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Beste buurtbewoners,
De opzet van de Leidsebuurtkrant is veranderd; we zijn
het jaar gestart met een nieuwe redactie.
In dit Lentenummer meer ruimte voor de jongeren in
onze kinderrijke buurt: er is een verhaal (Muis en Maté)
en twee pagina’s zijn samengesteld door een kinderredactie! Ook ondernemers krijgen aandacht. Er zijn
artikelen over actuele en serieuze zaken: korte nieuwsberichten, de wijkraad wil het verkeer veiliger maken
voor fietsers en voetgangers, acties in de buurt om
vuilnis te prikken en dit nummer introduceert een nieuw
woord: ‘Funderingsherst-elllende’. Maar gelukkig ook
luchtiger kost met columns, gedichten en de ergernissen van de Klaagbuurman.
Wat fijn toch dat alles weer open is gegaan en we weer
bij elkaar komen. Tot ziens bij een buurtborrel, een
straatfeest, een evenement in het Badhuis, bij een
bewonersvergadering of gewoon op straat!
Hartelijke groet,
De redactie.

Oproep
Straatambassadeurs
zwerfvuil gezocht!
Zie pagina 6
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TEL: 023 - 202 95 75

GASTHUISLAAN 131 - HAARLEM

WWW.BARGAST.NL
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BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

De financieel
adviseurs van de
Leidsebuurt
• Verzekeringen
• Hypotheken
• Financieringen
• Pensioenen
• Fiscaal advies
• Vermogens advies
• Mediation

Leidsevaart 10 a 2013 HA Haarlem 023 534 50 23 info@sdgz.nl www.sdgz.nl
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Nieuwsflitsen 2022

Intensievere samenwerking
wijkraad en gemeente
De gemeente Haarlem wil meer gaan doen met burgerparticipatie. Het traject omtrent het verkeersplan heeft ook laten
zien dat dit nodig is. De wijkraad vormt de verbinding tussen
de wijk en de gemeente en alleen door écht samen te werken,
kun je samenwerken. De gemeente wil nauwer met wijkraden
samenwerken en meer onderwerpen gezamenlijk uitwerken.
Een voorbeeld hiervan is de (verkeers)veiligheid bij de Jan van
Nieuwenhuizenstraat / Leidseplein. In samenwerking met de
O.B.S. de Peppelaer maken wijkraad en gemeente plannen

Guda Kay: nieuwe
gebiedsverbinder
De gebiedsverbinder is een gemeenteambtenaar die het contact onderhoudt tussen gemeente en wijk. Eind vorig jaar is de
gebiedsverbinder voor de Leidsebuurt, Moira Faber vertrokken. Guda Kay volgt haar nu op. Guda heeft al veel ervaring
opgedaan als deelnemer bij een participatieproject in de Zijlwegbuurt, haar aanstelling geldt vooralsnog voor een half
jaar. Omdat wijkraad en bewonersbedrijf inmiddels prettig
met Guda samenwerken, hopen we dat ze straks langer mag
blijven.

om het oversteken voor kinderen en anderen veiliger maken.
Ook voor dit initiatief geldt, dat de wijkraad alle hulp van bewoners kan gebruiken. Als je een groot hart hebt voor een
bepaald onderwerp of initiatief en je daar ambassadeur voor
wilt zijn, meld je dan via wijkraad@leidsebuurt.nl. Of kom
langs op een vergadering, elke eerste woensdag van de
maand in het Badhuis (19.30 uur). Met zijn allen zijn wij de
buurt!
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Stikstof meten op de Westergracht
Stikstofdioxide (NO2) komt in de lucht via de uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens en is schadelijk
voor onze gezondheid. Om te weten hoe de concentratie stikstofdioxide zich ontwikkelt, heeft de GGD
luchtkwaliteitsmeters geplaatst in Haarlem. In januari werd er ook een meter geplaatst op de Westergracht, ter hoogte van de kruising met de Gasthuislaan. De meter (een klein buisje) wordt om de vier
weken vervangen en registreert 4-wekelijkse gemiddelden. De jaarlijkse gemiddelden kun je na verloop
van tijd inzien op https://maps.amsterdam.nl/no2

OPROEP

Straatambassadeurs zwerfvuil
gezocht!
We hebben ze allemaal wel eens door de wijk zien lopen, de
opa met zijn kleinkind, de man met hond, de vrouw met kinderen en de buurtbewoner die kinderen beloont om zwerfvuil te
rapen. Gewapend met prikstok en vuilzak of zelfs met de hand
zwerfvuil oprapend. Maar ze redden het niet alleen.

Willen we niet allemaal in een zwerfvuil vrije wijk wonen? We
willen ook niet dat al dat vuil van onze wijk uiteindelijk in de
plasticsoep in de oceanen terecht komt. Laten we proberen
onze wijk vrij van zwerfvuil te maken! Daarom zoeken de
Wijkraad i.s.m. het Badhuis straatambassadeurs. Voor iedere
straat in de buurt een ambassadeur die ongeveer 1 keer per
week het vuil in zijn/haar straat opruimt, bewoners aanspreekt
op het (al dan niet bewust) neergooien van vuil op straat en
bewustzijn creëert bij zijn/haar buren. Jullie worden uitgerust
met een vuilprikker en vuilniszakring door de Wijkraad/het
Badhuis. Een paar keer per jaar komen we bij elkaar om te bespreken wat jullie ervaringen zijn en wat voor acties we kunnen
ondernemen om het zwerfvuil terug te dringen. Erger jij je ook
aan het zwerfvuil? Wil je graag iets doen voor de buurt maar
wel je eigen tijd indelen? Geef je dan op als straatambassadeur. Stuur een mailtje naar info@badhuisleidsebuurt.nl en wij
nemen contact met je op.

LENTE

Nieuwsflitsen 2022

Update verkeerscirculatieplan
Eind november 2021 is na de terugkoppeling uit de bewonersavond (en ingestuurde reacties) de 3e versie van het verkeerscirculatieplan door BVA Verkeersadviezen opgesteld. Deze is ter
finale toetsing naar de veiligheidsdiensten gestuurd. Alle veiligheidsdiensten hebben akkoord gegeven. 14 februari heeft de
gemeenteraad eveneens het verkeerscirculatieplan goedgekeurd. Het verkeersbesluit wordt opgesteld en naar verwachting
medio maart 2022 gepubliceerd. Na de bezwaartermijn en de
afhandeling kan dan begin mei de uitvoering plaatsvinden en de
bebording aangepast worden in de leidsebuurt.

Toegankelijke buurt
voor iedereen
Voorjaar! Let je op het plaatsen van auto's, fietsen en andere
obstakels? Maak van de Leidsebuurt een buurt die voor iedereen toegankelijk is, of je nu een beperking hebt of niet. Samen
zorgen we dat gebruikers
met een rollator, (elektrische) rolstoel, kinderof wandelwagen veilig
naar buiten kunnen.

Ballon, een
badgalm
’ t Leven was een ballon
Boven ’n ruwe vlakte

Toen-ie strandde en-ie knapte
Blies ik zwetend mijn verhalen op
Om weer te kunnen zweven

Boven ’t ruwe
OpperVlak

Ries
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De buurt uitgelicht
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Al het gezonde
komt uit zee!

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.

Merels
Dierenkliniek

Marjan Zaagman
Tuinontwerp

Zijlweg 68 2013 DK Haarlem
023 - 531 60 33
Spreekuur: ma. t/m vr. 19.00 - 19.30
en volgens afspaak
Afhalen kan ook op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur
www.merelsdierenkliniek.nl

www.rijdendedierenarts.nl

www.budgetkliniek.nl

Voor ambachtelijk schilderwerk

Kinderopvang

Ontdek samen jouw avontuur

We heb
be
nog ple n
k!

www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416

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

Bob Prins
Binnen- en buitenschilderwerk

BEDRIJFSCHAP

Behang- en witwerk
Glasreparatie
Waarom kiezen voor Peuteropvang Bavo?
•
Opvang net zoals op een
We heb
kinderdagverblijf en open tot 18.30 uur.
be
ook een n hier
•
Ontwikkelingsgerichte opvang. Wij
BSO!
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
www.wonderlandkinderopvang.nl Volg ons op:

Planmatig onderhoud
Vrijblijvende offerte
Voor bedrijven en particulieren
Scherpe prijzen

SCHILDERSBEDRIJF

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

Ook bereikbaar na 18.00 uur

Achter het nieuws

door: Inge de Ruijter en Jens Boersma
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Fietsveiligheid op
de Leidsevaart
De gemeente Haarlem gaat, na het tragische
ongeval van de 17-jarige Sam, een onderzoek
starten naar de fietsveiligheid langs de Leidsevaart. In eerste instantie richt dit onderzoek
zich op het gedeelte van de Leidsevaart waar
het fietspad verhoogd is.
Fietsveiligheid is meer dan een fietsstrook
De wijkraad heeft middels een brief een dringende oproep bij
de gemeente geplaatst om ook het stuk Leidsevaart langs de
Leidsebuurt in het onderzoek naar de fietsveiligheid te betrekken. Immers op dat deel van de Leidsevaart zijn er geen voorzieningen voor de fietser. Weliswaar heeft de gemeente, na
lang aandringen van de wijkraad, een eerste stap gezet om in
het voorjaar fietsstrook-accenten aan te gaan brengen op het
deel Leidsevaart tussen de Raaksbrug en de Westergracht.
Echter een fietsstrook-accent is niet afdoende om de fietsveiligheid te vergroten. Zowel de fietsersbond als de wijkraad
dringen aan op een betere oplossing.
Haarlemmers willen fietsveiligheid vergroten en de wijkraad
doet mee
Elke dag fietsen honderden schoolgaande kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) naar onder andere de Bavoschool en het
Eerste Christelijk Lyceum over de Leidsevaart. Dit levert geregeld gevaarlijke situaties op. De wijkraad roept de gemeente
op om de fietsers en voetgangers centraal te stellen en te werken aan structurele aanpassingen: een snelheidsverlaging en
volwaardige fietsstroken in gekleurd asfalt.

Schoolgaande kinderen
Meer Haarlemmers zijn recentelijk initiatieven gestart om de
gemeente bewust te maken dat de fietsveiligheid hogere prioriteit moet krijgen. Naast de petitie voor hekjes langs de Leidsevaart, die op 13 februari al meer dan 26.000 keer is ondertekend, staan er op YouTube twee filmpjes die aantonen hoe
onveilig het is voor schoolgaande kinderen. De filmpjes geven
een beeld hoeveel verkeersbewegingen er in een klein deel
van Haarlem Zuid-West plaatsvinden. En hoe schoolgaande
kinderen dagelijks in zeer onveilige verkeerssituaties belanden.
HaarlemKlem
Ook sluit de wijkraad namens de Leidsebuurt aan bij een burgerinitiatief genaamd HaarlemKlem. Centraal bij HaarlemKlem
staat het Mobiliteitsbeleid van de gemeente Haarlem. Via de
gebundelde burgerparticipatie wordt de gemeente gevraagd
om meer ambitieus een wezenlijke verandering ten aanzien
van mobiliteit en leefbaarheid aan te brengen. Een transitie
naar een schonere, duurzamere en veiligere stad en een prioritering waarbij de auto op de laatste plaats komt. Dit betekent
afstappen van het auto-denken waarbij Haarlem decennialang
de auto-intensiteit in Haarlem als uitganspunt heeft genomen
en daarmee de auto feitelijk op 1 heeft gezet. Kortom het
wordt tijd dat de gemeente fietsveiligheid hogere prioriteit
gaat geven!
Zie de Youtube video via de QR-code: Fietsen jouw kinderen ook zo ‘veilig’ naar school? door Geert Kloppenburg
(Januari 2022). Ook kun je een reactie of email sturen aan
joosje@geertkloppenburg.nl

Achter het nieuws
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door: Luna den Hertog

Brand in de Bavo
Op 13 november, om ongeveer 16.00 uur ontstond er
een brand in de gymzaal van de Bavoschool.
Waarschijnlijk heeft u dat al gemerkt door naar de
Bavoschool te kijken. De ramen zijn afgedekt met grote stukken hout doordat de ramen eruit gebrand zijn.
Bij deze gebeurtenis zijn veel vragen op komen duiken. Zoals: “Hoe is dit gebeurd?”, “Hoe moeten leerlingen nu nog sporten?”, “Wat vinden de leerlingen
van de school ervan?” en “Wat zijn de toekomstige
ideeën voor het opbouwen van de school?”. Deze vragen wil ik voor jullie uit gaan zoeken.
Oorzaak
Laten we beginnen met hoe het is gebeurd. Dat is nog
niet precies te zeggen, maar de politie denkt dat het
hangjongeren waren. Veel jongeren hangen rond op
het schoolplein van de Bavoschool en dat wordt ook
opgemerkt door de leerlingen. Ik heb Fenna, een leerling uit groep 8 van de Bavoschool, geïnterviewd en ze
vertelde me dat ze ‘s ochtends op het schoolplein vaak
sigaretten en andere rommel ziet liggen, achtergelaten door jongeren die op het pleintje rondhangen.
Soms vond ze daar ook wel eens vuurwerk. Kort voor
kerst waren een paar jongeren weer met vuurwerk aan
het spelen en toen dat werd afgestoken ging het door
het plafond van de gymzaal. In de gymzaal lag een mat
en die is ook weggebrand. Het vuur verspreidde zich
snel en heftig. Het zorgde er ook voor dat er asbest,
een stof dat in het bouwmateriaal is verwerkt, verbrandde. Als asbest in de lucht komt, kan het heel gevaarlijk zijn voor de gezondheid en dus moest het snel
weggehaald worden.
Tijdelijke oplossing
Nu gaan we verder met hoe leerlingen nog sporten.
Door de brand, is de gymzaal zwaar beschadigd en is

het niet mogelijk om daar te gymmen. Om de kinderen toch te laten gymmen, gymmen ze op andere locaties. Zoals op de Cruquius-school, tegenover de
Bavo-school en bij Geel-Wit. Dat wordt dan verdeeld
over de dagen van de week. Bewegen is heel belangrijk in je leven en dus is het ook belangrijk om te kunnen sporten.
Geschrokken
Maar wat vinden de scholieren hier nou eigenlijk van
en hoe hebben ze dit beleefd? Fenna vertelde dat
het best een rare situatie voor haar was. Ze had niet
echt woorden om te beschrijven hoe ze zich voelde
toen ze het hoorde van haar zus. Ze had die middag
al wel de sirenes van de brandweerwagens gehoord,
maar wist toen nog niet dat het haar eigen school was
die in de fik stond. Natuurlijk vond ze dit niet leuk en
vooral niet omdat ze heel veel van bewegen houdt.
De eerste maandag na de brand hadden de leerlingen geen school door de schade die opgeruimd
moest worden, dinsdag gingen ze weer naar school
en werd erover gesproken. De leraren hadden afgesproken dat ze allemaal ongeveer hetzelfde verhaal
zouden vertellen, zodat er geen verwarring ontstond
bij de leerlingen. Voor de leerlingen was het soms
lastig om te bevatten en ze waren erg geschrokken,
maar na een tijdje konden ze er beter mee omgaan.
Herstel
Gelukkig zal de gymzaal voor de zomer weer gerepareerd worden, maar er moet nog wel gezocht worden
naar een aannemer die dit kan gaan doen.

Trompettist
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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

BasBike Tweewielerservice

N
SPUITE ENS
UK
VAN KEUBELS
EN ME
TIE
REPARAFFE
VAN DO PEN
M
A
L
KOP

Westergracht 99-zw, 2013 ZN HAARLEM

Voor reparaties en accessoires,
tevens dealer van:

Wij zijn gespecialiseerd in:

BSP, Cortina, Pointer en Sparta
&

E-bikes van Sparta en Qwic
T : 023 - 5312222

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

• 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

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.

Maak snel een afspraak of kom bij ons langs!
Brouwersvaart 100 A/B, 2013 RC Haarlem | T. 023 - 531 62 12
www.autoschadeschouten.nl | info@autoschadeschouten.nl
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Nieuw! De kinderredactie
door: Faye van Hout en Joana Andres Jimenez

Vanaf deze maand komt er een nieuwe Kinderredactie. De redactie bestaat uit negen kinderen. De Kinderredactie is gemaakt, zodat
de krant ook leuk is voor kinderen. De redactie vergadert elk kwartaal in het Badhuis. De bedoeling is dat er twee pagina´s voor
kinderen komen en toevallig lees je die bladzijden nu. Heb je een leuk idee voor ons mail dan nu naar wijkkrant@leidsebuurt.nl.

Maker Space

Oma’s snoep dicht?

Heb je het al gehoord? Er is een nieuw lokaal in de Peppelaer:
de Maker Space. Meester Steven heeft het bedacht, zodat de
kinderen creatieve dingen kunnen doen. Zoals werken met
een green screen, knutselen, iets maken op het schoolbord, je
kan met spijkers werken en timmeren. Alle kinderen mogen
daar heen, van groep 1 tot groep 8. Er zijn drie stappen als je
iets maakt: ontwerpen, bespreken en maken. De kinderen
hebben heel veel zin om te starten.

Oma’s Snoep zou eigenlijk dicht gaan, omdat de eigenaar van
het winkeltje van Oma’s Snoep er een huurhuis van wou maken. Maar dat gaat gelukkig niet door, want de gemeente
Haarlem gaf geld om de huur te betalen. De gemeente Haarlem gaf geld omdat zij het goed vinden dat Oma’s Snoep kinderen een beetje leert om met geld om te gaan.

door: Lola, Joana, Luc & Pippi

door: Fenne Kool en Filippa Prins

Alles kids!
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Puzzellen
Raadsel
Hoe noem je een telefoon die in
de wc is gevallen?
Antwoord: pleemobiel

Wie maakt de
Leidsebuurtkrant?
door: Fenne Kool en Filippa Prins

Patrick van Divendal Repro maakt
de Leidsebuurtkrant sinds 2005. Zijn
drukkerij aan de Brouwersvaart bestaat
al 40 jaar. Wij gingen bij hem langs om
vragen te stellen.
Patrick is dit werk gaan doen doordat zijn vader ook drukker
was. Hij mocht hem altijd helpen en hij vond dit zo leuk dat hij
het ook ging doen. Het leukst vindt hij om de leidsebuurt
krant te drukken en geboortekaartjes. De kleuren die je in de
drukpers doet zijn: blauw, magenta, geel en zwart (CMYK).
Als er een Leidsebuurtkrant is, drukt hij ongeveer 2750 kranten. Hij drukt allerlei dingen zoals: Leidsebuurtkranten, geboortekaartjes, chocoladedoosjes, folders en posters. Het
opvallendste wat hij heeft gedrukt is een geboortekaartje uit
Hongkong en uit Nieuw-Zeeland. Patrick vindt zijn werk heel
leuk. Het meeste drukt hij geboortekaartjes. Patrick werkt ongeveer 9 uur per dag.

TOP
5

Goede plekken om
te skaten
door: Sira Sangare & Annabelle Lee Jia Min

Voor de Leidsebuurtkrant hebben wij onderzoek gedaan
naar de beste plekken om te skaten en te rolschaatsen.
Dit is onze top 5:
1. het Leidseplein
2. bij de zilveren bol
3. fietspad Westergracht
4. speeltuin Brouwersplein
5. Badhuis (als het mag)
Wist je dat er binnenkort een rollerdisco is in het Badhuis? Kijk snel in de agenda achterin deze krant!
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Ondernemen

door: Richard Bouwmeester
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Komt wel goed,
gast...
In BarGast. Waar ik mijn gedachten laat bezinken. Daar kan ik zitten.
Daar is koffie. Inspiratie voor mijn denken (naar Henrik Ibsen).

De eigenaren Evan en Jody kennen elkaar al
lang als achterneven met noordelijke roots
(provincie
Groningen/Scandinavië).
Jody
groeide op in de omgeving van Gothenburg.
Hij groeide op met Astrid Lindgren i.p.v. Annie
MG Schmidt. Evan groeide op in Amsterdam
en Zandvoort.
Evan is een echte Noord-Hollander. Hij deed de mavo in Aerdenhout en initieerde eetcafé Wolkers aan de Gedempte
Oude gracht in Haarlem. Eerst overwoog hij het eetcafé
‘Bomans’ te noemen maar er bleek al een restaurant in
Heemstede te zijn dat zo heet. Hij is vijftien jaar cameraman
geweest en Bar Gast is zijn derde horecazaak in Haarlem: Bar
Wolkers, Figee Café (Waarderpolder) en nu Bar Gast. Ook
het dakterras van Dakkas is als idee ontstaan in Wolkers en is
geen luchtkasteel gebleken… Kenmerkend voor de Haarlemse horeca is elkaar plek gunnen en aanvullend zijn, aldus
Evan.
Gast koffiebar bestaat aankomende zomer inmiddels twee
jaar maar kreeg door de corona nauwelijks kans om normaal
te draaien. Het volledig opnieuw gebouwde woongebouw,
op de hoek Gasthuislaan-Brouwersstraat, heeft twee bewoonde etages, de begane grond behield een bedrijfsbestemming.
Jody is ex-topsporter (NL selectie snowboarden; Nederlands
en Europees kampioen). In zijn sportloopbaan liep hij zwaar
letsel op na een sprong van de skischans Holmenkollen op
zijn snowboard, waarbij hij op zijn nek terecht kwam en in
coma raakte met bijkomende complicaties. Revalidatie volgde in Oslo en Delft. Inmiddels werkt en snowboardt hij weer.
Hij heeft nog lang last gehad van dubbelzien.

Jody ontwikkelt thans de We-cup©, een koffiekop die herbruikbaar en recyclebaar is, gemaakt van kunststof. Bar Gast
wil zich inzetten voor duurzaamheid. We-cup is een initiatief
waaraan alle koffiebars in Nederland worden gevraagd mee
te doen. Voorts: koffieprut wordt gebruikt om oesterzwammen van te maken bij Boeren & Buren in Haarlem. Jody heeft
zijn We-cup project plan kenbaar gemaakt bij de gemeente
Haarlem en de wethouder reageert enthousiast en hoopt op
landelijke bekendheid en navolging van het Haarlemse initiatief.
De neven genieten van de diversiteit in de Leidsebuurt; echte ‘buurters’, ouderen, studenten, starters, expats, Amsterdammers… al horen ze ook wel eens mopperen dat de buurt
bevolkt wordt door yuppies en niet iedereen Nederlands
spreekt.
Makelaars fotograferen Gast voor hun buurtfolders omdat
veel mensen gewend zijn aan een koffiebar in de buurt en
dat als toegevoegde waarde zien.
Mensen voelen zich thuis bij Gast. Er wordt niet opgekeken
van gasten die in peignoir komen ontbijten. Gast is bereid
om bij tijd en wijle een pizza aan huis af te leveren.
Evan en Jody nemen elkaar ook waar om zich op andere bezigheden te kunnen richten. Evan is kunstenaar en kunsthandelaar. Jody is ook DJ en doet graag projecten. Samen met
een ervaren sommelier organiseren ook wijnproeverijen.
Gast is tevens in te zetten voor verjaardagen en feestjes.
Website: www.bargast.nl
Instagram: bar.gast
Facebook: /gasthaarlem
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COLUMN

Cruiseschip
door: Richard Bouwmeester

Sinds ik moeilijker ter been ben, is kamperen
afgenomen tot een keer een glamping in
Schoorl. Jammer, maar er zijn genoeg alternatieven. Zo noemde mijn vrouw onlangs nog
een cruise als alternatieve reisoptie. Ik heb
daar zo mijn bedenkingen bij…
Nu is mijn ervaring met cruises minimaal. Als puber keek ik
wel eens naar de Loveboat met Doc, Gopher en July op het
promenade deck en oneindig veel andere decks, waaraan luxe
hutten lagen te wachten om de Liefde bedreven te zien worden. In Noorwegen is er sinds lange tijd een vrachtboot die
van Bergen vaart langs het westelijk fjorden gebied, naar Kirkenes in het noorden. Rijksweg nummer 1 wordt deze logistieke
operatie genoemd. De reclameslogan was en is dat je een keer

(Spring!)

in je leven de Hurtigrute moet hebben ervaren. Neem een fles
Campari mee en je bent meteen klaar met je bucketlist.
Ik heb een keer meegevaren in de jaren 90 en verbaasde me
dat er ook gevangenen en overledenen werden vervoerd (nice
timing!). Het dineren aan boord was eenvoudig: glazige aardappelen gebakken kool en een glas water. Drank kun je desgewenst zelf meenemen.
Aan de reling ontmoette ik een Duitser, Leo genaamd, die
wakker gehouden werd door een waterig grijnzende middernacht zon. Leo probeerde zonder succes te flirten met het
vrouwelijke personeel, teneinde nog wat romantiek te beleven op deze Noorse cruise. Uit zijn open patrijspoort klonk 's
nachts zijn monogebonk boven de cadans van de machines
uit. Maar morgen is er weer een nacht. Echt heerlijk zo’n cruise
voor een complete ontspanning!
Maar ik denk er nog even over na.

ADVERTORIAL

(Spring!)
SPRING! Een dappere poging tot het vieren van een jubileum.
Een locatietheatervoorstelling op, in & over De Houtvaart.
tgLAVA duikt dit voorjaar in de roemruchte geschiedenis van
De Houtvaart. Het Openluchtzwembad aan de Piet Heinstraat
viert dit jaar zijn 95e verjaardag en dat verdient een groot(s)
feest. Voor deze voorstelling zijn de theatermakers op zoek
naar persoonlijke verhalen, anekdotes & foto’s van de
afgelopen 95 jaar.
Zwemles, Stiekem skinnydippen met Luilak, Het Rock the poolfestival, Eindeloze zomers met vrienden, Nachtzwemmen, De
eerste kus in het badhokje, Het hoogste bommetje ....
We horen graag!
Je kunt je verhalen delen via
stichtinglava@gmail.com ,
theatergroeplava op facebook of gewoon
onder genot van een kop koffie of thee in
Het Badhuis Leidsebuurt.
SPRING! Een dappere poging tot het vieren van een jubileum.
Een locatietheatervoorstelling op, in & over De Houtvaart.
tgLAVA duikt dit voorjaar in de roemruchte geschiedenis van
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"Er zijn ZOVEEL makelaars,
hoe weet ik nu welke echt GOED is?’’

ADVERTORIAL

Eerste hulp bij groene paradijsjes!
Sinds kort heeft onze Leidsebuurt er een heuse
tuinontwerper bij. Marjan Zaagman woont al ruim
30 jaar in onze wijk, maar mag zich sinds juni 2018
gediplomeerd tuinontwerper noemen. Marjan
heeft zich gespecialiseerd in kleine (stads)tuinen,
balkons en terrassen. Dat komt goed uit in een
buurt als de onze, waar we graag meer groen
willen maar waar de ruimte soms beperkt is.

Wil jij jouw buitenplek omtoveren tot een groen paradijs, maar
weet je niet goed hoe je het moet aanpakken? Dan kan Marjan jou zeker helpen! Ze kan een volledig (of gedeeltelijk) ontwerp maken voor jouw tuin of balkon. Vaak zal dit samengaan
met een beplantingsplan. Wil je alleen een adviesgesprek dan
is dat ook mogelijk.

Marjan neemt de tijd om goed te luisteren naar je wensen, en
om samen met jou toe te werken naar een plan dat precies
bij jou past. Een proces dat wel even tijd vraagt, omdat goed
nagedacht moet worden over bijvoorbeeld materialen, de tijd
die je wilt gaan besteden aan onderhoud, het budget, en uiteraard een beplanting die jij mooi vindt, maar die ook op termijn goed kan gedijen binnen de gegeven omstandigheden.
Vervolgens moet het plan nog uitgevoerd worden. Misschien
heb je al een hovenier op het oog of wil je het (deels) zelf
doen. Zo niet dan kan Marjan een hovenier regelen. Neem
gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!
Een eerste gesprek is altijd gratis (tenzij je uitsluitend een
eenmalig adviesgesprek wilt). Bel 06-38578416, mail naar
info@marjanzaagman.nl, of kijk voor meer informatie op
www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl

18 |

Mijn Leidsebuurt

Leidsebuurt in
de hongerwinter
door: Luna den Hertog
Mevrouw Corrie woont al 89 jaar in de Leidsebuurt,ik bezoek
haar in de Voorzorgstraat. Ik ben Luna, ik ben 14 jaar oud en
woon ruim tien jaar in de Leidsebuurt. Ik was heel erg benieuwd wat mevrouw Corrie te vertellen heeft over het verleden van onze buurt. Ze vertelde onder andere over de hongerwinter van 1944, toen ze ongeveer even oud was als ik nu
ben. Dat was in de Tweede Wereldoorlog en kort voor de bevrijding in 1945. Ze woonde toen nog niet waar ze nu woont,
maar op de hoek aan de overkant, in de melkzaak van haar
vader, genaamd Heeremans. Haar vader was melkboer, die
niet alleen melk, boter en kaas in de winkel verkocht, maar
ook langs bracht. Hij reed daarvoor met de zogenaamde
melkkar langs alle huizen in de wijde omtrek, als een soort
fietskoerier die tegenwoordig je kleinste boodschappen langs
huis brengt. Van deze gebeurtenissen hoor je niet vaak, vooral
niet door iemand die het uit eigen ervaring vertelt.
Toen Corrie 15 jaar oud was, verzorgde ze al het hele gezin
door in het huishouden te werken. Rond die tijd was er dus
ook de hongerwinter. Dat was een tijd dat er heel weinig eten
was en mensen veel honger hadden. Doordat er geen eten
was, moesten ze eten maken van alles wat nog eetbaar was,
zelfs van de bloembollen die ze nog hadden. Het gebeurde in
die winter zelfs dat er door de geallieerden ook broden uit

vliegtuigen naar beneden werden gegooid om de mensen te
helpen overleven. Die broden waren een geschenk uit de hemel en smaakten alsof het cake was. Bij de bevrijding was het
een jaar lang groot feest op elke hoek van de straat in de
Leidsebuurt. Dit vieren bracht mensen uit de buurt weer dichter bij elkaar. Corrie omschrijft onze buurt in die tijd dan ook
als een echte “volksbuurt”.

De Klaagbuur
Vanmorgen was het weer zo ver:
ik kom buiten en de straat ligt vol
met rotzooi. Hoezo flikkeren mensen van alles naast de vuilcontainers? Ik snap het niet, krijgen nieuwe
mensen in de buurt soms geen afvalpas?
Of moeten ze daar heel lang op wachten?
Zijn ze te lui om even het grofvuil te bellen?
Of misschien ging de bak niet open en was
er in die net verbouwde woning, (met lelijke
industriële kozijnen die niet thuishoren in
een arbeiderswoning) geen plaats meer
voor die ene vuilniszak. Hetzelfde zie ik bij

de papierbak. Mensen zijn te lui om hun papier klein te maken, waardoor de bak binnen een dag vol zit en ook daar,
iedereen het er voor het gemak maar naast zet. En als je er
wat van zegt, krijg je nog een grote mond ook!
Ze bedenken niet dat als jij een doos of een zak naast een
container zet, dat de volgende het dan ook doet. Vervolgens
komen de meeuwen en de katten en ligt de straat vol met
blikjes, zakjes, tampons, luiers en etensresten. Mensen hebben gewoon geen manieren meer, dat was vroeger wel anders. Nog even en de ratten lopen weer ouderwets door de
straten.
Anoniem

Expat

by: Joshua Baumgarten
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A land is only as
rich as the color
and contrast of
its people.

Joshua Baumgarten (50), The Irrational Library,
Stadsdichter Haarlemtown, Coördinator Ontmoeting
Stem in de Stad. Originally from New York State,
born again in Haarlemtown twenty two years ago.

What a fine neighborhood we have here. Nestled in just outside the city center and so close to nature. A fine place to
live, to raise a family, to be part of a community. The Leidsebuurt is a neighborhood rich with history. In the fifteen years
that I have lived in the Leidsebuurt I have seen the character
of the “buurt” change. I believe that it is neither for the better nor for the worse. Like most things in life, change occurs.
The older residents of the “buurt” who grew up and resided
here, raised their own families, have for a large part moved
on. In some cases they may have passed away in the houses
that they were born in.
Then of course new people have moved in. These newer
neighbors come from all over the world. One can hear so
many different languages and dialects when walking the
streets or in our little “buurt” supermarket. I can imagine that
this may be strange for those born and raised in the Leidsebuurt. Yet at the same time this is how the entire country is
developing. I believe that a land is only as rich as the color
and contrast of its people. And the Leidsebuurt is by this
statement a “relatively” well off community. The difference in
the price today of what our tiny little houses cost just a decade ago, is crazy. The high cost of living and the skyrocketing
costs of housing is not only a local problem but a national
one. Unfortunately this will remain so until the powers that

be decide to help change that to make housing affordable
for everyone. I know that I am fortunate enough to have a
home and to live in this neighborhood. There is always a fragile sense of security to this situation. I recognize this often
enough and do not take this for granted. I can only wish this
good fortune for the rest of my neighbors. That is why I like
to think of the Leidsebuurt as a community more so than just
a neighborhood. A community exists within the context of a
neighborhood. A feeling of respect and responsibility to
ones own neighbors.
This past summer, a large number of our neighbors stood up
as a community by flying the Rainbow Flag in front of their
homes to show support for an inclusive neighborhood rather
than an exclusive one. By showing support for a smaller community of people, the statement was made that as a community we must have respect for all of our neighbors. This had
less to do with “pride” but more to do with being proud of a
community of neighbors that steps up for one another. As a
neighborhood, let us all here in the Leidsebuurt attempt to
extend ourselves to one another where and when needed.
Be welcoming and warm to one another. Even to all those
damn Amsterdamers, that we Haarlemmers love to bitch and
moan so much about.
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“In het begin gaven we nog zwemles
volgens de zgn. “Bongerdman”-methode.
Daarbij gebruikten we een grote onhandige
blikken bus, die met riempjes om het lijf
gebonden werd, en van de “haak”. Dat was
zo’n ellendig ding, die hebben we snel
afgeschaft!
Henny Louwrenburg-Vergunst
(geb. 1929) zwemlerares

Tijdreizen

door: Liesbeth Rood

| 21

Zwembad de
Houtvaart 95 jaar
Het had maar weinig gescheeld of de vrolijke geluiden die vanuit het openluchtzwembad De Houtvaart op zonnige dagen in de Leidsebuurt te horen zijn,
waren verdwenen. Het prachtige openluchtzwembad, werd van 1986 tot 2002
meermaals van de sloop gered dankzij acties van actieve zwemmers uit de
buurt. Uit deze groep ontstond in 1991 de vereniging Vrienden van de Houtvaart en die zorgde er in 1991 voor dat de Houtvaart op de Rijksmonumentenlijst kwam. Hierdoor werd sloop onmogelijk en kan het zwembad dit jaar, op 27
juli om precies te zijn, haar 95e verjaardag vieren.
Er kan al veel langer gezwommen worden op de plek waar het
zwembad staat. Al op 5 mei 1882 kreeg gymnastiek-, schermen dansleraar meneer Sprenger van de Gemeente Haarlem
een vergunning voor een zwemschool. In 1884 werd de nieuwe houten “Zwem- en Badinrichting aan de Houtvaart” in gebruik genomen.
In 1927 werd het zwembad opnieuw geopend na een renovatie en leek het al behoorlijk op het zwembad zoals we dat nu
kennen: in kubistische stijl met gebruik van, voor die tijd, nieuwe materialen zoals beton en staal. Het zwembad werd gevuld met water door een waterbassin boven de ingang. Dit
water werd over de platte daken van de verkleedruimten geleid om op te warmen. Het zwembad was compleet symmetrisch gebouwd, met een vrouwendeel en een mannendeel.
Die moesten nog strikt gescheiden worden in die tijd. Het bad
bestond uit drie bassins: een vijftig-meter bad dat door een
houten hekwerk over de breedte in tweeën was gedeeld en
twee kleinere bassins voor meisjes en jongens. Op het middenterrein waren kleedhokjes, lesruimtes en dienstruimtes.

De ‘nieuwe’ Houtvaart was in het begin gratis voor het publiek. Een handdoek kon je huren voor 3 cent, een zwembroek
voor 5 cent en een badpak voor een dubbeltje. De krant sprak
in 1927 bij de opening van een “modern zwembad voorzien
van eigentijdse mogelijkheden”. Eén van die eigentijdse mogelijkheden was het wegnemen van dat houten hekwerk,
waardoor het vijftigmeterbad over de volle lengte kon worden
gebruikt. Dit was de reden dat veel Olympische zwemmers
van de Amsterdamse zomerspelen in 1928 in onze Houtvaart
kwamen trainen. Naast de Duitse, ook de Amerikaanse zwemploeg met de wereldberoemde Johnny Weissmuller, die later
nog bekender zou als Tarzan-acteur.
De Houtvaart is het enige bewaard gebleven zwembad in
Haarlem uit die tijd (er waren er veel meer, maar die zijn wél
gesloopt of omgebouwd tot appartementen), alleen dat is al
een feestje waard! Op 1 mei gaat het springlevende monument weer open voor dagelijks zwemplezier. Hopelijk nog
eens 95 jaar, maar sowieso tot het 100-jarig jubileum.
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Badhuiscafé
Het Badhuiscafé is, naast alle borrels, voorstellingen en feestjes, iedere werkdag van 8:30 - 12:00 geopend.

Goed idee? Doe mee!
Het programma van het Badhuis wordt samengesteld door allemaal verschillende buurtbewoners. Heb jij een leuk idee voor
de wijk? Sluit je aan en kom het organiseren in het Badhuis. Zo
maken we de buurt samen steeds leuker.

Uit de steigers!
Het Badhuis heeft het afgelopen half jaar verstopt gestaan
achter steigers. Inmiddels staat het monument weer te stralen
als het pareltje van het Leidseplein. Het pand is aan de buitenkant volledig gerenoveerd. De voegen zijn vernieuwd, ontbrekende stenen vervangen en alles staat weer strak in de verf.
Ook binnen bruist het weer, kom maar eens kijken.

Workshopruimte

Het Badhuis is een prachtige workshop ruimte rijker. Deze ruimte
kan je huren voor vergaderingen, cursussen en workshops. Er is
ruimte voor 6 á 8 mensen. Voor meer informatie mail: verhuur@
badhuisleidsebuurt.nl

Wist je dat…

bijna alle activiteiten in het Badhuis gratis zijn voor mensen
met een HaarlemPas?

Uitgelicht: stoelyoga
Wil je bewegen, uitrekken en ontspannen? Doe mee met
stoelyoga in het Badhuis. Dit is de meest laagdrempelige
vorm van yoga. Je hoeft niet op een mat op de grond te
gaan zitten. Rustig bewegen en milde yogahoudingen uitvoeren allemaal op een stoel. Je kunt zelfs je gewone kleding en je schoenen aanhouden! Lekker makkelijk en heerlijk
ontspannen voor iedereen! Om de maandag, op de oneven
weken, van 10.00 tot 10.45 uur.

Uitgelicht: Boogie
Woogie dansen
De voeten van de vloer bij Boom ‘n Base! Nu ook Boogie
Woogie danslessen in het Badhuis. Van de basis tot booming
moves op lekkere 50’s Rock n Roll muziek. Dansen, gezelligheid, mensen ontmoeten, een drankje drinken, plezier en
natuurlijk muziek. Kortom, alle ingrediënten voor een leuke
avond uit. Check de website voor alle details en aanmelden.

AGENDA

hetBadhuis

voor en door buurtbewoners
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Op alle doordeweekse ochtenden geopend tussen 08.30 en 12.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties)!

Maart

6 BUURTBORREL

25 FILM: CINÉMA DE BAIN

7 SPIRIT DANCE

27 MUZIEK: BADKAMERGALM

8 LITERAIR: WORD & MORE

30 REPAIRCAFÉ

11 BUURTONTBIJT

31 MUZIEKTHEATER DE GROENE MAN

13 HAARLEM COMEDY FACTORY

april

15 QUEER CAFÉ
20 SENIOREN DANSFESTIJN

1 BUURTBORREL

21 WELLNESS EVENT

1 EXPOSITIE: HANNEKE AALBERS-REINDERS

22 HART MUZIEKSCHOOL UNPLUGGED

1 THEATER: IN BAD MET SHAKESPEARE

27 FILM: CINÉMA DE BAIN

2 SPIRIT DANCE

29 BADKAMERGALM

7 SILENT DISCO
8 SENIOREN DANSFESTIJN

juni

9 ETEN & CULTUUR: A TASTE OF ITALY

1 EDUCATIEF: KINDERBADJE

10 LITERAIR: WORDS & MORE

3 BUURTBORREL

13 BUURTONTBIJT

4 GROTE-MENSEN-DISCO

15 ALBUMPRESENTATIE JUDITH WESSELIUS

5 EXPOSITIE: BELLEN EN SABINA VAN GILS

17 QUEER CAFÉ

9 BUURTONTBIJT

22 FILM: CINÉMA DE BAIN

10 ROLLERDISCO

24 MUZIEK: BADKAMERGALM

11 SPIRIT DANCE

30 EXPOSITIE: MADE IN VALENCIA

12 LITERAIR: WORDS & MORE

mei

18 HAARLEM COMEDY FACTORY
19 QUEER CAFÉ

1 HOLLANDSE MIDDAG

24 FILM: CINÉMA DE BAIN

4 THEATER NA DE DAM

26 MUZIEK: BADKAMERGALM

Meer informatie op www.badhuisleidsebuurt.nl | Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem | info@badhuisleidsebuurt.nl
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Muis en Maté
1
Verhuisd

M

uis de muis rent een
rondje over de verhuisdozen, langs de gereedschapskist en de bank die midden
in de huiskamer staat en
roept naar Maté: ‘Het is geweldig! Alleen… ik zie geen
vriendje.’
Muis is een bijzonder beestje, want hij kan praten en
lezen. Dat heeft hij van Maté
geleerd. Muis klimt op de
bank waar Maté languit op
ligt. Maté aait Muis over zijn
kopje. ‘Je hebt mij toch om
mee te spelen.’
‘Jij moet iedere dag werken,’ zegt Muis een beetje sip.
‘Niet vandaag. Morgen sta ik weer voor de klas.’
Muis trippelt met zijn kleine pootjes over het lichaam van
Maté tot hij bij zijn hoofd komt en kietelt met zijn staart onder de kin van zijn grote vriend.
‘Hou op,’ lacht Maté. ‘Zo kan ik niet lezen.’
‘Oké-é. Ik zal muisstil zijn.’ Muis laat zich op zijn rug vallen en
doet zijn ogen dicht.
Nog geen drie tellen later zegt hij: ‘Maté, ik heb honger.’
‘Maar je hebt net nog een stukje van mijn koekje gegeten.’
‘Dat weet mijn maag niet meer, die vergeet dat steeds.’ Muis
wrijft met zijn pootje over zijn buik.
‘Dan moeten we die maag iets te eten geven.’ Maté hijst
zichzelf van de bank af en loopt naar de koelkast met Muis
op zijn rechterschouder gezeten.
‘Deze keuken is groter dan toen we nog op kamers woonden,’ zegt Muis.
‘Veel groter,’ zegt Maté. Hij geeft Muis een stukje kaas. ‘Nu
kan ik een feest geven. Lekker koken en muziek luisteren.’ Hij
zet de radio aan.
‘Een feest? Ga je een feest geven voor de buren?’
Maté lacht. ‘Goed idee.’

‘Hoera! Feestjes zijn leuk.’ Muis doet spontaan een dansje
boven op het hoofd van Maté.
‘Ik ga meteen uitnodigingen schrijven.’ Maté rent naar
boven, Muis houdt zich stevig vast aan de haardos van zijn
vriend. Maté duikt één van de slaapkamers in en vist zijn
tekenspullen uit een kartonnen verhuisdoos. De kleurpotloden, de stiften, het tekenblok, de gummetjes en de puntenslijpers. Zijn verfdozen en penselen van echt paardenhaar legt
hij keurig op zijn tekentafel neer. Dan begint hij te tekenen
en te kleuren. Het puntje van zijn tong steekt uit zijn mond
van inspanning.
Het huis kraakt een beetje door de storm die buiten waait.
Kleine takjes vliegen tegen de ramen. Maar binnen is het
warm en gezellig en wordt er hard gewerkt.
Onder de tekeningen schrijft Maté:
Heb je iets nodig? Een oud kauwgompje? Ik bewaar ze altijd.
Een katoenen zakdoek? Alleen met groene vlekken helaas.
Sokken met gaten? Grote voorraad aanwezig. Of iets anders?
Hulp met een probleem? Ik help je graag. En iedereen is
zaterdagmiddag welkom op ons huis opwarming feest op
nummer 7!
‘Heeft het huis het koud?’ vraagt Muis.
‘Nee, zo noemen ze het eerste feest dat je in een nieuwe
woning geeft.’
Maté pakt de tekeningen en stopt ze in grote, witte enveloppen. ‘Als we een beetje opschieten, kan ik ze vandaag nog
rondbrengen.’
Muis helpt mee met enveloppen dicht likken totdat hij dorst
krijgt. Maté giet wat water op een bordje. Muis drinkt alles
gretig op en laat een boertje.
Dan trekt Maté zijn jas aan en stopt Muis en de uitnodigingen in een van zijn zakken.
Buiten buigen de takken van de bomen driftig heen en weer.
Toch steekt Muis zijn kopje bovenuit de jaszak. In zestien
brievenbussen gooit Maté een uitnodiging, dat zijn alle huizen van het blok.
Thuisgekomen gaan ze voor de brandende potkachel zitten
met een hete kop pannenkoekensoep. ‘Die klus is geklaard.

Voorleesverhaal

Alle buren hebben een uitnodiging gekregen,’ zegt Maté.
‘Nu is het tijd om naar bed te gaan.’ Maté pakt Muis voorzichtig op en zet hem op zijn schouder. Hij loopt naar de
badkamer.
‘Denk je dat de buren op ons feest komen?’ vraagt Muis.
‘Natuu-ek,’ zegt Maté die zijn tanden poetst. ‘Wie wil uh nou
nie op een feeh kome?’ Hij spuugt in de wasbak en spoelt
zijn mond met water na. ‘Vooral als er gratis eten is. Wat
zullen we maken? Wel iets deftigs.’
‘Pompoensoep! Chocolade pizza! En als toetje pinda ijs,’
piept Muis enthousiast.
‘Lekker!’ Maté springt in het roodgeverfde houten ledikant
en trekt het dekbed over zich heen.
‘Wil je een verhaaltje?’ vraagt Muis. Hij kruip in het holletje
van de oksel van Maté, het ruikt daar zo lekker naar Franse
kaas.
‘Gezellig.’
Muis begint te vertellen. ‘Er was eens een schoolmeester die
naar de Leidsebuurt verhuisde met zijn vriendje Muis. Samen
gingen ze spannende avonturen beleven. Want in de Leidsebuurt was altijd iets te doen. Op een dag nodigden ze alle
buren uit voor een feest. Zo kon iedereen elkaar beter leren
kennen. Het feest werd een groot succes. Alle buren kwa-

door: Adele Scholten tekening: Martijn KösterHenke
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men. Ze aten…’ Muis stopt. ‘Gaan we echt pinda ijs eten?’
Maté geeft geen antwoord, hij slaapt al.
Muis kan niet slapen, hij denkt aan het feest. Opeens hoort
hij de brievenbus klepperen. Voorzichtig kruipt hij het bed uit
en racet vervolgens de trappen af naar de voordeur.
Op de deurmat ziet hij een roze envelop liggen. Met grote
letters staat erop geschreven: ‘DRINGEND!’
Muis scheurt met zijn tandjes de brief open en leest verder.
‘Beste Maté. Bedankt voor de uitnodiging en de mooie tekening. Ik maak graag gebruik van je aanbod om te helpen,
want ik weet niet wat ik moet doen. In mijn huis zit een muis.
Misschien kun je morgen langskomen voor een hapje eten en
kun je me advies geven. Alvast bedankt. Hartelijke groeten
van de buurvrouw van de andere bovenhoek.’
In vijf sprongen is Muis bij het bed van Maté om het goede
nieuws te vertellen. ‘Buurvrouw heeft je hulp nodig! Ze weet
niet wat ze moet doen. Misschien kun je haar een puzzel of
een boek lenen. En ze is heel aardig. Ze geeft ons eten. En
weet je wat het mooiste is? Ze heeft ook een muis,’ roept hij
in het oor van Maté.
Maar wat Muis ook roept of piept, hij krijgt zijn luid snurkende vriend niet wakker.

HANDIGE NUMMERS
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Funderingsherst(ellende)
door: Liesbeth Rood

We wisten het natuurlijk eigenlijk allang: De scheuren in de voorgevel,
de voordeur die elk jaar een klein beetje bijgeschuurd moet worden,
de ballen en knikkers die we altijd aan dezelfde kant van de woonkamer terugvinden én de uitslag van het funderingsonderzoek in 2011
“Het ken net, mevrouwtje”. Binnen vijftien tot twintig jaar moet de
hele buurt op de schop, werd ons bij de koop van het droomhuis in
2004 verteld. En opnieuw in 2011 bij het onderzoek voor de opbouw.
Inmiddels zijn we ruim 15 jaar verder en is de fundering er natuurlijk niet
beter op geworden. Daarom hebben we onze kop uit het zand getrokken en moeten we er echt aan geloven: de Funderingsherst[ellende].
Samen met de buren hebben we de afgelopen maanden zeven verschillende bedrijven over de vloer gehad. We beantwoordden vragen,
deelden bouwtekeningen, dronken liters koffie, wachten in spanning
op offertes en vielen vervolgens steil achterover van prijzen die varieerden tussen de 60 en de 80 duizend euro. Per huis. Exclusief tijdelijke
verhuizing, vloerverwarming of een mooie vloer. Iets wat je wél terugziet als de boel weer dicht is.
Take the money and RUN was het advies van veel vrienden met betere
funderingen. Maar ja, we wonen in de Leidsebuurt, de leukste wijk van
de stad, met de leukste buren, in het klushuis dat we eigenhandig tot
ons droomhuis hebben gemaakt... we willen niet weg.
Exit grote aannemers en welkom lokale bedrijven. We gaan het herstel
samen met de buren en Haarlemse vaklui doen en houden meer taken
bij onszelf. Dit scheelt nogal wat geld. De constructeur is al geweest,
de vergunning is binnen en we zijn de bovenverdieping aan het inrichten als tijdelijke woonetage.
Als het goed is, gaat het binnen nu en een aantal weken beginnen.
Hier zal ik jullie op de hoogte houden van het wel en wee uit de bouwput. Wie weet kan iemand er z’n voordeel mee doen in de komende
15 tot 20 jaar.
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