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Van de voorzitter
Beste buurtgenoten,
Het einde van het kalenderjaar vraagt om een terugblik en een beetje vooruitkijken.
De jaarvergadering in januari bij SSR was niet zo drukbezocht maar wel nuttig, met
name door de gesprekken na afloop. Het feest in het Plantsoen in juni was geweldig,
mooi weer, drukbezocht en vele banden werden aangehaald of ontstonden. Hartelijk
dank aan allen die aan het slagen daarvan hebben bijgedragen.
Het komende jaar zal een van de (vele) gemeentelijke plannen waar we ons
mee bezighouden de herziening van het bestemmingsplan Binnenstad zijn. De
gemeente schat in dat het ergens in juli/augustus gedurende zes weken ter inzage
zal liggen. Voor die tijd zal er, ook tezamen met de andere wijk/buurtverenigingen,
veel aandacht besteed worden aan onze gezamenlijke zorgen over de huidige hobby
van onze bestuurders waar ik een half jaar geleden over schreef: doen waar Amsterdam nu wanhopig van terug
probeert te komen. Natuurlijk staan de steeds meer voorkomende ‘feesten’ met de bijbehorende vele decibels
ook op de agenda.

We blijven echter ons best doen en roepen u op om mee te denken en
doen, ongerief te melden bij de gemeente en dit ook aan ons te laten
weten. Uw bijdrage is zeer welkom.
Wij wensen u prettige dagen, een goede jaarwisseling en een nieuw
jaar waar u na afloop tevreden op terug kunt kijken.
Met vriendelijke groeten,
Rob Erdbrink

Cartoon door Maarten Wolterink

Over de prullenbakken valt helaas weinig te melden. Eind augustus hebben we een prettige wandeling door de
wijk en het Plantsoen gemaakt met een vriendelijke medewerker van de betreffende dienst, die ook vond dat er
wel wat meer prullenbakken zouden moeten komen, hoewel hij aangaf dat dit niet makkelijk zou zijn. Dat klopt
kennelijk want tot op heden is er niets gebeurd, maar is het Plantsoen wel vaker schoongemaakt, tot een paar
weken geleden.
Verkamering, parkeren, fietsen, scooters, voortdurende werkzaamheden, omleidingen, broodnodige handhaving
en nog zowat zijn ook onderwerpen waar veel over gesproken wordt, en helaas maar weinig beweging in te
krijgen is.

Voorbeelden van werkzaamheden in de buurt op de Kraaierburg die niet waren aangekondigd door de gemeente.
Zie ook pagina 9.
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Voorwoord van een buurtbewoner
door Arjan Dekker

Sinds 2006 woon ik op de Kraaierstraat op een bijzonder
plekje aan het water van de Nieuwe Rijn. Toen ik 10
jaar geleden weer vrijgezel werd, wilde ik graag vanuit
Alphen aan den Rijn in de stad gaan wonen. Dit was de
eerste woning welke ik bezocht en ik was op slag verliefd
op het huis en de fantastische plek. Gelijk besloot ik
een bod te doen en al snel was ik de gelukkige koper. Ik
voelde me hier direct thuis en leerde snel buurtgenoten
kennen. Vriendschappen zijn ontstaan op de buurtborrel
in het Plantsoen en contacten legde ik met buren. Na
een paar jaar leerde ik mijn partner kennen, hij was mijn
buurman, inmiddels wonen we al weer 8 jaar samen. Zo
eten we tegenwoordig regelmatig met onze buren. En
met de boot maken we ook graag vaartripjes door de
stad en richting de Kaag.
Minder snel ging de verbouwing, waarvoor ik ruim 9 jaar de tijd heb genomen.
Inmiddels is het huis helemaal af en krijgen we veel complimenten over het uitgevoerde
werk. Het pand is zoveel mogelijk in de oude staat hersteld, zoals je bijvoorbeeld lopend
vanaf de Kraaierbrug de mooie gele gevel aan het achterhuis ziet. Het voorhuis ligt aan
de Kraaierstraat; het achterhuis aan de Nieuwe Rijn. Veel mensen die aan de Nieuwe
Rijnzijde langslopen, vragen zich dan ook af waar dat kleine gele huisje op uitkomt. Met
de afgeronde ramen en de erker is het bijna een Venetiaans aanzien. Zo wordt er elke
dag wel weer door vele toeristen een foto gemaakt, terwijl ik heerlijk op de bank zit,
genietend van het uitzicht.
Veel mensen vragen nu nog steeds of ik met mijn beroep als makelaar er vast eerder bij was. Ik zeg dan het ruim
een half jaar te koop heeft gestaan en vertel daarbij dat veel mensen de verbouwing niet zagen zitten. In ieder
geval heb ik het er graag voor over gehad en hoop ik dat de buurtgenoten het ook weten te waarderen dat het
pand er weer netjes bij staat voor de toekomst.
Bij de Dirk is het fijn om dagelijks je boodschappen te kunnen doen. Prettig is het kleinschalige karakter van
deze supermarkt. Al missen we soms de warme sfeer van de Dekamarkt nog wel, dat voelde als een echte
buurtsuper.
Zo veranderen er meer dingen in de wijk, maar al met
al wordt het steeds mooier. Winkels vertrekken, maar
gelukkig komen er ook weer leuke winkels voor in de
plaats. Wat ook blijft is de fijne sfeer van de buurt; het
voelt bijna dorps. Maar grenzend aan de stad kan ik wel
zeggen dat het een fijne plek is waar we niet snel meer weg
willen.

UITNODIGING
Jaarvergadering en nieuwsjaarborrel 18 januari 2017

Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u van harte uit voor onze Jaarvergadering op
woensdagavond 18 januari 2017. De vergadering begint om 20:30u en u bent ook dit jaar weer uitgenodigd
deze bij te wonen in de benedenzaal van studentenvereniging SSR, Hogewoerd 108. Aansluitend wordt de
jaarvergadering afgesloten met een gezellige Nieuwjaarsborrel.
In deze jaarvergadering zal de voorzitter, Rob Erdbrink, terugblikken op 2016 en verslag doen van
aangelegenheden die onze wijk aangaan. Hierna zal de penningmeester, Rineke Ramakers, een korte toelichting
geven op de jaarcijfers van 2016. Vervolgens geeft onze voorzitter 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 op woensdagavond 18 januari 2017:
t
0QFOJOH
t
/PUVMFO
t
5FSVHCMJL
t
'JOBODJFFMWFSTMBH
t
7PPSVJUCMJL
t
3POEWSBBH
t
/JFVXKBBSTCPSSFM
*De definitieve agenda ontvangt u bij de jaarvergadering.
Tijdens de rondvraag of vergadering kunt u vragen stellen. Zijn er onderwerpen die u, als buurtbewoner en/of
ondernemer in onze wijk, wilt bespreken of delen dan horen wij dat graag.
We hopen op woensdag 18 januari veel buurtgenoten te mogen verwelkomen op onze Jaarvergadering en
Nieuwjaarsborrel.
Met vriendelijke groet,
Namens 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.
door Rineke Ramakers

Zo, voor nu houd ik het hierbij, ik ben benieuwd naar uw
verhaal en wens iedereen alvast veel leesplezier en hoop
u eens te spreken op een van de buurtborrels. Ik wens
u alvast een goede decembermaand toe en een heel fijn
2017.
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Column

door Hans Heestermans
Kwarr is een boeiend woordje. Het komt in het Leids
voor in de betekenissen ‘kwast in het hout’ en ‘iets
dat nergens voor deugt’. Dat is dus een betekenis
met een negatieve gevoelswaarde. En het boeiende is
dat het werkwoord kwarre, dat natuurlijk is afgeleid
van kwarr, ook allerlei negatieve betekenissen heeft.
Leidse volkstuinders zeggen het van plantjes die na
het uitpoten net niet doodgaan, maar er toch ook niet
lekker florissant bij staan. Ze hebben het moeilijk.
Ze groeien niet bijster veel, ze hebben wat krullerige
blaadjes. Als ze zouden kunnen praten en je zou aan ze
vragen ‘hoe gaat ’t’, dan zou ’t antwoord zonder meer
zijn: ‘belabberd, meneer’. En van dat soort plantjes
zegt de Leidse volkstuinder “Jûh, ze staan gewoon te
kwarre”.
Ook de boeren in de Leidse omgeving weten wat
kwarre is. Als de dieren op de boerderij maar een beetje
zielig in de schuur of aan het prikkeldraad stonden,
met zo’n doffe, ziekelijke blik in de ogen, of ze zagen
er heel mager uit, dan waren die beesten eveneens aan
’t kwarre.
Fabrieksloon Leiden kende in de vorige eeuw
vele fabrieken. Een ervan (van 1900-1965) was
een internationaal bekende fabriek in borstplaat,
bruidsuikers en andere zoete lekkernijen, eerst
gevestigd op de Hogewoerd, later op de Morsweg.
Eigenaars waren de gebroeders Pel. De werkzaamheden
waren zeer arbeidsintensief. Een van de voormalige
werkneemsters herinnert zich “kerstmannetjes waar
een zwart mutsje op moest. Er zat ook iets roods aan en
dat moest allemaal met de hand worden geverfd. Ook
’t inpakken gebeurde met de hand. Je had van die luxe
doosjes, daar legde je bijvoorbeeld vruchtenschijfjes
in twee lagen in. Daar trok je cellofaan overheen.
Vervolgens deed je er een plakker van het bedrijf op en
soms ging er ook nog een strik overheen. Alles werd
tot het laatste toe verpakt.”
Het loon voor een 14-jarige was in 1949 f 9,72. Tot
de 18de verjaardag hadden de arbeiders ook een
arbeidskaart. “Daarop moest je zegeltjes plakken
voor de Raad van de Arbeid. Iedere week kreeg je een
bonnetje voor het ziekenfonds. Dat moest je aan de
fondsbode geven en die zette dan een stempeltje op je
ziekenfondskaart.”

hij vervanging van de versleten gordijnen en tapijt in
zijn werkkamer op het stadhuis. Zijn voorstel om zijn
eigen salaris van f 12.000 per jaar met 2.000 gulden te
verlagen, baarde opzien en bewondering, maar wekte
ook de lachlust op. “Nieuw invoerrecht bedreigt wat
ik meest min: sigaren…toch wil ik voor m’n volk 2000
pop besparen”, luidde de tekst bij een spotprent.
Hoe dan ook, zijn financieel beleid zorgde ervoor dat
Leiden zonder crisisschuld uit de Eerste Wereldoorlog
kwam. De Gijselaar had een buitengewoon zonnig
karakter en was joviaal, zowel jegens zijn raadsleden,
zijn ambtenaren, de studenten, als jegens de bevolking.
Dat maakte hem pas echt bemind. Geen wonder dat
de volgende, elitaire versregels, geschreven door leden
van Minerva, door iedereen werden overgenomen:
Er is maar ene goeie Leienaar,
Dat is De Gijselaar, dat is De Gijselaar.
Sientje Dekens De iets oudere Leidenaar heeft haar
gekend of in ieder geval gezien. Ze was een niet weg
te denken deel van het straatbeeld. Met haar hond
Pollie en haar stok liep ze door de stad. Op 12 februari
1983 overleed ze. Ze woonde in het Groot Sionshofje
en had een bijzondere band met brandweerlieden en
militairen, maar vooral met de politie. Mogelijk was
ze gefascineerd door uniformen. Tante Sientje werd
op 16 februari op indrukwekkende wijze begraven.
Ze werd naar haar laatste rustplaats Rhijnhof begeleid
door 4 witte motoragenten en twee politiebusjes.
Commissaris Van Voorden ging het aanwezige
politiegezelschap voor in een eresaluut.
Ze had geen familie, maar al haar bezittingen vermaakte
ze aan de ‘politionelen’. Een van hen reageerde: “Ach, al
was ’t maar ’n gulden. Het gaat om het gebaar.”

Verslag Buurtkaderoverleg 11 oktober 2016
Na de bekende formaliteiten zijn een aantal zaken besproken vanuit de wijkagenten.
Het gebruikelijke voor de wijken: de overlast, dat valt eigenlijk wel mee, inclusief 3
oktober. Terugkerende hoofdpunten zijn nog steeds afval (binnenstad), overlast verkeer
(Pieterswijk), parkeren, terassen en horeca, overlast van daklozen en straathandel in
verdovende middelen.
De grootste verschuiving bij de wijkagenten zelf is dat Willem van Vliet teamleider
wordt van alle wijkagenten. Voor zijn werkgebied (centrum) komt per 1 februari
een nieuwe wijkagent zijn zaken overnemen.Vanaf 2017 zullen in het kader van het
Buurtkaderoverleg drie vergaderingen per jaar plaatsvinden. De vergaderingen
voorafgaand aan het Buurtkaderoverleg met de wijkagent en het bestuur van de
betreffende wijk zullen derhalve ook drie keer per jaar plaatsvinden.
Uit onze wijk:
Verkeersafhandeling
Ter sprake kwam de onverwachte afsluiting van de Kraaierbrug. Vanuit de gemeente heeft niemand inzicht
hoe dit kon gebeuren. Er is wel een centraal telefoonnummer van de afdeling Ontwerp en Mobiliteit, de
verkeersregisseur daarvan is de heer René Künzel, telefoon: 071-5165845.
Handhaving
Sinds het Buurtkaderoverleg van 14-04-2016 is de heer Jan Wessendorp, hoofd van de afdeling Handhaving, bij het
overleg aanwezig. Hij heeft vermeld dat de bezetting van handhavers nu wel op orde is, er zijn echter ook nieuwe
gebieden bijgekomen, m.n. voor de handhaving parkeren. Per 1 november is dit gebied nog verder uitgebreid
met de buitenwijken. Vanaf 2017 wordt kentekenparkeren ingevoerd in heel Leiden. De bedoeling hierbij is dat
ongeveer 15 minuten na de scanauto een extra controle “handmatig” wordt uitgevoerd om het uitschrijven van
onterechte bekeuringen te voorkomen. Er zijn een aantal cases besproken over falende handhaving, dit werd
voorlopig gezien als gewenning. Men tracht in 1e instantie niet direct handhavend, maar waarschuwend en
bemiddelend op te treden. Voor “Leiden Midden” is de heer Martin Ottelaar de leidinggevende “BOA”.
Informatieuitwisseling
Op 14-04-2016 tijdens het Buurtkaderoverleg is overeengekomen om zich per wijk tijdens de vergadering tot
hoofdzaken te beperken en dat werkt op zich wel. In het voorafgaande vooroverleg komen wijkgebonden zaken
aan de orde. Deze manier van overleg vergt nog wel evaluatie.
Verkamering van woningen en winkels, extra overlast door AirBnB
Naast de toenemende verkamering van woningen en winkels wordt in heel Leiden extra overlast ervaren door
het toenemen van AirBnB-toeristen en andere reizigers. Is een soort registratie van het aantal AirBNB bezoekers
en de bezochte AirBNB panden wenselijk om “Amsterdamse toestanden” te voorkomen?
door Peter Wieberneit

Jhr. N.C. de Gijselaar was een populaire burgemeester
in het begin van de 20ste eeuw. Hij zorgde er ook voor
dat de gemeente geen cent teveel uitgaf. Zelfs weigerde
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Onthulling gevelsteen Hogewoerd 126
door Evelyne Verheggen

Op 18 juli 2016 werd aan de Hogewoerd 126 een nieuwe gevelsteen onthuld. Die
dag precies 250 jaar geleden, werd de Maatschappij der Nederlandse Letteren
opgericht. Het oudste lid van de Vereniging, de historica mevrouw J. KossmanPutto viel de eer te beurt om de nieuwe steen te onthullen, en werd daarbij
geassisteerd door de Leidse boekhistorica mevrouw Carla van der Poel. Ruim
40 leden en buurtgenoten waren getuigen van de onthulling van de plaquette.
Midden in de zomer van 1766 werd door 11 jongemannen de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde opgericht naar model van de toen reeds lang bestaande
illustere ‘Académie Francaise’. De idealen van deze jongelieden richtten zich op
het levend houden van de Nederlandse taal en geschiedenis, mede om daardoor
de nationale eenheid te bevorderen. De oprichtingsvergadering vond op 18 juli
plaats (mogelijk) aan de Hogewoerd 126, waar Van Lelyveld, na zijn huwelijk
met Rebecca de Raat in 1767, introk bij de moeder van zijn jonge echtgenote.
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Geschied- en Oudheidkunde is nu een bloeiend ‘instituut’ met
zo’n 1600 leden. De aanloop was moeizamer. In de tweede helft van de achttiende eeuw bloeiden de idealen
van de Verlichting. De vaderlandslievende oprichters hadden grote ambities om de Nederlandse taal levend te
houden. De Leidse universiteit stond aangeschreven als de beste van Europa. Het waren met name de Leidse
hoogleraren die aanvankelijk actief waren en de eerste jaren kende de Maatschappij weinig aanwas. Toen in
1785 Frans van Lelyveld plotseling stierf leek de Maatschappij ten dode opgeschreven. De ommekeer kwam
echter aan het begin van de negentiende eeuw: de Maatschappij werd belangwekkend gevonden als een vorm
van verzet tegen de Fransen.
Pas in 1892 werd het ook voor vrouwen mogelijk om lid te worden. Dertien vrouwen kregen het lidmaatschap
aangeboden, in 1916 waren dat er al veertig. Aanvankelijk waren de leden vooral wetenschappers in taal en
geschiedenis, de literatoren – dichters en schrijvers - waren aanvankelijk huiverig voor de elitaire praatclub. Pas
na de tweede Wereldoorlog werden velen lid hetgeen de levendigheid zeer ten goede kwam.
In 1775 accepteerde koning Willem V het beschermheerschap van de Maatschappij. Tot op heden zijn alle
vorsten hem daarin gevolgd, inclusief Lodewijk Napoleon. Op 20 mei jongstleden was de huidige beschermheer
koning Willem-Alexander aanwezig bij de feestelijke viering van de verjaardag in het Academiegebouw te
Leiden.
Ter gelegenheid van het jubileum is een herdenkingsboek verschenen waarin de geschiedenis van de Maatschappij
met hoogte- én dieptepunten wordt beschreven: Al die onbekende beroemdheden, 250 jaar Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, Ton van Kalmthout e.a., Prijs 35 euro.

Buurtfeuilleton
door Thomas Erdbrink

Snackbar Risa op de hoek van het Levendaal en de
Kraaierstraat staat te koop. Wellicht wist u dat al,
maar ik niet. Onlangs liep ik er binnen tijdens een
kort bezoek aan Leiden, waar ik altijd even stop als ik
vanuit Teheran naar Nederland kom.
Meestal bestel ik een patatje met, soms - in een dolle
bui - vraag ik er een kaassouffle bij. Ik ben, denk ik,
niet de beste klant van snackbar Risa, maar ik kom
er wel vaak sinds mijn vader op mijn 14e naar de
Hogewoerdbuurt verhuisde.
Wie klein is ziet alles groot, en voor mij, als 14-jarige
puber van de Rijn en Schiekade, was de Hogewoerd
een nieuwe wereld. Die zomer liep ik over de Utrechtse
Veer, ontdekte ik de snookerhal aan de Hogewoerd,
waar iedereen om 2 uur s’middags al aan het bier zat.
Bij de studentenhuizen drukte ik soms even op de bel,
ook uit jaloezie omdat zij konden uitslapen en ik naar
school moest.

“Ik wil wel,” zei mijn vriend aan de telefoon. “Ik ook”,
antwoordde ik.
Maar ja, hij is fotograaf
in Amsterdam en ik
journalist in Teheran.
“Dat gaat ‘m niet
worden Thomas,” zei
hij. Geen snackbar voor
mij dus.
Maar woont u in de
buurt, bent u sociaal
en houdt u van koken?
Stap dan eens binnen
bij snackbar Risa, een
goedlopende
zaak
met goede klanten. En
lekkere friet!

Een paar jaar later trok mijn vader in bij zijn vriendin
aan de Kraaierstraat en betrokken ik en wat vrienden
het leegstaande pand. Nu waren we zelf studenten.
Iedere dag om 11 uur op, een praatje maken met onze
overbuurman Cees van den Hout en zijn vrouw Carla
en dan sloften we naar de Dekamarkt die nu opeens
Dirk blijkt te heten. Daar kochten we dan Chicken
Tonight, een soort kipsaus. Dat noemden we koken.
Mijn vrouw bracht ik ook naar dat huis, al waren we
toen nog niet getrouwd. Zij, voor het eerst in Leiden,
werd verliefd op de stad en op de buurt. Maar ja toen
ik haar eenmaal had gestrikt vertrok ik naar Iran en
dat was het einde van mijn leven in de buurt.
Gisteren belde ik vanuit Teheran met een van de
vrienden die met mij in dat huis woonde. We spraken
over het weer, over Nederland, en, aan het einde van
het gesprek, vertelde ik hem dat snackbar Risa te koop
staat.
De eigenaresse had vanachter de frituur tegen me
gezegd dat ze zin had in wat nieuws. “Nu niet, dan
nooit niet,” had ze geconcludeerd. Haar zaak staat nu
al sinds januari te koop. Vaste klanten vinden het maar
niks. Maar ja, die hoeven zelf niet iedere dag frieten te
bakken op tijden dat je schoolgaande kind thuis op je
zit te wachten. Nee, dat is niet vol te houden.
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SSR in de wijk
Nieuw bestuur
Afgelopen 16 september 2016 vond de bestuurswissel van studentenvereniging SSR plaats en heb ik samen met
mijn bestuursgenoten het stokje overgenomen. Als voorzitter van de studentenverenging valt het buurtcomité
onder mijn takenpakket. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Maaike Lommerse en ik ben 22 jaar oud. Ik
woon nu sinds januari 2013 op kamers met drie vriendinnen en ben lid van SSR sinds augustus 2013. Leiden
is een fantastische stad en eigenlijk wil ik hier stiekem nooit meer weg. Ik woon op dit moment buiten de
binnenstad maar ik hoop over een paar jaar binnen de prachtige singels te kunnen wonen. Na mijn bestuursjaar
begin ik aan een master Bestuurskunde in Den Haag en hoop ik mijn tweede bachelor Psychologie af te maken.
Wat ik hier later precies mee wil doen weet ik nog niet, maar dat het iets maatschappelijks moet zijn staat vast!
Als voorzitter van de vereniging ben ik vooral bezig met het aansturen van mijn bestuur, het onderhouden van
contacten met externe partijen en ben ik het gezicht van de vereniging. Ik schrijf veel voorwoorden en geef
speeches als de gelegenheid daar om vraagt. Binnen de buurtvereniging wil ik me graag inzetten voor leuke
activiteiten die zorgen voor binding binnen de buurt zoals de buurtdag in juni. Ook het verbeteren van de
leefbaarheid is een belangrijk onderdeel, ook vanuit ons. Zo hopen we dat de voorzetramen die op SSR geplaatst
worden weer extra helpen tegen geluidsoverlast, en zullen we ons als bestuur actief inzetten op drukke avonden
om mensen op straat stil te krijgen en de straten schoon te houden. Een goede relatie met de buurt vinden wij
namelijk erg belangrijk.

Wat speelt er in de wijk
Afgelopen EL CID-week was het weer een drukte van jewelste op SSR. Elke dag werden er tal van leuke activiteiten
georganiseerd en zat het terras stampvol. Het zonnetje heeft de hele week lekker geschenen wat de week nog
feestelijker maakte. Na een tropisch warme werkweek en een gezellige kampweek met alle ouderejaars erbij was
het alweer tijd voor september. In september werd er elke avond een activiteit georganiseerd voor de eerstejaars.
Het was af en toe dan ook helemaal vol waardoor er jammer genoeg rijen ontstonden voor de vereniging.
In oktober organiseerden drie vrouwendisputen een borrel in het teken van Pink Ribbon. Er was een loterij
met verschillende prijsjes en mensen konden voor een klein bedrag een nummer in de disco aanvragen. Er is
uiteindelijk meer dan vijfhonderd euro opgehaald. De laatste twee weken van oktober stonden in het teken van
de lustrumweken van SSR waarin we vierden dat SSR 115 jaar bestond. De eerstejaars werden geïnaugureerd en
zijn nu officieel lid van de vereniging. Het lustrum werd afgesloten met het fantastische lustrumfestival Herrie op
de Markt op de Garenmarkt. Artiesten als Kraantje Pappie, The Handsome Poets en Kraak & Smaak traden op
en op het festival zelf kon men genieten van Karels Biofriet, crêpes en heerlijke koffie. In november organiseerde
SSR in samenwerking met Centrum management Leiden OPEN voor de Sint op zondag 27 november in de
binnenstad. SSR verzorgde door de hele stad heen activiteiten als schoentje zetten, pietengym, het Lab van de
Sint en bovendien waren er kilo’s strooigoed aanwezig. Het was een groot feest voor alle kinderen in Leiden. In
december zal SSR zich weer inzetten in samenwerking met het Rode Kruis voor de Serious Request actie van
radio 3FM. Het seizoen wordt afgesloten met een groot Kerstslotfeest waarna de kerstvakantie begint.
Ik hoop u op deze manier een beetje een beter beeld te geven van wat er allemaal gebeurt op SSR-Leiden.
Mocht u het nou met eigen ogen willen zien dan bent u altijd welkom voor een kopje koffie, een biertje of een
rondleiding door het pand. Als er vragen of klachten zijn, dan hoor ik dat graag. U kunt mij bereiken op 071-512
0900 of op praeses@ssr-leiden.nl.
door Maaike Lommerse

Van links naar rechts: Renée van Elk, Joost van Someren, Ruben Postma, Luc Apon, Maaike Lommerse, Lizzy Verbiest en Tjard Guldener
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Advertentie
DE EIGENWONINGSCHENKING TERUG VAN WEGGEWEEST
Vanaf 2017 kan een bedrag van maximaal 100.000 euro belastingvrij voor de eigen woning worden
geschonken. Deze schenkingsvrijstelling biedt meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht zou denken!
Iedere Nederlander mag vanaf 1 januari 2017 een bedrag van 100.000 euro belastingvrij voor de eigen woning
aan een ander schenken. Die ander moet op dat moment tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het geschonken
bedrag moet door de ontvanger worden besteed aan zijn eigen woning. Dat kan door bijvoorbeeld een huis te
kopen of af te lossen op de hypotheek. Degene die de schenking ontvangt, hoeft niet per se familie te zijn van de
schenker. Ook is het niet verplicht 100.000 euro te schenken; het mag ook een lager bedrag zijn.
De schenkingsvrijstelling is eenmalig: je kunt dezelfde persoon één keer het vrijgestelde
bedrag schenken. De schenkingsvrijstelling wordt door schenkers aangegrepen om iemand een financieel zetje
in de rug te geven of om tijdens leven op een belastingvriendelijke manier vermogen naar de kinderen over te
hevelen.
Vanaf het najaar 2013 en in 2014 mocht 100.000 euro belastingvrij worden geschonken voor de eigen woning. Het
kabinet bedacht deze maatregel om de huizenmarkt te stimuleren. Maar in plaats van met het geschonken geld
een huis te kopen, werd met de schenkingen vooral afgelost op de hypotheek. Netwerk Notarissen deed in 2014
een steekproef. Daaruit kwam naar voren dat het vooral ouders waren die hun kinderen een bedrag schonken,
gemiddeld 60.000 euro. De kinderen die zo’n schenking ontvingen, gebruikten deze vooral om af te lossen op
de hypotheek. Het kabinet is daardoor geïnspireerd geraakt en heeft besloten dat de eigenwoningschenking
‘vast’ in de wet komt te staan. Hiermee hoopt het kabinet de eigenwoningschulden van woningeigenaren terug
te dringen.

Historisch beeld / Geschiedenis over de wijk
door Joop Gijsman

Restauratie Hogewoerd 59-61 begonnen
In oktober 2014 kocht de stichting Diogenes
de panden Hogewoerd 59-61 en 63 aan. Op de
benedenverdieping van de nummers 59 en 61, die
samen als één pand beschouwd worden, was meer
dan twee eeuwen lang een wijnkoperij gehuisvest,
terwijl de bovenverdieping als woonruimte gebruikt
werd. De wijnkoperij sloot in november 2013 haar
deuren. In het hoekpand op nummer 63 was beneden
een kleine winkel. Ook hier was de bovenverdieping
als woonruimte in gebruik. Een gedenksteen in de
gevel herinnert nog aan het feit dat de dichter Piet
Paaltjens (François Haverschmidt) hier van 1852 tot
1855 zijn studentenkamer had.
In het voortraject werden al enkele bijzondere
vondsten gedaan. Zo werden in de voorkamer op de
eerste verdieping van Hogewoerd 61 onder het behang
resten van een oude muurschildering aangetroffen.
Op basis van vergelijking met het patroon op
een linnen behangsel in Museum Meermanno in
Den Haag wordt deze muurschildering gedateerd
tussen 1740 en 1760. Ook werden in een van de
opslagruimtes van de voormalige wijnkoperij achter
enkele gemetselde wijnschappen oude tegeltjes
gevonden. Deze stammen waarschijnlijk uit de
periode tussen 1675 en 1725.

Maar er is veel meer mogelijk met de eigenwoningschenking dan af te lossen op de hypotheek. We adviseren
volop over andere toepassingsmogelijkheden in de praktijk. We zien bijvoorbeeld ouders die kleiner willen gaan
wonen na het uitvliegen van hun kinderen. Ze willen dat het huis in de familie blijft. De schenkingsvrijstelling
kan ook gebruikt worden om het huis (gedeeltelijk) te schenken aan een kind. Of als de ouders eerder geld
geleend hebben aan hun kind om een huis te kopen, de lening om te zetten in een schenking. Daarmee wordt
de erfenis van de ouders met 100.000 euro verkleind.
Uit de voorbeelden ziet u dat het vooral ouders zijn die hun kinderen schenken. Dat bleek ook uit de steekproef:
in 89% van de schenkingen ging het om ouders-kinderen. Maar ook andere familieleden of mensen zonder
familieband kunnen aan een ander schenken.
Omdat er in eerdere jaren ook (andere) vrijstellingen voor schenkingen golden, is er een ingewikkelde
overgangsregeling. Ouders die vóór het jaar 2016 een grote schenking hebben gedaan, moeten niet en soms
juist wel nog in 2016 en ook in 2017 schenken om optimaal van de vrijstelling voor de 100.000-euro-schenking
te kunnen profiteren.
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
website: www.bmsnotarissen.nl
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In september 2016 is begonnen met de restauratie
van Hogewoerd 59-61. Voor Hogewoerd 63 zal
een afzonderlijk restauratieplan worden gemaakt.
Eerder dit jaar was het asbest al uit het pand
verwijderd en werden de vloer en de klinkers elders
opgeslagen. Er is eerst gewerkt aan de verbetering
van de stabiliteit van het complex. Vloeren die
gevaarlijk zwak waren, werden ondersteund met
hulpconstructies. In oktober werd het minder
waardevolle deel van het complex aan de kant van
de Koenesteeg gesloopt. Daarna begon het herstel
van de daken en de dakgoten.
Volgens de planning zijn de werkzaamheden van de aannemer voor de bouwvakvakantie van 2017 afgerond.
Daarna gaat de schilder aan het werk. Rond september 2017 komen de woningen, eigendom van de stichting
Diogenes, beschikbaar voor de verhuur.
Overgenomen uit Oud Leiden Nieuws 2016-4 (oktober 2016), foto’s uit www.diogenes-leiden.nl
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Verslag buurtborrel 19 juni 2016
door Arjen Bergman

Op zondag 19 juni was het weer tijd voor ons jaarlijks buurtfeest. Dit feest is inmiddels uitgegroeid tot een vaste
waarde in onze buurt. Mensen verheugen zich erop, mensen blijven er zelfs voor thuis.
En niet ten onrechte. Het was heel juni slecht weer, behalve op deze zondag. Een stralend zonnetje en een
aangename temperatuur zorgden weer voor de juiste atmosfeer.
De samenwerking met de SSR was nog iets uitgebreider dan anders. Niet alleen zorgden de studenten van deze
club voor de kinderactiviteiten, maar ook waren zij in groten getale aanwezig bij de op- en afbouw. Tevens de
muziek werd door hen verzorgd! De nieuwe huisband van SSR genaamd Necessary speelden de sterren van de
hemel. (Geheel terzijde: we mogen er trots op zijn dat we de leukste studentenvereniging van Leiden bij ons in
de buurt hebben.)
Alvast voor de donkere dagen ontvingen alle aanwezige buurtbewoners een kaars gemaakt door deelnemers van
Uit de Kunst & Vliegwerk op de Korevaarstraat. Bedankt daarvoor!
Net als vorig jaar waren er weer diverse standjes zoals van het Singelpark, Vereniging het Plantsoen, Buuv en
Stadstuinen Leiden. Voor het eerst was er een stand van Stadswijngaard Matilo aanwezig. Hier kon echte Leidse
wijn geproefd worden (!), maar er kon vooral informatie gekregen worden over dit bijzondere project. En er
waren hapjes. Heel veel lekkere hapjes. Gemaakt door de vrijwilligers van het buurtcomité en bewoners uit de
buurt. Bovendien was er een springkussen, een suikerspinmachine, kinderactiviteiten en muziek. Maar het
belangrijkste: er waren vooral heel veel mensen en een hele goede sfeer.
De samenwerking tussen vereniging het Plantsoen, SSR en Buurtcomité Hogewoerd e.o verliep soepeler dan
ooit zodat er, gelukkig, een minimale hoeveelheid tijd besteed hoefde te worden aan vergaderen, en we ons
daarom konden concentreren op de leuke zaken.
Vanaf deze plek ook dank aan Wijnhandel Bloem, Supermarkt Dirk, Fonds1818 maar vooral aan de vele
vrijwilligers en studenten die er weer een onvergetelijke dag van hebben gemaakt!
Met vriendelijke groeten!
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Parkeerproblemen en planten in de wijk
Door de “verkamering” en de “appartementarisering” in de wijk, neemt de parkeerdruk toe rond de Hogewoerd.
De uitgifte van de parkeervergunningen idem. Wil je s ‘avonds na 22.00 uur je auto dicht bij je huis parkeren
dan is dat mogelijk tot uiterlijk 22.00 uur. Na die tijd wordt het steeds grotere rondjes rijden om een plaats voor
je bolide te bemachtigen.
Hier een fotoimpressie van parkeersituaties die we regelmatig signaleren. Straten worden regelmatig afgesloten
door auto’s die fout geparkeerd staan. De auto van de medewerkers van de gemeente Leiden, afdeling handhaving,
geparkeerd voor de auto van Atlantic, lijken dit niet te zien, maar zijn een visje gaan eten.

Heeft u ook zo genoten van de bloeiende planten van de bloeiende planten op de bruggen in onze wijk?

Vereniging Het Plantsoen

door Anna van Hofstede en Helmke Berends
In onze wijk is van alles aan de hand. Niet alleen de
aanpak van de regenwaterafvoer in het trottoir langs
de rijbaan van het Plantsoen, maar ook de aanleg van
bruggen tijdens de renovatie van de Jan van Houtbrug.
Een van de bruggen heeft zijn beginpunt in het park.
Het zal duidelijk zijn dat door werkzaamheden,
zoals het rondrijden van zware machines, de kans op
schade aan de bomen en het wortelgestel levensgroot
aanwezig was. Wij hebben ons er door de gemeente
van laten overtuigen dat die brug wel noodzakelijk
is voor de veiligheid van fietsers en voetgangers, die
zich anders misschien tussen de auto’s en bussen op
de halve brug zouden wringen. Wij hebben daarom
in overleg met de gemeente en met de Bomenwacht
bezien hoe de werkzaamheden zouden kunnen
worden uitgevoerd, zonder, of in ieder geval met zo
weinig mogelijk schade aan het park. Wij denken dat
dit gelukt is.
Er staan echter nog meer werkzaamheden op stapel. In het voorjaar zullen in de buurt van het Monument
aanpassingen aan het Plantsoen plaatsvinden met het doel een mooie aansluiting op de Jan van Houtkade ten
behoeve van het Singelpark te verkrijgen. Wij vinden dit een goed plan, maar blijven er natuurlijk op gespitst
dat door de werkzaamheden geen schade aan de bomen zal worden veroorzaakt. We zullen hier te zijner tijd
nader over berichten.
Wij hebben een stem in het kapittel omdat
onze vereniging een rechtspersoon is met
als doel de bescherming en het behoud van
het gemeentelijk monument het Plantsoen.
Dit geeft ons ook het recht om zo nodig
juridische procedures in te zetten wanneer
wij menen dat schade aan het park zal
kunnen ontstaan. Wij doen dit echter bij
voorkeur niet en proberen door middel van
overleg met de betrokken ambtenaren van
de gemeente tot goede resultaten te komen
en dat gaat prima.
Om gewicht te geven aan onze standpunten
is het van belang dat onze vereniging veel
leden heeft. NIEUWE LEDEN ZIJN DAN
OOK VAN HARTE WELKOM.
Wie meer wil weten over onze vereniging
verwijzen we graag naar onze website:
www.hetplantsoen.nl.

door Ria Vreeburg-Molkenboer
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Column

door Josine Heijnen
De huiskamerparadox
Laatst trof ik een kennis voor een boekwinkel toen ik over de Breestraat
fietste. Dat vond ik nou eens een sjieke plek om af te stappen en een
praatje te maken. Ik begroette haar en zag de nieuwste aankoop: een
boek over Amerikaanse politiek en het verlies van Hillary Clinton. “Ah”
zei ik “het is toch ook vreselijk gesteld met de wereld.” Roerend eens
als we het waren besproken we zo even de Trumpiaanse invloed op
het milieu, oorlogsgebieden en mensenrechten. Die zouden natuurlijk
zwaar lijden onder de keuze van het Amerikaanse electoraat. En dat het
toch fijn was, dat je je af en toe gewoon even af kunt sluiten van die ‘grote
boze wereld’ in je eigen huiskamertje. En jezelf toch ook geruststellen:
van daaruit kun je niet zoveel doen om de wereld te veranderen.
Ja, terug op de fiets naar huis in ons eigen kleine stukje Leiden – welke
weg, even tussendoor, echt een gebied in wederopbouw is: met boren en
bouwen soms vanaf zes uur in de ochtend (dat weet ik van mijn vriendje,
want ikzelf slaap daar gelukkig doorheen) tot de leuke verkeersregelaars
die ik wel zal gaan missen als het klaar is – zo kwam ik aan in mijn eigen
huiskamer. En vroeg mij af wat het nou precies betekende je ‘af te sluiten’
van de wereld. Even wat lekkers koken en opeten. Een leuke film kijken.
En dat in gemakkelijke kleding op de bank?
Het is natuurlijk fijn even niet aan wereldproblemen en leed te denken. Maar die biefstuk, Led-TV en Primarkpyjama waar we het net over hadden? Daarmee heb je natuurlijk al een grote bijdrage aan de wereldproblemen
geleverd. Milieuvervuiling door bio-industrie, Afrikaanse handel in zware metalen die als grondstof voor
technische producten gebruikt worden of uitbuiting in naaiateliers in lagelonenlanden. Hoewel je jezelf wilt
afsluiten voor problemen waar je liever je ogen voor sluit, zijn die toch al in je huiskamer én doet iedereen eraan
mee. Je ‘afsluiten’ voor de wereld is dan toch eigenlijk een illusie.
En dat we de wereld níet kunnen veranderen vanuit onze eigen huiskamer in Levendaal-Oost ook: de wereld
wordt meer geregeerd vanuit daar dan het Witte Huis. En gelukkig maar.

Dertigjarig Lustrumfeest Centraal Wonen in juni 2016
door Peter Nuss

Nadat de hele ochtends de kids zich
vermaakt hadden in de tuin op de
nieuwe
door-Portaal-geschonken
trampoline werd om 13:00u de aftrap
gegeven met het aansnijden van een
enorme taart met daarop de kleuren
van ons project. Daarna kwam
het ingehuurde circus van 13:30u
tot 16:15u. Het was een platform
met
allerlei
vaardigheidspellen
als hoela hoepla, op een grote bal
staan, bewegen, op evenwichtskoord
balanceren en ga zo maar door. Veel
kinderen, maar ook volwassenen,
deden mee. Het leukst was toch
wel de tienjarige Dante die op
charmante en ongedwongen wijze
ceremoniemeester was. Een plezier
om het gade te slaan hoe hij met
verven de boel gisteren aankondigde.
Na het circus werd het boekje Achter de voordeur van... officieel aan de bewoners uitgereikt. Vervolgens begon de
borrel met lekkere hapjes. Het koor van een van de bewoonsters trad kort op, en om 18:00 was het tijd voor uitgebreid
eten. Hartige taarten, drie soorten tomatensoep, salades, ovenschotel, zalmpaté, aardbeientaart enzovoort. En
zelfs een barbecue! De barbecue ging in begin wat mis door te late start van de aanmaakvoorbereidingen. De
(dure) vis kreeg daardoor helaas een nogal negroïde uiterlijk. Later ging het stukken beter toen de houtskool op
de juiste temperatuur was. Onze ‘barbecuekok’ heeft zijn drukke werkzaamheden, met behulp van een aantal
lieve personen, toch uiteindelijk aardig onder controle gekregen. Complimenten zijn op zijn plek.
Na het eten hebben de kinderen uitgebreid fikkie gestookt en marshmallows boven het vuur gegrild. Een leuk
gezicht, al die glunderende en opgewonden gezichtjes rond het vuur! Nadat zij naar bed waren, verbleef een
groep tot in de vroege uurtjes gezellig bijeen. Ook werden nog even de voetjes gelicht op de dansvloer. Alles bij
elkaar was het een gezellige en ongedwongen samen zijn op dit dertigjarige lustrumfeest!

Cartoon door Maarten Wolterink
Foto’s van Femke Kokke
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Krantenartikel over de wijk

Het eerste boekenkastje in de wijk

‘Fietsers krijgen ‘een hapje bèta’ mee’ door Loman Leefmans

Op donderdag 25 augustus aan het eind
van de middag werd onder toeziend oog
van vele bewoners van de Lambertushof
het eerste boekenkastje in de wijk
onthuld. Namens het buurtcomité
werden de belangstellenden welkom
geheten door Selma Barnard, waarna
Rineke Ramakers door middel van
het wegtrekken de Leidse vlag het
boekenkastje officieel onthulde.
De boekenkastjes zijn gemaakt door
Peter Wieberneit. Hij heeft ze zelf
ontworpen, geklust en geschilderd.
Het in de grond krijgen van het
boekenkastje was misschien nog wel het
meeste werk. Na de officiële opening
werden er gelijk boeken ingezet en ook
weer uitgehaald. Binnenkort zullen
er nog twee boekenkastjes geplaatst
worden in de wijk, namelijk bij de
bank aan de Plantage en op het pleintje
aan de Gerestraat. Wij wensen alle
buurtgenoten veel leesplezier toe!

Leiden
Op de hoek van Hogewoerd
en Sint Jorissteeg is een
‘muurformule’ geschilderd.
En even verderop aan de
Hooigracht is binnenkort
nog een exemplaar te zien.
Daarmee komt er gang in het
project van initiatiefnemers
Ivo van Vulpen en Sense
Jan van der Molen, dat is
geïnspireerd op de gedichten
waarvan er al tientallen
op Leidse muren prijken.
„Honderden fietsers krijgen
nu onverwacht een hapje bèta
mee”, aldus Van Vulpen.

door Marliese Vollebregt

Foto door Jordy Kortekaas
Lampje
De twee bedenkers zijn natuurkundigen die het in Leiden zo prachtig vonden dat er gedichten waren aangebracht
op allerlei blinde muren. Bij het duo ging twee jaar geleden plotseling een lampje branden. Wat zou het mooi
zijn als er niet alleen gedichten, maar ook allerlei natuurkundige formules afgebeeld zouden worden, bedachten
ze. Leiden profileert zich immers als kennisstad en beroemde wetenschappers als EinStein, Bohr, Ehrenfest,
Lorentz en Kamerlingh Onnes woonden er voor korte of langere tijd. Bovendien: „Formules beschrijven ook
alle schoonheid van de natuur”, zo stelde Van Vulpen bij de introductie.
Zwaartekracht
De opstellers namen contact op met het Tegenbeeld, de organisatie die de gedichtenreeks regelt met onder
meer een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Het plan viel in goede aarde en een jaar geleden zag de eerste
natuurkundige schildering het levenslicht. Het ging om de zwaartekrachtformule van Einstein die een plaats
op een buitenmuur van museum Boerhaave kreeg. De Amsterdamse hoogleraar Robbert Dijkgraaf onthulde
het. Op het debuut volgde een korte periode van stilstand, maar inmiddels is Leiden een tweede formule rijker
die begin volgend maand officieel wordt ontvouwd. Het gaat om de brekingswet van Snellius, op de muur
van slagerij Bolle. En niet veel verderop, aan de Hooigracht, verschijnt binnenkort een derde wandversiering.
Herkomst en omschrijving worden nog niet prijsgegeven en het blijft derhalve nog een geheime formule.
uit Leids Dagblad op 19 oktober 2016
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Stadspoort Hoogewoerd
Fotocollage door Pieter de Jong
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Kunstroute in Leiden (24 en 25 september)
door Francine Heijnen

Verslaggeefster voor de kunstroute is dit keer Francine maar leren schilderen kan iedereen. ‘Ambachtelijkheid’
Heijnen, (22) zusje van buurtbewoonster Josine en in de kunst betekent ook technieken doorzien en veel
student in Delft, waar iedereen jaloers is op Leiden. oefenen.
Met 123 individuele kunstenaars en 46 galeries/
initiatieven is de Leidse kunstroute dit jaar de grootste
van Nederland.
Beginpunt is de opening in BplusC bij de Burcht, waar
de Hermine van Bers-beeldende kunstprijs uitgereikt
wordt. Druk als het was, kregen we na het applaus te
horen dat Emma van Noort dit jaar heeft gewonnen,
Alexandra Hunts en Robbert Pauwels achter zich
latend.
Verder hangt in de BplusC een expositie van de Leidse
Amateur Fotografen Vereniging en werk van de Da
Vinci Kunstklas: getalenteerde jongeren die later
misschien wel bij ons in de wijk hun expositie houden? Martin Bergwerff: Hogewoerd 109
En nu tijd voor het rondje in de wijk!
De zonnige kunst van
Bergwerff van badgasten
First floor items: bouwkunst van Daisy Kimman
in zwembroek en bikini
Kimman maakt gebouwen zoals huisjes en torens van laat ons verlangen naar de
afval dat ze vindt als ze gaat jutten. Huizen zijn niet zomer; hoewel het weer
zomaar gekozen: de kunstenares wordt aangetrokken overigens best goed is dit
door lichtval op de stadse huizen in de schemering – weekend. Bergwerff houdt
waar je in Leiden natuurlijk kunt blijven staren om zich bezig met allerlei
dit allemaal te zien. Kimmans werk is te zien in een technieken en taferelen
winkel, wat we erg leuk vinden: goed dat er ook op bij het schilderen. Hij
deze manier ruimte voor kunst gemaakt wordt.
begon hiermee in 1992,
met landschappen en later
plattegronden; maar nu is
de etspers zijn grote liefde en doet hij dit naast zijn
cursussen portretschilderen. Ook dit atelier is een
bonte verzameling van verschillende soorten kunst.
Het laat ons achter met een gevoel van zin in de zomer.

Atelier Varf&Co: Hans van der Velde
Van der Velde’s atelier is zoals ieder jaar gezellig druk:
druk met allerlei kunst die er staat om bewonderd
te worden, maar ook druk met bezoekers die vragen
stellen over verf en technieken die Van der Velde
graag beantwoord. Dat is natuurlijk helemaal volgens
het motto van de kunstenaar: natuurtalenten bestaan,
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hangt, straalt het toch rust uit. Schepers is ook nog van
eigen bodem op meerdere manieren: hij studeerde in
Leiden Engels en begon in zijn studententijd al met
exposeren.
Plantsoen 99a: Marijke Verhoef
Verhoefs mooie atelier aan het plantsoen ziet er weer
netjes uit: we herinneren ons wat de kunstenares
eerder zei over de kunstroute, ‘een goede stok achter
de deur om op te ruimen’. Verhoef werkt afwisselend
abstract en figuratief. Haar inspiratie haalt ze uit
verschillende plekken waar ze komt of wandelingen
die ze gemaakt heeft, meestal zijn de details over
waar of wanneer hier niet meer in te herkennen.
“Tijdens zo’n voettocht [...] zetten vormen zich zoals
kratertjes vast op mijn netvlies. Dat hoef ik niet eens
te fotograferen, dat kan ik uit mijn hoofd tekenen of
schilderen”, hebben we van tevoren op haar website
kunnen lezen. We nemen in dit artikel een keer iets
anders op dan wat de buurtgenoten het meeste aan zal
spreken: de serie rondom de omgevallen platanen op
het plantsoen. Dit werk verbeeldt een speelveld.

schilderen, kaarsen maken, keramiek bewerken en een
bakkerij. Op al deze plekken werken mensen met een
verstandelijke beperking onder begeleiding, en dat
maakt dat de kunst iets extra’s heeft. Wat hier gemaakt
wordt zijn vooral gebruiksvoorwerpen: zo zijn deze
sterretjes in een kerstboom te hangen. We proeven
een heerlijk stukje taart en zien het servies, dat je ook
op bestelling kunt kopen als je een speciale boodschap
of gelegenheid hebt die je creatief vertaald op een bord
wilt zien. Dus buurtbewoners, voor kerstcadeaus en
-versiering kunt u hier terecht.

Uit de Kunst & Vliegwerk: Koorevaarstraat 30
De afgelopen jaren is het steeds drukker geworden in
het pand aan de Koorevaar: er is een werkplaats voor

Michiel Schepers: Wielmakersteeg 26
Schepers doet nog niet
zo lang mee aan de
kunstroute: zijn debuut
maakte hij vorig jaar. Hij
profileert zich dan ook als
‘reizend kunstenaar’: hij
gaat de wereld rond om
onder andere oerbossen te
tekenen, die hij vat in werk
zoals hiernaast: hoewel
er een grillige en bijna
duistere sfeer in het werk
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Nieuwe bedrijven in de wijk
Groenoord, Kopzorgen en Revival

Groenoord
Hogewoerd 97
Groenoord Zorgt is in 2010 begonnen in een klein kantoor aan huis in Oegstgeest. 2 jaar later zijn wij verhuisd
naar Leiden. De zolder van een oud grachtenpand werd volledig gerestaureerd tot kantoor, waar wij uiteindelijk
met 3 personen werkzaam waren. Begin 2015 wordt het tijd voor een volgende stap. Na lang te hebben gezocht,
hebben wij ons oog laten vallen op het huidige pand aan de Hogewoerd.
Prachtige locatie in hartje centrum, waar we zichtbaar, benaderbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Voordat
wij op 4 januari van dit jaar het pand betraden, is er 8 maanden verbouwd om tot dit resultaat te komen.
Met slechts 4 personen op kantoor en 150 mensen op de vloer, ondersteunen wij ruim 1500 cliënten om hun
huis schoon en leefbaar te houden. Hierdoor kunnen zij langer thuis wonen en in hun vertrouwde omgeving
blijven functioneren.
De planning hiervan ligt volledig in de handen
van Lisa en Ellie. Mocht u voorbij het pand
fietsen, lopen of rijden, kijk dan maar eens naar
binnen. Daar zie je twee druk telefonerende
dames. Alles zetten ze opzij om onze cliënten
te voorzien van hulp en tegemoet te komen aan
hun wensen.
Door de kleine bezetting op kantoor kunnen
wij iedereen op een persoonlijke manier
benaderen. Zowel cliënt als zorgverlener.
Wij kennen iedereen bij naam, weten wat er
speelt en waar de behoefte ligt. Dit zorgt voor
een prettige sfeer waarin niemand slechts een
nummer is.

Australië. Ook zijn bij Kopzorgen de stylings- en verzorgingsproducten van Fudge verkrijgbaar, net zoals de
stylingsproducten van Doop. Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend advies voor uw haar of neem een
kijkje op de nieuwe website voor meer informatie.
Tot snel!
Kopzorgen Haarverzorging
Info@kopzorgenhaarverzorging.nl
www.kopzorgenhaarverzorging.nl
Revival Leiden
Hogewoerd 104
Wij zijn David en Anne Rogerson. Elkaar in 2009 in Thailand
tijdens een reis ontmoet en nu, 7 jaar later, getrouwd, een
klein meisje en wonend in Leiden. 2016 is het jaar dat we
besloten hebben om onze droom waar te maken en onze
eigen antiekzaak in Leiden te openen. David is zelf Engels
en we hebben een grote liefde voor Engelse en Franse antiek.
We willen graag Leiden laten kennismaken met onze unieke
collectie en we denken dat het super tof zal staan in alle
huizen, maar ook bars, restaurants, etc.!
We verkopen niet alleen antiek, we restaureren, verven
en lakken het ook. Of ontdoen het juist van verf en lak.
Kom vooral even langs, of bel of mail ons en vraag naar de
mogelijkheden! Struin lekker door de webshop (http://www.
revivalleiden.nl/winkel/) en we zien u ook graag in onze winkel op de Hogewoerd!

Nieuwsgierig? Loop gerust een keer binnen en
maak kennis met Groenoord Zorgt.
Kopzorgen
Kraaierstraat 34
Mijn naam is Cindy van der Pal. Na heel wat jaren bij verschillende
toonaangevende kapperszaken te hebben gewerkt, ben ik in
september mijn eigen zaak gestart in de Kraaierstraat genaamd
Kopzorgen.
Bij Kopzorgen is iedereen welkom, van jong tot oud, dames en heren.
U kunt bij Kopzorgen terecht voor alle knip- en kleurbehandelingen.
Door mijn jarenlange ervaring en de trainingen die ik regelmatig
volg, ben ik op de hoogte van de laatste knip- en kleurtechnieken
en trends op dit gebied. Voor de kleuringen van het haar werk ik
met de professionele kleurlijn van Fudge, een merk afkomstig uit
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Oude foto’s van de wijk
door Pieter de Jong

Bericht Burgernet Inbraak voor een veiliger Leiden
door Burgernet Leiden

Als de dagen korter worden, stijgt het aantal inbraken. Dat is altijd zo geweest. Tijdens de donkere dagen, in de
periode oktober tot en met maart, houden de politie en gemeenten daarom plaatselijk acties om mensen te attenderen
op een verhoogd risico op inbraak, straatroof en overvallen.
Inbraken tijdens de donkere dagen
Ook in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude (hierna te noemen Leidse
Regio) valt tijdens deze periode jaarlijks een piek in het aantal inbraken te zien. Inbrekers gaan nu eenmaal het
liefst in het donker te werk om ongezien te blijven. Een donkere avond biedt inbrekers twee voordelen. Als een huis
’s avonds niet verlicht is, weet een inbreker dat er niemand thuis is. Ten tweede kan een inbreker in een onverlichte
woning makkelijker ongezien zijn slag slaan.
Wat kunt u zelf doen?
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging
af. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:
- Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk;
- Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg;
- Zorg dat uw woning een bewoonde indruk maakt, maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting, laat wat
lampen (ook op de bovenverdieping) branden en zet bijvoorbeeld uw televisie aan;
- Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden;
- Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen
achter struiken!
Garage, schuur of tuinhuis?
De laatste tijd is het aantal diefstallen uit garages, schuren en tuinhuizen gestegen. Dieven nemen graag elektrische
fietsen of racefietsen mee uit niet afgesloten schuren. Zet daarom altijd uw fiets op slot, ook als deze in de tuin of in
de schuur staat. Laat ook uw poort of schuurdeur niet open staan. Dieven kunnen dan gemakkelijk zien of er iets van
waarde in staat waarvoor ze terug kunnen komen.
Burgernet
Steeds meer inwoners van de Leidse regio worden lid van Burgernet en zetten zich in voor een veilige gemeente.
Zeker voor de donkere dagen is het daarom belangrijk dat er meer inwoners lid worden. Attendeer daarom zo veel
mogelijk vrienden, familie en kennissen op het gebruik van Burgernet!

Buurtbericht Café Plantage

door Marjolijn Veeren
Hallo buurtbewoners van Café Plantage,
Sinds een jaar werk ik in Café Plantage. Ik doe dit met heel
veel plezier. Ik vind het een van de mooiste cafés van Leiden.
Café Plantage bestaat al 128 jaar en is daarmee een van de
oudste cafés van Leiden. Tot mijn grote verbazing weet een
groot deel van de buurt weinig of niets van ons bestaan af.
Men durft niet binnen te komen of men loopt voorbij met
het voornemen om een andere keer een kijkje te nemen.
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Ik wil dat het Café blijft bestaan als ontmoetingscentrum voor
de buurtbewoners. Om de drempel te verlagen heb ik iedere
donderdagavond een akoestisch live muziekbandje staan,
waarvan het niveau erg hoog is. Zaterdagavond worden er
cocktails door onze zingende barman Jos gemaakt. Ik hoop
dat er weer gekaart wordt en dat het biljard meer gebruikt zal
worden. Iedereen is van harte welkom voor een borreltje of
kopje thee. Ik wil Café Plantage weer gezellig gevuld krijgen,
en daar heb ik u als buurtbewoner graag bij. Tot gauw in Café
Plantage!
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Nieuwe wijkagent
Beste buurtbewoners,
Graag willen wij u informeren over de wisseling van wijkagent in onze buurt. Met de ingang van 1
januari 2017 zal Willem van Vliet het stokje overdragen aan Dennis Perdok. Willem heeft ruim 20 jaar
als wijkagent van de Pieters- en Academiewijk, Levendaal-Oost en –West en Pancras West zijn werk
gedaan. Willem geeft met vertrouwen zijn wijk in handen van Dennis. Dennis heeft inmiddels 5 jaar
ervaring opgedaan in een ander deel van de stad, onder andere de Hoge en Lage Mors. Willem wil de
buurtbewoners bedanken voor het vertrouwen dat hij 20 jaar in zijn werkwijk heeft gekregen. Hij heeft
dit met veel plezier gedaan. De nieuwe gegevens van Dennis zijn:
Dennis Perdok
dennis.perdok@politie.nl
0622961517

Beste buurtgenoten,

Buurtpuzzel

door Lucia van Houte
DECEMBERPUZZEL
Zoek alle gegeven woorden in het letterveld. U kunt ze horizontaal, diagonaal en verticaal vinden. De woorden
kunnen zowel boven als onder en zowel links als rechts beginnen. Sommige letters worden voor meerdere
woorden gebruikt. Als u alle woorden hebt weggestreept, blijven er letters over die samen de oplossing vormen.
BEL
BOOM
CADEAU
CONCERT
DINER
DRIJVEND
KAARS
KERSTDIENST
KERSTFEEST
KERSTMAN
KERSTMARKT
KERSTPAKKET
KRAAM
LICHT
LIED
MUZIEK
PIEK
PIET
POST
SCHAATSEN
SIER
SINT
SLEE
SNEEUW
SPAR
STAL

Oproep Ondersteuning Buurtcomité

Met veel plezier zetten acht wijkgenoten zich in voor het buurtcomité. De maandelijkse vergaderingen, de jaarvergadering,
het buurtfeest, de buurtkrant, de advertenties, de financiën. Naast deze zichtbare taken van het buurtcomité, spelen er ook
op de achtergrond vele gemeentelijke zaken. Regelmatig zijn er overleggen met de voorzitters van de wijkverenigingen,
inspraakavonden over allerlei onderwerpen, klankbordgroepen, buurtkaderoverleg met de wijkagent en ga zo maar door.
Met name in de bijeenkomsten van of door de gemeente gaat veel tijd en werk zitten. Om deze reden zijn wij op zoek naar
versterking van ons bestuur. Wij zoeken iemand met interesse voor en enige kennis over de zaken die bij de Gemeente
Leiden en in de wijk spelen en die tijd heeft om deze bijeenkomsten te bezoeken, samen met de voorzitter of ander
bestuurslid of alleen. Daarnaast zal het toekomstige bestuurslid ook deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen
en het vervullen van andere algemene taken.
Mocht je vragen hebben of interesse hebben? Stuur dan een e-mail naar redactie@hethoogstewoerd.nl of doe bij een van
ons een briefje in de bus (adressen zijn voorin de buurtkrant te vinden).
Met vriendelijke groeten,
Het Buurtcomité

TOESPRAAK
VAKANTIE
WINTER
ZAK

OPLOSSING:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Met veel dank aan Lucia voor het bedenken van de puzzel!
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Burenhulp BUUV in Leiden en Leiderdorp
door Pien Lambermont

BUUV is een marktplaats voor burenhulp van en voor
inwoners van Leiden en Leiderdorp. Als u een vraag
hebt waarvan u vindt dat deze door een buurtgenoot
op vrijwillige basis is te beantwoorden dan kunt u deze
vraag op de website www.buuv.nu zetten. Hetzelfde geldt
als u een aanbod heeft waar andere buurtgenoten iets aan
kunnen hebben. Hierbij kunt u aangeven of uw aanbod
voor een bepaalde wijk geldt. Als u niet handig bent met
de computer kunt u uw vraag en/of uw aanbod op het
prikbord hangen bij u in de buurt. De prikborden zijn te
vinden in en om onze buurt:
Buurtontmoetingsplek Herenstraat
Herenstraat 61
Leiden
Open: dinsdag van 9.15-11.15uur,
Buurtkantoor Pancrat
Nieuw Pancrat
Middelstegracht 85
Leiden
Open: Maandag, dinsdag en woensdag van 9:00 - 11:00
uur, donderdag van 10:00 - 12:30 en 13:00-15:00 uur
Centrum Fysiotherapie & Wetenschap
Herenstraat 39
Leiden
U kunt ook een afspraak maken met de BUUVambassadeur. Daarnaast kunt u zich telefonisch opgeven
via 071-7074242.
Wat zijn zoal de vragen en het aanbod via BUUV?
Op de site Van BUUV zijn vooral veel vragen en aanbod
in de categorie Gezelschap, namelijk van de vragen en
van het aanbod. Hiermee wordt bedoeld samen iets
ondernemen, naar het museum, fietsen, wandelen of
gewoon een kopje koffie drinken. Dat zijn op dit moment
de meest voorkomende berichten op het prikbord en de
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site. Verder wordt er gevraagd naar klussen uitvoeren
in huis, koken en boodschappen doen, huisdieren
verzorgen, hulp bij gebruik van de computer, vervoer e.d.
Ook het aanbod gaat hier meestal over.
Hebben inwoners elkaar kunnen vinden via BUUV?
Het blijkt dat in krap een half jaar 207 matches tot stand
zijn gekomen. Hiermee wordt bedoeld dat 207 vragen
beantwoord zijn door een passend aanbod en dat er in
ieder geval een eerste contact is geweest. We weten niet of
deze contacten éénmalig zijn geweest of dat er een vaste
afspraak uit voort is gekomen om elkaar te blijven helpen.
Waarom opvallend?
Uit landelijke cijfers blijkt dat de meeste matches over
praktische hand- en spandiensten gaan en bij ons blijkt
dus dat we er in slagen een positieve bijdrage te leveren
om eenzaamheid te doorbreken. Daarnaast ging het
over koken, over huishouden doen, klussen/tuinieren
en huisdieren, hulp bij computergebruik en hulp bij
administratie.
Wij adviseren de inwoners van Leiden en Leiderdorp eens
op de website te kijken van BUUV!

Wijkgroep Buur(t)contacten
door Koos Dam en Pien Lambermont

Na het beëindigen van de activiteiten voor de werkgroep
Burenhulp zijn Pien Lambermont en Koos Dam een
nieuwe werkgroep gestart: de wijkgroep Buur(t)contacten.
Magda Keuken sloot zich daarbij aan en SSR biedt solidaire
ondersteuning. Uit de gesprekken voor het project
Burenhulp kwam naar voren dat er in onze wijk – LevendaalOost – behoefte is aan activiteiten in het sociale domein. De
wijkgroep Buur(t)contacten pakt dit op.
Wat zijn onze verdere plannen?
1. Op zondag 22 januari 2017 organiseren we bij SSR een
Nieuwjaarsmaaltijd. Buurtgenoten zijn van harte welkom
vanaf 17.00 uur. Om 17.30 uur starten we met de maaltijd.
We vragen een eigen bijdrage van € 6,00 per persoon (incl. 2
consumpties). Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee-eten.
De maaltijd wordt deze keer verzorgd door de kookgroep
van SSR. U kunt zich tot uiterlijk 15 januari opgeven via het
e-mailadres van de wijkgroep, buurcontacten@gmail.com
, via telefoonnummer 06-12987960 of door een briefje bij
Pien Lambermont (Hogewoerd 158) in de bus te stoppen. U
bent van harte welkom!
2. We streven ernaar iedere maand, behalve in de
zomervakantie, een maaltijd te organiseren voor
wijkbewoners, zoals die op 22 januari. Zo komt er een
stamppottenmaaltijd op vrijdag 17 maart 2017, aanvang:
17.30 uur bij SSR. Noteer deze datum vast in uw agenda. U
kunt zich al opgeven als u mee wilt eten.

Kerstguirlandes maken organiseren. In het zomernummer
van Het Hoogste Woerd vindt u de precieze informatie.
Oproep aan wijkbewoners
Gezien onze plannen zal het u niet verbazen dat we onze
werkgroep graag willen uitbreiden met 2 nieuwe leden.
Ter informatie: we vergaderen kort, maximaal een uur, en
hooguit eens per maand bij SSR. Dit kan omdat we per
activiteit afspreken wie wat doet en wanneer het klaar
moet zijn. We maken geen uitgebreide notulen, maar
alleen een besluitenlijst. Ook kunnen we nog best enige
assistentie gebruiken bij het voorbereiden en uitvoeren van
activiteiten, zoals bijvoorbeeld die van tweede Paasdag.
Heeft u zin om een keer mee te doen? Meldt u dan aan. Als
u ideeën hebt voor een activiteit waar wij niet aan hebben
gedacht, schroom niet ons dat te laten weten. Alleen maar
fijn als buurtgenoten meedenken en mee willen doen,
want zo leer je elkaar kennen, en het is ook gezellig zaken
met meer mensen te organiseren!
Bereikbaarheid wijkgroep buur(t)contacten
Vanaf januari 2017 vindt u onze activiteiten op de website
van het buurtcomité, http://www.hethoogstewoerd.nl en
gaan we er daar ook verslag van doen. Als u per e-mail
wilt worden geïnformeerd, stuur dan een mail naar:
buurcontacten@gmail.com

3. Noteer ook vast tweede Paasdag – maandag 17 april 2017
– in uw agenda, want dan organiseren we een activiteit voor
(klein)kinderen van (groot)ouders uit de wijk Eieren verven
en eieren zoeken. Als er buurtgenoten zijn die mee willen
helpen deze activiteit voor te bereiden en mee uit te voeren,
dan zijn we daar heel blij mee. We kunnen nog wel wat
handen gebruiken! En daarbij is het ook gezellig met elkaar
iets leuks te organiseren, toch? Dus geef u op via de e-mail
of per telefoon.
4. Volgend jaar tegen Kerstmis gaan we een activiteit
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Poezenverhaal: vreemde vogels
Vreemde Vogels
Het is natuurlijk niet nieuw voor jullie dat Welles en
Nietes een beetje oud worden. Zelfs Nietes slaapt veel
meer dan vroeger en juist Nietes wilde vroeger altijd
veel lol maken. Maar gelukkig is Ja-Maar erbij gekomen.
Dat is een jonge poes, rood met wit en die maakt af en
toe knap veel herrie en dan worden Welles en Nietes wel
wakker.
Vandaag is het heerlijk in de woonkamer van het huis aan
het Plantsoen. De zon schijnt door de ramen en het ziet
er buiten prachtig uit. Ja-Maar zit er in de vensterbank
naar te kijken. Alle blaadjes aan de bomen krijgen een
hele andere kleur ziet Ja-Maar en er vallen er ook een
heleboel op de grond. “Wat lijkt het me lekker om door
al die blaadjes te lopen,” denkt Ja-Maar. “Weet je wat,”
denkt hij, we gaan met z’n allen naar buiten om lekker
door het Plantsoen en al die mooie bladeren te banjeren.
Meteen probeert Ja-Maar Welles en Nietes wakker te
maken. “Kom luilakken,” roept Ja-Maar, “jullie moeten
mee naar buiten, kijk eens hoe heerlijk het buiten is.
Gisteren en eergisteren heeft het geregend maar nu is
het heel mooi. Bovendien heb ik gehoord dat de winter
er weer aankomt en dan wordt het heel koud zeggen ze.
Dus moeten we nu nog even gaan wandelen buiten.”
Ja-Maar begon te zingen: “Nu naar buiten, nu, nu, nu,
nuuhuu ja, nu naar buihuihuiten!”
Dat waren wel heel veel woorden voor Ja-Maar. Meestal
praatte hij niet zo veel en zingen deed hij eigenlijk
helemaal nooit. Dat Ja-Maar wel kon zingen, wisten
Welles en Nietes helemaal niet. Ze rekten zich eens uit
en gingen naar buiten kijken. Ja, het was heerlijk daar
met de warme zon en al die mooie blaadjes op de grond.
Het was niet altijd makkelijk voor onze poezen om naar
buiten te komen. Maar omdat het zulk heerlijk weer
was, ging de buitendeur vaker open dan anders. De drie
poezen glipten makkelijk naar buiten. Al gauw liepen ze
achter elkaar aan in het Plantsoen. Lekker stampen door
de blaadjes op de grond.
“Ik wil een hele grote wandeling maken,” riep Ja-Maar.
Hij voelde zich heel trots omdat Welles en Nietes met
hem mee naar buiten waren gegaan. Meestal luisterden
ze helemaal niet naar hem. “Waar wil je dan naar toe?”
vroeg Nietes. “Ik wil naar de vogelkooi, naar de volière,”
riep Ja-Maar. “Daar ben ik zo lang niet geweest.” “Maar
dan moeten we het fietspad oversteken,” zuchtte Welles.
“Dat is best wel gevaarlijk.” “Welnee,” riep Ja-Maar, die
zich nog steeds heel stoer voelde. “We kijken toch goed
uit.”
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Zo gebeurde het. Ze slopen door de bosjes heen en
kwamen steeds dichter bij de vogelkooi. Het oversteken
ging ook heel goed en al gauw waren ze er. Ze liepen
om de volière heen, want het was de bedoeling om
even lekker in het zonnetje te gaan zitten en dan naar
de vogels te kijken en ervan te dromen dat ze achter de
vogels aanrenden om ze te pakken. Iets wat in het echt
nog nooit gelukt was.
Ineens bleef Ja-Maar stokstijf staan. Met open mond
keek hij naar de grote kooi. “Hebben jullie dat gezien?”,
fluisterde hij, “kijk nou toch eens wat een rare vogels daar
in de kooi zitten, ze zijn ook zo groot. Brrr, eng.” “Grote
vogels?” riep Nietes meteen “Grote vogels? Waar?”
“Sssst,” siste Ja-Maar, “straks zien ze ons en dan...?”
“Maar ik zie helemaal geen vogels” riep Nietes weer,
“ik zie alleen maar mannen in witte pakken. Mannen,
mensen dus!”
Van verbazing werd Ja-Maar helemaal stil. Hij was
allang weer vergeten dat hij zich net nog zo trots voelde
omdat hij voorop mocht lopen. Met open mond keek hij
naar de volgelkooi. Ja, daar zaten drie mannen in witte
pakken in de kooi. Ineens moest hij heel hard lachen.
“Wat een gekke vogels, moeten die nu altijd in die kooi
blijven of mogen ze er nog wel eens uit?” Ja-Maar vond
het zo grappig, dat hij zijn buikje vasthield en over de
grond rolde. Witte mensenvogels in de volière.
Nietes en Welles vonden het ook wel grappig, maar ze
begrepen dat de mannen met iets heel anders bezig
waren. Welles zei: “Dat zijn schilders, ze hebben geen
vleugels, ze hebben een kwast in hun hand. Kijk maar
hoe mooi het wordt.” Het klopte: de volière zag er
prachtig uit. Glimmend zwart en ieder draadje van het
gaas werd geverfd.
Ze bleven even kijken maar Ja-Maar en Nietes hadden het
al weer gezien, die wilden wel eens verder lopen. “Zullen
we naar het water gaan?” stelde Nietes voor, “ik wil wel
eens voelen hoe warm of koud het is.” Ze slenterden naar
de waterkant waar heel veel eenden ook lekker in het
zonnetje zaten. De katten keken gemoedelijk om zich
heen, wat was het toch gezellig in het Plantsoen als het
mooi weer was. Dat waren ze helemaal eens met elkaar.
Ineens stond er een hele grote eend pal voor Ja-Maar’s
neus. Wat was hij groot en helemaal zwart met een
groene glans over zijn veren. Ja-Maar stond stokstijf
stil. Hij schrok zich een hoedje. Tegelijkertijd stond er
ook ineens een hele grote eend voor de neus van Nietes.
Deze eend was ook heel zwart maar niet helemaal. Het
leek wel of hij een schaakbord op zijn borst had. Zwart
met witte blokjes. Ook Nietes schrok zich lam en bleef
roerloos staan. Beide eenden kwamen nog een stapje

dichterbij en begonnen tegelijk heel hard te snateren.
“Wat doen jullie hier, dit is ons stuk van het Plantsoen,
wegwezen!” Ze kwamen nog een stap dichterbij. Ze
zagen er zo eng en groot en zwart uit, dat Nietes en
Ja-Maar ineens weer in beweging kwamen en er nog
sneller dan een haas vandoor gingen. Welles kon ze
bijna niet bijhouden.
Een eindje verderop stonden ze hijgend stil en Welles
kwam er al gauw bij. Ze waren erg verontwaardigd
en zelfs boos. Het Plantsoen was toch van iedereen.
Bovendien waren die gekke grote eenden toch nog
niet erg lang in het Plantsoen. Dan hadden ze wel een
erg grote snaterbek. “We moeten ze vertellen dat we
allemaal in het Plantsoen mogen lopen,” zei Nietes. “Ik
weet het,” zei Ja-Maar. “We hebben het lang niet gedaan,”
zei Welles, “maar nu moet het.” Ze wisten allebei wat hij
bedoelde.
De drie poezen bliezen zich helemaal op en zetten al hun
haren omhoog; hun staarten werden tweemaal zo dik en
die gingen ook omhoog. Dat zag er eng uit, drie van die
boze poezen op een rij. Daar gingen ze op de grootste
eend af, die zwarte met die mooie groene glans over
zijn veren. Ze begonnen te blazen en gingen pal voor
de eend staan. “Luister eens”, zei Welles, “dit Plantsoen
is voor iedereen. Dus ook voor ons en nu gaan wij naar
het water omdat wij dat willen.” Dit keer hield de grote
eend zijn snavel van verbazing. Dat gebeurde niet vaak
dat iemand hem tegensprak. De poezen liepen naar het
water en Nietes stak zijn pootje erin. “Hmmm. Best wel
koud,” zei hij. “Kom laten we maar eens naar huis gaan.”
Zo eindigde het avontuur van vandaag, onze drie
poezen waren apetrots op zichzelf, dat ze zich niet weg
hadden laten sturen.

De advertentie van Bloem Watersport staat vanaf
deze editie niet meer in de Hoogste Woerd.
Zoals u gehoord heeft gaat Bloem Watersport er
mee stoppen. Vriendelijk bedank, ook namens
het Buurtcomité, voor alle trouwe jaren dat je
ondersteuning hebt gegeven aan de buurtkrant!

Drs. M.N.J. Moens
dierenarts

Levendaal 71
2311 JE Leiden
Tel. 071 512 50 57
Behandeling volgens afspraak
www.dierenkliniekmoens.nl
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Handige en belangrijke telefoonnummers
Alarm
Politie
Meld Misdaad Anoniem
Geen nood, wel hulp?
Ambulance
Brandweer

112
0900 8844
0800 7000
523 3233
521 2121

Afval/woonomgeving
Kringloopbedrijf
524 0060
Servicepunt Woonomgeving
14071
Dienst milieu- en wijkbeheer
bedrijfsafval/ bestrating/ grofvuil/
fietswrakken/ huisvuilinzameling/
openbaar groen/ reinigingscontrole
ongediertebestrijding/ zwerfvuil/
volle prullenbakken in de straat/
vegen in de wijk/ graffiti, etc.
Burgerzaken & belastingen
14 071
Dierenhulp
Dierenambulance
517 4141
Dierenpolitie
144
Dieren meldpunt (gevonden/vermist) 566 5500
Geluidsoverlast
Evenementen klachtenlijn
14 071
Geluidshinder en stankoverlast
van bedrijven of industrie
0800 333 555

Hulp
Kindertelefoon
0800 0432
Korrelatie
0900 1450
Libertas Leiden
516 8168
Slachtofferhulp
0900 0101
Discriminatie meldpunt
512 0903
Veilig Thuis (mishandeling meldpunt) 0800 2000
Jeugdbescherming west
523 9740
Centrum voor Jeugd en Gezin 088 308 3056
Sociaal Wijkteam
516 4908
BUUV
0717074242
Gezondheidszaken
Apotheek, avond/nacht dienst
566 5019
Dokterpost, spoed/avond 0900 5138039
17:00 tot 08:00 uur
GGD
088 308 3000
LUMC
526 9111
Rioolonderhoud en waterbeheer
Klachten/vragen over riolering
Hoogheemraadschap
Parkeren
Parkeren: servicepunt
Buurtbemiddeling
buurtbemiddeling.libertasleiden.nl

Willem van Vliet (wijkagent)
René Verdel (wijkmanager)

14071
306 3063
14 071

06 52637119
0900 8844
5167751

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 via info@dinterpolis.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 125,38
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