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Hallo Leidsebuurtgenoten,

Voor je ligt de herfsteditie van de Leidsebuurtkrant 
met op de voorpagina een vrolijke groep buurt-
genoten met een regenboogvlag. Inmiddels is 
deze vlag uitgegroeid tot een symbool van saam-
horigheid en inclusiviteit en niet meer alleen van 
LHBTQI+ personen; "lettersoepmensen" zoals een 
medebewoonster ze liefkozend noemt.. 

Onder de kop Vlaggen in de wijk vind je een 
interview van onze nieuwe redacteur Brenda met 
90 jaar oude Cobi, 'het vrouwtje met de rollator' en 
ook met expats in de wijk. Leidsebuurtbewoners 
passen allemaal goed onder deze regenboogvlag!

Het Badhuis laat ook weer van zich horen…… 
Nu de Corona maatregelen minder worden, 
was er alle reden voor het Badhuis om nieuwe 
activiteiten te plannen. Vrijwilligers van het 
Badhuis hebben een artikel in deze krant 
geschreven om al deze nieuwe plannen te 
presenteren: dus lees het artikel en houd de 
Badhuis agenda in de gaten om niets van deze 
nieuwe plannen te missen!

Gelukkig kan er ook weer een bewoners-
vergadering gepland worden. 

Dus schenk wat te drinken voor jezelf in 
en ga er eens rustig voor zitten, deze 
Leidsebuurtkrant zit weer bomvol nieuws! 
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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

Dank aan onze sponsoren!
Dank aan onze adverteerders, die 
het voortbestaan van deze buurtkrant 
mogelijk maken.
Wil je ook adverteren, daar zijn wij heel 
blij mee. Neem dan contact op via 
wijkraad@leidsebuurt.nl



 
BasBike Tweewielerservice 

Westergracht 99-zw, 2013 ZN  HAARLEM 

Voor reparaties en accessoires, 
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BSP, Cortina, Pointer en Sparta 

& 
E-bikes van Sparta en Qwic  

 
T : 023 - 5312222 

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



Wethouder Roduner 
bezoekt de Leidsebuurt 
door Maarten Prins

Begin juli bracht Floor Roduner (PvdA)  
een bezoek aan de Leidsebuurt. Hij is 

wethouder Ruimtelijke ordening en heeft 
Haarlem Zuidwest (waaronder de Leidse- 
buurt) als aandachtsgebied. 

Mara en Liesbeth van het bewonersbedrijf 
Leidsebuurt en leden van wijkraad leidden de 
wethouder langs plekken waar we als buurt 
trots op zijn, zoals het Badhuis en de Nassau-
tuinen. Er was ook aandacht voor problemen 
en onderwerpen waar sterke verbetering ge-
wenst is, onder andere bij de Leidsevaart, waar 
nog fietsstroken ontbreken. (Zie ook blz.7)
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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. 

Floor Roduner in gesprek met Mara van Limbeek

Van de wijkraad
Bewonersvergadering op 13 oktober

In oktober is er weer een bewonersvergadering! Vanwege de 
maatregelen omtrent het coronavirus hebben we als buurt  

de jaarlijkse bewonersvergadering moeten uitstellen. In maart  
heeft de wijkraad wel online met bewoners het verkeersplan  
voor de Leidsebuurt besproken. 

Omdat we graag een fysieke bewonersvergadering willen houden, 
hebben we een bijeenkomst gepland in het Badhuis op woensdag-
avond 13 oktober. Die avond willen we ook uitleggen hoe we de  
reacties op het verkeersplan gaan verwerken in een nieuw plan. 
Uiteraard is dit alles afhankelijk van de dan geldende richtlijnen 
omtrent bijeenkomsten. Wij verwachten dat er dan ook meer bekend  
is over de status van het verkeersplan en de reactie van de gemeente. 
Volg de ontwikkelingen via Facebook.com/Leidsebuurt of via 
leidsebuurt.nl.

Wijkraadleden gezocht
De wijkraad is op zoek naar versterking, naar bewoners die als 
wijkraadlid een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van  
onze wijk. Wil je je inspannen om de wijk te verbeteren? 

  Heb je talenten als regelaar, verbinder, communicatiespecialist 
of wil je graag iets voor de wijk oppakken? Neem contact op via 
wijkraad@leidsebuurt.nl. Of kom eens langs op de vergaderingen 
van de wijkraad, die vinden plaats in het Badhuis op de eerste 
woensdag van de maand om 20.00 uur. We zien je in ieder geval 
graag op de bewonersvergadering van 13 oktober!

mailto:wijkraad@leidsebuurt.nl


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!

Samen 
voor de buurt!
Word lid van de wijkraad!
Kijk terug op blz.5 en stuur een mail 
naar: wijkraad@leidsebuurt.nl. 

Draai mee in Het Badhuis! 
Kijk onder vrijwilligers/vacatures op: 
badhuisleidsebuurt.nl

Denk, schrijf of werk mee 
aan De Leidsebuurtkrant!
Stuur een mail naar:
wijkkrant@leidsebuurt.nl
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Wijkwethouder van de Leidsebuurt: 
Floor Roduner door Inge Roetman

Als wijkwethouder besteed je speciale 
aandacht aan de jouw toegewezen wijken. 

Alle Haarlemse wethouders hebben wijken 
“geadopteerd”.  Dit naast hun andere functies. 

Floor Roduner is “onze” wijkwethouder. Hij doet dit 
naast zijn taken als wethouder van onder andere 
ruimtelijke ontwikkeling en sociale zaken. Hij 
vervult zijn functie in onze buurt met veel plezier.  
Het is een leuke, actieve wijk waar veel gebeurt, 
vindt hij. 
Hij juicht de vele initiatieven van de wijkbewoners 
toe. Goede voorbeelden voor hem zijn de acties van 
bewoners om het Brouwersplein een “upgrade” te 
geven. Ook de vergroening van de wijk met bijvoor-
beeld de vele geveltuintjes spreekt hem aan. 
Waar hij kan, ondersteunt hij de initiatieven van de 
Leidsebuurters. En waar nodig overlegt hij dan ook 
met collega-wethouders die verantwoordelijk zijn 
voor zaken als parkeerproblemen of veiligheid.  

Onlangs was hij op bezoek in de Leidsebuurt en liet 
zich bijpraten in een rondgang door onze buurt over 
een aantal initiatieven van Leidsebuurters (zie blz. 5).  
Later sprak ik met hem over de taken die hij voor 
zichzelf en anderen voor de toekomst zag.
Roduner is ervan overtuigd dat je alleen door naar 
de wijk als geheel te kijken, problemen samen kan 
oplossen. Dus de overlast door het grote aantal 
auto’s en daarbij horende parkeerproblemen: het 

moet in overleg met elkaar worden opgelost. 
Maar ook de problemen die gaan komen door de 
klimaatverandering in versteende wijken (weinig 
groen) zoals in onze wijk. Het wordt warmer, maar 
ook de regenbuien worden heviger. Er moet gedacht 
worden over oplossingen voor de wateroverlast die 
kan ontstaan, over problemen van een te warme 
wijk, over de positie van kwetsbare mensen 
(ouderen, minder validen, kinderen). 

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een 
omgevingsvisie waar deze en andere problemen 
worden beschreven en voorstellen voor een aanpak 
worden gedaan. Roduner probeert daar zoveel 
mogelijk bewoners en organisaties bij te betrekken. 
Voor het goed en praktisch ontwikkelen van die 
omgevingsvisie gaan er een aantal pilots in wijken 
draaien. Ook de Leidsebuurt wordt genoemd als een 
wijk waar die pilot zou kunnen komen. Dus 
misschien in een volgende uitgave meer hierover!

De Leidsevaart, waar veel Leidsebuurtbewoners 
overheen fietsen, krijgt eindelijk fietsstroken. 
Hiermee gaat een langgekoesterde wens van 
buurtbewoners en de wijkraad van de Leidsebuurt 
in vervulling. De gemeente heeft de toezegging 
gedaan dat er fiets aanduidingsstroken voor het eind 
van 2021 op het wegdek worden geschilderd. 
Mogelijkerwijs worden de fiets aanduidingsstroken 
nog extra rood geaccentueerd voor de zichtbaarheid. 
De gemeente verwacht voor Oktober 2021 hierover 
uitsluitsel te geven.  

Na vele brief- en mailwisselingen naar de gemeente 
en de wethouder en het continu onder de aandacht 
brengen hebben we de gemeente duidelijk kunnen 
maken dat er echt iets moet gebeuren. 

Door de (te) hoge snelheid en het ontbreken van 
goede fiets-infrastructuur ontstaan hier bijna 
dagelijks gevaarlijke situaties en mogen we van 
geluk spreken dat het nog niet tot zeer zware 
ongevallen heeft geleid. 

Kortom goed nieuws, waarbij de aanhouder wint.
Dat laat zien dat wij als wijkraad pro-actief 
met de gemeente moeten samenwerken om 
zodoende de veiligheid van onze wijk te verhogen.
Heb je een suggestie, ideeën over verkeer in de 
Leidsebuurt? Kom bij de wijkraad!!

Namens de werkgroep Verkeer Leidsebuurt, 
Jens & Inge

Leidsevaart krijgt fietsstroken na aandringen 
van wijkraad en buurtbewoners

“Problemen in de wijk los je op 
door naar de hele wijk te kijken”
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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
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Verwijderde container in de Oranjeboomstraat. Aangeleverde foto.

Gft containers tijdelijk verwijderd 
na meldingen van overlast door Inge de Ruiter

In de Leidsebuurt zijn afgelopen jaar extra bovengrondse containers op straat geplaatst zodat 
bewoners van woningen zonder eigen containers dichterbij huis hun afval gescheiden kunnen 

weggooien. Alle Leidsebuurters met ruimte voor eigen rolcontainers hebben inmiddels een 
duocontainer voor papier en plastic en een gft-container voor groente-, fruit- en tuinafval en 
etensresten. De bewoners doen volop mee om beter en meer afval te scheiden waardoor het 
restafval vermindert. De oplossing van bovengrondse containers is tijdelijk en in de toekomst 
zullen de containers ondergronds worden om afval te scheiden en restafval te verminderen!

Overlast van gft-container in de zomer!
Deze zomer is gebleken dat bij warm weer vooral de 
gft-containers overlast bezorgen. Verschillende 
bewoners van de Leidsebuurt klaagden over 
stankoverlast en vliegende insecten. De wijkraad is 
op de hoogte gebracht en is in overleg gegaan met 
Spaarnelanden, verantwoordelijk voor de 
afvalinzameling in Haarlem. 

Het verplaatsen van de bovengrondse gft-container 
naar bijvoorbeeld een schaduwrijke plaats, is helaas 
niet mogelijk in verband met de dichtstedelijke 
omgeving die de Leidsebuurt is. Uiteraard worden 
de klachten van overlast serieus genomen. Er is 
een afvalcoach aangesteld om verbeteringen door 
te voeren. Zo worden de gft-containers meer ver-
wisseld voor schone of worden containers extra 
geleegd. Ook zijn in de Leidsebuurt enkele con-
tainers tijdens de warme zomerperiode verwijderd. 

Deze locaties zijn: Oranjeboomstraat kruising 
Voorzorgstraat en kruising Gasthuislaan, 
Leidsestraat ter hoogte van nr. 85 hoek 
Voorzorgstraat, 
Voorzorgstraat 40 hoek Brouwerstraat. 
Leidsestraat thv nr 119, hoek Gasthuislaan 
Rollandstraat t.h.v. nr. 70 en hoek Oranjeboomstraat.
Om de bewoners niet te ver te laten lopen voor 
afvalscheiding worden deze in oktober weer 
teruggeplaatst.

Afvalscheiding heel belangrijk
Van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) 
wordt compost van goede kwaliteit gemaakt. 
Door het vergisten van gft-afval ontstaat er ook 
biogas. Dit biogas is groen gas waar huishoudens 
mee kunnen koken of hun huis mee kunnen 
verwarmen. 
De compost wordt gebruikt als grondverbeteraar 
in land- en tuinbouw, voor openbare groen-
voorzieningen en particuliere tuinen.
 Gft-compost verhoogt de bodemvruchtbaarheid 
en wordt bijvoorbeeld ook toegepast als verrijking 
van potgrond. Haarlemmers houden jaarlijks 

5,4 miljoen kg groente-, fruit- en tuinafval (gft) 
apart. Dat is goed voor het milieu, want hier kan 
ruim 1,5 miljoen kg compost van worden gemaakt.

Zie je een probleem buiten op straat en wil je de 
gemeente op de hoogte brengen? 
Met de BuitenBeter app meld je een probleem snel 
en makkelijk bij de gemeente en ook bij Spaarne-
landen. Meteen op de plek én het moment dat jij 
het signaleert! Heb je een smartphone met Android 
of heb je een iPhone? Dan kun je de BuitenBeter app 
downloaden via de Google Play Store of via Itunes 
app store. Zoek op 'buitenbeter'. 
Je kunt ook telefonisch een melding doen: 
023-751 7200.
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Samen voor de buurt 
Mara, vrijwilliger bij het Badhuis, is getrouwd met 
Amerikaan Joshua. Haar team hing als eerste de 
regenboogvlag op, om òok de LHBTQI mensen 
welkom te heten. Helaas werd de vlag in brand 
gestoken. Dochter Pippi: “Ik begrijp niet waarom? 
Iedereen is toch anders en dat is juist leuk!”  

Teamlid Rob wist eigenlijk niet wat de regenboogvlag 
betekende. De regenboog staat voor hem symbool 
voor de veelzijdigheid van de mens. 
Mara: “ons antwoord op dat vandalisme, is ontstaan 
en opgevolgd door de wijk. We drukten gezamenlijk 
juist meer vlaggen en posters. We zijn er zo blij mee 
dat vele Leidsebuurters ze kwamen ophalen en 
hebben opgehangen. Met recht staan we SAMEN 
voor de buurt!” 
De vrijwilligers van het Badhuis organiseren van 
alles voor de buurt, van Nederlandse taallessen voor 
immigranten tot dansen met ouderen en alles 
daartussenin. Meer informatie kun je vinden op: 
www,badhuisleidsebuurt.nl

“Alleen en niet eenzaam!”  
Altijd vriendelijk babbelende Cobi werd dit jaar 90. 
Ze woont al 50 jaar in de wijk en werkte tot haar 
pensioen in de boekhouding bij Gemeente Haarlem. 
Als ik het interview wil opnemen, zegt ze grappend: 
“Dat is goed hoor. Is je geheugen al zo aftands? 
En dat op die leeftijd..?”

Als ik haar vraag: wie ben jij?
‘Mensen moeten mij nemen zoals ik ben. Ik ben 
makkelijk in de omgang hoor. De mensen in mijn 
buurtje zeggen me allemaal gedag en ik hen ook. 
Ze kennen me als dat vrouwtje met de rollator, Cobi. 
Laatst was de afvalcontainer vol en kon ik mijn 
vuilnis niet kwijt. Stond er later ineens een buur-
man op de stoep: “De container is geleegd. Zal ik 
je vuilniszak even wegbrengen?” Zo attent!”

Hoe is de wijk qua bewoners veranderd? 
“Het was altijd een volkswijk met wat oudere 
bewoners. Nu hebben we mensen uit alle kleuren 
van de regenboog: buitenlanders, Amsterdammers, 
kinderen, weet ik veel wat. Ik heb er geen last van. 
Zolang het geen dieven of moordenaars zijn, is 
iedereen welkom. Vroeger zaten mensen altijd in 
de deuropening met elkaar te praten. Dat komt nu 
ook weer terug: mensen zetten bankjes voor hun 
huis. Dat hebben we misschien ook wel aan corona 
te danken.” 

Wat wens je wijkgenoten toe? 
“Groet iedereen gewoon. Als je zelf geen 
vriendelijkheid geeft, ontvang je het ook niet.”

De Leidsebuurt omarmt de regenboog  door Brenda Smeenge

(v.l.n.r.) Mara, Joshua, Pippi en Rob Cobi Liubov, Katheryna, Juliia en Sergiy

http://badhuisleidsebuurt.nl
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De Leidsebuurt omarmt de regenboog  door Brenda Smeenge

Op wereldreis in de wijk  
Ex-pats, immigranten, vluchtelingen. We hebben 
zoveel namen voor wie niet in Nederland geboren is. 
Amerikaan Joshua vertelt: “De term ‘expatriate’ 
stond oorspronkelijk voor iemand die uit zijn 
geboorteland verhuisde naar een ander land. 
Voor mij ging dat over levenslust en nieuwe 
ervaringen willen opdoen, met andere mensen, 
werelden én mijzelf. Nederland is echt mijn thuis.” 

Sergiy uit de Oekraïne vult aan: ‘Nu word je ex-pat 
genoemd als je werkgever je een periode uitzendt 
naar Nederland. Of als je in mijn geval een 
kortdurende verblijfsvergunning krijgt, omdat ik 
specifieke IT-vaardigheden heb. Liubov en ik wonen 
hier nu 2 jaar met onze dochtertjes.” 

De Engelse Ray springt in: ‘Wij vinden ex-pat 
geen fijne naam. Sonja en ik noemen onszelf 
immigranten. We zijn hier om te blijven. Onze 
jongens spreken dus drie talen: Engels via mij, 
Duits via Sonja en Nederlands dankzij school 
en de vriendjes uit de buurt.”  

Wijkgenoot Sjak en zijn zoon Wout kwamen net 
aanfietsen toen onze Dana de foto’s maakte. 
Sonja: “Hey jullie; kom er ook bij, op de foto. 
Het is voor de Leidsebuurtkrant. Vind ik zo’n leuk 
blad.” Wout riep meteen: “Ja! Leuk!” 

Al 25 jaar
De Servische Danijela, al jaren het gezicht van de 
Dekamarkt, ontpopte zich als een heus model. 
Zij kwam 25 jaar geleden naar Nederland voor de 
liefde. Inmiddels woont ze alleen met haar zoontje 
en dochtertje. Haar gezicht straalt als ze over haar 
tweeling praat: “Kinderen hebben beide ouders 
nodig, maar wie weet ga ik na mijn pensioen wel 
weer terug naar Servië.” 

Toen ikzelf 20 jaar geleden als Mug in de 
wijk kwam wonen, gedroeg ik me eerlijk 
gezegd als een buitenstaander. Te druk met 
mijn werk. Ik stelde me niet eens aan de 
buren voor. Daar heb ik van geleerd en nu 
kan ik dankzij de nieuwe buren om de hoek 
op wereldreis. 
Liubov, wat liefde betekent, nodigde me 
bijvoorbeeld direct uit aan te schuiven 
bij haar heerlijke Borsch! 
Liubov:"Toen we hier net woonden, was 
Corona er ineens. Dat maakte me wat 
aarzelend om contact te zoeken met de 
buren, maar voor ons kan er altijd een 
extra bordje bij! Nederlanders doen geloof 
ik vaker dingen op afspraak."

Maximilian, Wout, Sjak, Sonja, Oskar en Ray Danijela
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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

Wil  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
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Bij de oplevering van een groot 
deel van de wijk, ruim een eeuw 
geleden, waren veel huizen al 
voorzien van een kleine 
dakopbouw. Deze zorgde voor 
licht en lucht op de boven-
verdieping, iets dat in de jaren 
na de invoering van de eerste 
woningwet uit 1901 de aandacht 
kreeg. 
In die tijd waren huizen slecht 
geïsoleerd, maar de afwerkings-
norm was hoog. Versieringen in 
baksteen of hout waren stan-
daard. 

Knus maar klein
Wie nu naar die oude woninkjes 
kijkt, komt al snel op het woord 
knus. Want het ziet er mooi uit, 
maar groot was het vaak niet. 
In de decennia die volgden 
gingen bewoners dan ook steeds 
meer verlangen naar meer 
ruimte, bijvoorbeeld op de boven-
verdieping. Want veel ruimte 
boden de meeste oorspronkelijke 
dakkappellen niet. 

Ruimte en winst 
Met het realiseren van deze 
wensen is er veel veranderd 
aan de wijk, omdat er groot 
onderscheid is te zien in de 
keuzes die huiseigenaren heb-
ben gemaakt om hun doel te 
bereiken. Sommigen keken 
voornamelijk naar de ruimte-
winst die een dakkapel oplevert, 
naar de isolatiewaarde of naar 
de prijs. Daarbij hebben ze vaak 
de stijl van de woning, de bouw-
periode en vooral de knusse
sfeer die veel mensen aan de 
wijk toeschrijven, over het 
hoofd gezien. 

Dit heeft op veel plekken 
geresulteerd in woningen 
met enorme dakopbouwen, 
afgewerkt met platen Trespa 
en in disharmonie met de 
oude ondergevel en de 
rest van buurt. 
Sommige daken werden recht 
opgetrokken, waardoor de 
dakkapel samen met het schuine 
dak in zijn geheel verdween. 
Bij andere woningen werd er 
een verdieping tussen gebouwd, 
waardoor het oude dak als het 
ware een paar meter naar boven 
verhuisde. 
Maar de meeste mensen kozen 
ervoor de dakkapel te vervangen 

voor een groter exemplaar, al dan 
niet in overleg met hun buren en 
met aandacht voor invloed van 
de opbouw op de bestaande 
constructie.

Het verleden in het heden
Gelukkig zijn bij al deze oplossin-
gen voorbeelden te vinden van 
wijkbewoners die ervoor hebben 
gekozen om enerzijds tegemoet te 
komen aan de wensen die 2021 
aan een huis stelt en tegelijkertijd 
respectvol om te gaan met de 
cultuurhistorische waarde van de 
Leidsebuurt.

 

Uitgebreide daken door Martijn KösterHenke

Decoratief houtsnijwerk, versierde timpanen, speelse roedeverdelingen, sierlijke kroonlijsten  
of zelfs een engeltje met gouden vleugels. Je komt het allemaal tegen als je goed omhoog 

kijkt in de Leidsebuurt. Het zijn onderdelen van zorgvuldig onderhouden oude of historiserend 
gekozen nieuwe dakkappellen. 
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Het Badhuis staat bekend als huiskamer van 
de buurt. Een centrale plek om elkaar in een 

gezellige omgeving te ontmoeten, met heerlijke 
koffie en leuke activiteiten. Dit najaar gaat het 
Badhuis uitbreiden met een cultureel 
programma. 

'We vonden dat het Badhuis toch nog te vaak geslo-
ten was voor de buurt. Bijvoorbeeld tijdens de ver-
huur voor particuliere feestjes', vertelt Mara van 
Limbeek, bestuurslid bij het Badhuis. 'We hebben 
daarom Liesbeth Rood gevraagd om ons bestuur te 
komen versterken met als doel, van het Badhuis ook 
een culturele plek te maken.' Liesbeth Rood is bij 
velen bekend van TG Lava, deze theatergroep 
produceerde onder andere Fluisterende Huizen en de 
Badhuisvoorstelling Baden en ze woont natuurlijk in 
de Leidsebuurt. 'Ik was meteen enthousiast', vertelt 
Liesbeth. 'Het Badhuis is een geweldige club, die 
volledig draait op buurtbewoners. Iedereen is 
enthousiast, waardoor het programma zo in elkaar 
viel.' 

Het culturele programma is alles omvattend. Film, 
theater, cabaret, muziek en meer voor alle leeftijden. 
Ook is er een werkgroep gestart om een speciaal 
LHBTI+ programma te organiseren. 'Het leuke is dat 
de programmering samen met alle vrijwilligers tot 
stand is gekomen. Dat is de kracht van het Badhuis. 
We hoeven niet te denken: wat zullen we voor oude-
ren organiseren? Daar komen de oudere vrijwilligers 
zelf mee. Dus als mensen denken: ik mis iets. Kom er 
lekker bij en organiseer het!', aldus Mara. 

Dankzij het netwerk van Liesbeth staan er mooie 
voorstellingen op het programma. Zoals de Comedy 
Healing en de Shakespeareance. 'Maar ik heb het 
zeker niet alleen gedaan', zegt Liesbeth stellig. 
'We hebben een aantal avonden met een grote groep 
gebrainstormd over het nieuwe seizoen, met een 
geweldig resultaat. Er is iemand die Nederlandstalige 
muziek organiseert, er is een creatieve vrijwilliger die 
een kunstmarkt verzorgt, er worden dansmiddagen 
voor senioren ingepland, er komt een silent disco, 
literaire avonden, kinderactiviteiten en nog veel 
meer! Hou onze agenda de komende tijd dus maar 
goed in de gaten.'

De vrijwilligers van het Badhuis kijken ook verder 
dan hun eigen locatie.  Zo is er een samenwerking 
opgezet met de vrijwilligers van de speeltuin op het 
Brouwersplein. 'We zijn aan het onderzoeken hoe 
we elkaar kunnen versterken. Ik kan me voorstellen 
dat een kindervoorstelling bijvoorbeeld veel beter 
bij de speeltuin past', vertelt Mara. Daarnaast wordt 
er gewerkt aan een gids over de Leidsebuurt met 
rondwandelingen.  

Alle activiteiten worden aangepast aan de op dat 
moment geldende corona maatregelen. Hou daarom 
de website of de socials goed in de gaten. Mogelijk 
moet je je van te voren aanmelden. Meer informatie 
over het programma en het Badhuis vind je op 
www.badhuisleidsebuurt.nl. 
Enthousiast geworden om mee te doen? Meld je 
dan aan via vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl.
Of kom gewoon gezellig langs: Leidseplein 49.

Badhuis trapt seizoen af met splinternieuw 
cultuurprogramma  door vrijwilligers van Het Badhuis

Aangeleverde foto
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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

�-(:. �-.,�-) � ,· -

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. 
 



Patatje mèt 
in 't Trionk door Inge Roetman

Op 2 en 3 augustus werden door buurthuis t Trionk 
samen met  de Zonnebloem Regio Haarlem – 
Zuid-Kennemerland 2 theaterlunches georgani-
seerd.  Het theatergedeelte werd verzorgd door 
Marijke Kots, een Haarlemse theatermaker.  Titel 
van de voorstelling: Patatje speciaal van mevrouw 
van de Berg.

De heel humoristische en relativerende voorstelling 
was vooral bedoeld voor wat oudere en minder 
mobiele bewoners van ook de Leidsebuurt.  
Marijke ging onder meer in op de gevolgen van de 
digitalisering van de samenleving en op het soort 
contact dat mensen met elkaar hebben.  

Door Coronamaatregelen was er maar beperkte 
mogelijkheid om de voorstelling bij te wonen. 
Maar met die beperking waren alle voorstellingen 
uitverkocht! Na afloop gaven de bezoekers te kennen 
heel tevreden te zijn. “Eindelijk weer wat leuks waar 
wij naar toe kunnen” zei een bezoeker. Ik zit op dit 
moment zoveel thuis”. 
Ook de organisatoren is deze eerste samenwerking 
voor de wat kwetsbare bewoners in onze buurt goed 
bevallen. En na de voorstelling werd er echt patat 
met geserveerd!  

HERFST 2021  de Leidsebuurtkrant

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

Bridgers gezocht 
Bridgeclub Oosten de Bruijn (BODB) heeft weer plaats 
voor nieuwe spelers. In onze kleine club van 60 leden 
staan gezelligheid en laagdrempeligheid voorop. 
Iedere donderdagavond spelen we in 't Trionk 24 
spellen in een informele, lichte omgeving, met een 
hapje en een drankje voor een bescheiden prijs. 
 Interesse? Neem dan s.v.p. contact op met Martha 
van Buuren: 023-5321217, mvbbodb@gmail.com. 

Aangeleverde foto

http://www.wonderlandkinderopvang.nl
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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

Verandering
In een veranderende wereld is het maar het beste om van ver-
andering te gaan houden, maar verandering is niet iets dat de 
meeste mensen willen. Vroeger zeiden ze wel: “Niemand wil 
verandering, behalve een baby met een natte luier.” Maar met 
de huidige steeds maar droger blijvende luiers kun je je dat 
tegenwoordig ook afvragen.
Net zoals er aan alles zowel een postieve kant als een nega-
tieve kant zit, is dat ook bij verandering het geval. Een andere 
waarheid is:”Waar je aandacht aan geeft wordt groter.”  Dus 
als je veel aandacht geeft aan alle negatieve aspecten in het 
leven, zullen die groter worden, andersom zullen de positieve 
aspecten groter worden wanneer je je vooral daarop richt. 
Aangezien we vanaf het begin van de mensheid evolutionair 
weinig geëvolueerd zijn, zijn we vooral op het negatieve 
gericht; de jager-verzamelaar overleefde langer als die de 
gevaren - het negatieve - op tijd opmerkte. En dit slepen we 
nog steeds met ons mee.
Daarom dienen we ons extra in te spannen om het postieve in 
dingen te zien, dat komt namelijk niet vanzelf. Een goede hulp 
daarbij is  je aan te wennen om jezelf bij iedere, tegenslag/
probleem/uitdaging  af te vragen: Wat is er goed aan deze 
uitdaging?  Aangezien het negatieve alleen kan bestaan bij 
gratie van het postieve moet er ook altijd iets positiefs in die 
tegenslag/probleem/uitdaging te zitten. Al is het maar dat je 
er van kunt leren. Je leert namelijk altijd.
Er is zwart omdat er ook wit is; we kennen de nacht omdat 
we ook de dag kennen; negatief kan alleen bestaan als er ook 
postief is, anders zou het lichtknopje niet werken.
Dus verandering? Dat biedt mogelijkheden, het houdt je 
scherp, zorgt voor afwisseling en uitdagingen, maakt je 
flexibel en biedt uiteindelijk meer voordelen dan nadelen, 
als je jezelf tenminste op het postitieve daarin focust. 
Praat bij voorkeur over wat er goed gaat in je leven, zeg: 
“Uitstekend”, op de vraag hoe het met je gaat. Zeg mensen 
gedag. Glimlach!
Word je bij een verandering een tegenslag een probleem of 
een uitdaging  toch bevangen door een een negatief gevoel 
van zorgen, onwil, onvrede of zelfs angst, ga dan eens 25% 
sneller lopen met een glimlach op je gezicht: moet je kijken 
wat er dan gebeurt.

Uiterste inleverdatum 22 november
Kopij: wijkkrant@leidsebuurt.nl  
Advertenties: advertenties@leidsebuurt.nl
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COLUMN Gerard Hidde



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



DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

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

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 
DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

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

Duinlustweg 22, Overveen      |      023 524 1266     |      www.kraantjelek.nl

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

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

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 


