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Voor je ligt alweer de 2e Leidsebuurtkrant van 
2021, de zomereditie! 

We hebben het gevoel dat er sinds vorig nummer 
nog niet veel gewijzigd is. Corona is er nog steeds 
en terwijl ik dit schrijf is het ook nog steeds koud.
Op een terrasje zitten en dan helemaal al om 6 
uur in de ochtend is nog niet aantrekkelijk, we 
moeten gewoon geduld hebben…. Kortom, genoeg 
gezeurd!!
Positief is dat we een aanmelding hebben 
ontvangen op onze oproep voor een redacteur. In 
het herfst nummer van de Leidsebuurtkrant 
zullen jullie ongetwijfeld van haar horen/lezen. 

Voor nu veel leesplezier, namens de redactie
Eleonoor en Maaike

Van de redactie Inhoud
 5   Van de Wijkraad

     Het verkeerscirculatieplan
  voor de Leidsebuurt   
 7 GFT emmertjes 

 8 Digitaal Sterk! weer open

 9  Beestenboel

 11   Marjolein Huijser neemt afscheid 
als lid van het sociaal wijkteam

 12  Gaan   
 13  en gaan        
  15 Woning gezocht

 17  Update Het Badhuis

 18  Column Gerard Hidde
  Handige nummers en adressen Oproep acquisitie 

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar iemand 
die de acquisitie voor de advertenties wil doen. 
De subsidie die wij ontvangen is niet voldoende 
voor het dekken van de kosten. De inkomsten uit 
de advertenties en editorials zijn dus onmisbaar 
voor het voortbestaan van de Leidsebuurtkrant.
 Wie wil deze taak op zich nemen?
Meld je aan via wijkkrant@leidsebuurt.nl

Met  expertise  in  beweging!

fysiotherapieleidsevaart.nl

Tekening: Daan Berkhof

Dank aan onze sponsoren!
Dank ook aan onze adverteerders die het 
voortbestaan van de Leidsebuurtkrant 
mede mogelijk maken.
Wil je ons ook sponsoren? 
Wij zijn daar blij mee!
Neem contact op via wijkkrant@leidsebuurt.nl



 
BasBike Tweewielerservice 

Westergracht 99-zw, 2013 ZN  HAARLEM 

Voor reparaties en accessoires, 
tevens dealer van: 

 
BSP, Cortina, Pointer en Sparta 

& 
E-bikes van Sparta en Qwic  

 
T : 023 - 5312222 

I: www.basbike.nl - E: info@basbike.nl 

Van de wijkraad door Maarten Prins

De lente is begonnen. Een nieuw begin dient zich aan. De 
natuur groeit en bloeit en overal zijn jonge nestvlieders, 

zoals ganzen, eenden en meerkoeten in het groen en het water 
rond de Leidsebuurt. De jonge tuinvogels houden zich nog even 
schuil tot ze met de ouders mee naar de voederplaatsen kunnen 
vliegen. Maak zelf uw tuin wat groener en hang er voedersilo’s 
op. Voor je het weet zijn er veel meer vogels in je tuin.

Ook voor de wijkraad dient zich een nieuwe start aan, zonder de 
oudgedienden Ineke Visscher en Luuk Zandstra. Gelukkig is het niet zo 
dat alles opnieuw bedacht en verzonnen moet worden; we waren al 
enige tijd op hun vertrek voorbereid. 

Hieronder vind je een verslag van de online bewonersvergadering over 
het verkeerscirculatieplan en wat daar verder mee gaat gebeuren. We 
zijn blij dat er versoepelingen komen en dat we straks, over niet al te 
lange tijd, voor de wijkraadsvergaderingen en de openbare 
bewonersvergaderingen weer bij elkaar kunnen komen en elkaar weer 
"life" in de ogen kunnen kijken. Als wijkraad hebben we er zin om de 
zaken op te pakken en de gezelligste buurt van Haarlem nog leefbaarder 
te maken.

Bob Prins
Voor ambachtelijk schilderwerk

SCHILDERSBEDRIJF

BEDRIJFSCHAPBinnen- en buitenschilderwerk

Behang- en witwerk

Glasreparatie

Planmatig onderhoud

Vrijblijvende offerte

Voor bedrijven en particulieren

Scherpe prijzen

Tel. 023 – 536 16 68  Mobiel 06 - 53 58 69 78
E-mail: schildersbedrijfprins@gmail.com

Ook bereikbaar na 18.00 uur
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Wat is de Wijkraad?
Wat doet de Wijkraad?
Wat kan de Wijkraad 
voor u doen?
Hoe komt u in contact
met de Wijkraad?
Kijk op www.leidsebuurt.nl
of stuur een e-mail naar
wijkraad@leidsebuurt.nl. 

De wijkraad is de intermediair 
tussen bewoners enerzijds en de 
politiek en het ambtelijk apparaat 
anderzijds. De wijkraad bestaat 
momenteel uit een groep van 9 
enthousiaste medebewoners die 
ieder hun eigen invalshoek heb-
ben en een deelgebied van de 
werkzaamheden van de wijkraad 
voor hun rekening nemen.Buiten 
coronatijd komt de wijkraad 1x 
per maand bijeen in het badhuis. 

Het verkeerscirculatieplan voor 
de Leidsebuurt
Op maandag 15 maart is 

dan eindelijk het verkeers-
circulatieplan aan de bewoners 
van de Leidsebuurt gepresen-
teerd. Dit verkeerscirculatie- 
plan is geboren uitopmerkingen  
en verzoeken van bewoners 
om de verkeersstromen in  
de Leidsebuurt logischer, over-
zichtelijker en veiliger te maken. 
De wijkraad heeft vervolgens 
met steun van de gemeente 
een verkeersplan op laten 
stellen.
Vanwege de coronamaatregelen 
vond de bespreking online plaats.  
80 bewoners hadden zich aange-
meld en 55 bewoners hebben deel-
genomen. Een aantal bewoners 
had om diverse redenen moeite 
met inloggen. Dat betreuren wij. 
We hebben een verslag gemaakt 

zodat iedereen in ieder geval op 
de hoogte is, dit is te vinden op 
www.leidsebuurt.nl.  Hopelijk 
kunnen we snel weer in het mooie 
badhuis bijeenkomen.

Na de inleiding van Jan Haveman 
van Bureau BVA verkeer, hebben 
veel bewoners live en via de chat 
hun op- en aanmerkingen, sugges-
ties en vragen kunnen uiten.  On-
danks dat het "op afstand" was, 
hebben we met alle deelnemers 
goede discussies kunnen voeren. 
Immers verkeer is van ons allemaal.
Vaak werd de vrees en het vermoe-
den geuit dat alles al vastlag en er 
geen invloed meer op het plan kon 
worden uitgeoefend. Ook in de 
mails die na afloop binnenkwamen 
werd die vrees geuit en werden er 
meerdere problemen onder de 

aandacht gebracht. In het verslag 
van deze avond hebben we gepro-
beerd de gang van zaken uit te 
leggen:
Het gepresenteerde Verkeersplan 
betreft een eerste aanzet, en aan 
de hand van de reacties zal meer 
verdieping worden gezocht en 
naar mogelijk betere oplossingen 
gekeken worden. Daarbij willen 
wij u vragen om met ons mee te 
denken en suggesties aan te 
dragen. De suggesties worden zo 
mogelijk in het plan verwerkt, 
waarna er weer een informatie-
avond zal worden georganiseerd.
Aan de hand van de inbreng op die 
vervolgavond en alle suggesties 
die per mail zijn binnengekomen, 
wordt dan het aangepast verkeers-
circulatieplan aan de gemeente 
gepresenteerd.

  

“   Find out who you are  
and then do it on purpose. ” Dolly Parton

Wil je jezelf presenteren en heb je daarvoor 
een grafisch ontwerper nodig? Bel of mail me.
0655814711        
bureau@keesvanveenendaal.nl
keesvanveenendaal.nl

Kees van Veenendaal
grafisch ontwerper
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NVMGed. Raamgracht 14 zw - 2011 WJ  Haarlem

www.spaarneduin.nl  ●  023 534 09 49

Spaarneduin
makelaars

Altijd het juiste adres!
Een huis verkopen is vakwerk. Timing, presentatie en
kennis van de buurt zijn essentieel.

Ons kantoor staat in de Vijfhoek, eigenlijk bij u om de 
hoek, wij kennen uw buurt, de mensen die er wonen 
maar ook de mensen die er graag willen komen wonen.

Voor begeleiding bij verkoop en aankoop bent u bij ons 
aan het juiste adres. Kom eens langs en laat u informe-
ren over onze succesvolle en persoonlijke aanpak.

Graag tot ziens!

Jos Steetskamp, Caroline de Wilde en Eric Weijers

Peuteropvang Bavo
in Haarlem
(2 t/m 4 jaar)

K i n d e r o p v a n g

O n t d e k  s a m e n  j o u w  a v o n t u u r

    www.wonderlandkinderopvang.nl   Volg ons op: 

Waarom kiezen voor Peuteropvang Bavo?
• Opvang net zoals op een   
                     kinderdagverblijf en open tot 18.30 uur.
• Ontwikkelingsgerichte opvang. Wij 
                     werken met de VE (Voorschoolse 
                     educatie) methode Piramide.
• Kleinschalig karakter.
• Veel buiten spelen en extra activiteiten als 
                     judo, yoga, gym en dans.
• Volledig verzorgde opvang. 

Contactgegevens
Westergracht 3 (gevestigd in de Bavoschool)

2013 ZJ  Haarlem
tel. 088 202 81 63

e-mail: peuteropvangbavo@wonderlandkinderopvang.nl

We hebben hier ook een BSO!

We hebben nog plek!

Lente in de Leidsebuurt! 
In 2021 is onze geweldige Rosé Gris d’ Ici 
"buurtwijn",  speciaal voor de inwoners 

van de Leidsebuurt. 
Bestel alleen via Maarten@mkwines.com 

deze Rosé met 10% korting 
van € 6.30 voor € 5,75.

 (aanbieding geldt tot 1 september 2021)

MkWines is Maarten Kuiper, 
uw wijnimporteur in de buurt. 

MkWines 
Oranjeboomstraat 13, 2013 XA Haarlem

(+31 6 30249616
maarten@mkWines.com

www.mkwines.com

GFT emmertjes door Maaike Buijs

De uitreiking op 23 maart in 
het Badhuis begon officieel 
om 17.00, maar al ruim voor 
die tijd melden mensen zich 
al aan en konden de mede-
werkers van Spaarnelanden 
aan de slag.  
De verdeling liep heel soepel: 
emmertje met informatie over wat 
wel en wat niet, rolletje composteer-
bare zakjes voor GFT en als extraatje 
een kringlooptas. Ging snel: de mede-
werkers waren goed ingewerkt. 
Het animo was zò groot, dat er een 
rij tot in De Clercqstraat stond. 
Tot verbazing van de projectleider 
was er meer vraag dan aanbod: 

              zoals altijd hadden zij 200 emmertjes mee-
                gebracht, maar dat was niet genoeg. 
                  Dat hadden ze nog niet meegemaakt. 
                      De Leidsebuurt is kennelijk rijp voor 
                         afvalscheiding.
                       Er werd flink gemopperd, maar ze   
                     konden er op dat moment niets aan   
                    doen. 
             Gelukkig was er 2 dagen later nog een 
            uitgave in de Klaverhof (en wijs geworden 
             hielden ze nu over …). 
             Een groot succes!
             Contact: www.spaarnelanden.nl of bellen    
            023-751 7200

In een langlopende campagne over het scheiden van GFT was de Leidsebuurt in maart  
aan de beurt om een GFT-emmertje te ontvangen. Op iedere hoek van de straat zijn groene  

GFT-containers geplaatst, en nu werden we uitgenodigd om gratis een GPT-emmertje op te halen. 
Bestemd voor de bewoners zonder achterom … en dat blijken er behoorlijk veel te zijn



Beestenboel
door Inge Roetman

We hebben er veel, huisdieren en we  
houden van ze! Tenminste, als je niet in 

de poep trapt of een kat in je tuin ziet graven! 
Dierenarts Nicole Mollink komt als rijdende 
dierenarts geregeld in onze buurt. 

Gezelschap en contact
Ze zegt:"Mensen nemen een huisdier om het gezel-
schap, soms is het ook een herinnering aan iets 
dierbaars uit het verleden. En soms is het een manier 
om regelmaat in je leven te houden. Mensen zeggen 
tegen mij: als die kat er niet was , dan kwam ik mijn 
bed niet uit. Ik denk dat ze beter voor zichzelf zorgen 
als ze ook voor een beest moeten zorgen. En soms is 
het  een aanschaf op medisch advies van de cardio-
loog om te gaan wandelen. Dat eindigt vaak met het 
heel erg houden van je hond."
Nicole: "Het uitlaten van de hond is ook een manier 
om contacten te leggen. Een gesprek over elkaars 
huisdier is een goede aanleiding om een praatje te 
maken."

Invalide hond Jannis
Heel bekend is het hondje in het looprek Jannis. 
Hij woont samen met zijn bazen in de.Voorzorgs-
traat. Hij valt op door zijn looprek. .Zijn achterlijf 
is verlamd, maar hij heeft nog veel plezier in zijn 
leven. Hij vindt het nog steeds erg leuk om achter 
een bal aan te lopen, met looprek en al. Bazin Janine: 
"Het maatje van Jannis is pas overleden. Maar Jannis, 
die 11 ½ jaar oud is, heeft er nog steeds lol in en 
zolang dat zo is zorgen wij voor hem".

Een huisdier is veel waard
Nicole: "In de Leidsebuurt heeft men veel over voor 
hun huisdier. Het is financieel soms lastig.  Maar  
dan zeggen ze: Dan eet ik zelf wel een dag wat 
minder. Ik denk: als je het zelf moeilijk hebt,  
financieel of door eenzaamheid, dan betekent een 
dier nog meer voor je"

Hond of kat?
Is er volgens Nicole een verschil tussen honden- en 
kattenbezitters? "Sommige mensen houden van 
beiden. Maar er is een verschil. Katten gaan hun 
eigen gang, zijn eigenwijs. Honden kan je meer in het 
gareel houden. "Dierenarts aan huis" is relaxt omdat 
je de dieren in hun eigen omgeving ziet. Wat is er 
nou handiger en fijner voor een ziek dier om thuis 
onderzocht te worden en niet angstig in een mandje 
of aan de lijn in de wachtkamer te moeten wachten 
op die enge dokter. 

Houd de buurt schoon
Honden die op de stoep poepen, katten die je tuin 
overhoop halen dat is minder leuk. Ook in onze 
buurt. Janine, de hondenliefhebster, heeft nog wel 
een boodschap: "Ruim de poep achter je hond op. 
Dan houden we de Leidsebuurt schoon".
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Ontdek Wonderland Bavo 
uitdagende kinderopvang 
in Haarlem-West

De peuteropvang en BSO Wonderland Bavo is een 
fijne plek voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en 
is gevestigd in de Bavoschool in Haarlem-West. 
Wij hebben een focus op de natuur en stimuleren 
de kinderen om hun talenten te leren ontwikkelen.

Binnen geniet je kind van onze afwisselende activi-
teiten zowel in de sfeervolle groepsruimtes als in de 
speelzaal. Regelmatig zijn er extra activiteiten zoals 
yoga, gym en dans in de gymzaal. De BSO ruimte heeft 
een groot theaterpodium. 

Ook buiten is er van alles te beleven op de deels over-
dekte buitenspeelplaats. Iedere dag gaan wij buiten op 
stap om kinderen nieuwe ervaringen te laten beleven. 
Regelmatig gaan wij naar landgoed Elswout, naar het 
strand of duingebied de Zandwaaier, naar verschillende 
speeltuinen in de omgeving en naar het verhaaltheater. 
Kortom, avontuur gegarandeerd! Gaat je kind mee op 
ontdekkingstocht?

Bij de peuteropvang leren peuters om zich te ontwikkelen 
en plezier te maken met leeftijdsgenootjes. De opvang is 
volledig verzorgd, net zoals op een kinderdagverblijf. 
 
Inschrijven of een rondleiding aanvragen kan via de 
website: www.wonderlandkinderopvang.nl

Wonderland peuteropvang & BSO Bavo 
Westergracht 3, 2013 ZJ Haarlem 
T. 088 202 81 61 
E. peuteropvangbavo@wonderlandkinderopvang.nl
bsobavo@wonderlandkinderopvang.nl
www.wonderlandkinderopvang.nl

ADVERTORIAL

Woon je in Haarlem en wil je (beter) leren omgaan 
met de computer of je smartphone, dan ben je van 
harte welkom in Wijkcentrum Binnensteeds, 
Trefpunt ’t Trionk en Alleman.

•  Wil jij beter leren omgaan met de computer of  
je smartphone?

•  Wil je leren e-mails lezen, formulieren invullen  
en online bankieren?

Digitaal Sterk: iedereen kan het leren. Jij ook!

Vanaf 25 mei starten de gratis spreekuren weer: 
Centrum: Wijkcentrum Binnensteeds (023-52319030)
Zuidwest:Wijkcentrum ’t Trionk (023-5324261) 
Oost: Wijkcentrum Alleman (088 8555175)

Aanmelden vooraf is nodig. Je kunt terecht met 
vragen, maar je kunt ook een individueel traject 
of cursus volgen.

Digitaal Sterk! is een samenwerking 
van Haarlem Effect, DOCK Haarlem 
en Bibliotheek Zuid-Kennemerland

De Digitaal Sterk!-centra 
in Haarlem zijn weer open!
Ingezonden door Haarlem Effect

Jannis
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www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416

 
"Er zijn ZOVEEL makelaars,  

hoe weet ik nu welke echt GOED is?’’  

• Verzekeringen

• Hypotheken

• Financieringen

• Pensioenen

• Fiscaal advies

• Vermogens advies

• Mediation

De fi nancieel 
adviseurs van de 
Leidsebuurt

Leidsevaart 10 a  2013 HA  Haarlem  023 534 50 23  info@sdgz.nl  www.sdgz.nl

Wilt je je (stads)tuin, balkon of terras 
omtoveren tot een groen paradijs?

Dan kan ik je helpen met een passend 
ontwerp, beplantings-plan of advies!

Ook een individuele workshop van 
4 uur is mogelijk. Kijk op mijn website 
voor meer info.

Marjan Zaagman 
Tuinontwerp

Wat is speciaal aan de 
Leidsebuurt?
"Mensen in de Leidsebuurt zijn 
heel erg op elkaar gericht en op 
samen iets doen. En daarom 
gebeurt er best wel veel in de 
buurt. Bijvoorbeeld die acties 
van de omwonenden van het 
Brouwersplein. Die zijn heel erg 
bezig met het "vergroenen" en 
mooier maken van het plein. 
Wat me opvalt is dat de wijkraad 
zo betrokken is, bijvoorbeeld met 
de werkgroep groen. Er zijn zoveel 
mensen actief  in de buurt ! "

Hoe is  het om in coronatijd te 
werken?
"Ook al was 't Trionk alleen open 
op afspraak, toch hebben we het 

heel druk. We gaan veel zelf 
de buurt in. En nu stromen de 
aanmeldingen binnen. Veel 
vragen over schulden en over 
eenzaamheid natuurlijk, dat zie 
je trouwens in alle buurten."

"We zijn nu bezig met het op-
starten van een nieuw project : 
Van Zuid tot West in beweging. 
Het is bedoeld om mensen te 
stimuleren gezond te bewegen en 
elkaar op veilige manier te kun-
nen ontmoeten in de buiten-
ruimte. Er is een aanbod voor 
iedereen. Er zijn veel organisaties 
bij betrokken: onder andere 
fysiotherapie, wijkraden, wandel-
groepen. Er zijn routes door de 
buurt waar je op verschillende 

plekken oefeningen kunt doen. "
Dit project start voor de Leidse-
buurt op 28 mei. Het is niet alleen 
voor de echte sporters en wande-
laars maar ook voor mensen die 
wat minder mobiel zijn. 
Voor  meer informatie : Manon 
06-59995453."

En wat ga jij doen?
"Ik zal daar zelf na 1 juni niet 
meer bij zijn. Ik zal mijn collega’s 
missen, de buurt waar ik in ge-
werkt heb. Maar ik ga niet stil-
zitten. Ik schilder en ik ga nu 
actief worden in de wijkraad in 
mijn eigen buurt!"

Marjolein Huijser neemt afscheid 
als lid van het sociaal wijkteam door Inge Roetman

Het Sociaal Wijkteam heeft een 
groot aanbod met informatie 
en ondersteuning op het 
gebied van wonen, werk, geld, 
ontmoeten, zorg, opvoeden en 
vervoer. (Voor meer informatie 
zie sociaalwijkteam.nl) 
Er werken mensen  van 
verschillende  organisaties met 
deskundigheden op de boven-
genoemde thema’s. 
Ze zijn te bereiken bij ’t Trionk, 
Van Oosten de Bruijnstraat 60, 
2014 VS Haarlem

Marjolein Huijser van het Sociaal Wijkteam neemt per 1 juni afscheid. Ook van onze buurt.  
Zij begon hier in 2012. Eerst als coördinator bij ’t Trionk, daarna als lid van het Sociaal 

Wijkteam dat ook bij 't Trionk gevestigd is. Omdat ze werken in de wijken, kennen de leden  
van dit team de buurten goed. Dus ook onze Leidsebuurt. 

Marjolein Huijser
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Saskia Peman en Max Kop leerde elkaar kennen op een boot 
van Thailand naar Laos tijdens een backpackreis. Op die boot 

was ook Toine Havekamp … (van hiernaast) op hem komen we 
later nog terug. Je keert elkaar wel kennen als je 3 dagen en 2 
nachten met een boot reist. Daarna met een groepje mensen 
door Laos getrokken, toen beide een andere route, maar kwa-
men elkaar nog wel eens tegen onderweg. In Nederland zochten 
zij elkaar weer en al snel trok Saskia in bij Max: zij woonde in 
Rotterdam en deed een stage in Haarlem, hij had een apparte-
ment aan een gracht … wat wil je nog meer (bovendien zag hij 
Rotterdam niet zo zitten …).  En ze is gebleven. 

Inmiddels hadden ze wel behoefte aan een eigen huis. Iedere avond een 
rondje lopen in een andere wijk om de buurt te verkennen. De Leidse-
buurt vonden ze het leuks: dicht bij stad en strand, en je kunt er zo 
gezellig binnenkijken. 

Na verloop van tijd hebben ze de garage verbouwd tot een bed&break-
fast (logies en ontbijt), hoewel Max er liever een mancave van gemaakt 
had. Tussen het plan en de uitvoering zat wel een paar maanden: ze zijn 
nogal impulsief allebei.  
De B&B liep als een tierelier, maar er kwam een hele andere, oudere 
doelgroep dan ze verwacht hadden (de jongelui gaan naar Amsterdam). 
Om wat ruimte te maken had handige Max een vliering en een trapje 
aangebracht. Maar dat hebben ze er snel weer uit gehaald, in verband 
met mogelijke verzekeringskwesties.

Inmiddels was zoon Fen geboren. Met hem en Toine en Lucia hebben 
ze een reis naar Srilanka gemaakt. 
Alleen een dakterras met een klein kindje is niet handig. Daarom 
gingen ze op zoek naar een huis met tuin. Nog een beetje aarzelend 
vertelden ze dit aan Toine en Lucia, die de volgende dag meldden dat 
zij dit huis wilden kopen!! En toen konden Sas en Max niet meer terug. 
Dus snel een zoekopdracht aan de makelaar: tuin belangrijker dan 
groot huis. 

Ze kwamen terecht op de rand van Heemstede en Bennebroek: land-
goed, oud huisje met tuin, bewaarder was een bekende die alles wist 
van het gebied en het huis. Ze wilden altijd dicht bij de stad blijven, 
maar ze wilden ook in de bush: kippen, een hond, geiten komen er aan. 
Max wil ook nog graag een varken en pauwen. 
Wat ze missen: gezellig met de buren op straat iets drinken, lekker 
babbelen in de buurtwinkel.

gaan en komen

Saskia Peman,
Max Kop en Fen

Lucia Cala en
Toine Haverkamp

door Maaike Buijs

Tijdens een backpacktrip, 7 jaar geleden, hebben Lucia Cala 
en Toine Haverkamp elkaar ontmoet in Nepal in een hostel 

in Kathmandu. Ze trokken daar veel met elkaar op: door de stad 
lopen, uit eten en zo. Daarna hielden zij contact.Een jaar later 
ging Lucia in Berlijn studeren, toen zijn serieus gaan daten. Twee 
jaar is daarna is zij naar definitief naar Nederland gekomen 
(inmiddels 4 jaar geleden), omdat ze graag permanent bij elkaar 
wilden zijn. 

 

Zij trok in bij Toine in zijn studentenkamer in Utrecht. Vervolgens 
huurden ze een studiootje van 45 vierkante meter, pal onder de Dom. 
Hele mooie locatie, maar niet gezellig. En dat studiootje werd na 2,5 jaar 
een beetje heel erg krap. Dus op zoek naar een huis. In Utrecht? Niet 
echt makkelijk iets te vinden.
  
Toen hoorden ze van vrienden in Haarlem (Sas en Max, die zij hadden 
leren kennen tijdens de bovenstaande backpackreis, zie de pagina 
hiernaast), dat zij gingen verhuizen en dat hun huis … met bed & 
breakfast … dus te koop stond. In de leukste wijk van Haarlem!!  
Na enig onderhandelen kwamen ze er uit, dus niks Utrecht, op naar 
Haarlem. 

Lucia en Toine vinden het bedrijven van een B&B een hele leuke manier 
om mensen te leren kennen. Omdat ze zelf heel veel reizen, genieten ze 
van de ervaringen van de gasten in hun eigen B&B. Het zijn over het 
algemeen rustige mensen, die lekker van de stad en de omgeving 
genieten. 

Helaas kwam de lockdown, we zaten midden in de coronacrisis. Geluk-
kig is er nu veel ruimte om thuis te werken, dat was in de studio niet 
goed gedaan.Voor zover ze iets van Haarlem konden meemaken, de 
gezellige kroegjes, terrassen, restaurants en de prachtige omgeving: daar 
kwam nu ook niets van natuurlijk. Gelukkig is de buurt heel gezellig: 
voelt een beetje aan als een dorp.  De school maakt het levendig en er 
zijn altijd wel mensen op straat: een gezellige en gezonde mix van 
mensen. Nu de lockdown een beetje versoepeld is, genieten ze van de 
stad: die blijkt inderdaad heel gezellig te zijn.  
 
En het plan is om volgend jaar december te gaan trouwen. In Columbia, 
daar komt Lucia vandaan (ervan uitgaande dat iedereen is gevacci-
neerd). En als huwelijksreis een backpacktrip?

De documentaire die Toine heeft gemaakt over het backpacken ‘’Same 
but Different, a documentary about backpacking’’ is te zien op youtube.
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info@saferobikes.com
saferobikes.com

Onderhoud

Reparatie

Onderdelen

Accesoires

voor al uw fietsreparaties

Sinds oktober 2020 geopend.

Wij werken met vakmensen.
Wij streven naar 

goede en snelle service.
Voor al uw reparaties.

Wij zien u graag tegemoet!

Ma tm Vrij 09:00 tot 18:00
Za 09:00 tot 17:00

0622709221

2e hands fietsen

Leidsestraat 58
2013XM  Haarlem

Safero

Knip mij uit voor een gratis proefles

www.lilayoga.nl
Oranjeboomstraat 168

Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

www.uitvaartuitendaal.nl

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat garant staat voor
maximale kwaliteit bij de volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Trompettist voor bijzondere momenten !

Serenade
- op de stoep - onder het balkon -

inclusief presentatie op maat
Live muziek bij je feest met flexibele bandformatie

Leidsebuurter Franc Josquin   
06 – 22 09 85 39

    www.trompettist-uitvaart-aubade.nl        
Facebook.com/Franc-Josquin-Trompettist

Aan de Westergracht worden binnenkort  
de eerste gebouwen van Plaza West 

opgeleverd en kunnen nieuwe bewoners  
hun intrek nemen in een kersvers apparte-
ment. Andere mensen zijn juist op zoek naar 
een sfeervolle woning van rond 1900, vol oude 
details. 

Maar hoe vind je een betaalbare woning? Funda in de 
gaten houden, of Marktplaats misschien. Of buren en 
vrienden vragen te letten op leeg te komen, betaalba-
re woonruimte. Maar je kunt ook ouderwets briefjes 
opgehangen bij Albert Heijn en de Dekamarkt. Óf een 
ponykar huren, met een groot bord erop, en daarmee 
door de stad trekken. 

Dat deden Nelly en Alfred, een pas verloofd stel, 
zestig jaar geleden. Nadat ze al maandenlang tever-
geefs op zoek waren naar een woning in Haarlem. 
Er kwamen een paar reacties op hun actie, was te 
lezen in de Nieuwe Haarlemsche Courant van 30 juni 
1958, maar niet de reacties waar ze op hoopten. Voor 
25 gulden per week werden in de Leidsebuurt twee 
ongemeubileerde kamers met een keuken aangebo-
den, die bovendien grondig opgeknapt moesten 
worden. Onbetaalbaar, zo schreef de krant. Idioot, 
aldus één der verloofden. In augustus van dat jaar 
stond voor 7000 gulden een leeg te aanvaarden 
burgerwoonhuis te koop in onze buurt. Zouden ze 
zich dat hebben kunnen veroorloven? 

Op de advertentiepagina’s van de krant waren ook 
regelmatig berichten te lezen van mensen die al wel 
een huis hadden, maar deze graag zouden ruilen. Ze 
wilden bijvoorbeeld graag vanuit elders naar onze 
buurt verhuizen. Nu, ruim een halve eeuw later, 
wordt er nog steeds naarstig gezocht naar [betaalba-
re] woningen. Soms worden er zelfs briefjes door de 
brievenbus gedaan. Met daarop de vraag of je de 
afzender alsjeblieft zou willen bellen als je denkt aan 
verhuizen. 

Voor de prijzen van toen zul je natuurlijk geen huis 
meer vinden, zoals je ook geen brood meer koopt 
voor twintig cent, zoals in 1960. 
In vergelijking met nu lijkt alles van toen goedkoop. 
Zelf woon ik in een bovenwoning aan de Wester-
gracht. In 1936 had ik die bovenwoning kunnen 
huren voor ƒ 6,20 per week. Twintig jaar later zou ik 
de woning ook gekocht kunnen hebben, voor 11.000 
gulden. Maar ja, ik werd pas in 1983 geboren. 

Hoe zou het Nelly en Alfred vergaan zijn? Hebben ze 
uiteindelijk een leuke woning gevonden of sjokken 
ze nog steeds door de stad, hoogbejaard op zoek naar 
een betaalbare woning?

Bronnen: nha.courant.nu; opendata.cbs.nl,
Nieuwe Haarlemsche Courant, 30 juni 1958

Woning gezocht Tekst en tekening: Martijn KösterHenke



Quality parts en / of  
gebruikte onderdelen 
Naast een reparatie met  
originele onderdelen kunt u ook 
kiezen voor een reparatie met 
goedkopere quality parts en /  
of gebruikte delen. Wij geven  
u graag een vrijblijvende  
offerte van uw schade en  
adviseren in het maken van  
de keuze van de onderdelen.

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Autoschadeherstel / spuitwerk
•  Taxatie en afhandeling met de  

verzekering voor W.A., W.A. casco  
en waarborgfondsschade. 

•  Spuiten van uw motor, scooter  
of scootmobiel

•  Spuiten van keukens en meubels
•  Reparatie van doffe koplampen
Altijd vervangend vervoer aanwezig

Brouwersvaart 100 A/B, 2013 RC Haarlem | T. 023 - 531 62 12
www.autoschadeschouten.nl | info@autoschadeschouten.nl

Maak snel een afspraak of kom bij ons langs!

SPUITEN  

VAN KEUKENS  

EN MEUBELS

REPARATIE  
VAN DOFFE  

KOPLAMPEN
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hetBadhuis
voor en door buurtbewonersAGENDA

Meer informatie op www.badhuisleidsebuurt.nl  |  Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem  |  info@badhuisleidsebuurt.nl

Dit najaar komt het 
Badhuis met Cultuur 
in de Leidsebuurt. 
Zo normaal als het voor sommige mensen is 
om regelmatig een theater, filmhuis of concert 
te bezoeken, zo bijzonder is dat voor anderen. 
Ondanks dat cultuur verbindt, verdiept, verbreedt, 
verzacht en gelukkig maakt, lukt het een heleboel 
mensen niet om hier regelmatig aan deel te 
nemen. Het is te duur, te ver, volgeboekt of om 
een andere reden onbereikbaar. 
Daarom gaan we film, muziek, theater en dans 
dicht bij huis aanbieden, gewoon vanuit het 
Badhuis. We komen met een laagdrempelig en 
kwalitatief hoogstaand cultureel programma. 

Vanaf september kan je van alle vormen van 
cultuur genieten en daarvoor hoef je de wijk niet 
uit. Hou de website dus goed in de gaten!

ZIN OM MEE TE DOEN?
Om van het Badhuis een echt cultureel centrum te 
maken, kunnen we nog wel wat handen, ideeën en 
energie van onze buren gebruiken! 
Zin om mee te denken over het programma of 
bezoekers van een drankje te voorzien? Meld je 
dan aan via vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl
Werktijden bij het Badhuis zijn volledig zelf in te 
delen en te plannen, dus het past in iedere agenda!

�-(:. �-.,�-) � ,· -

Waaronder J. x per maand 
in Haarlem: 
Steunpunt voor Ouderen 
Zuict,,West 
Van Oosten de Bnlfjnstraat 60 

Regelzorg 
riibewiiskeuringen 

Kosten seniorenkeuring: € 35,00. Groot rijbewijs keuring: € 55,00 

Bel voor informatie of een afspraak naar landelijk afsprakenbureau 
Regelzorg 088 23 23 300 of maak uw afspraak online: www.regelzorg.nl 

Verhuisplannen? 

 
 

 
 
 

WWW.G-OMAKELAARS.NL 

Zijlweg 104, Haarlem 
 (023) 5400560 

info@G-Omakelaars.nl 

Zoekt u een nieuwe woning? Dan bieden wij u gratis aankoopbegeleiding bij het zoeken 
naar een nieuwe woning in Haarlem en omgeving (indien wij uw woning mogen verkopen). 
Door de toenemende vraag naar leuke woningen, het schaarse aanbod en de lage 
hypotheekrente blijven de verkoopprijzen tot nu nog stijgen. Mocht u al eens aan verhuizen 
denken, dan is het nu misschien wel hét moment. Goed om dan te weten dat wij al jaren 
werkervaring in uw buurt hebben en dat wij als geen ander de bewegingen in de markt kennen. 
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Tot G&O. 
 

Verhuisplannen? 

 
 

 
 
 

WWW.G-OMAKELAARS.NL 

Zijlweg 104, Haarlem 
 (023) 5400560 

info@G-Omakelaars.nl 

Zoekt u een nieuwe woning? Dan bieden wij u gratis aankoopbegeleiding bij het zoeken 
naar een nieuwe woning in Haarlem en omgeving (indien wij uw woning mogen verkopen). 
Door de toenemende vraag naar leuke woningen, het schaarse aanbod en de lage 
hypotheekrente blijven de verkoopprijzen tot nu nog stijgen. Mocht u al eens aan verhuizen 
denken, dan is het nu misschien wel hét moment. Goed om dan te weten dat wij al jaren 
werkervaring in uw buurt hebben en dat wij als geen ander de bewegingen in de markt kennen. 
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Tot G&O. 
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Handige nummers
en adressen
Politie
Alarmnummer: 112
Algemeen & wijkagent: 0900-8844

Brandweer
Alarmnummer: 112
Algemeen: 023-515 95 50 
of 023-531 11 33 

Wijkraad Leidsebuurt
wijkraad@leidsebuurt.nl
www.leidsebuurt.nl
facebook.com/Leidsebuurt 

Leidsebuurtkrant
wijkkrant@leidsebuurt.nl

Meldpunt Leefomgeving
023-511 51 15
 
Speel-o-theek Leentje Beer
Leidseplein 36 rd | 06-10618189
www.leentjebeer.org

Haarlem Effect
info@haarlemeffect.nl
 023-532 25 47 
www.haarlemeffect.nl

Buurtbemiddeling
Mary van der Drift | 023-569 88 83 
Maandag t/m donderdag 
van 8.30 - 16.30
buurtbemiddelinghaarlem@meerwaarde.nl 

Vrienden van de Houtvaart
secretaris@houtvaart.nl 
www.houtvaart.nl

Burenhulp 
freddievankoningsveld@gmail.com 
ysonne@gmail.com

Sociaal wijkteam Zuidwest 
wijkteam-zuidwest@haarlem.nl 
023 5430998 ma-vr van 09.00 - 17.00
Inloopspreekuur Di 13.00-16.00 en
Do 9.00-12.00

Melding
"Valt er nog wat te melden?", vroeg een bekende me laatst. 
‘Melden’, een woord dat zoveel betekent als ‘bekend maken , 
aankondigen.’ 
Ik had niets te melden, maar zelf hield ik wel alle meldingen 
over de huidige coronacrisis in de gaten. Door de meldingen 
over het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames 
en de bezette IC-bedden krijg ik een idee over de ernst van het 
probleem, want dat bepaalt in grote mate hoe ik me ten op-
zichte daarvan zal gedragen.
En dat is wat meldingen doen, ze geven op een bepaalde manier 
de ernst van een probleem aan en bepalen daarmee gedrag.

Dit geldt ook voor meldingen die we zelf als burgers bij de 
overheid maken. Als er sprake is van overlast zijn we als bur-
gers vaak wel geneigd om daarover op social media, en vroe-
ger op verjaardagen te klagen.  Maar dat helpt alleen bij het 
ontladen van ons ongenoegen, niet bij het verhelpen van het 
probleem. 
Pas als we de overlast melden bij de overheid of overheidsin-
stanties kan diezelfde overheid een beeld krijgen van de ernst 
van het probleem. En dat is meteen de reden dat overheids-
instanties, dus de politie, handhaving en Spaarnelanden (in 
Haarlem), er bij ons burgers op aandringen om vooral iedere keer 
als er overlast wordt ervaren daar een melding van te maken.
Niet één keer, maar elke keer. Niet één persoon, maar iedereen 
die die overlast ervaart.
Krijgen politie, handhaving en, ingeval van vervuiling van de 
openbare ruimte, Spaarnelanden een beter beeld van het pro-
bleem en hoe groot dat is.

Dus maak een melding als er overlast of vervuiling is, iedere 
keer, iedereen. De politie, handhaving en Spaarnelanden zijn 
er blij mee. Dit kan op haarlem.nl, spaarnelanden.nl, tel.nr. 
14023 of via de BuitenBeter-app

Je moet maar denken: Hoop doet leven!

Spreekuur: ma. t/m vr. 19.00 - 19.30 
en volgens afspaak

Zijlweg 68  2013 DK   Haarlem 
023 - 531 60 33

Merels
Dierenkliniek

www.merelsdierenkliniek.nl www.rijdendedierenarts.nl www.budgetkliniek.nl

Afhalen kan ook op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur

Een wekelijks uitje in de buiten-
lucht! Iedereen van jong tot oud is 
welkom. Vanaf € 285 per jaar oogst 
je één keer in de week tijdens het 
seizoen verse groenten, kruiden, 
aardbeien en bessen.  Of kom langs 
en pluk zelf een boeket biologische 
bloemen voor € 10.

Wil je ook 
genieten 
van verse 
biologische 
groente?

www.wijtelengroente.nl www.wijtelengroente.nl •• 06 - 24 16 58 78  06 - 24 16 58 78 •• info@wijtelengroente.nl info@wijtelengroente.nl

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

Uiterste inleverdatum 23 augustus
Kopij: wijkkrant@leidsebuurt.nl  
Advertenties: advertenties@leidsebuurt.nl

Redactie Maaike Buijs,  Martijn KösterHenke, Inge Roetman, 
Eleonoor van Weeren,  Illustraties Martijn KösterHenke
Vormgeving Kees van Veenendaal Fotografie Dana Hoyer 
Drukwerk Divendal Repro | www.divendalrepro.nl 
Website www.leidsebuurt.nl 
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COLUMN Gerard Hidde



DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

Ramplaan 125, Haarlem      |      023 524 0532      |      www.wapenvankennemerland.nl
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