Kijk voor de overige 6 op www.muurgedichten.nl of loop een rondje 
door de buurt.
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van Houte Advies

Procesverbetering, ICT en 
Interim-management 

www.vanhouteadvies.nl  
06 106 094 15  

info@vanhouteadvies.nl

Let op:

Het langs gaan gebeurt op afspraak!

Wie niet mee wil doen, doet gewoon 
niet mee!

Het project start in 2015. Voor die tijd 
gaat er niemand langs de deuren!

De interviews zijn strikt 
vertrouwelijk!

Er wordt straat voor straat gewerkt. 
Eind 2015 zijn we klaar.

Graag stellen wij ruimte beschikbaar voor initiatieven die het welbevinden en 
samenhang in de buurt kunnen stimuleren.

Werkgroep helpt buren buren helpen

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die ondersteuning nodig 
hebben. Of het nu om ouderen, óf om mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap gaat, 
óf om mensen met psychische problemen: de gemeente gaat de zorg voor hen organiseren (de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning schrijft dit voor).

De achterliggende filosofie is dat lokaal georganiseerde zorg beter aansluit bij wat mensen echt nodig 
hebben. En verder dat iedereen het recht heeft om zoveel mogelijk zijn of haar eigen leven in te richten. 
Mensen doen zoveel mogelijk zelf of met hulp van hun persoonlijk netwerk. In dat netwerk zitten familie, 
vrienden en … buren. Daar waar er gaten vallen, organiseert de gemeente ondersteuning.

De zorg verschuift dus gedeeltelijk naar de gemeente. Maar ook: de zorg verschuift naar de wijk. Want 
wat is een wijk anders dan een verzameling van buren? En daar doemt een probleem op: we doen 
nauwelijks een beroep op onze buren. Leiden is een stad. We weten vaak niet eens wie er precies naast 
ons wonen. Aan een wildvreemde vraag je geen hulp en bied je ook niet zo snel hulp aan.

‘Ik wil best de vuilniszakken voor de buurvrouw buiten zetten, maar ik weet niet eens hoe ze heet.’

Vanuit het gevoel dat een mooie wijk als de onze ook mooi is vanwege de mensen die er wonen is de 
Werkgroep Burenhulp opgericht. Pien Lambermont en Wolfgang Keller nemen dit initiatief om de 
hulp tussen buren makkelijker te maken. Dat begint met onderzoeken wie burenhulp kan gebruiken 
en natuurlijk ook wie tijd en mogelijkheid heeft om zo nu en dan een buur een handje toe te steken. 

Voor dat onderzoek zoekt de werkgroep vrijwilligers:
“We zoeken gespreksvaardige mensen die bereid zijn om in 
de wijk van deur tot deur te gaan. Zij inventariseren wie hulp 
nodig heeft en wie wil helpen. Ter voorbereiding bieden we 
een korte interviewtraining aan. Centraal staat dat het gaat 
om wat de buren willen en kunnen. 

En natuurlijk is er daarna hulp nodig om op zo kort mogelijke 
termijn vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Hoe dat 
aangepakt gaat worden, is afhankelijk van de omvang van de 
respons.” (Pien Lambermont)

Hebt u interesse? Meldt u dan aan bij de Werkgroep Burenhulp. 
Neem contact op met Pien Lambermont (071 512 33 98) of 
met Wolfgang Keller (06 52 57 16 16), of stuur een e-mail naar 
werkgroepburenhulp@gmail.com. 

Ingezonden mededeling door Pien Lambermont en Wolfgang Keller
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door Anton DronkersOproep: Doneer!

Aan alle bewoners rond het Levendaal
 

De Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. in Leiden heeft samen met supermarkt 
Dirk van den Broek (“DIRK”) aan het Levendaal een plan gemaakt om met het 
oog op de komende feestdagen zich in te zetten voor de Leidse Voedselbank, die 
-zoals bekend- week in week uit klaar staat om met en door de hulp van tientallen 
vrijwilligers honderden leidse gezinnen,  die dringend hulp nodig hebben, van een 
voedselpakket te voorzien. Het gaat dan om mensen en gezinnen, die daardoor 
bijzonder geholpen zijn met dit wekelijkse steuntje in de rug.
 
 
Aan alle buurtbewoners, die hun boodschappenmandje bij “DIRK”zullen vullen, 
de vraag om daarbij op vrijdag 19 en zaterdag 20 december niet alleen te denken 
aan etenswaren voor eigen gebruik tijdens de Kerstdagen, maar om zich tevens 
daarbij af te vragen hoe deze dagen ook voor gezinnen in andere omstandigheden 
onverwacht feestelijk kunnen worden.
 

Het is niet moeilijk te bedenken hoe intens verrast mensen zullen zijn met niet 
alleen de vanzelfsprekende noodzakelijke koffie, thee, rijst, pasta, blikken 
vleeswaren en dergelijke (die ook zeer welkom zijn) maar ook met artikelen 
die de komende feestdagen extra feestelijk kunnen maken voor mensen die erg 
afhankelijk zijn van de Voedselbank.
 

Daarom: DOE MEE  AAN DEZE EENVOUDIGE ACTIE !!
 
 

N.B.! 
U kunt na afrekening bij de kassa wat u wilt bestemmen voor de Voedselbank, 
achterlaten in de gereedstaande manden!
 
Veel dank voor de medewerking in het bijzonder ook het management (de heer 
Kortekaas) en medewerkers van onze wijksupermarkt “DIRK”.
 

Wij wensen de bewoners in “onze” wijk fijne en gezellige feestdagen!
 
 

Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.
Ria Vreeburg-Molkenboer, Hogewoerd 123, Leiden

Anton Dronkers, buurtbewoner

Het gaat om een belangrijk noodhulp initiatief voor iedereen, ongeacht geloof, huidskleur of nationaliteit, 
die voor korte of langere tijd in financiële problemen is gekomen!

Er is inmiddels een groeiend aantal initiatieven van particulieren, scholen, kerken, diaconaal centrum 
De Bakkerij, politieke partijen en niet te vergeten bedrijven, die zich inzetten om hulp te bieden door 
het inzamelen of beschikbaar stellen van goederen of geld.

De Leidse Voedselbank (W. Barentszstraat 37, tel: 06-18348481) is het centraal verzamel- en 
verspreidingspunt van goederen voor Leiden en de regio. Er werken 70 vrijwilligers om voor inmiddels 
850 cliënten wekelijks voedselpakketten klaar te maken met o.a. koffie, thee, pasta, brood, rijst, 
wasmiddel en - als het beschikbaar is uit de grote koeling installatie - onder meer groente, fruit en 
zuivelproducten…

De  etenswaren zijn kwalitatief goed en staan onder officiële controle. Er is een zorgvuldige procedure 
waardoor de pakketten - en voor zover voorradig kleding - alleen terecht komen bij mensen die e.e.a. 
dringend nodig hebben en die via een zorgvuldige en vertrouwelijke intakeprocedure zich kunnen melden.

GEEF DAAROM OOK AAN DE VOEDSELBANK!

Zeker in deze maand december met extra uitgaven voor vaak uitvoerige maaltijden en gezellige traktaties 
ligt het voor de hand om de Voedselbank royaal ruimte te geven voor het samenstellen van feestelijke 
pakketten met het oog op de komende kerstdagen.

Ook onze wijksupermarkt Dirk van den Broek aan het Levendaal werkt van harte mee en verzamelt 
met hulp van een van de medewerkers op vrijdag 19 en zaterdag 20 december in de hal wat u bestemt 
voor de Voedselbank!

HELP DUS MEE EN MAAK OOK VOOR ANDEREN DEZE DAGEN BIJZONDER!

WIE KENT DE VOEDSELBANK NIET?
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Kunstroute 2014 in de wijk
door Josine Heijnen

In het zonnige weekend van 27/28 september vond een speciale editie van de Kunstroute Leiden plaats; het 
culturele evenement waarbij Leidse kunstenaars hun atelier openstellen bestond 20 jaar. Speciaal in het teken 
hiervan werd onder andere de Big Draw Leiden georganiseerd waaraan ook enkele kunstenaars uit onze buurt 
meededen.

Atelier VARF: Hans van der Velde, Hogewoerd 177
“Er zijn wel natuurtalenten, maar schilderen kan iedereen leren.” Dat is 
kortweg de filosofie van kunstenaar Hans van der Velde, die in zijn atelier 
ook veel lesgeeft aan beginnende schilders. Wanneer we binnen komen, is 
Hans druk bezig allerlei vragen te beantwoorden, van techniek tot soorten 
lak. Dit contact is voor hem ook wel de bedoeling van de kunstroute: hij 
vindt het leuk gerichte vragen te beantwoorden van mensen die met 
schilderen aan de slag gaan. Hans is een groot Apple-fan, iets wat meteen 
opvalt door een groot portret van Steve Jobs aan de muur. “Ik gebruik 
mijn MacBook ook om leerlingen bijvoorbeeld de structuur van kleuren 
te laten zien of hoe een tekening er in grijstinten uit kan zien. Als de 
oude meesters al Apple hadden gehad, hadden ze dat zeker gebruikt.”

Galerie Sidac: Dorthe Rasmussen (rechts) & Susanne Siegert (links), 
Hogewoerd 77
Dorthe en Susanne zitten samen in atelier De Kunstunit in Lisse, maar 
exposeren jaarlijks op de Leidse kunstroute om kennis te maken met 
een nieuw publiek. De dames kwamen jaren geleden met hun mannen, 
collega’s, naar Nederland maar kenden elkaar niet. Ze kwamen toevallig 
op dezelfde plek terecht en werken al jaren samen: Dorthe schildert en 
Susanne maakt sieraden. Dit lijkt niet zoveel met elkaar te maken te 
hebben, maar de dames zien hun kunst wel als verwoven. “Wij inspireren 
toch ook elkaar weer, door vormen in sieraden of schilderijen over te 
nemen en natuurlijk praten we veel over elkaars kunst, of vragen wat de 
ander ervan vindt.” In hun werk komt vooral het ritme en het licht van 
de natuur terug. “Heel mooi om te zien: dat ritme van de natuur speelt 
soms door ons hele atelier – vooral de combinatie van de twee soorten 
kunst is leuk.” 

Atelier uit de Kunst, Korevaarstraat 30
Bij Uit de Kunst zijn onder andere schilderijen, kaarsen, versierd keramiek 
en allerlei taarten te koop; mensen met een verstandelijke handicap 
worden hier door professionals begeleid om deze verschillende dingen 
te maken, die in de winkel beneden worden verkocht. Ze doen mee met 
de kunstroute “voor de leuk”, maar ook om mensen wat meer bekend te 
maken met de winkel: naast het bekijken van de verschillende soorten 
kunst zoals schilderijen of keramiek, is het vandaag ook mogelijk 
workshops als ‘servies versieren’ te volgen. “Dan zien de mensen: het 
is zo makkelijk nog niet – op het versieren en bakken wordt hier hard 
geoefend.” 
Kunstwerk op foto: ‘Poppetje’ 

Stadsoasekunstenaars: Lydia (zittend), Henriette (links), Marius 
(rechts), hoek Gerestraat/Gortestraat
De drie aanwezige kunstenaars wonen allemaal in dit complex, waar in 
de gemeenschappelijke ruimte in de benedenverdieping de expositie 
gehouden wordt. De Stadsoase is een speciale woonvorm waar naast 
deze gemeenschappelijke ruimte ook een grote tuin en sommige 
voorzieningen gedeeld worden. Bewoners Lydia, Henriette en Marius 
doen om verschillende redenen mee: “geld verdienden” (Henriette) 
of om te zorgen dat er weer eens iets gebeurt (Lydia). Marius begint 
over de filosofie achter zijn kunst: alles is eigenlijk kunst in wording. 
Dat is meteen heel erg letterlijk als we met de foto nog even op Marius 
moeten wachten: van een van zijn kunstwerken is het hoofd afgevallen 
en dat moet nog even teruggezet worden. Ondertussen kletsen Lydia en 
Henriette nog even door: Lydia woont hier al heel lang en doet jaarlijks 
aan de kunstroute mee, voor Henriette is dit de eerste keer. “Er wordt ieder jaar wel meegedaan door 
een groepje kunstenaars dat hier op dat moment woont. Zo leren we elkaar ook een beetje kennen.”  

 
Lotje Mijknecht: First Floor Items, Hogewoerd 6
Lotje Mijknecht heeft ook een atelier in Leiden, buiten de singels, maar 
exposeert vandaag in de winkel ‘First Floor Items’ op de Hogewoerd. 
Dat haar kunst vandaag tussen het serviesgoed te bewonderen is, 
heeft met de filosofie achter haar kunst te maken. “Kunst hoeft niet 
met een hoofdletter ‘K’ te zijn en boven de bank te hangen – je kunt 
het ook meer zien als gebruiksvoorwerp.” Zo gebruikt ze bijvoorbeeld 
ook oude doosjes om er drukwerkjes van te maken, die je dan in je 
boekenkast kunt neerzetten en niet achter glas hoeven; ‘upcyclen’ heet 
deze manier van hergebruiken. “Verder is vandaag ook om het publiek 
op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met (mijn) kunst, 
en te laten zien dat de link tussen gebruiksvoorwerpen en kunst áls 
gebruiksvoorwerp makkelijk gelegd kan worden.”

Marijke Verhoef, Plantsoen 99A
Kunstenares Marijke deed iets speciaals voor het thema van de 20e 
kunstroute, de Big Draw. Ze maakte een tekening voor de krant 
en schilderde een etalageruit. Zij doet zelf ook al jaren mee aan de 
kunstroute, maar niet alleen om haar werk te laten zien: “het is ook een 
goede stok achter de deur om eens per jaar alles op te ruimen.” Een groot 
deel van haar werk is geïnspireerd op een grote gesneuvelde plataan, die 
afgelopen jaar vlak voor haar deur sneuvelde. “Ik vond het een hele mooie 
boom en erg zonde.” Marijke nam foto’s en verwerkte die door diverse 
technieken als zeefdruk tot een omvangrijke serie met diepe vormen en 
lijnen. “Toevallig is mijn werk wel interessant voor de buurtkant.”
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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.

Kunstroute 2014 in de wijk (vervolg)

Nicole Carvajal, Gerrie Brust Bijmolt, Liesbeth Brouwer Plantsoentheater 

Simone Carvajal
“Mensen, vooral vrouwen van middelbare leeftijd, komen hier soms 
binnen en vragen naar mijn techniek. Ik geef dan geen antwoord – is 
dat asociaal? Ze willen eigenlijk ‘les’ en dat geef ik niet. Mijn techniek 
is geheim.” Nicole Carvajal exposeert in de kelder van het theater, zelf 
woont ze buiten het centrum van Leiden. Tussen haar kunst zitten veel 
tekeningen, ook een aantal die ze speciaal voor het thema van deze 
kunstroute maakte. “Een van de leuke dingen aan vandaag is ook de 
ontmoeting met andere kunstenaars. En de gesprekken over kunst met 
bezoekers – al schuifelen sommigen een rondje langs de tekeningen en 
gaan dan snel weer weg. Het is niet iedereens stijl.” 

Gerrie Brust Bijmolt
Brust Bijmolt heeft geen eigen atelier en werkt aan huis – dat is thuis in 
Nederland of in La Palma, waar ze enkele maanden per jaar doorbrengt. 
Vandaag heeft ze veel kunst bij zich wat ze daar maakte; onder andere 
een leporelloboek waar ze elke dag een andere tekening op maakte. 
“Vanmorgen vroeg was er al een mevrouw die het wilde kopen, maar 
ik wist nog niet wat ik er eigenlijk voor wilde vragen. Daar ga ik nog 
even over nadenken.” Meedoen aan de kunstroute is voor de “dikke 
portemonnee” (Brust lacht even bij dit antwoord) maar ook om gezien 
te worden. “Het is goed dat mensen weten dat je kunst er is.” 

Liesbeth Brouwer
Brouwer exposeert op de begane grond; in de kamer naast haar klinkt juist 
applaus voor de cabaretière die net klaar is met haar voorstelling. Haar 
werk gaat vooral over vrouwen en vrouwbeelden, vooral als reactie op 
het beeld wat van vrouwen geschetst wordt in de media. Toevallig, want 
dit weekend zijn er in het Plantsoentheater alleen maar kunstenaressen 
en cabaretières. “Haha, dat is toevallig, dat bedacht ik me ook ja. Full 
house of women.” Directrice Sheila Lever, die toevallig voorbij loopt: “dat 
hebben wij niet zelf zo geregeld hoor; de Lakenhal deelt mensen hier in. 
Er is gewoon veel vrouwelijk talent in de kunstroute dit jaar.”
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door Peter Wieberneit

door Rob Erdbrink

Fietsenbeleid in de wijk

Er is veel te doen over fietsen in Leiden. Racefietsen, weesfietsen, 
sloopfietsen, fietsenreken, fiets fout-fiets weg, etc. Ook de nieuwe 
fietsenstalling onder de V&D op de Breestraat schijnt onderwerp te 
zijn van gesprek omdat deze blijkbaar niet wordt bezocht, niet wordt 
gevonden of wellicht onhandig is als je van plan bent heel even broodjes 
bij de bakker op de markt in te slaan of een pakje thee te kopen op de 
Hogewoerd.

Dat vraagt om actie, met name op zaterdag 8 november 2014, ± 14:00 uur. Prachtig weer, droog, zonnetje, 
geen wolkje aan de hemel, ideaal om met de fiets de binnenstad van Leiden te bezoeken om thee te 
scoren in de Hogewoerd. Prachtig, zo’n Breestraat zonder taxi, busjes- en busverkeer. Ruim baan voor 
fietsers, voetgangers, buggy’s, kinderwagens en rollators, gewoon op straat.

De onbewaakte fietsenstalling op het kruispunt Breestraat/ 
Korevaerstraat/Gangetje bleek voller dan normaal, want ook het 
“weg”dek kon gebruikt worden als fietsenstalling. De fietsenstalling 
onder de V&D bleek ook vol. Nou ja, bleek vol op het eerste gezicht, 
na een schatting van de lege plekken bleken er toch nog wel 300-400 
fietsen bij te kunnen, ook naar overtuiging van de dienstdoende 
fietsbaas. Tijdens het korte verblijf liep de stalling echter zienderogen 
vol met waarschijnlijk fiets-langparkeerders.

Weer buiten op de bijna volledig opnieuw ingerichte Breestraat op weg 
richting stadhuis en theehandel moest ik mij onder het “wegverkeer” 
begeven. Vele honderden fietsen stonden keurig vanaf de “ABN” tot aan 
“de Kler”  op de stoep aan weerszijden van de Breestraat geparkeerd. 

Ook de zijstraatjes en stegen stonden afgeladen vol 
fietsen, bakfietsen, scooters en een enkele Solex. 
Onbegaanbaar voor voetgangers en ieder geval teveel 
fietsen voor de fietsenstalling van V&D. Wellicht kan de 
gemeente nadenken over een toekomstige fietsenstalling 
bij parkeergarage Garenmarkt? 

Dan nog de fietsen op de Hogewoerd. Weesfietsen, 
sloopfietsen en normaal geparkeerde fietsen geven 
veel overlast. Gevaarlijke situaties in de 30 km/h 
gebieden, vreemde, onhandig geplaatste en ontbrekende 
verkeersborden leveren regelmatig gevaarlijke situaties 
op, versterkt door foutparkerende automobilisten. 

Maar ook daar zijn oplossingen voor te bedenken. Laten we terug gaan 
naar vroeger: een tram in twee richtingen, geen auto’s, geen fietsers 
en stalen kappen in je schoenen. Tijdens de nabespreking van de 
“Gebiedsscan Politie, OM en Gemeente” met onze wijkagent zijn er 
toch ook andere bruikbare ideeën ter tafel gekomen die wellicht ook 
in andere delen en buurten van de stad toegepast kunnen worden om 
het fietsprobleem op te lossen. Wordt vervolgd!

Een voetganger op de Hogewoerd moet wel heel goed uit zijn doppen kijken als hij noodgedwongen weer 
eens hele stukken over de straat moet lopen, al dan niet langs de geparkeerde auto’s. De stoep aan de 
zuidkant is immers maar smal en die aan de andere kant, waar de parkeerplaatsen zijn, vaak nog smaller.
Los van slordig of fout geparkeerde auto’s, tegemoetkomende voetgangers, meegevoerde 
boodschappentassen en/of allerhande hulpmiddelen met wieltjes, zijn het toch voornamelijk de 
“geparkeerde” fietsen die het lopen op straat vaak noodzakelijk maken.

Zoals u weet zijn fietsen niet alleen op en rond de Hogewoerd een probleem, maar is dat in de hele 
binnenstad op vele plekken het geval. Onze ‘buur’vereniging, de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk 
en Levendaal West, heeft eind oktober - mede namens vele wijkorganisaties in de binnenstad - een brief 
aan het college van Burgemeester Wethouders gestuurd waarin na een grondige probleemstelling een 
flink aantal aanbevelingen worden gedaan. 

Deze varieren van creatieve mogelijkheden om tot extra fietsplekken te komen, deze plekken 
aantrekkelijker te maken, aanpassen van “fiets fout-fiets weg” en meer, tot stimulerende en makkelijke 
oplossingen om van je oude fiets af te komen.

U kunt deze brief op onze website (www. hethoogstewoerd.nl) lezen en wij hopen met velen dat het 
lukt om althans een deel van de suggesties gerealiseerd te krijgen.

Fietsenbeleid in de Leidse binnenstad
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Het Singelpark

Het Singelpark groeit gestaag. We hebben onlangs in de krant kunnen lezen dat een gedeelte van de 
Meelfabriek aangepakt zal worden. Dat is tenminste een begin. Ook is duidelijk geworden dat de brug 
die de wandelroute van de Nieuwe Rijn naar het Veerplein moet veraangenamen er gaat komen. Dit 
betekent dat er een woonboot moet verdwijnen. Wat daarmee precies zal gebeuren is nog niet helemaal 
duidelijk, maar de bewoner wordt of uitgekocht of er wordt een andere ligplaats toegewezen. We hopen 
dat dit naar tevredenheid opgelost zal worden. 

Verder is op 1 december door de gemeente Leiden en de stichting Vrienden van het Singelpark in het 
stadhuis het Singelpark convenant ondertekend. Het doel van het convenant is als volgt omschreven: 
“Door afspraken over de samenwerking te maken willen partijen gezamenlijk bereiken dat het Singelpark 
de komende jaren op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau gerealiseerd wordt. Met dit convenant 
leggen partijen vast hoe zij met elkaar samenwerken om dit doel te bereiken.” Het is daarmee een vrij 
uniek document waarin de lokale overheid en een burgerinitiatief op het hoogste niveau afspreken om 
samen te werken aan een gezamenlijk doel.

Als u meer wilt weten over het Singelpark, breng dan eens een bezoek aan 
de website van Het Singelpark Leiden: www.singelpark.nl
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Foto’s met dank aan Architectenbureau Anton de Gruyl

Cartoon door Maarten Wolterink

“Beeldententoonstelling” plein Gortebuurt

HOE HERKENT U EEN WIETKWEKERIJ?
- Stankoverlast door een sterke, vreemde geur
- Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
- Extra ontluchtingspijpen in het dak
- Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
- Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
- Condensvorming op de ramen van een woning
- Onduidelijk of een pand bewoond wordt (i.c.m. bovenstaande signalen)

Vermoedt u dat er bij u in de buurt een kwekerij is of heeft u overlast van een hennepkwekerij? Bel dan de politie, 
0900-8844 (lokaal tarief) of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis).

SPEEL NIET ZELF DE HELD!

Speel hoe dan ook niet de held en ga er nooit zelf op af! Achter de teelt van hennep zitten vaak zware criminelen 
die niet terugdeinzen voor geweld of bedreiging. Denk daarom altijd aan uw eigen veiligheid en neem geen 
onnodige risico’s. Deze info komt van: http://stophennepteelt.nl

Korte berichten over de wijk

Ook dit jaar is de gemeente samen met de politie extra alert op zwaar, illegaal 
vuurwerk. De opslag van dergelijk vuurwerk kan leiden tot levensgevaarlijke 
situaties en enorme schade. Daarnaast brengt het afsteken van dit vuurwerk 
grote risico’s met zich mee, die vooraf meestal niet goed ingeschat kunnen 
worden. Zwaar illegaal vuurwerk kan dezelfde kracht hebben als een 
handgranaat.

Heeft u informatie over (ver)kopers van zwaar vuurwerk, meld dit dan via 
0900-8844, of indien u anoniem wilt blijven via 0800-7000 (Meld Misdaad 
Anoniem). Afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen op woensdag 
31 december van 18.00 uur ‘s avonds tot 02.00 uur ‘s nachts.

Korte berichten over de wijk

Zwaar vuurwerk

De huidige regels voor honden gaan veranderen, omdat ze voor velen onduidelijk zijn. Daarom gaat de gemeente 
nieuwe regels afspreken, zodat iedereen weet wat wel en niet mag. De gemeente heeft enkele voorstellen voor 
het nieuwe beleid, waarover u tot 31 oktober 2014 uw mening kon geven via een online enquête. Op dit moment 
verzamelen ze de resultaten, en publiceren ze het vervolg op de website van de gemeente en in de Stadskrant.
Wilt u de regels die nu nog van kracht zijn bekijken? Ga dan naar http://gemeente.leiden.nl/honden

Aanpassing hondenbeleid Gemeente Leiden
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- Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
- Kunstlicht (gloed van felle lampen)
- Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
- Bij sneeuw, een onbesneeuwd dak
- Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
- Criminele activiteiten in uw buurt



door Selma Barnard

De Vereniging Het Plantsoen

Het is inmiddels traditie: ieder jaar biedt het Buurtcomité onze buurtbewoners een borrel aan in het 
Plantsoen. Maar dat doen wij niet alleen. We organiseren dit feestje telkens weer samen met de VHP 
en hulp van de SSR. Maar wat is de VHP ook alweer en wat heeft dat met onze wijk te maken. Dat is 
makkelijk uit te leggen: namelijk heel veel. Om alle feiten op een rijtje te krijgen breng ik een bezoek 
aan Anne Hofstede, de voorzitter van de VHP. 

De Vereniging is in juni 2003 opgericht omdat een groep omwonenden en belangstellenden zich oprecht 
en terecht ernstig zorgen maakte over de “opknapbeurt” van het Plantsoen. Het hele project dreigde op 
een ramp uit te draaien. Je zag het hele plantsoen verpieteren. Tijd om in te grijpen. De Vereniging werd 
dus opgericht voor het herstel, behoud en de bescherming van het Plantsoen. En om alles te doen wat 
daartoe verder dienstig is. Het Plantsoen is overigens een monument en dan mag je eisen stellen aan 
het beheer. Vandaar ook dat de vereniging is opgericht, want alleen als rechtspersoon kun je procederen, 
indien nodig. Gelukkig is het helemaal goed gekomen met het Plantsoen, het is nu een prachtige strook 
groen waar velen van genieten.

De vereniging hoeft niet rijk te zijn, een klein fondsje voor calamiteiten is voldoende. Het lidmaatschap 
kost slechts € 8,50 per jaar. Er zijn inmiddels wel 160 leden, voornamelijk omwonenden. De buurtborrel 
krijgt ieder jaar een bijdrage. En het bestuur van de VHP helpt hard mee met de organisatie. We laten dan 
ook niets aan het toeval over, behalve het weer. Ook is er éénmalig een gift gedaan voor de oprichting van 
de fontein. Een bewoner van de Zoeterwoudsesingel heeft hier overigens het merendeel aan bijgedragen. 

Verder hebben twee leden van de VHP regelmatig contact met de gemeente en één keer per jaar is er 
een rondgang door het park, een soort schouw, om te zien hoe alles erbij staat en of er bomen moeten 
verdwijnen of juist geplant en het waarom daarvan. Dit gaat tegenwoordig tot volle tevredenheid. Niet 
in de laatste plaats dankzij de toegewijde tuinmannen. Er wordt ook af en toe een excursie georganiseerd 
en de jaarvergadering wordt meestal opgeluisterd door een lezing of een andere toepasselijke activiteit. 

Het is overigens wel duidelijk dat de VHP het niet echt voor het zeggen heeft. Bijvoorbeeld de keuze 
van de rode vuilnisbakken is niet die van de VHP. Het is duidelijk: “Kom niet aan ons Plantsoen” wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden. Gelukkig heeft de VHP op dat gebied weinig te doen tegenwoordig. 

Aan het eind van het gesprek benadrukt Anne nog eens dat het heel belangrijk wordt gevonden dat we 
allemaal zoveel mogelijk van dit prachtige park moeten kunnen genieten. Dat is de grootste bestaansreden 
van de Vereniging Het Plantsoen.

Nieuwe bedrijven in de wijk

Mamie Gourmande is een echte Franse ambachtelijke bakkerij 
in Leiden. Vanuit eigen oven en echt Frans meel  hebben ze een 
breed scala aan heerlijk Frans brood.

Renan le Houerff, geboren in de Franse regio Bretagne en sinds 
negen jaar woonachtig in Leiden, ziet zijn droom met de opening 
van de Franse bakkerij in vervulling gaan. Samen met zijn broer, 
Bruce, een ervaren bakker, gaat hij Leiden van heerlijke Frans brood 
en lekkernijen voorzien.
Mamie Gourmande betekent ‘Bourgondische oma’. “We hebben voor 
deze naam gekozen omdat ik van mijn oma de passie voor eten heb 
meegekregen”, vertelt Renan. Zij woonde op een boerderij op het 
platteland in Frankrijk en kookte en bakte met verse producten uit 
de tuin en de omgeving. In onze bakkerij wordt ook uitsluitend met 
pure en verse producten gewerkt. Bijna alle ingrediënten importeren 
we uit Frankrijk, daarnaast werken we samen met Nederlandse 
biologische boeren.”

Openingstijden
Maandag – 10:00-19:00

Di t/m vrij – 07:00-19:00
Zaterdag – 07:00-17:00

Zondag – gesloten

Schildersatelier VARF is een initiatief van Hans van der Velde en ontleent zijn naam aan de Drentse 
benaming van ‘verf’. De naam benadrukt de nuchtere wijze waarop binnen het atelier omgegaan wordt 
met kunst en het maken er van.

Het is mogelijk om wekelijkse schilderlessen in Leiden te volgen. Er zijn meerdere leraren verbonden 
aan het atelier waardoor een ieder de lessen kan volgen die bij hem/haar passen.

Ook bieden ze verschillende workshops. Het aanbod kan variëren van een Masterclass portretschilderen 
tot een workshop verfdecoratietechnieken voor meubels.

Schildersatelier Varf
Hogewoerd 177, 2311 HL Leiden
T: 06-39581540  M: info@varf.nl

Mamie Gourmande

Adres: Gangetje 14, 2311 ER Leiden
Telefoon: 071 532 6198
Email: Contact@mamie-gourmande.nl
Website: http://mamie-gourmande.nl

Schildersatelier VARF

Maha Roti Queen
Moeder Gaitrie is met haar dochters Angelique en Sofita een eigen 
rotizaak begonnen. De gerechten zijn geinspireerd op de Surinaamse, 
Javaanse en Hindoestaanse keuken. Met z’n drieën willen ze Leiden 
laten kennis maken met hun eetcultuur. 

Het bijzondere aan hun zaak is dat ze een open keuken hebben. 
“Iedereen mag zien wat we doen. De producten zijn dagvers en we 
gebruiken geen smaakversterkers.” Ook wordt er samengewerkt met 
het snookercentrum aan de overkant, waar de lunches genuttigd 
mogen worden. (Oorspronkelijke tekst: Leidsch Dagblad 21-10-2104)

Maha Roti Queen
Hogewoerd 73, 2311 HG Leiden
www.facebook.com/pages/Maha-Roti-Queen
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door Peter Wieberneit

De Hogewoerd is vanouds een van de belangrijkste toegangswegen van Leiden. Tijdens de eerste 
middeleeuwse stadsuitleg omstreeks 1346-1355 werd de nieuwe begrenzing gevormd door de Oude Vest, 
de Vestestraat, het Levendaal en het Rapenburg. Er werden nieuwe zwaar gebouwde poorten, geflankeerd 
door torens, gebouwd, o.a. aan het begin en eind van de twee belangrijkste wegen, de Breestraat/
Hogewoerd en de Haarlemmerstraat. Uit deze tijd is bekend dat ter hoogte van de Kraaierstraat, toen 
aan het einde van de Hogewoerd, de eerste poort stond: de Costverlorenpoort. 

Leiden heeft nooit een volledig vestingstelsel met bolwerken en 
ravelijnen gehad, zoals dat in de zestiende eeuw vaak rond steden 
aangelegd werd. Wel werden er na het Spaanse beleg bij enkele 
stadspoorten verbeteringen uitgevoerd en enkele bolwerken 
vergroot. Ook de Hogewoerdsepoort werd omstreeks 1602 in 
tijden van economische voorspoed vervangen.

In 1659 werd de stad voor het laatst uitgebreid aan de zuidoostkant 
en kreeg het de omvang die tegenwoordig door de loop van de singels 
gemarkeerd wordt. Hierdoor kwam de eerste Hogewoerdsepoort 
binnen de stad te liggen. Bij het nieuwe Hogewoerdse bolwerk 
werd het bolwerk zo groot dat er voorpoorten nodig werden aan 
de rand van de vestingwal. De Hoegewoerdsepoort kreeg een 
binnen- en een buitenpoort bij de huidige Plantage. Omdat de 
oude Hogewoerdsebinnenpoort pas kort daarvoor, in 1635, gebouwd was, bleef het gebouw gespaard. 
Het werd later steen voor steen afgebroken en bij het nieuwe bolwerk als de Hogewoerdsebuitenpoort 
herbouwd. Als binnenpoort volstonden voorlopig twee kolommen met deuren ertussen.

Tussen 1664 en 1682 werden zes bestaande poorten vervangen 
door nieuwe exemplaren. Deze stadspoorten kregen een meer 
representatieve dan defensieve functie. Ze waren minder zwaar 
en rijker gedecoreerd met natuursteen en beeldhouwwerk dan 
hun voorgangers. Vijf van de zes poorten werden ontworpen door 
Willem van der Helm. De Hogewoerdsebinnenpoort verrees in 1669 
op de plaats van de tijdelijke oplossing uit 1659. De stadspoorten 
werden tussen 1862 en 1876 op twee na allemaal gesloopt om het 
toenemende verkeer de ruimte te kunnen geven.

Vlakbij de Hogewoerdsebuitenpoort lag en ligt nog 
steeds het Utrechtse Veer. Deze kade in de Nieuwe Rijn 
en vlakbij de poort was de vertrekplaats van het veer 
richting Utrecht: vracht- en passagiertrekschuiten die 
even verderop via het Utrechts Jaagpad langs de Hoge 
Rijndijk naar Utrecht werden gejaagd. Later liep deze 
transportroute vanaf de Nieuwe Rijn per stoomboot vanaf 
de haven van de rederij “De Volharding”. Nog lange tijd 
heeft de fam. Groenewegen de Nieuwe Rijn en het eerste stuk van het Utrechtse Veer gebruikt voor 
overslag van zwaar transport, o.a. de rollen krantenpapier voor het Leidsch Dagblad. Het kraanschip 
ligt er nog steeds!

Hogewoerdsepoort(en)
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Drs. M.N.J. Moens

dierenarts

Levendaal 71

2311 JE Leiden

Tel. (071) 512 50 57

Behandeling volgens afspraak

door Selma Barnard

Het leven van onze vriendjes Welles en Nietes 
is behoorlijk veranderd sinds de kleine Ja..maar 
ook in het grote huis aan het Plantsoen is komen 
wonen. Heel vaak is het helemaal niet rustig, want 
dat kleine rode monstertje is een druktemaker 
van belang. Hij vindt het vooral leuk om aan de 
staart van Nietes te hangen en Welles wordt vrij 
regelmatig in zijn oren gebeten. Lastig hoor als je 
liever niet gestoord wilt worden. 
Vandaag is het wel rustig. Welles en Nietes hebben 
geen idee waar Ja..maar uithangt en dat vinden ze 
heel prima. Ze zijn ook niet zo gauw ongerust, want 
hij is inmiddels een stuk groter en kan al bijna voor 
zichzelf zorgen. Dus liggen onze luie katten lekker 
uitgestrekt op de vensterbank. Af en toe komt het 
zonnetje voorbij. Ze genieten en dat is te horen aan 
het luide gesnor. 
Ik kan me haast niet voorstellen dat deze rust lang 
zal duren, want ik hoor al wat herrie in de gang. En 
ja hoor daar heb je het al. De deur van de kamer 
vliegt open en slaat met een harde klap tegen de 
muur. Daar is Ja..maar. Hij steekt zijn neus in de 
lucht en snuift heel hard lucht in, dan ademt hij 
weer luidruchtig uit en snuift weer met veel lawaai. 
Zo kunnen Nietes en Welles niet blijven slapen. Ze 
doen allebei een oog open: “Zo oude muizenvanger,”  
plaagt Nietes. “Hoeveel muizen heb je vandaag 
gevangen?  Hoewel, dat wil ik eigenlijk helemaal 
niet weten, ik wil liever even verder slapen.” 
“Ja… maaar,” begint Ja..maar, “ik ruik iets” en hij 
steekt zijn neus weer in de lucht en hij snuft en 
snuft. “Het is een rare lucht en eigenlijk vind ik 
het best wel vies,” voegt Ja..maar er nog aan toe.  
Nietes steekt zijn neus ook maar eens omhoog 
en ook hij begint behoorlijk de snuiven. “Je hebt 
gelijk!  Bah wat een vieze lucht ik ruik het nu ook.” 
Nietes komt overeind en al snuivend en snuffend 
loopt hij naar Ja..maar toe. Ook Welles wordt 
steeds wakkerder en steekt zijn kopje omhoog om 
beter te kunnen ruiken. Welles komt nu helemaal 
overeind. “Bah, bah, bah, ruik jij zo vies Ja..maar?” 
“Ikke nee helemaal niet, ik ruik alleen maar de 
hele tijd die vieze lucht, dat kan ik toch ook niet 
helpen.” Welles en Nietes komen nu allebei uit de 
vensterbank en lopen naar Ja..maar toe. De vieze 
geur wordt steeds erger. 
“Waar ben je geweest?” Vraagt Welles aan Ja..
maar. Die staat een beetje verlegen te kijken. “Nou 

Daar zit een luchtje aan

eh gewoon even naar buiten.” “Wat, naar buiten,” 
briesen Welles en Nietes tegelijk. “We dachten 
dat we afgesproken hadden dat je niet alleen naar 
buiten zou gaan, daar ben je nog veel te klein 
voor,” voegt Welles er verontwaardigt aan toe. 
“Als je naar buiten wilt, moet je dat vragen. “Nou 
ja,” zegt Ja..maar, “de deur stond open en ik zag 
al die mooie bladeren op de grond liggen en daar 
wilde ik lekker even doorheen stampen en ritselen 
en jullie lagen te slapen en jullie willen helemaal 
noooooit gestoord worden en toen dacht ik laat 
ik maar even zelf naar buiten gaan. Dat kan toch 
helemaal geen kwaad?” 
“Geen kwaad, geen kwaad,” mopperden Nietes en 
Welles. “Je ziet wat er gebeurt als je alleen naar 
buiten gaat, dan kom je stinkend terug.”  
“Ik stink niet,” riep Ja..maar. “Het stinkt.”  Hij keek 
erbij of hij zich heel erg beledigd voelde. 
Welles en Nietes stonden nu vlak naast Ja..maar 
en bekeken hem heel grondig, alsof ze hem voor 
het eerst zagen. Ze zagen ook al gauw wat er aan 
de hand was, maar eerst wilden ze hun kleine 
huisgenoot nog een beetje plagen. Ja..maar zag 
niet dat ze elkaar een knipoog gaven. 
“Dus  ….uhmm, jij bent helemaal alleen naar buiten 
gegaan en toen heb je lekker door de bladeren die 
op de grond lagen lopen banjeren?” Vroeg Nietes 
terwijl hij probeerde zijn gezicht zo strak mogelijk 
te houden.  “Ja,” antwoordde Ja..maar heel blij “en 
het was heerlijk. De bladeren lagen heel erg hoog 
en je kon je bijna verstoppen. Ik swoeschste er zo 
doorheen.” 
“Zo, zo,” zei Welles,  “...enne, je hebt helemaal 
geen honden gezien?” “Honden?” Vroeg Ja..maar 
verbaasd. Nee, die had hij helemaal niet gezien.  
Ineens werd Ja..maar heel ongeduldig. Hij stampte 
met zijn voorpootje. “Ik snap helemaal niks van 
jullie, ik kom vragen of jullie ook iets geks ruiken en 
dan gaan jullie me een beetje vragen of ik honden 
heb gezien. Nee, ik heb geen hond gezien. Punt uit.” 
“Ohh,” zei Nietes, die er nog steeds in slaagde om 
zijn snuit in de plooi te houden. “Maar misschien 
heb je dan wel een hond geroken?” 
Nu werd Ja..maar nog bozer: “Ik zei toch dat ik 
geen hond heb……” Ineens was hij stil. Het was 
goed te zien dat hij heel diep nadacht. “Dus jullie 
denken dat ik wel …?”  Hij durfde niets meer te 
zeggen en keek bedremmeld om zich heen. Hij 

probeerde stiekem naar zijn achterpootje te kijken. 
Oh vreselijk, daar had je het al. Ja..maar zag een 
bruine veeg op de deur en toen hij beter naar zijn 
achterpootje keek zag hij daar nog veel meer van 
dat vieze bruine spul zitten. Bah hondenpoep. Hij 
was zomaar in de hondenpoep gestapt, tussen de 
bladeren. Bah en nog eens bah. 
Ja..maar keek naar Welles en Nietes, die inmiddels 
over de grond rolden van het lachen.  Daar werd 
Ja..maar nog bozer om en hij stormde op ze af en 
tilde zijn achterpootje op om ze ook een vieze veeg 
te geven. Maar het lachen ging gauw voorbij en ze 
stonden snel weer op hun pootjes. Daar hadden ze 
niet van terug. 
“En ik ga ook niet mezelf schoonlikken,” griezelde 
Ja..maar. Hij rilde helemaal bij de gedachte. Hij 
zakte op zijn achterste en stak de vieze poot 
omhoog. Hij zat er heel ongelukkig bij te kijken. 
Daar kwam een van de baasjes binnen, die liep ook 
al te ruiken, ze struikelde bijna over het kleine 
rode hoopje ellende dat daar met zijn vieze pootje 
omhoog op de grond zat. Welles en Nietes zaten er 
beteuterd naast, ze vonden Ja..maar toch wel zielig. 
“Wat hebben we hier?” zei het baasje. “Een hele 
vieze kat en ook nog een vieze deur en nu ik beter 
kijk zie ik ook nog een vieze vloer.” Al mompelend 
en ook een beetje mopperend pakte het baasje Ja..
maar op bij zijn nekvel en droeg hem pardoes naar 
de keuken. 
Even later kwam hij schoon weer terug, maar hij 
was wel behoorlijk nat geworden. Welles en Nietes 
maakten het warmste plekje op de vensterbank vrij 
voor hem. “Kom maar hier liggen, dan kan je lekker 
drogen,” zeiden ze heel bezorgd. 
Al gauw zakten ze alledrie heerlijk weg in het 
zonnetje en was het vieze avontuur snel vergeten. 
Ze hoorden het baasje al niet meer, die mopperend 
de vieze deur en vloer schoonmaakte en daarbij zei, 
dat ze er toch beter op moest gaan letten dat die 
katten niet meer zo makkelijk naar buiten konden. 
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Advertentie

Alarm     112
Politie   0900 8844
Meld Misdaad Anoniem  0800 7000

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf   524 0060
Servicepunt Woonomgeving                   14071
 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

Hulp
Kindertelefoon   0800 0432
Korrelatie    0900 1450
Raad en Daadwinkel    516 3250
Slachtofferhulp   0900 0101
     525 8797

Handige en belangrijke telefoonnummers
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                         14071
Buiten werktijd                        14071
 
Storingen
Storingen van 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)

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 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 kunt u de 
website raadplegen.
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“Odessa wenst heel Leiden en vooral, 

of in het bijzonder, de buurtbewoners een fijne kerst 

en een heel gelukkig nieuwjaar!”


