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Van de voorzitter

Voorwoord van een buurtbewoner
door Caecilia van der Meer

Beste buurtgenoten,
Een goede Buur(t) is ditmaal het thema van ons jaarlijkse buurtfeest waarvan
de organisatie, samen met de Vereniging het Plantsoen en SSR, in volle gang
is. Die organisatie is niet zomaar even gedaan en iedereen die er bij betrokken
is, verdient dan ook ons aller lof. Als het weer de 28e juni ook nog meewerkt
kunnen we allemaal dit thema toetsen, onze verre vrienden even met rust laten
en ontdekken dat inderdaad een goede buur beter kan zijn dan een verre vriend.
De andere activiteiten die ons bezighouden zijn nog grotendeels als vermeld
in het vorige nummer, maar er zijn natuurlijk ook nieuwe ontwikkelingen.
We beginnen te wennen aan de afvalcontainers maar de stellige uitspraak van een beleidsmedewerker bij
onze gesprekken in juli vorig jaar dat op 1 maart 2015 ‘alles ondergronds’ zou zijn en de ophaalauto’s dan
niet meer zouden rijden is niet helemaal gehaald. Wel komen er steeds meer ondergrondse containers,
maar tot genoegen van menigeen rijden, althans bij ons in de buurt, de ophaalauto’s ook nog. We weten
niet hoelang dat nog gaat duren.
De nog net drijvende schepen van een bekende sleepdienst liggen nog immer in de Nieuwe Rijn
tegenover de Utrechtse Veer en we kregen zojuist bericht van de Gemeente dat ons bezwaarschrift
nog in behandeling is, maar op een zacht pitje is gezet daar er met de sleepdienst ‘minnelijk overleg’
plaatsvindt. Bij de zitting van de bezwaarschriftencommissie vorig jaar is namelijk gebleken dat de
sleepdienst informeel al wat toezeggingen had gekregen.
Tijdens de op 24 maart jl. gehouden (1e keer) en zeer druk bezochte Wijktop heeft wethouder Marleen
Damen de vernieuwde wijkaanpak geïntroduceerd met als kernwoorden onder andere integrale
wijkagenda, wijkregisseur en het stimuleren van initiatieven. Wethouders Roos van Gelderen en Paul
Laudy waren er ook. Het was een geanimeerde en goed ontvangen avond met als top, in mijn beleving,
het voorstellen van de drie wijkregisseurs: onze onvolprezen Rene Verdel, Marjolijn Pijnakker en Ben
van der Gijn. Dat was een hele opluchting want die broodnodige functies hebben een tijdje aan een
zijden draadje gebungeld.
Ook zijn er nog enkele andere aandachtspunten die wellicht bij het uitkomen van deze buurtkrant
alweer in een ander stadium zijn, bijvoorbeeld het verkeer op de Plantage, de singelparkbrug bij het
Veerplein en de werkgroep burenhulp. Hierover zal ik proberen zo nu en dan iets op onze website te
zetten, hoewel dat niet altijd tijdig lukt.

In het voorjaar van 1995 kwam ik in de Haver- en Gortbuurt wonen, aan
de 2e Gortestraat. Samen met mijn (inmiddels ex-)partner en onze twee
blonde dochters van 5 en 2 ½ jaar. In een huur-/gezinswoning aan de rustige
straat vlakbij het prachtige plein met de mooiste Plataan van de stad. Geen
doorgaand autoverkeer, dus zowel achter als voor veel veiligheid en rust.
De kinderen waren geboren aan de andere kant van de stad, de oudste ging al
naar school vlakbij de Doezastraat, dus verhuizen hierheen had geen gevolgen
voor de schoolkeuze en haar vriendinnetjes. In de 20 jaar dat ik hier nu dus
woon is er in mijn gevoel voor de buurt niet veel veranderd. In ons leven wel.
Werkte ik voorheen bij een aantal theaterbureaus in Leiden en Amsterdam, ik werk nu al ruim 12 jaar
bij Stichting Kinderpostzegels Nederland. Een organisatie die iedereen wel kent van de kinderen aan
de deur, uit groepen 7 en 8 van bijna alle scholen van Nederland. Zij verkopen kaarten en postzegels,
waarvan de opbrengst gaat naar de meest kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. Een hele
bijzondere, soms zware, en leuke job in een kantoor in Leiden.
Ik kan zeer enthousiast vertellen over de programma’s die wij financieren voor kinderen met trauma’s t.g.v.
kindermishandeling, in de pleegzorg, in asielzoekerscentra en voor kinderen in geweldssamenlevingen
of kinderen die zware arbeid moeten verrichten en die mede dankzij ons de kans krijgen naar school
te gaan.
Mijn dochters, inmiddels 25 en 22,5 en wonend in Leiden en Utrecht, hebben zonder al te veel problemen
de middelbare school doorlopen en zijn nu diëtiste en danseres. Hun hele jeugd waren zij al zeer sportief.
Zij komen héél graag naar dit huis.
Zelf ben ik actief zanger in enkele koren en koorprojecten, en na een periode van bestuur
JeugdTheaterschool Leiden, nu bestuurslid van de Contactgroep Leidse Koren. De plek waar ik nu woon,
zal ik niet snel verlaten. Vlakbij het prachtige plein waar het een gezellig samenzijn van kinderen en
buurtbewoners kan zijn. Vlakbij de winkels. Vlakbij ‘de stad’. Het plantsoen om de hoek, waar ik geregeld
te vinden ben met boek of picknick.
En dan de buurtbewoners: het is een ontzettend interessante en sociale mix van huurders en kopers,
van jong en oud, van gezinnen en alleengaanden, met beroepen van alle soorten. Veel leesplezier met
deze nieuwe Het Hoogste Woerd en misschien spreken we elkaar op het buurtfeest binnenkort.

Met name vraag ik uw aandacht voor de plannen om het verkeer op en rond de Plantage anders te
regelen. We waren niet zo gelukkig met de eerste opzet van de verkeersdeskundigen en ook de tweede
versie, die we zojuist gehoord hebben, stemt niet tot blijdschap. De kans op ongelukken blijft onzes
inziens onaanvaardbaar groot.
Aarzel niet om ons vragen te stellen, opmerkingen te maken, of suggesties te doen via de
contactmogelijkheden vermeld aan de binnenzijde van de omslag van Het Hoogste Woerd.
Met vriendelijke groet en tot het buurtfeest, de 28e juni,
Rob Erdbrink
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UITNODIGING

Verslag jaarvergadering 7 januari 2015

Buurtfeest in het Plantsoen op 28 juni 2015 van 15.00 – 18.00
Een goede buur(t):
Er verandert momenteel veel in de samenleving. Er wordt vanuit de overheid meer gevraagd van de
burgers en het idee is dat iedereen mee kan doen. Voor zorg is men aangewezen op eigen familie,
kennissen of buren. Of op de sociale wijkteams. Van mensen in de bijstand wordt verwacht dat ze
participeren en (vrijwilligers)werk gaan doen. Een goede buurt waarin iedereen tot zijn recht kan komen
is hiervoor de belangrijkste basis. Dit is dan ook dit jaar het thema van ons buurtfeest.
Op zondag 28 juni organiseert buurtcomité Hogewoerd e.o. en vereniging Het Plantsoen traditiegetrouw
weer een gezellig buurtfeest in het Plantsoen. Tussen 15 en 18 uur zijn alle buurtbewoners welkom voor
een hapje, drankje en tal van leuke en informatieve activiteiten. Een goede gelegenheid om je buurt en
buren beter te leren kennen! Dus komt allen!
Programma:
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
zijn er maar liefst 2 bands die komen spelen. Na het succes van vorig jaar keert de Really Big Band terug
om het plantsoen tot een ballroom om te toveren. Nieuwkomer is de band Sezah met rustige maar o
zo fraaie popmuziek.
Buurkunstwerk
Ook dit jaar kan iedereen onder deskundige begeleiding zijn of haar creativiteit kwijt. Aan de hand van
het thema van dit jaar zal er getracht worden een buurtkunstwerk te maken waarbij jong en oud zijn
favoriete buurman of buurvrouw kan ontwerpen! Of je maakt gewoon jezelf.
Een goede buurt is een sociale buurt
Hogewoerd en omgeving is een sociale buurt waar mensen voor elkaar klaar staan. Tijdens het feest
zijn er een aantal standjes aanwezig met informatie over plekken waar je hulp of advies kunt krijgen.
Of waar je misschien vrijwilliger kunt worden. En dat allemaal in je eigen buurt!

De traditie wordt ieder jaar voortgezet en het lijkt wel of er ieder jaar ook meer belangstelling is. Ook
dit jaar was er een goede opkomst, de mensa van SSR was behoorlijk vol. Op de jaarvergadering licht
het bestuur het beleid toe en wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en de financiën. Ook dit
jaar waren onze wijkagent Willem van Vliet en onze onmisbare schakel met de gemeente René Verdel
aanwezig.
De penningmeester Rineke licht de financiën toe. We staan er goed voor dankzij de inspanningen van
bestuurslid Richard, die voor de advertenties in uw lijfblad Het Hoogste Woerd zorgt. Dankzij subsidie
voor het buurtfeest van fonds WOZ en fonds 1818 hebben we een leuk cadeautje kunnen uitdelen op
de buurtborrel, namelijk een bijen-, vlinder- of lieveheersbeestjeshotel. Even terzijde: de bijbehorende
fotowedstrijd is op niets uitgelopen omdat bovengenoemde nuttige diertjes zich vooralsnog niet gevestigd
hebben in hun toch heel prachtige onderkomens. Hopelijk wordt dat dit jaar beter.
Pien Lambermont kreeg de gelegenheid om een initiatief toe te lichten van haar en Wolfgang Keller,
waarbij iedereen in onze wijk geïnterviewd zal worden met de vraag of hij of zij zorg nodig heeft, dan
wel kan bieden. Ze werken samen met Libertas, Radius en de gemeente. Er zijn nog veel vrijwilligers
nodig. En als u nog geen bezoek heeft gehad, dan komt het nog.
Het bestuur geeft verder aan dat het doorgaat op het ingeslagen pad. Dat betekent veel overleg met
gemeente, andere wijkverenigingen en de wijkagent. Het organiseren van een buurtfeest. De uitgave
van de buurtkrant, altijd onder redactie van Ria Vreeburg.
De vragen uit het publiek gaven aan welke zaken ons bezighouden. De ondergrondse vuilcontainers, de
fietsen die overal de doorgang belemmeren en de onhandige inrichting van de Hogewoerd. Een herindeling
lijkt noodzakelijk. Willem van Vliet vraagt ook of men mee wil denken om het fietsenprobleem aan te
pakken.
De vergadering werd afgesloten met een borrel in de bar van SSR, die zoals elk jaar hun ruimtes
beschikbaar stellen.
door Selma Barnard

Voor de aanwezige buurtbewoners zal er net als vorig jaar een presentje klaarliggen.

Neem wat te eten mee!
Een groeiend aantal buurtbewoners
maakt jaarlijks wat lekkers te eten om
uit te delen tijdens het buurtfeest. Wil
je ook wat maken? Dat kan en de kosten
worden vergoed! Neem van te voren wel
even contact op met het buurtcomité via
e-mail bergman.arjen@gmail.com om te
voorkomen dat we allemaal hetzelfde
maken.
door Arjen Bergman
6
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Financieel jaarverslag 2014
Beste buurtbewoners,
We kunnen weer terugkijken op een mooi 2014 met wederom een positief financieel jaarverslag van
Stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.. Het saldo bedraagt per 31 december 2014 € 2240,- positief.
Er zijn wel wat meer kosten gemaakt en er is dit jaar ook een uitgave gedaan voor een buurtinitiatief.
Toelichting Balans
Het saldo van de ING-rekening is lager dan vorig jaar, dit omdat er grotere uitgaven zijn gedaan,
bijvoorbeeld aan de website (€ 350,-) en aan het buurtinitiatief (€ 1061,-). Wel hebben we weer subsidie
van de gemeente Leiden ontvangen, namelijk € 1041,-. (Het bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners
van de wijk.)
Dit jaar staat er wederom een reservering voor het buurtfeest en voor een buurtinitiatief. Voor de
website hebben we nog een reservering staan van € 500,-. Er zijn al grote sprongen gemaakt en onze
website wordt steeds actueler. Alle nieuwtjes die betrekking hebben op onze wijk worden op de website
www.hethoogstewoerd.nl geplaatst en die wordt vervolgens doorgelinkt naar onze Facebookpagina.
Toelichting Verlies en Winstrekening
Buurtkrant en advertentie inkomsten
In 2014 hebben we twee buurtkranten uitgegeven met een kostenpost van € 3074,-. Dit is iets hoger dan
voorheen omdat de opmaakkosten zijn gestegen. Van de advertentie opbrengsten (€ 3830,-) kunnen we
deze buurtkranten geheel bekostigen. Wij danken alle adverteerders ook dit jaar weer voor hun bijdrage.

Vooruitblik 2015
In januari 2016 staat er weer een algemene jaarvergadering op de agenda. Tevens zullen het jaarlijkse
bestuursuitje ook in 2015 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.
Verder staan er weer twee buurtkranten gepland en willen we onze buurtwebsite zo actueel mogelijk
houden door deze steeds bij te werken en te 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 28 juni gehouden zal worden en het thema “Een goede buur(t)” zal hebben.
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.
Kortom; veel goeds om te melden. We willen ons allemaal weer inzetten om van 2015 een succesvol
Buurtcomitéjaar te maken waar we weer veel buurtnieuws mogen brengen en veel buurtinitiatieven
hopen te mogen ondersteunen.
door Rineke Ramakers

Buurtfeest 22 juni 2014
Het buurtfeest van 2014 heeft in totaal € 2943,30 gekost. Van dit bedrag is alles betaald zoals de kramen,
de vergunningen, het springkussen, het kunstproject van onze buurtkunstenares Clara van den Bosch,
de onkosten voor de hapjes die door vrijwilligers zijn gemaakt tot de muzikale bijdrage van The Really
Big Band. Veel buurtbewoners wisten het buurtfeest te vinden en dat leverde een heel gezellig samenzijn
op. Het buurtinitiatief in de vorm van het uitdelen van vlinder- en bijenkastjes aan de wijkbewoners
werd zeer enthousiast ontvangen.
Mede door het grandioze weer, de inzet van vrijwilligers, de goede samenwerking en bijdrage van
vereniging Het Plantsoen en niet in de laatste plaats studentenvereniging SSR voor hun enthousiaste
inzet voor het kinderprogramma, kijken we terug op een zeer geslaagd buurtfeest. Onze oprechte dank
aan iedereen die belangeloos hun bijdrage in welke vorm dan ook hebben geleverd om dit buurtfeest
weer tot een groot succes te maken. In het bijzonder willen wij Fonds WOZ en Fonds 1818 bedanken
voor hun financiële bijdrage.
Kosten 2015
De bestuurskosten zijn dit jaar totaal € 642,-. De uitgaven zijn gemaakt voor de Algemene
Ledenvergadering, het jaarlijkse uitje van het bestuur en contributie aan de vereniging het Plantsoen.
De bankkosten bedragen dit jaar € 103,02, de administratiekosten € 157,78 en de algemene kosten
(zoals een afscheid/felicitatiebloemetje, VVV-bonnen voor bedankje en presentje voor afscheid van
onze voorzitter Guido Priemus) bedragen dit jaar € 201,55.
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Column

Historisch beeld/Geschiedenis over de wijk

door Hans Heestermans

door Joop Gijsman

Templum Salomonis. Op het hoekje van de Nieuwsteeg en de Kloksteeg ligt dit eerbiedwaardige
antiquariaat en veilinghuis, geleid door Arne de Bruin en Arno Steenkamp. Salomo was de wijze
koning en Philips van Leyden, de beroemde rechtsgeleerde (ca. 1328-1382), had zijn voortreffelijke en
wetenschappelijke bibliotheek naar deze wijze man genoemd. Op het eind van de 16de eeuw vestigde de
boekdrukker Christoffel Gyot zich in dit gebouw en hij koos als drukkersmerk dan ook de afbeelding van
de tempel van koning Salomo. In de achttiende eeuw woonde er de timmerman Andries van Warendorp,
die de verschillende panden tot een geheel samentrok tot het huidige Nieuwsteeg 1. De naam Templum
Salomonis werd in 1894 in ere hersteld door Pieter Johannes Burgersdijk (1853-1915) en George David
Niermans (1854-1920), beiden opgeleid bij uitgeverij en drukkerij E.J. Brill. Ze begonnen daar het nog
steeds bestaande veilinghuis en antiquariaat.
Het geluk van de wereld
Een huis te hebben dat gemakkelijk, passend, mooi is,
Een tuin bekleed met geurige spalieren,
Vruchten, uitstekende wijn, weinig gevolg, weinig kinderen,
Alleen en zonder opspraak een trouwe vrouw te hebben.
(…)
Zijn vrije geest bewaren en ook zijn krachtig oordeel,
Zijn rozenkrans te bidden terwijl men stekjes ent,
Dit is: zachtjes en bij zich thuis te wachten op de dood.

Gevelreclames
Gevelreclames zijn een vertrouwde vorm om
aandacht te vragen voor een product. Een aantal
historische exemplaren in de stad zijn in het
verleden opgeknapt en zien er nog goed uit. Ook
in onze wijk zijn er wat kleurrijke exemplaren. Café
Plantage aan de Veerstraat, Japanlak aan de Dwars
Bolwerkstraat en de flessenrij van Limonadefabriek
Kuperus, achterzijde Hogewoerd 12.
Maar er zijn er ook die nog maar nauwelijks
zichtbaar zijn zoals aan de Hogewoerd/Koenesteeg
en de verdwenen oude reclame aan de Kraaierstraat
van het net opgeknapte Riza eethuis.
Mooi project voor het buurtoverleg om ze eens op
te knappen.

Eerste en laatste strofe van een gedicht van de Antwerpse drukker Christoffel Plantijn, die in de 16de
eeuw in Leiden een boekwinkel bezat bij het Academiegebouw. De rest van het gedicht kunt u lezen op
het hoekje van de Hooigracht en de Kaasmarkt.
De Schoolmeester was het pseudoniem van Gerrit van de Linde (1808 Rotterdam - 1858 Londen).
Hij studeerde in Leiden theologie, nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht (tegen België) en moest in
1834 uitwijken naar Londen: hij had een kind verwekt bij een volksmeisje, had financiële schulden en
een verhouding met de vrouw van een hoogleraar scheikunde. Hij schreef zogenaamde ‘knittelverzen’,
speelse onzinverzen waarin wordt gespot met alle regels van rijm, ritme en regellengte. Hieronder een
grafschrift:
Op Poot
Hier ligt Poot:
Hy is dood.
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Advertentie
SOCIALE MEDIA BIJ BMS NETWERK NOTARISSEN
Steeds meer Nederlanders, in alle leeftijdscategorieën, zijn actief op de sociale media.
Inmiddels zijn dat bijna 9 op de 10 Nederlanders. Omdat je online bestaan niet meer uit je leven
is weg te denken, speelt het ook steeds meer een rol bij zaken die je met je Netwerknotaris
regelt. Wij ontwikkelden daarvoor de socialemedia-executeur en de socialemediaclausule.
Je ‘online reputatie’
Over bijna iedereen is wel wat op het internet te vinden. Die online gegevens samen vormen je
‘online reputatie’. We willen graag zelf controle houden over die online reputatie. Maar hoe gaat
dat als je gaat scheiden of overlijdt?
Socialemediaclausule voor partners
In een samenlevingscontract of de huwelijkse voorwaarden kun je tegenwoordig een
‘socialemediaclausule’ opnemen. Hiermee kan online moddergooien en het publiceren van
naaktfoto’s en dergelijke door je ex worden voorkomen. In de clausule staat dat je over elkaar geen
intieme informatie prijsgeeft en dat je geen whatsappberichten, sms’jes en naaktfoto’s en –filmpjes
op de sociale media en het internet publiceert. Als een van de ex-partners deze afspraak overtreedt,
moet hij/zij een boete betalen. De boete bepaal je samen en neem je op in je contract.
Socialemediaclausule bij scheiding
Ook in een scheidingsconvenant kun je een socialemediaclausule opnemen. Hiermee kun je
voorkomen dat, mocht je in een vechtscheiding terechtkomen, je via de rechter je ex moet dwingen
de publicatie terug te draaien.
Je kunt de socialemediaclausule zó vormgeven als je zelf wilt. Voor degenen die vrezen dat er ooit
een boek over hem/haar verschijnt, kan een “offline” variant worden toegevoegd. Kortom: met de
socialemediaclausule bescherm je je online reputatie.
Sociale media in je testament
Veel mensen hebben nog niks geregeld voor hun socialemediaprofielen als ze overleden zijn. Dat
betekent dat ze online voort blijven leven, wat vaak verdrietig is voor nabestaanden. Als je bij BMS
Netwerk Notarissen komt voor een testament kun je met de notaris bespreken wat je wilt dat er na
je overlijden met je online leven moet gebeuren. Je kunt dit vastleggen in je testament. Als je wilt
dat je profielen worden verwijderd kun je in je testament iemand daarvoor aanwijzen. Die persoon
wordt ‘socialemedia-executeur’genoemd.
Bewust worden
Vaak wordt gevraagd of het nodig is om deze zaken écht te regelen. In het algemeen geldt: het
is een advies, doe het als het bij je past. Wij vinden het vooral belangrijk dat mensen zich bewust
worden van wat de gevolgen zijn van het achterlaten van online sporen. Wat wil je wel en niet delen
en hoe denk je daar over als je jaren verder bent…?
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

Column
door Guido Priemus
Vernieuwing
Laatst realiseerde ik me dat ik dit jaar precies 15 jaar in onze geweldige buurt woon. Voor mijn gevoel
verandert er nooit iets in de buurt. En dat vind ik wel zo fijn. Het zal mijn sterrenbeeld wel zijn. Als ik
bij mijn ouderlijk huis in de buurt kom, en merk dat er hele huizenblokken en scholen verdwenen zijn
en nieuwe gebouwd, vind ik dat maar niks. Maar feitelijk is er in onze buurt natuurlijk ook best veel
veranderd. Afgezien van buren die verhuizen, bestrating en duizend dingen meer, kijk ik even alleen
naar de winkels. Bert Kulk is verhuisd en we hebben een mooie viswinkel erbij. Risa is letterlijk uit de
as herrezen, veel winkels zijn (helaas) verdwenen, maar er zijn er gelukkig ook weer bij gekomen. En de
DEKA is een Dirk, nadat ie ook nog een blauwe maandag Digros was. Dat heb ik nooit begrepen. Maar
dat zal wel aan mij liggen.
Ik ben er trouwens ook nog steeds niet uit of ik het nou een verbetering vind. Aan de ene kant heb ik
vaak genoeg gevloekt op die gekke buurtwinkel van een DEKA, met een assortiment dat telkens wisselde.
Maar aan de andere kant vond ik het ook leuk om de caissières te horen over hoe het nou met tante
Jannie ging en of Geert nou wél of niet op die verjaardag zou komen. Ook al kende ik tante Jannie en
Geert niet, ik vond het eigenlijk wel interessant.
En als één van de caissières nieuwe vlechtjes had of problemen met haar vriend, dan werd daar over
gepraat. En luisterde ik vrolijk mee.
Nou ben ik best enthousiast over de Dirk. Ik vind het een mooie winkel met goeie aanbiedingen. Alhoewel
ik niks snap van die service-kassa. Wie is er nou officieel éérst? Degene die netjes in dat rijtje staat te
wachten? Zou kunnen. Of degene die zo van voren komt aanlopen en service verwacht van een Service
Balie? Het staat er nota bene boven! En die het begrip service tóch écht anders ziet dan kijken naar hoe
andere mensen geholpen worden. Woest word ik als ik daar sta! Ik ben al twee keer boos weggelopen.
Kunnen die aardige meiden ook niets aan doen. (Jongens zie ik daar heel weinig.) Zij weten het ook
niet! De ene laat de service-klanten voor. De andere doet om-en-om. En sommige gaan gewoon door
met die rij afwerken. Ik weet precies wie dat zijn! Desnoods loop ik dan om! Inmiddels heb ik een heel
schema thuis liggen. Ik hou geen weekend meer over!
Maar afijn, dat Dirk dus een mooie winkel is. Bij een Prijsalarm word ik tegenwoordig helemaal
enthousiast. Het klinkt als iets engs, maar dat is het helemaal niet! En in die Chinese bakken zit soms
ook echt iets leuks.
En tegenwoordig hebben ze heerlijk brood. Dat brood dat je zelf in zo’n zakje moet doen. Niet dat achterin
de schappen ligt. En dan moet je het niet snijden in die gevaarlijke machine. Daar wilde ik overigens
laatst een vervelende kleuter in stoppen. Maar die moeder was te dichtbij dus heb ik het uiteindelijk
niet gedaan. Maar volgens mij dwaal ik af.
Nee, je moet het gewoon thuis zélf snijden. Dan blijft het veel langer vers! En dan op dat afgesneden
stuk staande bewaren. Dan blijft dat stukje ook lekker en droogt het niet uit. Het is even balanceren
maar het werkt echt.
Kortom, Dirk is een mooie winkel. En de caissières zijn ook allemaal lief en aardig en goed opgeleid,
want ze zeggen allemaal hetzelfde: Bonnetje erbij? en Fijne dag. Maar ik zou gewoon graag weer eens
willen horen hoe het nu eigenlijk verder is gegaan met tante Jannie en Geert.
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SSR in de wijk

Aanwezig: Wijkagenten Willen van Vliet, Pieter Kuiper, Willen van Egmond
Gemeente Leiden: wijkmanager René Verdel en vertegenwoordiger Sociaal Wijkteam
Buurtonderzoek
Gepland buurtonderzoek van wat we in de wijk willen houden en wat er moet blijven. Bijv. 2 x per jaar
de wijk onderzoeken in overleg met René Verdel. Voor de Hogewoerd e.o. moeten we uitzoeken wat wij
in de wijk willen veranderen.
Sociaal wijkteam
De sociale wijkteams zijn opgericht n.a.v. de per 1 januari in werking getreden participatiewet. Deze wet,
met o.a. ook de jeugdzorg, ouderenzorg, de toegang tot de zorg in het algemeen en de sociale inrichting
is door het rijk uitbesteed aan de gemeente. Voor Leiden gaat het om 53 wijken waar 8 wijkteams actief
zijn of worden. De wijkteams zijn multidisciplinair samengesteld uit: Libertas, Kwadraad, MEE, Radius,
Activiye, WMO.
Deze wijkteams moeten ondanks de bezuinigingen de zorg dichter bij de mensen brengen. De vraag is nu
hoe dat het beste kan worden aangepakt. Onze vraag was hoe het zit met de wettelijke bepalingen voor
Burenhulp en vrijwilligers in dienst, o.a. m.b.t. belastingen, uitkeringen, etc. Dat zal worden uitgezocht.
Het sociale wijkteam Centrum is moeilijk bereikbaar omdat men nog twee keer moet verhuizen. Van de
huidige plek in Huis op de Waard (Minnestraat 1) naar Nieuwe Energie en daarna pas naar de definitieve
locatie. Let op, Sociaal Wijkteam Binnenstad heeft afwijkende openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 15:00 uur
Vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur, telefoon: 14071, keuze 4
Wijkverslagen
Brandveiligheid in studentenhuizen krijgt een vervolgonderzoek. Sociëteiten zijn en blijven in contact met
het veiligheidsoverleg van de Universiteit, brandweer en gemeente. Een etentje met vertegenwoordigers
van studentenhuizen en de brandweer ter plaatse werkt blijkbaar beter dan een reguliere controle.
Er zijn geen meldingen ontvangen m.b.t. overlast in het Plantsoen, maar het staat echter wel op de rol
ter voorkoming. Overlast dealers, dealerlocaties en kwekerijen heeft nog steeds de volledige aandacht
van de politie. Er zijn weer een aantal kwekerijen opgerold.

Beste buurtgenoten,
Wat gaat het jaar snel. Inmiddels ben ik samen met mijn bestuur alweer over de helft van het jaar,
want eind juni begint voor ons de zomervakantie. In de zomer zullen we zoals ieder jaar ons pand weer
oplappen na vele drukbezochte borrels. Alle muren zullen worden voorzien van een vers laagje verf en
daarnaast zullen we onze vloer op de begane grond vervangen.
In februari vond een van de drukste weken van het jaar plaats: de IK-week. Gedurende deze week stelden
we onze deuren open voor alle studenten uit Nederland en daar is goed gebruik van gemaakt. Meerdere
dagen heeft er een flinke rij voor het pand gestaan, omdat ons pand helemaal vol was. Wij vonden het
hartstikke leuk dat studenten zo enthousiast waren over onze vereniging. We hebben ons best gedaan
om de overlast buiten te beperken, hopelijk heeft u geen last van onze bezoekers gehad.
Twee weken later mochten wij als bestuur een weekje op vakantie. In Sevilla hebben we genoten van
prachtig weer en de mooie omgeving. We hadden het zonnetje mee, beter hadden we het niet kunnen
treffen. We zijn weer aardig opgeladen en kunnen er de laatste weken weer volop tegenaan. In mei
organiseerde SSR een themamiddag in de Hooglandse Kerk over vluchtelingen. Er waren diverse
interessante lezingen en er was een informatiemarkt waar enkele hulporganisaties een kraampje
bemanden. Ook de laatste weken staan er nog mooie activiteiten op het programma. In juni is onze
jaarlijkse ‘gotcha’-week. Hierbij proberen leden elkaar af te schieten met waterpistolen om de overwinning
voor hun dispuut binnen te slepen. Waarschijnlijk zult u hier in de stad wel iets van meekrijgen. Wij
hopen op mooi weer.
Mooi weer zou ook fijn zijn op het jaarlijkse buurtfeest, waar ik een aantal van u misschien zal spreken.
SSR zal ook dit jaar weer meewerken aan het kinderprogramma. Een aantal enthousiaste commissieleden
zal aanwezig zijn om de jeugd te vermaken met gezellige spelletjes. Ik hoop u allen te zien!
Voor vragen of klachten kunt u ons bereiken via 071-5120900 of praeses@ssr-leiden.nl. Ook kunt u
vanaf 11:00 aanbellen bij Hogewoerd 108 voor een kop koffie of thee.
Met vriendelijke groet namens het bestuur der SSR-Leiden!

René Verdel (wijkmanager) heeft veel projecten tegelijk lopen. De plaatsing van ondergrondse
vuilcontainers gaat voorspoedig. De prullenbakken tracht men vaker schoon te maken. Er is antistikkerverf
gevonden waardoor het schoonhouden van straatmeubilair stukken eenvoudiger is geworden.
De Breestraat is klaar en bussen en gemeentevoertuigen houden zich (nu al) niet meer aan de maximum
snelheid van 15 km/uur. Voor de fietsoverlast worden maatregelen genomen en regelmatig geëvalueerd.
Er komen naar verluid nieuwe bewegwijzeringen voor toeristenroutes en bezienswaardigheden.
Suggestie: graag ook in het Engels, eventueel met een QR-code waar dan voor toeristen de informatie
meertalig te vinden is.
De volgende vergadering vindt plaats op 15 oktober 2015.
door Peter Wieberneit
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v.l.n.r.: Nadia Antheunisse, Bas van Boven, Matthijs de Wit, Niels Versluis, Ashley Degryse, Pauline Bouter, Thimo Arts en Frank van Baarle

door Ashley Degryse
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(Nieuwe) bedrijven in de wijk
door Esther Behrendt
In de brand, uit de brand – de Heropening van De Risa op 11 maart 2015
Op 11 maart 2014 werd snackbar Risa getroffen door een grote brand. Precies 1 jaar na de brand,
op 11 maart 2015, ging de Risa weer open. Het was een bewogen jaar vertelt Renate, eigenaresse
van de snackbar. “In het begin natuurlijk een hoop geregel; de telefoon stond roodgloeiend.
Onderzoekers, leveranciers, iedereen moest van alles weten. Je weet niet wat je overkomt. De
eerste weken waren heel onwerkelijk, ik zat in een soort roes.”
De Risa bestaat sinds 1965, destijds opgericht door twee zussen, de moeder en tante van
Renate. Studenten uit de buurt hebben bedacht dat Risa staat voor ‘RijksInstituut voor
SnackAangelegenheden’, maar in werkelijkheid was het een afkorting van de eerste twee letters
van de namen van de oprichters, Ria en Sabien.
Het leukste van de heropening vindt Renate alle reacties van de blije klanten uit de buurt. “Dank
voor al jullie steun en vertrouwen!” Aldus Renate.
Tweedehands waar op de Geregracht
Sinds november vorig jaar is op de Geregracht het winkeltje tweedehands goederen open. Ik loop
spontaan binnen voor een praatje en natuurlijk om wat stof te verzamelen voor de buurtkrant.
Meteen krijg ik een kopje koffie aangeboden van meneer Jawad. Hij runt de winkel, vandaag samen
met zijn zoon, want die heeft vakantie. Hij is de neef van de eigenaar en vindt het erg leuk om op
deze manier onder de mensen te zijn. Je kunt van alles vinden in het winkeltje: langspeelplaatjes,
theepotten, glazen, maar ook satellieten en koelkasten. De winkel heeft een leuke functie in de
buurt. Mensen blijven hangen voor een praatje en wat gezelligheid en wat buurtbewoners zitten
op de stoelen (die te koop zijn) op de stoep voor het pand te genieten van het lentezonnetje.
Ton Koreman voor bouwkundig advies
Op de hoek van het Levendaal/Korevaarstraat houdt – inmiddels alweer zo’n twee jaar – Ton
Koreman zijn kantoor van waaruit hij bouwkundig advies geeft “van A tot Z”, zoals hij zelf aangeeft.
Dus van plannen en tekenen tot het aanvragen van vergunningen. Inmiddels zit hij alweer zo’n
30 jaar in het vak. Ton is een echte Leidenaar (“dat hoor je toch wel ?!”), ook al woont hij met
zijn gezin nu al zo’n 15 jaar in Voorschoten. “Ik sluit niet uit dat wij ooit weer terug komen naar
de binnenstad van Leiden. Ik hou wel van de roering en gezelligheid”, aldus Ton. Wat betreft de
buurt geeft Ton aan dat hij dit gedeelte van Leiden “slecht” vindt. “In de jaren 70/80 is hier veel
platgegaan en zijn er lelijke gebouwen voor in de plaats gekomen. Nu wordt wel een inhaalslag
gemaakt, want ook dit behoort tot de ‘entree van Leiden’, maar dat gaat erg langzaam.”
Bolle wordt Bloemenhuis
Na jarenlange leegstand heeft het hoekpand van Bolle weer een bestemming gekregen: een
bloemenwinkel genaamd ‘Bloemenhuis Bolle’, onder leiding van Lesley Meijers. Op dit moment
wordt hard gewerkt om het pand helemaal van binnen op te knappen. Lesley hoopt over een
maand te kunnen openen. Naast zijn eigen bedrijf als loodgieter gaat hij, samen met zijn moeder,
de bloemetjes buiten zetten. Welkom in de buurt, Lesley!
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Korte berichten over de wijk
LD 28-03-2015
Leiden wordt één grote ideeënbus
LEIDEN - Buurtbewoners en wijkraden krijgen in Leiden meer macht en armslag om hun eigen
woonomgeving in te richten. Dat was [24 maart] de boodschap die PvdA-wethouder Marleen Damen
had voor een gezelschap van ongeveer honderd plaatsgenoten. “Vroeger bedacht de gemeente een
plan en ging aan de wijk vragen wat ze ervan vond. Dat gaan we voortaan omdraaien en daar moeten
ambtenaren, maar ook wij als bestuurders aan gaan wennen.”
Oftewel, Leiden wordt één grote ideeënbus. Een nieuw kinderspeeltje voor het wijkpark? Een
rommelmarkt in de straat? Kan er minder verkeer door de buurt? Dergelijke vragen worden voortaan
als het goed is met open armen ontvangen. En wie een plan, idee of ander creatief initiatief heeft,
moet er in eerste instantie mee naar één van de vier wijkregisseurs, zo is de bedoeling. Vervolgens
kijkt een gemeentelijke ideeënmakelaar naar de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan. “Maar we
hebben zes ton klaarliggen. Dat is toch serieus geld”, aldus Damen.
LD 01-05-2015
Plantage is recept voor ongelukken
LEIDEN - Een recept voor ongelukken. Zo typeert
Rob Erdbrink van buurtcomité Hogewoerd het plan
van de gemeente Leiden om de Plantage af te sluiten
voor doorgaande auto’s.

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

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

En Erdbrink vindt de houding van de lokale
verkeersdeskundigen cynisch. Die willen volgens
hem pas ingrijpen in de nieuwe situatie als
er eenmaal ongevallen zijn gebeurd. “Het is
allemaal geen goed idee”, verzucht Erdbrink.
Het probleem in de buurt wordt veroorzaakt door
het drukke kruispunt aan het begin van de Hoge
Rijndijk. Daar komt ook verkeer van de Zijlsingel
op uit evenals vanuit de richtingen Plantage/
Hogewoerd en Levendaal/Plantagelaan. Om
drukte, wachttijden en ergernis te verminderen
op de kruising, heeft de gemeente besloten
om één van vier toevoerwegen permanent
af te sluiten. Dat is die vanuit de Plantage en
Hogewoerd geworden. “Op zich een nobel
streven”, oordeelt Erdbrink. “Maar ze zien bij
de gemeente een groot detail over het hoofd.”
Dat detail is dat veel vracht- en autoverkeer
op Hogewoerd en Plantage moeten gaan keren
vanwege de afsluiting. En dat uitgerekend op
een van de drukste fietsroutes van Leiden.
“Het gaat echt om indrukwekkende aantallen”,
aldus de buurtwoordvoerder die daardoor dus
ongelukken verwacht.
Erdbrink gaat namens de buurtvereniging een
brief hierover schrijven aan de gemeenteraad.
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20 jaar Studio Sidac
door Josine Heijnen
Studio Sidac bestaat dit jaar 20 jaar. Galeriehouders Piet Franzen (ook
kunstenaar) en Coby van Roijen kochten dit pand in 1995, maar zonder de
wens er een galerie van te maken. “We zochten naar woonruimte en een atelier,
maar daar was het eigenlijk veel te groot voor.”
Zo vatten Piet en Coby het plan op Sidac te beginnen. Voor ze het
kochten was Hogewoerd 77 een bedrijf dat pakkingen voor motorblokken
maakte, maar die moest vanwege geluidsoverlast verhuizen naar een
industrieterrein. De verbouwing duurde meer dan drie maanden, en Piet
hielp daar zelf bij. Ook bereidde hij al het werk voor de galerie voor, zodat
toen het bewoonbaar was er direct een tentoonstelling plaats kon vinden.
En zo wisselen de tentoonstellingen elkaar al 20 jaar af. Piet helpt dan
vooral met inrichten, en Coby doet ‘alles met de computer’. In Sidac komen losse projecten, maar ook
dingen als het Textielfestival of het 400-jarig bestaan van Rembrandts kunst. Daar zaten uiteraard ook
hele bijzondere momenten tussen.
Rijstkorrels en auto’s met een jurk aan
Een tentoonstelling met modeschetsen werd geopend door modellen. Alexander Pechtold opende als
wethouder eens in korte broek een zomerproject in Cronesteijn. Er stonden zelfs wel eens twee auto’s
als kunstproject voor de deur, helemaal bekleed met stof en tule. “Dat was nog wel een uitdaging”,
memoreert Piet, “want we moesten de hele dag twee parkeerplaatsen voor de deur vrijhouden. De auto’s
waren onderweg vanuit Amsterdam.” Dat lukte bijna; in een onbewaakt moment had toch iemand voor
de deur geparkeerd. “Toen zijn we naar het snookercentrum aan de overkant gelopen en hebben met
wat sterke mannen de auto verplaatst…” Een andere tentoonstelling, ‘Mail-art’, leverde ook grappige
taferelen op. Piet en Coby stuurden toen 900 doosjes naar kunstenaars over de hele wereld, met de
vraag om daar iets van henzelf in terug te sturen. Er kwamen 600 doosjes naar Leiden terug. “Maarja”,
lacht Coby, “in een doosje zaten alleen maar drie rijstkorrels.”
Over het algemeen huren de kunstenaars de ruimte – voor een klein bedrag en zonder dat er provisie
betaald hoeft te worden. Dat kunstenaars zo goedkoop terecht kunnen is voor Piet en Coby belangrijk.
“Mensen vinden dat soms raar, maar het is niet de bedoeling het commercieel te maken.” De kunstenaar
kan wanneer de galerie open is er ook zelf zitten. Bijkomstig voordeel is dat de galeriehouders dan op
zaterdag naar de markt kunnen. “Daar wijken we niet vanaf haha, behalve bij de zomertentoonstelling.”
Piet zit dan wel zelf in de galerij. “Mensen komen dan koffie drinken en ik zet een klein televisietje neer
om de Tour de France te bekijken. Naast kunst hou ik ook erg van sport.”

gepasseerd. Ze lachen, dat weten ze niet. Maar er is nog geen reden om te stoppen. “We hebben er een
dagtaak aan, maar het is goed te doen. 2016 zit alweer helemaal vol.”
Er is ook de mogelijkheid ‘Vriend’ van Sidac te worden. Die krijgen dit jaar het jubileumboekje, en ook
vier keer per jaar een speciaal cahier van Piets hand – ingenaaid door Coby. “Echt collectorsitem” vertelt
Piet trots. Het meeste brengt hij ook zelf weg. Scheelt weer postzegels en fietsen is gezond. Ook hier
komt de niet-commerciële instelling van Sidac terug. “We hebben er altijd iets meer dan 90. Meer dan
100 vrienden wil ik ook eigenlijk niet hebben.”

Sidac

Studio
exposities

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

van Houte Advies
Procesverbetering, ICT en
Interim-management
www.vanhouteadvies.nl
06 106 094 15
info@vanhouteadvies.nl

Jubileum
Van de zomer komt er ter ere van het jubileum
een speciale zomertentoonstelling, waarbij 200
kunstenaars allemaal vijf schetsen aanleveren.
Daarvan kiest Piet er een om op te hangen en de
rest komt ter inzage te liggen. In het begin gebeurde
dat elke jaar, maar dat werd qua organisatie te veel
werk. Zo komt een ‘klassieker’ uit het begin van de
galerie weer terug.
Nog 20 jaar Sidac? Hoewel je dat niet zou zeggen,
is het stel de pensioengerechtigde leeftijd al
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Hogewoerd, winkelstraat door de eeuwen heen
door Pieter de Jong
De uitbreiding van Leiden was een aantal eeuwen
geleden een zorgelijk probleem. De gehele bestaande
stadsverdediging moest worden gesloopt en elders worden
opgetrokken. Toen het stadsgebied volgebouwd raakte,
ontstond er bewoning buiten de stadswal. De meest
geëigende plaats was voor de Hoogewoerd, welke buiten
de Oostpoort (ook wel Zuidpoort) lag. De Oostpoort lag
aan het Gangetje, de Steenschuur en de Hoogewoerd.
Tussen 1294 en 1386 was men volop bezig om de stad uit te breiden. In 1286 werd door de Landsheer
toestemming gegeven de nieuwe stadsuitbreiding aan de zuidkant van de stad ten uitvoer te brengen.
De Hoogewoerd was een deel van de oude verkeersweg langs de Rijn. Het was zoals de naam reeds
aangeeft een hooggelegen terrein en daardoor voor bewoning zeer geschikt. Door de stadsuitbreiding
in 1576 kwam er een nieuwe poort (Costverloren), welke later de Hoogewoerdsepoort werd! Deze poort
lag op de kruising van de Hogewoerd met de Kraaierstraat. Het was een drukke winkelstraat, alles wat
nodig was, was er: van piano tot fiets, van pruimtabak tot wortels, van pruikenmaker tot kolen en van
wastobbe tot salpeterzuur.
Ik heb onderzoek gedaan naar welke bedrijven er gehuisvest waren aan de Hogewoerd
door de eeuwen heen. Dat zijn er nogal wat! Tot 1820 waren er nog weinig of geen
huisnummers te vinden en advertenties uit die tijd geven ook geen houvast, dus het
bleek moeilijk om te zien waar een bedrijfspand ooit zat. De panden waren wel te
herkennen aan het soort raam boven de voordeur; de één heel anders dan de ander:
rond, ovaal, vierkant, enz. en dat is nog goed te zien op de Herengracht. Ankers,
leeuwenkopjes, gevelstenen en andere attributen gaven ook herkenning aan het
pand. Rond 1850 kwamen de wijknummers (bijvoorbeeld Wijk III 407) en ondanks
dat ook deze niet veel informatie boden, kwam ik er via het digitale archief van Leiden achter welke
huisnummers nu gebruikt worden.
Ik ben ook op zoek gegaan naar informatie en/of foto’s van advertenties van oude bedrijven,
gevelstenen, trams en prenten van de stadspoort. Winkels die waren aangesloten bij de
winkeliersvereniging Hogewoerd kregen een sticker op de deur.
Mijn bestand vol informatie over Leiden en de Hogewoerd beslaat nu ruim 410 foto’s van winkelpanden,
woonhuizen, 1100 bedrijven, 100 advertenties en nog veel meer! En ik ben nog altijd op zoek naar meer
foto’s en verdere informatie. Mocht u zelf nog iets over deze prachtige historie in het bezit hebben, mail
dan naar: pajong21@hotmail.com
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Het project Burenhulp is aan de slag
door Koos Dam
In de vorige Het Hoogste Woerd kondigden we onze ambitieuze plannen aan
en vroegen vrijwilligers om mee te werken aan de wijkinventarisatie die we
gaan maken. Alle buurtbewoners interviewen, dat is het doel. Centrale vragen
zijn: Wat kunt/wilt u voor een buurtgenoot doen? én Waar zou een buurtgenoot u
mee kunnen helpen?
Het project is een reactie op het overheidsbeleid dat ervan uitgaat dat als mensen hulp nodig hebben,
lokaal georganiseerde hulp het best aansluit bij wat nodig is. En verder dat iedereen het recht heeft om
zoveel mogelijk zijn of haar leven zelf in te richten. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf blijven doen,
alleen of met hulp van hun persoonlijk netwerk. In dat netwerk zitten familie, vrienden en … buren. Die
buren vormen de buurt en dat zijn wij. Daar waar er gaten vallen, organiseert de gemeente ondersteuning.
Mooi plan, maar we kennen onze buurtgenoten nauwelijks...
We zijn al weer enige tijd hard aan het werk. Tijd dus voor een tussentijds verslag. De werkgroep
Burenhulp bestaat inmiddels uit 5 personen: de wijkbewoners Koos Dam, Dinie Gijsman, Wolfgang
Keller en Pien Lambermont. Judith Piersma maakt op voordracht van Radius deel uit van de werkgroep.
Allereerst hebben we de randvoorwaarden neergezet. Pien Lambermont hield een voordracht voor de
wijkvereniging en oogstte daar veel bijval. Radius bleek bereid de praktische kant van de zaak voor zijn
rekening te nemen, zoals zorgen voor een interviewtraining, en dat de vrijwilligers verzekerd zijn. De
gemeente subsidieert het project met in ieder geval 2000 euro. Vervolgens is de eerste interviewtraining
is gegeven. De interviewers zijn nu aan de slag. Dat had wat voeten in de aarde. Volgens het CBS zijn
er ca. 2000 deuren waarachter mensen wonen in onze wijk. De gemeente Leiden houdt het begin 2015
op 1300 huishoudens in de wijk Levendaal-oost. Om privacy redenen kunnen aan ons echter geen
adresgegevens verstrekt worden …
Hoe bereik je mensen als je niet eens weet wie waar woont?
Een bezoekvrijwilliger vertelt:
En hoe doe je dat zonder dat ze zich door jou overvallen voelen?
‘We spreken buurtbewoners die graag
We hebben een folder ontwikkeld waarop we een datum- en tijdvoorstel regelmatig een kopje koffie zouden drinken
doen voor een afspraak. Met daarop ook een telefoonnummer dat met iemand uit de buurt, maar ook
mensen die een praktische vraag hebben,
gebeld kan worden om de afspraak te verzetten of om gewoon ‘nee, ik zoals hulp bij boodschappen doen. Ook
wil niet’ te zeggen. En voor mensen die dat allemaal niet willen voegen het aanbod dat we tot nu toe tegen zijn
we een eenvoudige ‘ik doe niet mee sticker’ toe die ze naast hun bel gekomen is heel divers. Buurtbewoners
bieden hulp bij klusjes, zoals ramen zemen
kunnen plakken. Zo zijn we aan de slag gegaan. Op het moment van of de katten voeren, maar ook wandelen
schrijven zijn we 6 weken bezig. De vier bezoekvrijwilligers stoppen of het buitenzetten van de vuilnis wordt
telkens een aantal folders (met stickers) in de bus en proberen zo tot aangeboden.’
een afspraak te komen. Op basis van de gesprekken kijkt de werkgroep waar aanbod en vraag mogelijk
bij elkaar aansluiten en zorgt dat de betreffende buurtbewoners contact met elkaar kunnen opnemen.
Eind april waren 103 adressen benaderd: nog 1197 te gaan. Een prima resultaat, maar dit tempo
gaan onze bezoekvrijwilligers niet volhouden. Volgend jaar zomer willen we klaar zijn. Om dat te
redden hebben we hulp nodig: we zoeken bezoekvrijwilligers. Mocht het u aanspreken, mailt u dan
naar werkgroepburenhulp@gmail.com of bel met Pien Lambermont: 06-12987960. Geïnteresseerden
worden eerst bijgepraat en krijgen een interviewtraining. Regelmatig houden we ook bijeenkomsten
om ervaringen uit te wisselen. We zoeken mensen met een luisterend oor en een warm hart voor buurt
en buurtgenoten.
Op 28 juni zijn wij zeker ook aanwezig op het buurtfeest. Komt u vooral langs om kennis te maken
en de laatste stand van zaken te horen.
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Interview met Koen Ramakers
Dat onze wijk er in het verleden totaal anders uitzag is waarschijnlijk wel bekend. Hoe
het er in de jaren ’70-’80 en daarna was, is ongetwijfeld weggezakt in ons collectief
geheugen. Een vraaggesprek met Koen Ramakers, die het allemaal zeer bewust en van
nabij meegemaakt heeft, levert een boel informatie op.
De levensloop van het bedrijf Ramakers automaterialen dat oorspronkelijk van
zijn grootvader en later van zijn vader was, geeft goed aan hoe het ook veel andere
bedrijven in de buurt gegaan is. Koen is in februari 1972 als een van de laatste
baby’s in het St. Elizabethziekenhuis geboren. Een maand later ging het ziekenhuis
dicht. Hij woonde niet in de buurt maar hij logeerde elk weekend bij zijn grootvader
en vanaf een jaar of zes ging hij op zaterdag mee naar de Kraaierstraat, om mee te
helpen in het bedrijf dat gespecialiseerd was in het elektrische gedeelte van auto’s.
Daar was altijd genoeg te doen. Hij werd er veel op uit gestuurd om boodschapjes
te doen bij de vele andere bedrijven die ook in de buurt waren. Zoals ijzerhandel
Zwager in het pand waar nu de McWash zit. Of iets lekkers halen bij slager Koekenbier op de hoek van
de Rijnstraat en de Hogewoerd. Dat was geen slager maar meer een traiteur. Wat daar op culinair gebied
gebeurde had de volle aandacht van de kleine Koen, die later dan ook chefkok is geworden. Of een harinkje
bij de visboer aan het andere eind van de Kraaierstraat. De melkboer zat op de hoek. Rookwaren waren
te koop op nr. 3 en drank bij de firma Boom op nr. 1. Daar hadden ze een enorm assortiment.
Bier was te zwaar voor de heer Boom om uit de kelder te halen. Ook daar hielp Koen met sjouwen. Ook
vissen op de brug en een beetje kattenkwaad uithalen hoorde bij de zaterdagse routine. Bijvoorbeeld
door muntjes op de straat te plakken en stiekem om een hoekje kijken om te zien wie daar in tuinde.
Aan het eind van de middag moest de boel in het bedrijf aangeveegd worden. De jonge Koen werd altijd
wel aan het werk gezet. Dat vond hij dan ook wel heel stoer. Het was de tijd dat het loon nog op vrijdag
cash uitbetaald werd in bruine papieren zakjes. Tijdens de hoogtijdagen van het bedrijf waren er wel
18 man in dienst.
Het bedrijf nam bijna het hele eerste deel van de Kraaierstraat in beslag in drie panden, nr. 5, 7 en 9 en
aan de overkant nr. 2 waar grote motoren, starters, dynamo’s en accu’s gerepareerd of vervangen werden.
De winkel waar men allerlei auto accessoires kon kopen was op nr. 5 en het kantoor waar de administratie
gedaan werd was boven. Iedere rekening die daar vandaan kwam, zat onder de kanariepietenpoep. Een
hobby van Opa. Op het raam van dit pand staat ook nu nog steeds RAMAKERS automaterialen. Het
bedrijf was behoorlijk vooruitstrevend: als eerste in Nederland verkochten ze een Cd-speler voor in de
auto en ook een mobiele telefoon, die overigens wel een paar kilo woog. Die spullen haalden ze dan zelf
op bij Philips in Eindhoven.

gejaagd worden. We kunnen wel raden aan wie dat
klusje werd toevertrouwd. Koen bleef op zaterdag
hand- en spandiensten voor het bedrijf verrichten.
Hij heeft dit tot ongeveer zijn 17e volgehouden.
Een van de leukste klussen was dat hij lang voor
hij in het bezit was van een rijbewijs, op vrijdag
naar de toen inmiddels wel aanwezige Risa mocht
rijden om bitterballen voor het hele personeel te
halen. De politie, die hem af en toe aanhield, kneep
dan een oogje dicht.
Ook in de Kraaierstraat bleef veel werk, want de panden 5, 7 en 9 werden grondig verbouwd. De gevels
werden weer in oude glorie hersteld en achter de gevels werden diverse appartementen gemaakt. De
verbindingen die er altijd tussen de drie panden bestonden, zijn er nog. Slechts de ingewijde zal ze weten
te vinden. De gevels aan de oneven zijde van dit stuk Kraaierstraat zien er tegenwoordig geweldig uit.
Het pand aan de overkant werd verkocht en is ook helemaal gerestaureerd. Rond zijn 20e verjaardag trok
Koen zelf in op nr. 9 en daar woont hij nu nog. Inmiddels met zijn Rineke en twee dochters Tess en Door.
Hoewel het af en toe wel eens moeilijk was toen de kinderen kleiner waren, omdat alleen op straat spelen
er onverantwoord was, is de plek tegenwoordig helemaal naar wens. Het is een gezellige buurt en de
kinderen kunnen zelf gaan en staan waar ze willen. Ook zwemmen in de singel hoort daar ’s zomers
een beetje bij.
Inmiddels zijn ze weer twee verbouwingen verder.
De panden zien er prachtig uit en nr. 9 is sinds
begin dit jaar het perfecte huis. Vooral ook omdat
er een heel gezellige woonkeuken is gemaakt. Niet
toevallig omdat Koen een zeer gedreven chefkok
is, die dus graag kookt. Het bedrijf Ramakers, dat
uiteindelijk in Alphen terecht is gekomen is in
andere handen overgegaan. Maar Rineke werkt
daar nog op de administratie.
door Selma Barnard

Voor verkoop, aankoop,
verhuur en taxaties

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

Levendaal 168
2311 JR Leiden

info@dejongwoningmakelaardij.nl
www.dejongwoningmakelaardij.nl

Toen Koen een jaar of 10 was verhuisde het
bedrijf naar de Lammenschansweg vanwege
milieumaatregelen. Dat betekende dan ook de
andere aan auto’s gerelateerde bedrijven de stad
uit moesten. Misschien was dat wel begrijpelijk.
Het ging er in die tijd gemoedelijk aan toe. Bij de
Kraaierbrug was een putje, waarboven gesleuteld
kon worden. Altijd genoeg publiek. Compressoren
(waarin het bedrijf zich later specialiseerde)
werden in de leegstaande meelfabriek getest.
Daarvoor moesten dan veel ratten op de vlucht
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Burgernet: tips om woninginbraak te voorkomen
Beste buurtbewoners,
Maandag 18 mei tussen 08.00u-16:00u is in uw omgeving (Plantsoen 2311 KK) ingebroken.
Bent u getuige geweest of hebt u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)?
Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of met het meldformulier via www.politie.nl. Liever
anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.
Inbraken hebben een grote impact op mensen. Naast materiële schade, is een inbraak vaak een
traumatische ervaring die het slachtoffer vaak jarenlang achtervolgt. De politie doet er alles aan om
inbraak te voorkomen. U kunt zelf ook iets doen. Neem maatregelen om inbraak te voorkomen.
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
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Sint Jorissteeg 4
2311 JA Leiden

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

www.boboudshoorn.nl

JA-maar moet nog veel leren
Welles en Nietes vonden het welletjes voor
vandaag. Het was avond geworden en omdat ze
al een beetje oud worden zijn ze best moe. “Ik ga
lekker slapen,” zei Nietes tegen Welles, “ik ben er
wel aan toe.” Welles was het er helemaal mee eens.
Nu kan ik je vertellen dat deze poezen de hele dag
niet veel anders gedaan hadden. Het was wel een
beetje gek dat ze zo moe waren. Maar toch. “Ik zie
Ja-maar nergens,” mompelde Nietes nog. “O, die
is vast ergens in slaap gevallen,” zuchtte Welles,
alsof hij de hele dag last van die kleine rode kat
had gehad.
Net hadden beide poezen zich opgerold om nu
eens heel uitgebreid te gaan slapen, toen de deur
van de woonkamer met een grote klap open
vloog en Ja-maar daar heel opgewonden stond te
hijgen. Verstoord deden Nietes en Welles een oog
open. “Wat nu weer?” vroeg Nietes. “Ik heb nu zo
iets raars gezien,” hijgde Ja-maar. “Onze baasjes
trekken hun vel uit en dan doen ze een ander vel
aan en gaan slapen. Zoiets heb ik nog nooit gezien.
Dat is toch mooi. Dan kan je kiezen wat voor vel
je wilt en hoef je niet de hele tijd je vel schoon te
maken omdat je er maar één hebt. Jaaah, ik zag
zelfs dat er achter een deur nog veel meer vellen
hingen. Wat slim. Ik wil ook ander velletje hebben.
Dit rode vel begint me te vervelen.”
Ja-maar stopte even om adem te halen. Hij was
duidelijk diep onder de indruk. Dat de baasjes
zomaar een velletje uit konden trekken. “Tja,”
antwoordde Nietes, “wij katten hebben dat nu
eenmaal niet; ons velletje zit vast, dat hoort om
ons heen. Dus ga nu maar slapen. Er is niets aan
te doen.”
Ja-maar had helemaal geen slaap. Hij begon aan
zijn vel te trekken. Hij draaide rondjes en beet in
zijn staart. Toen hij hem vast had begon hij er aan
te trekken. Dat hielp niet. Zijn staart bleef zitten
waar hij zat. Na een tijdje gaf hij het op en ging diep
in gedachten op zijn plekje zitten. Je kon duidelijk
aan hem zien dat hij heel diep zat na te denken.
Hoe kon je als kat een wisselvel krijgen?
Welles had al die tijd weinig gezegd. Hij lag wat te
suffen, maar ineens werd hij helemaal wakker en
zat rechtop in zijn mandje. “Wat voor dag is het
morgen?” vroeg Welles ineens. “Wat voor dag?”
antwoordde Ja-maar. “Dat weet ik niet. Nietes
weet jij het?”
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Nietes wist precies wat voor dag het morgen was.
Hij keek dan ook behoorlijk somber: “Morgen is
het weer zo’n dag,” kondigde hij somber aan, “dat
ze allemaal thuis zijn en dat die versch… kinderen
weer eens komen.” Hij stopte halverwege de zin en
keek Welles eens goed aan en gaf hem een knipoog.
Ja-maar werd heel ongeduldig. “Wie komen er en
wat voor ver… kinderen zijn dat? Zijn ze eng ofzo
of juist verschrikkelijk leuk?” “Oh, wacht, ik weet
het,” zei Welles die eindelijk begreep wat Nietes
bedoelde. Geduldig legde hij aan Ja-maar uit dat
ze logees kregen, dat gebeurde niet vaak, want de
logees woonden heel ver weg en ze kwamen maar
heel zelden. Maar zo legde Welles verder uit: “het
zijn hele leuke kinderen, die vast wel leuk met je
willen spelen. Dus ik zou maar in de buurt blijven.”
Zonder dat Ja-maar het merkte gaf ook Welles een
dikke knipoog terug aan Nietes. “Het zou zelfs zo
maar kunnen gebeuren dat je morgen een nieuw
velletje krijgt.” Ja-maar snapte er helemaal niets
van, maar hoe hij ook doorvroeg en zeurde Welles
en Nietes hielden stijf hun poezenmonden dicht
en Ja-maar werd er niets wijzer van. Dus ging
ook hij maar slapen. Hij kon niet wachten tot het
morgen werd.
Alles wat Nietes had gezegd klopte. Om een uur of
elf werd er aangebeld en stonden er twee kinderen
met hun vader en moeder voor de deur. De baasjes
waren zo blij ze te zien. Er werd geknuffeld en
gelachen en gepraat. De kinderen noemden de
baasjes Opa en Oma. Het was een drukte van
belang in huis. Ja-maar ging naar Nietes toe en gaf
hem een zetje met zijn pootje. “Ik zie dat er twee
kinderen zijn, maar ik zie helemaal geen nieuw vel,
hoe zit dat?” “Geduld, geduld,” mompelde Nietes
en tegelijk spitste hij zijn oren. “Oh wacht, nu zou
er wel eens iets kunnen gebeuren.”
Dat klopte. De kinderen vroegen naar de katten
en toen ze hoorden dat er nu ook een derde poes
in huis woonde, wilden ze hem gelijk zien. Ze
waren lief voor Ja-maar en ze aaiden hem. Ze
vroegen aan de baasjes of ze met hem op zolder
mochten spelen, dat was toch altijd leuk. Ja-maar
keek vragend naar Welles en Nietes; zou hij mee
gaan naar boven? Welles en Nietes knikten hem
bemoedigend toe. “Ga maar lekker mee,” zeiden
ze geruststellend, “dat is altijd erg leuk hoor, daar
boven met de kinderen.”

Dus ging Ja-maar mee de trap op. Hij zag niet dat
Welles en Nietes elkaar weer een dikke knipoog
gaven en dat ze zich omdraaiden om niet te laten
zien dat ze zo moesten lachen.
Toen ze bijgekomen waren gingen ze er makkelijk
bijliggen, maar van slapen kwam niet veel, want
ze hielden allebei een oog op de kamerdeur. Het
duurde een behoorlijke tijd voor ze weer herrie op
de trap hoorden. “Nee blijf zitten,” hoorden ze een
van de kinderen zeggen. “Jij bent het kind en wij
zijn de vader en moeder en we gaan wandelen. En
als je lief bent mag je mee.” Dat was het geluid waar
Welles en Nietes op hadden gewacht. Ze gingen
rechtop zitten en keken met spanning naar de deur.
Ja hoor, ze hoorden houten wielen over de tegels
in de gang en daar ging de deur open.
“Hier is ons kind!” riepen de jongen en het meisje.
Ze duwden een poppenwagen naar binnen. In de
poppenwagen zat Ja-maar ongelukkig te kijken;
hij was helemaal aangekleed. Hij had babykleertjes
aan en een kanten babymutsje op zijn hoofd. Ze
hadden hem vastgezet met een tuigje. En ook nog
een slabbetje aan.
Het zag er schattig uit en Welles en Nietes rolden
over de grond van het lachen. Het was precies
zo gelopen als ze gehoopt hadden. “Een nieuw
velletje,” gierden ze, “je hebt een nieuw velletje! Ben
je er blij mee?” Het was goed aan Ja-maar te zien
dat hij er helemaal niet blij mee was. Hij rukte zich
los uit het tuigje en sprong uit de poppenwagen. Hij
verstopte zich onder de bank en begon direct hard
aan de kleertjes te trekken omdat hij ze uit wilde
hebben. Zo’n velletje als dit was helemaal niet fijn.
Hij werd opgepakt door het baasje, die hem snel
uit die benauwde kleertjes hielp. “Zo jongens,” zei
het baasje tegen de kinderen, “nu moeten jullie
Ja-maar weer met rust laten anders blijft hij boos
op jullie.”
Het baasje hield Ja-maar even stevig vast, zodat
hij weer rustig werd en ze liet de kinderen hem
aaien. Het duurde even voor Ja-maar weer naar
ze wilde kijken, maar toen het jongetje telkens een
balletje voor hem weggooide en met een sprietje
vlak voor zijn pootjes een schaduw maakte, die
Ja-maar dan probeerde te pakken, waren ze snel
de beste vrienden. Ja-maar vergat meteen dat ze
hem hadden aangekleed en in de poppenwagen
hadden gedaan.

Toen het ’s avonds rustig in de kamer was en
iedereen naar bed was, moest Ja-maar toch nog
even weten hoe het zat en hoe het kwam dat ze al
van te voren zo goed wisten wat er gebeuren zou.
Nietes vertelde dat hij het baasje aan de telefoon
had gehoord en dat hij toen wist dat de kinderen
weer zouden komen. En dat de kinderen altijd een
poes aankleden en in de poppenwagen stoppen.
Het was Welles en Nietes ook overkomen, de vorige
keer dat ze er waren. En nu was het dus de beurt
van Ja-maar om dit mee te maken. En dat het zo
goed uitkwam, omdat Ja-maar juist nu een nieuw
vel wilde.
“Ja,” zuchtte Ja-maar toen hij het allemaal begreep.
“Ik geloof dat ik heel blij ben met het velletje dat
ik heb. Een heel gedoe zo’n aankleed partij.” En hij
begon zich ijverig te likken.
door Selma Barnard

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

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. (071) 512 50 57
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Politie
Meld Misdaad Anoniem

112
0900 8844
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
Geluidshinder en stankoverlast
van bedrijven of industrie
Gevelreiniging
Graffiti meldlijn

14 071
14 071

532 2878

Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
566 5019
09005138039
Dokterpost, spoed/avond
17:00 tot 08:00 uur
GGD
516 3333
LUMC
526 9111
Hulp
Kindertelefoon
Korrelatie
Raad en Daadwinkel
Slachtofferhulp
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0800 0432
0900 1450
516 3250
0900 0101
525 8797

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

14071
14071

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

0800 9009
0800 1884
0800 0407

Politie Leiden
Willem van Vliet (wijkagent)
525 8604
Maarten Spaan
(afhandeling geldboetes, veelplegers
en intern dienstencentrum)
René Feenstra (horeca en winkeliers)

Adverteren in deze buurtkrant?

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

Prijs
€ 22,50
€ 45,€ 75,€ 125,-

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