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Beste buurtbewoners,

Nu de planten volop in bloei staan, zie je goed hoeveel 
buurtbewoners werk hebben gemaakt van een gevel-
tuin, boomspiegel of plantenbak. De buurt wordt 
steeds groener! Bedankt iedereen die zich de afgelo-
pen jaren heeft ingespannen. Hoe minder tegels, hoe 
minder hitte en hoe sneller overtollig water opgeno-
men wordt.

In dit Zomernummer van de Leidsebuurtkrant vind je 
weer een bijdrage van de kinderredactie, grieven van 
de Klaagbuur, een vervolg op Muis en Maté en 
‘Funderingsherst-ellende’. Aandacht voor de opvang 
van Oekraïners, een Hongaarse bakker en een bekende 
onderneemster in de buurt: Friet Marie. Jan Willem 
Hollink neemt afscheid van de wijkraad en er is weer 
een bewonersvergadering op 20 juni (om 19.30 uur). 
Zien we elkaar dan in het Badhuis?

hartelijke groet,
De redactie
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Openbare bewonersvergadering 
op maandag 20 juni.
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BAR GAST
‘SCHENKT DE LEKKERSTE KOFFIE VAN HAARLEM... ;)’

BLIJF OP DE HOOGTE

WIJ ZIJN TE VINDEN AAN DE

GASTHUISLAAN 131 - HAARLEM

MA T/M VRIJ
08:00 TOT 16:00 UUR

ZATERDAG
09:00 TOT 16:00 UUR

GAST   OPEN

#PROEVERIJEN
#EXPOSITIES

WWW.BARGAST.NL

@BAR.GAST
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KOFFIE 
ONTBIJT LUNCH

ZOET

TEL: 023 - 202 95 75 

TO GO
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• 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

Periodiek lopen leden van de wijkraad samen met ambtena-
ren van de gemeente een rondje door de wijk. We kijken dan 
samen in hoeverre bepaalde problemen door de gemeente 
opgepakt kunnen worden. 

In mei van dit jaar hielden we weer een schouw. Aandacht 
ging onder meer uit naar de fiets-wandel oversteekplaatsen 
op de Westergracht en de kruising Jan van Nieuwenhui-
zenstraat-Leidseplein. 

Had je nog wel punten voor de schouw? Stuur een mailtje 
naar de wijkraad@leidsebuurt.nl dan zullen we die alsnog in-
brengen bij de gemeente.

Wil je ook 
genieten 
van verse 
biologische 
groente?

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

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

BIOLOGISCHE ZELFOOGSTTUIN

of kom een mooie bos biologisc
he

    bloemen plukkenof kom een mooie bos biologisc
hein juli of augustu

s

Nieuwsflitsen
ZOMER
2022

Zoals we al op leidsebuurt.nl en Facebook aankondigden: op 
20 juni houden we een bewonersvergadering voor de Leidse-
buurt in het Badhuis (vanaf 19.30 uur). 

We heffen het glas op een voorspoedige toekomst van onze 
mooie buurt. En de wijkraad zal op een kort overzicht geven 
waar ze zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet, zoals ver-
keersveiligheid en vergroening van de openbare ruimte. 

Maar er zijn nog meer uitdagingen die aandacht vragen. Op 
het gebied van energietransitie, wateroverlast, handhaving en 

Openbare bewonersvergadering 20 juni
sociale cohesie kan het veel beter. Daarom zijn op zoek naar 
mensen die ons willen helpen de wijk nog mooier en veiliger 
te maken. 

Heb jij ideeën, plannen of wensen? 
Laat van je horen op woensdag 20 juni 2022. 

Wil je weten hoe we er voor staan, of kom je alleen voor de 
gezelligheid? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Schouw 
door de 
wijk

UPDATE 
Fiets(suggestie)stroken 
Leidsevaart 
Van de werkgroep Verkeer: Jens Boersma en Inge de Ruijter

In vorige nummers van de Leidsebuurtkrant werd al kort toe-
gelicht dat de Leidsevaart eindelijk fietssuggestiestroken 
krijgt, maar dat de uitvoering hiervan nog in afwachting was 
van de weersomstandigheden en een verkeersbesluit. De 

weersomstandigheden zijn inmiddels gunstig en het verkeers-
besluit is gepubliceerd, maar tijdens de inspraakprocedure is 
er een bezwaar aangetekend door de Fietsersbond. Naar aan-
leiding hiervan is er een bezwaarzitting geweest en doordat er 
nog diverse openstaande vragen waren, is de behandelter-
mijn verlengd. De vragen zijn inmiddels beantwoord en het is 
nu wachten op uitsluitsel van de bezwaarcommissie. Zodra er 
meer bekend is over de exacte uitvoeringsdatum, zullen we 
de bewoners op de hoogte stellen via de gebruikelijke kana-
len zoals www.leidsebuurt.nl en Leidsebuurtkrant.



Op een stralende zonnige zondag eind maart pre-
senteerde het bestuur van Speeltuin Brouwersplein 
(voorheen Klarenhof) de eerste plannen voor een 
nieuwe speeltuin. Onder genot van lekkers, fris 
en limonade kon iedereen een blik werpen op de 
schetsen en ideeën. Initiatiefnemer en pleinbewo-
ner Mischa van Driem-Blom gaf samen met het be-
stuur van de speeltuin en architect Renet Korthals 
Altes uitleg en beantwoordde vragen.

Mischa: ‘De speeltuin, het Brouwersplein en de Leidsebuurt 
staan voor een aantal uitdagingen: de speeltoestellen zijn ‘op’, 
de hekken en de panna-kooitjes maken het plein onoverzichte-
lijk. En de Leidsebuurt is een van de meest versteende buurten 
van Haarlem waardoor de wijk op zomerdagen te veel op-
warmt. Bij grote regenbuien kan het water niet weg. Deze laat-
ste punten zijn een grote zorg van de gemeente. Met de nieu-
we inrichting van het plein denken we een aantal oplossingen 
te hebben gevonden die mooi en leuk zijn voor jong en oud. 
Er is goed gekeken naar sport, spel en verschillende mogelijk-
heden voor grote en kleine kinderen, jongeren en ouderen. 
Het moet een plein worden om elkaar te ontmoeten, met veel 
groen. Echt een open plein met licht en zicht.’

Renet: ‘Het idee is om een plein dat regenwater op kan vangen, 
meer biodiversiteit en verkoeling biedt, te combineren met 
spelen, sporten en fijne ontmoetingsplekken. De prachtige bo-
men vormen de dragers van het plein. Er zijn verschillende ma-
nieren van spelen voor kinderen die we in dit idee hebben ver-
werkt. Zoals het spelen op de speeltoestellen en activiteiten als 

steppen, rolschaatsen en fietsen. Regelspellen als voetballen, 
handballen, maar ook verstoppertje en tikkertje. Constructie- 
en creatiefspel als zandspelen, bouwen en ontdekken maar ook 
doen alsof je in een hut woont. En sociaal spel: even samen 
ergens zitten, chillen, kletsen. Hoe meer variatie er in een speel-
tuin is, hoe langer kinderen zich daar kunnen vermaken.’’

De reacties van de ouders en kinderen waren overwegend posi-
tief. Loes en Bart komen met hun kinderen regelmatig in de 
speeltuin. ‘Tof dat veel van de ideeën van onze kinderen in het 
plan terugkomen. Er is plek om te spelen, maar vooral om te 
ontdekken en zelf spellen te bedenken.’ Er zijn ook kritische no-
ten. Dennis, buurtbewoner en vader van twee dochters, ziet 
graag meer schommels en wipkippen. Zijn dochter moet nu vaak 
wachten tot ze aan de beurt is. Ook vraagt een aantal buurtbe-
woners zich af of een open plein een uitnodiging is voor jonge-
ren om daar keihard met hun scooters overheen te rijden.

Mischa: ‘Deze reacties zijn heel belangrijk. Nu het plan er ligt, 
roepen we buurtbewoners en speeltuingebruikers op om ac-
tief mee te denken en mee te doen. De plannen voor het plein 
hangen in de hal van het speeltuingebouw en iedereen mag er 
reacties op geven via het formulier dat daar ligt. Je reactie kun 
je posten in de brievenbus in het gebouw of via het contactfor-
mulier op www.speeltuinbrouwersplein.nl

Wil je mee doen aan een mooier en fijner Brouwersplein? 
Sluit je aan als vrijwilliger bij de speeltuin. We zoeken mensen 
om activiteiten te organiseren of het vinden van financiën. Het 
is een plein van ons allemaal, dus hoe meer mensen zich aan-
sluiten hoe beter.’

Herinrichting speeltuin
voorlopig ontwerp
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Nieuwsflitsen

Hoe staat het met het 
Verkeers(circulatie)plan?

ZOMER
2022

Van de werkgroep Verkeer: Jens Boersma en Inge de Ruijter 

Op 13 oktober vorig jaar is tijdens de bewonersavond het ver-
keers(circulatie)plan voor de Leidsebuurt toegelicht. Hierbij is 
toen ingegaan op het doel van het circulatieplan en we behan-
delden de wijzigingen die tot dan toe waren gedaan op basis 
van reacties van bewoners. Tijdens de bewonersavond heeft 
BVA Verkeersadviezen (het bureau dat het plan heeft opge-
steld) een toelichting gegeven. Dit leverde op de avond zelf en 
later ook per mail de nodige reacties op. De Wijkraad heeft al 
deze feedback verzameld en gedeeld met BVA. Aan de hand 
hiervan heeft BVA het definitieve adviesplan opgesteld en dit 
is in januari aan de Gemeente aangeboden.

De veiligheidsdiensten van de gemeente hebben vervolgens 
een kritische blik op het plan geworpen en na goedkeuring 
heeft de Gemeente het advies uitgewerkt tot een verkeersbe-
sluit. Dit verkeersbesluit is op 13 mei 2022 gepubliceerd en 
daarmee is ook de formele inspraakprocedure in werking ge-
treden. Tijdens deze formele inspraakprocedure kunnen bewo-
ners bezwaren indienen en zal de Gemeente bekijken of de 
ingebrachte bezwaren gegrond zijn dan wel verholpen kunnen 
worden. Bij een positieve afronding van de bezwaarprocedure 
zal het verkeersbesluit worden vastgesteld en zal de Gemeen-
te overgaan tot uitvoering.

Vanuit de wijkraad zullen we de voortgang in de gaten hou-
den en berichten als er meer bekend is. Dit zal via de gebrui-
kelijke kanalen zoals www.leidsebuurt.nl en de Leidsebuurt-
krant gebeuren.

Achter het nieuws     
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www.marjanzaagman-tuinontwerp.nl
06-38578416

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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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

Al het gezonde 
komt uit zee!

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! 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

Mijn Leidsebuurt

Nieuw in de buurt!
Supertrots was ik toen ik als nieuwkomer in de Leidsebuurt 
werd gevraagd een korte column te schrijven voor in de Leid-
sebuurtkrant. Laat ik me eerst even voorstellen; ik ben Sanne, 
34 jaar en ben Accountmanager Retail van beroep. Ik woon 
samen met mijn 36-jarige liefde Thomas, die na 16 jaar lood-
gieter te zijn geweest onlangs aan de slag is gegaan als all-
round vakman in de vastgoed. Sinds vorig jaar maart zijn wij 
de trotse eigenaren geworden van een prachtig huis aan de 
Brouwersstraat. En dat na een relatief korte huizenjacht van 
‘slechts’ een half jaar. Wij zijn jeugdliefdes van elkaar, geboren 
en getogen in Amstelveen. 

Op zoek naar een ‘huis-op-de-groei’ zijn we gaan speuren 
naar een leuke, gezellige en vooral sociale buurt. Ik werk zelf 
in Haarlem en ben zodoende als een blok gevallen voor deze 
prachtige historische stad. Al snel kwamen we uit bij de Leid-
sebuurt. Wat ons zo aansprak in de buurt is dat het een men-
gelmoes is van verschillende mensen, achtergronden en be-
roepen. Bewoners hier zijn open, gastvrij en vriendelijk. Hier 
komen wonen voelde als een warm bad. En wat was ik trots op 
mijn nieuwe buurtje nadat overal de regenboog-vlag uithing 
nadat de vlag van het Badhuis was vernield. 

Ondanks dat we hier pas een jaartje wonen, hebben we al 
veel meegemaakt. De corona-ellende. Het welbekende fun-
deringsonderzoek. Het gevreesde funderingsherstel, waar we 
overigens nu middenin zitten. Maar ook dat ‘huis-op-de-groei’ 
bleek geen onnodige luxe te zijn. In augustus verwachten we 
namelijk een tweeling! Maar daarover vertel ik je in mijn vol-
gende column graag meer…

Liefs,
Sanne

Wat is dat toch ontzettend 
irritant! Loop je met je 
boodschappen terug naar 

huis, kan je er niet langs. En 
dan bedoel ik niet door steigers, 

containers of andersoortige verbou-
wingen, maar door auto’s. Mensen zetten 
hun auto lukraak neer. Gewoon op de 
stoep, in plaats van in het vak. Moet je 
eens in de Leidsestraat kijken, daar kan je 
er nauwelijks nog door. De voetganger 
heeft toch ook recht om door de wijk te lo-
pen? Waarom vergeten mensen dat?

Het gaat nog verder. Zijn het niet de auto’s 
dan blokkeren fietsen de doorgang. Bij een 
huishouden met drie kinderen worden ge-
woon alle vijf de fietsen op de stoep gezet. 

Komen er vriendjes en vriendinnetjes spelen, dan verdubbelt 
de stapel en staan er zo zeven fietsen voor de deur. Natuur-
lijk hebben beide thuiswerkende ouders ieder een eigen 
auto, die er ook nog bijkomen. Dan heb ik het nog niet eens 
over bakfietsen en brommers. Je ziet zelf toch ook wel dat 
dit niet past in een wijk die rond 1800 is gebouwd!

Nu snap ik dat 125,- euro voor een fietsenstalling voor som-
mige mensen veel geld is. Al zou je denken dat de nieuwe 
bewoners die meer dan een half miljoen voor hun huis beta-
len, dit vast ook wel kunnen missen. Maar blijkbaar is dat niet 
het geval. En dus zig zag ik van de stoep naar de weg om 
thuis te komen met mijn boodschappen. Dat is niet voor ie-
dereen zo makkelijk gezegd als gedaan. Mensen met een 
rolstoel, rollator, kinderwagen of geleidestok, lopen in de 
Leidsebuurt volledig spaak. 

Anoniem

De Klaagbuur

COLUMN
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Een echt 
paradijsje

Toen ik zes jaar was, zeiden mijn ouders, dat wij naar een plek 
gingen, die Nederland heette. Elke dag fietsten we 50 kilome-
ter van de ene camping naar de andere. Elke avond ontdekten 
we nieuwe lekkernijen op de camping. Frietjes met mayo, 
stroopwafels, vla. Voor mijn broertje en ik was het een echt 
paradijsje. Er waren verkeerslichten speciaal voor fietsers! Te 
gek voor woorden! Zonder een woord Nederlands te kunnen 
praten, maakten mijn broertje en ik op elke plek nieuwe 
vriendjes. 
 
Deze fietsvakanties maakten zo'n grote indruk op mij, dat ik 
jarenlang een droom in mijn achterhoofd had. Ik wilde In Ne-
derland gaan wonen. Na een tijdje in Duitsland en Oostenrijk 
te hebben gewoond en twaalf jaar in Londen, was het einde-
lijk zover. Mijn man en ik gingen een nieuw leven opbouwen in 
Nederland. 
 
Toen ik voor het eerst in Haarlem aankwam, haastte ik me met 
mijn zoontje voor een afspraak. We liepen langs de Brouwers-
vaart. De instructies van Google-maps op mijn koptelefoon en 
een kinderwagen met een wiebelend wieltje eisten al mijn 
aandacht op. Opeens zag ik een heel mooi straatje met bloei-
ende bomen en een uitzicht op de kathedraal in de verte. Ik 
maakte snel een foto voor mijn moeder en we gingen verder. 
 
Twee maanden later kwam mijn moeder ons voor het eerst in 
ons nieuwe huis bezoeken. "Dit is het straatje van de foto, 
toch?" Wat een mooie plek hadden we gevonden! 
De eerste paar weken raakte ik constant verdwaald, ook in de 
straten vlakbij. Toen vond ik mijn eigen richtpunten. Linksaf bij 
de grote bloempot, langs het huis met de visgraat op de ven-
sterbank... en toen ik onze nieuwe buurt straat voor straat ont-
dekte, ging ik ervan houden. 

 
Wat een pareltje hebben we hier in onze Leidsebuurt. Voor de 
kinderen altijd een nieuw speelkameraadje in het zandbakje 
bij Klarenhof of tof speelgoed bij de speel-o-theek. En voor 
de ouders een lekker kopje koffie van Gast of het Badhuis. 
Met hulp van de vrijwilligers van Taalmaatjes in het Badhuis 
leerde ik Nederlands spreken. Met deze taalkennis en veel ge-
duld van onze lieve buren kon ik advies krijgen over een klus-
je, gereedschap lenen of vragen om de auto aan te duwen. 
 
Nu ga ik met pijn in mijn hart de buurt verlaten. Maar gelukkig 
is het "Tot straks" in plaats van "Doei" , want ik keer natuurlijk 
iedere schooldag terug naar De Peppelaer. 
Wij zijn ontzettend blij, dat wij kennis konden maken met dit 
mooie hoekje van Haarlem. Bedankt en tot ziens!

Sarah: Mama van een Londense Cockney en een 
Haarlemse Mugje.  Haarlem superfan sinds 2018.

10  |  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

 
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 

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

Met hulp van de Taalmaatjes 
in het Badhuis leerde ik 
Nederlands spreken
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Vandaag hadden we een interview met Martijn Köster-
Henke. Dat is de tekenaar van de Leidsebuurtkrant. We 
stelden hem een aantal vragen.

Wanneer begon je met tekenen?
Het begon al toen ik klein was. Ik hield erg van tekenen. 
Ik vond het zo leuk dat ik er nooit mee gestopt ben.

Waarmee teken je meestal mee?
Eerst schets ik met potlood, daarna werk ik met oostin-
dische inkt en een ouderwetse kroontjespen en dan 
kleur ik het in met waterverf.

Is tekenen ook je werk?
Nee, ik werk als leerkracht op basisschool de Piramide. 
Ik sta voor groep 6.

Wat maak je het liefste?
Naast de tekeningen voor de Leidsebuurtkrant, teken ik 
soms ook voor boeken. Ik maak soms geboortekaartjes 
en ik vind het heel erg leuk om oude gebouwen te teke-
nen.

Woon je in de Leidsebuurt?
Ja, ik woon aan de Westergracht, in het leukste huis van 
de hele buurt!

Wie is de tekenaar 
van de
Leidsebuurtkrant?

Eind maart hebben de kinderen van De Peppelaer een spon-
sorloop georganiseerd. Het begon met het idee van twee leer-
lingen. Ze wilden geld ophalen voor Oekraïne door middel van 
een sponsorloop. En dat lukte! Ze haalden 20.415,90 euro op. 
Dit grote geldbedrag gaat naar een school in Haarlem speciaal 
voor kinderen uit Oekraïne.

Sponsorloop voor 
Oekraïne

Kinderen uit de Leidsebuurt hebben een filmpje gemaakt en dat 
heet: De Drollenvangers. In dat filmpje zie je dat kinderen poep 
opruimen. Het filmpje is gemaakt door Joost Liesveld. In een uur 
tijd hebben de kinderen wel 15 drollen opgeruimd. Er ligt altijd 
heel veel poep op het Brouwersplein. Het was een eenmali-
ge actie. De buurman van Joost hielp ook mee: “Elke 
zaterdag ruimt de buurman heel veel drollen op.” 
De kinderen willen poep bestrijden, want het is vies 
als je er in staat. Help jij ook mee om poep te be-
strijden? Het filmpje kan je vinden op Youtube.

Raadsel
Hoe noem je een koninklijke 
drol??

Antwoord: Majeschijt

|  13

Bijzondere dieren 
van de Leidsebuurt
Voor deze Leidsebuurtkrant hebben we weer een onder-
zoek gedaan. Deze keer over bijzondere huisdieren in de 
Leidsebuurt. Dit is de top 5:

1. Baardagaam
2. Axelotl (zeg: aksulotol)
3. Mini garnalen
4. Papegaai
5. Wandelende tak

TOP
5

alLes kids!

Er worden vaak fietsen gestolen in de Leidse-
buurt. Fietsenmaker Bas weet daar alles van. 
Pas geleden is zijn fiets gestolen. 

‘s Nachts werd de fietsenmaker wakker doordat er een alarm 
afging, omdat er iemand in zijn tuin was. Hij zag op de camera 
dat iemand zijn fiets meenam. Hij rende er achteraan. Binnen 
twee minuten had hij zijn fiets weer terug. De dief was een rare 
man van ongeveer 40 jaar met een capuchon op. 

Ook wijkagent Jennifer de Jong zegt dat er veel fietsen gesto-
len worden in de Leidsebuurt. Wel ongeveer één per dag. Ge-

lukkig wordt er niet zoveel ingebroken in deze buurt. 
Ze zegt dat dit komt omdat veel mensen geen achte-

ringang hebben naar hun huis. 

De fietsendief
Op de achterbank bij wijkagent Jennifer de Jong

Rectificatie Oma's snoep
Meneer Rutte, de eigenaar van het pand in de Sterrebosstraat 
61 zwart (waar de winkel van Oma's Snoep zit), vindt het heel 
belangrijk dat  deze ruimte een maatschappelijk doel heeft. 
Dat betekent een leuke plek in de buurt waar activiteiten zijn 
voor kinderen. Zodat iedereen gezellig binnen kan lopen voor 
een praatje, een kopje thee of snoepjes. Al acht jaar is Rebup 
hier. Het pand in de Sterrebosstraat zal nooit een huurhuis 
worden, zoals we eerder schreven. Het is een winkelpand. De 
gemeente vindt het juist heel belangrijk dat Rebup hier zit. 
Rebup is heel blij met Oma’s Snoep omdat kinderen om leren 
gaan met geld. En doordat je snoepjes per stuk kan kopen is 
het betaalbaar voor iedereen. 

  door: de kinderredactie
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Zo opende FrietMarie na een flinke renovatie anderhalf jaar 
geleden haar deuren. Tot groot genoegen van de buurt, bleek 
meteen. Met verse friet, specialiteiten als een patatje ren-
dang, verse soep én vegetarische en glutenvrije producten. 
Over dat laatste: haar eigen zoon heeft een glutenallergie, 
dus ze weet als geen ander hoe prettig het is als de horeca 
daar aandacht aan besteedt. 

FrietMarie is geen familiebedrijf, maar toch ook wel een beet-
je. Man Pieter maakt de rendang en haar dochter, nichtje en 
zus werken in de snackbar. Die hulp is nodig, want Marieke 
geeft ook nog steeds les op het Coornhert Lyceum. 

Hoewel ze inmiddels nét buiten de Leidsebuurt woont, heeft 
ze er lang genoeg gewoond om te weten wat de buurt ken-

Van Bep 
naar Marie 

Nadat de beroemde snackbar van tante Bep op het Brouwersplein een paar 
jaar had leeggestaan, besloot Marieke Diepeveen – wiskundelerares met een 

horeca verleden in de catering – de tent over te nemen. Dat leek haar een 
leuke uitdaging, bovendien: een Leidsebuurt zonder snackbar? 

merkt. Positiviteit, zegt Marieke. Natuurlijk is er wel eens 
overlast ’s nachts, maar veel ouderen hier zeggen zelf ook 
jong te zijn geweest. Wel jammer dat het in de ochtend vaak 
een rotzooi is rond het pleintje. Maar goed, die ruimt ze dan 
op. Net als de drollen in het tuintje tussen de bomen, dat ze 
met planten en bloemen heeft opgeknapt om het Brouwers-
plein mooier te maken, en mensen: dus niet om je hond uit 
te laten. 

FrietMarie is een gezellige plek, waar vriendelijke mensen heer-
lijke snacks maken. Kortom, een aanwinst voor de Leidsebuurt.

Website: www.frietmarie.nl
Instagram: frietmarie
Facebook: /frietmarie

FrietMarie 
is open op woensdag 
t/m zondag, van 17.00 

tot 20.00 uur.
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"Er zijn ZOVEEL makelaars,  

hoe weet ik nu welke echt GOED is?’’  

 

 

Uitnodiging 
Zomerse wijnproeverij 

MkWines 
Ruim 40 verschillende wijnen.  

www.mkwines.com 

 
  

 

 

 Zondag 12 juni 2022 
van 14.00 tot 18.00 uur 
Gebouw Bim Bakenesser 

Wagenweg 240 A, 
2012 NP Haarlem 

 

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 Mar-
jan jou zeker helpen! Ze kan een volledig (of gedeeltelijk) ont-
werp 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 ui-
teraard een beplanting die jij mooi vindt, maar die ook op ter-
mijn 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

ADVERTORIAL

Eerste hulp bij groene paradijsjes!

Heeft u zichzelf al eens afgevraagd wat mensen 
in onze buurt doen om hulp te bieden aan de 
Oekraïners die zijn gevlucht voor de oorlog? Nou, 
het Badhuis staat daar heel open voor. 

Het begon allemaal toen in maart een moeder de vraag stelde 
of er ruimte in het Badhuis beschikbaar was. Er waren inmiddels 
al enkele ontmoetingsplekken in Haarlem Noord en op andere 
locaties. Volgens de Oekraïners was de sfeer van het Badhuis 
gastvrij. Dat was belangrijk voor ze, vooral omdat er een lange 
wachtrij was bij de kinderopvang waardoor het ingewikkeld was 
om voor kinderen een plek te vinden. Via ‘Haarlem 4 Ukraine’ is 
er toen gevraagd of ze gebruik konden maken van het Badhuis.

Wat het Badhuis vooral doet is ruimte beschikbaar stellen. Zo 
kunnen vluchtelingen samen komen om informatie uit te wis-
selen en met elkaar te lunchen. Het eten brengt vele mensen 
bij elkaar. Dit is belangrijk omdat mensen uit Oekraïne meest-
al twee keer per dag warm eten. De ingrediënten worden ge-
sponsord door Toko Nina. Dat is Aziatisch eten, iets dat in 
Oekraïne niet vaak op tafel komt, en is wel even wennen. Van-
daar dat de Oekraïners soms hun eigen recepten proberen te 
koken met ingrediënten die door supermarkten wordt ge-
schonken via Haarlem Food Future.

Er zijn een paar Oekraïners die al langere tijd in Nederland 
wonen en dus de taal spreken. Zij helpen anderen door infor-
matie te geven over hoe het allemaal werkt in Nederland. En 
er worden lessen Nederlandse taal gegeven aan de mensen 
die er nog maar net zijn.

De mensen die het Badhuis bezoeken zijn vooral vrouwen en 
kinderen. Dit komt doordat mannen ouder dan 18 jaar verplicht 
worden om in Oekraïne te blijven en hun land te dienen. Vooral 
de kinderen waren, toen ze hier aankwamen, heel erg in de war. 
En ook al lachten ze, je merkte dat er veel pijn achter dat gelach 
zat. Er zijn wel een paar mannen, maar dat zijn meestal wat oude-
re mannen. De meeste oude mensen willen liever in Oekraïne 
blijven en dus kom je niet vaak oudere mensen uit Oekraïne te-
gen. Verder zijn de moeders heel actief en werken ze graag mee. 

Nu ze hier wat langer zijn wennen de Oekraïners er wat aan en 
wordt er meer contact gelegd met de andere mensen in het 
Badhuis. Verder komen er steeds meer plekken voor kinderen 
op scholen beschikbaar, en dus wordt het groepje Oekraïners 
dat het badhuis bezoekt langzaam wat kleiner. Veel mensen 
zijn dankbaar dat het Badhuis er voor ze is, maar uiteindelijk 
willen het liefst zo snel mogelijk weer naar huis. 

Wat kunt u doen om te helpen? 
De meeste Oekraïners hebben (inmiddels) voldoende kleding, 
wat ze vooral nodig hebben zijn spullen voor persoonlijke ver-
zorging, zoals shampoo, zeep, wasmiddel, etc. En anders vraagt 
u de mensen bij het Badhuis. Die weten altijd wel iets! 

Meer informatie: www.haarlem4ukraine.nl

Badhuis biedt hulp 
aan Oekraïners

Mijn Leidsebuurt  door: Luna (14 jaar)  

Vooral de kinderen waren, 
toen ze hier aankwamen, 
heel erg in de war
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Jan Willem is een bekende in de buurt. Al jaren 
zet hij zich in voor een betere sociale toeganke-
lijkheid in onze mooie Leidsebuurt. Met sociaal 
toegankelijk bedoelt Jan Willem twee belangrijke 
zaken. Enerzijds moet de Leidsebuurt fysiek goed 
bereikbaar zijn, zodat de buurt door veel mensen 
op een toegankelijke wijze bezocht kan worden. 
Anderzijds bedoelt Jan Willem met sociale toe-
gankelijkheid dat we als buurtbewoners goed met 
elkaar omgaan, een gesprek met elkaar hebben 
en zorgzaam zijn voor elkaar. 

Jan Willem heeft zelf een beperking en weet als geen ander 
hoe belangrijk het is dat de buurt goed fysiek bereikbaar is 
voor iedereen die slecht ter been is, een rollator gebruikt of 
in een rolstoel zit. Toegankelijkheid is ook belangrijk voor ou-
der(s) met een kinderwagen. 

Jan Willem vertegenwoordigt een heel groot aantal bewoners 
in de Leidsebuurt en het is fantastisch dat hij zich voor hen 
inzet. Sociale toegankelijkheid is een begrip dat hij zelf heeft 
geïntroduceerd en op de agenda heeft gezet bij de wijkraad, 
de gemeente en gewoon bij iedereen in de buurt. Omdat Jan 
Willem de wijkraad na heel veel jaren gaat verlaten, is het tijd 
voor een interview in de Leidsebuurtkrant als waardering voor 
al het werk dat hij heeft verzet. 

Wie is Jan Willem?
Jan Willem is 63 jaar geleden geboren in Oudebosch te 
Heemstede, samen met zijn tweelingzus José. Helaas voor 
Jan Willem kwam hij als eerste met z’n kontje en heeft hij 
even moeten wachten voordat zijn bolletje ter wereld kwam. 
Hierdoor had hij een zuurstoftekort waardoor hij een spasme, 
en geen fijne motoriek kon ontwikkelen. Dat is pech hebben, 
maar zijn zus heeft een glutenallergie en dat is veel erger zegt 
hij. Want dan kun je niet alles eten. 

Ik vroeg aan Jan Willem of hij kan beschrijven wat een spasme 
precies is en hoe dat voelt. Hij gaf als voorbeeld het volgende. 
Knijp maar eens heel stevig je hand tot een knuist. Hou het 
even 20 seconden vast en laat dan in een keer los. Dan voel je 
dat je hand een soort ongecontroleerde beweging maakt, die 
ook best pijnlijk is. Dat is spasme. 
Doordat Jan Willem zowel een buig als een strekspasme heeft 
voelt hij gelukkig geen pijn, maar ongecontroleerd gaan zijn 
bewegingen wel.

Heb je altijd in Haarlem of in de Leidsebuurt gewoond?
Jan Willem is geboren en getogen Haarlemmer. Van zijn 15e 
tot zijn 27e woonde hij in een internaat in Groesbeek. Hij heeft 
altijd gestreden om zelfstandig te kunnen zijn en via het acti-
viteitencentrum kon hij aldaar een zelfstandige woonruimte 
krijgen. Na twaalf jaar is hij teruggekomen naar Haarlem om-
dat zijn familie (Jan Willem heeft onder andere zes zussen) hier 

ook woont. Hij heeft, 38 jaar geleden, bij inspraakavonden in 
het Badhuis zelf voor elkaar gekregen dat PréWonen een pro-
ject in de Leidsebuurt ging ontwikkelen, dat rekening houdt 
met wat Jan Willem nodig heeft om zelfstandig te kunnen wo-
nen. Denk dan bijvoorbeeld aan een ruime wc in de badkamer 
of een berging die goed toegankelijk is op de begane grond. 

Wat doe je allemaal in de Leidsebuurt?
Jan Willem werkt bij het Badhuis en zorgt ervoor dat iedere dag 
de keuken en de voorzieningen schoon zijn. Ook brengt hij de 
Leidsebuurtkrant rond en heeft hij tot vandaag in de wijkraad 
gezeten. Voor Jan Willem is de wijkraad een belangrijk orgaan 
om direct invloed te kunnen uitoefenen bij de gemeente. So-
ciale toegankelijkheid is echt zijn thema en daarmee heeft hij 
o.a. zorg gedragen dat het Badhuis volledig fysiek toegankelijk 
werd voor iedereen. Of je nu met de kinderwagen komt, in een 
rolstoel of met een rollator. Zoals Jan Willem zegt: “Ik probeer 
te zorgen dat iedereen zich kan inleven hoe belangrijk sociale 
toegankelijkheid is”. Want als je dan in het Badhuis bent dan 
is er altijd iemand die even een praatje met je maakt en vraagt 
hoe het met je gaat. Ook helpen we elkaar als het nodig is. 
Medemenselijkheid dus. Jan Willem wil dan ook iedereen op 
het hart drukken dat als je een beperking hebt… schroom dan 
niet om een praatje te maken. 

Wat kunnen we als bewoners allemaal zelf doen aan sociale 
toegankelijkheid?
Jan Willem gaat er even goed voor zitten. Iedereen kan hel-
pen aan sociale toegankelijkheid. Het is heel eenvoudig:
Parkeer je fiets niet midden op de stoep. Kijk even om je heen 
of een ander er nog langs kan. Zet je afvalbak zo neer dat je 
niets blokkeert en snoei je struiken zodat je voldoende ruimte 
en zicht creëert. En help elkaar. Een vraag is zo gesteld en een 
luisterend oor enorm belangrijk.
De Leidsebuurt is nu qua sociale toegankelijkheid een dikke 
7. En als we een beetje op elkaar blijven letten dan kunnen we 
een dikke 10 verdienen!

Ervaringsmiddag
Jan Willem zou heel graag een keer een ervaringsmiddag wil-
len organiseren in de Leidsebuurt, zodat een ieder zich kan 
inleven hoe het is om met een beperking te moeten leven. 
Bijvoorbeeld door te eten met één hand op de rug gebonden. 
Of geblinddoekt of in een rolstoel door de buurt te manoeu-
vreren. Met een rollator de stoepen challenge te doen. Wie 
wil hem daarbij helpen?

Nu Jan Willem de wijkraad gaat verlaten is er geen vertegen-
woordiger meer voor het onderwerp sociale toegankelijkheid. 
Mocht je het belangrijk vinden, neem dan contact op via 
wijkraad@leidsebuurt.nl. Of kom langs op een vergadering 
van de wijkraad (in het Badhuis op de eerste woensdagavond 
van de maand).

Jan Willem Hollinks 
strijd voor sociale 
toegankelijkheid

Jan is weleens bang

Maar Willem plakt angst achter het behang

Jan is verlegen

En Willem weet wel met zijn mondje te bewegen

Jan is weleens verdrietig

En Willem is heel vaak blij

Maar geloof me… dat ben IK toch echt allebei

JW
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In 1940 gaf de Gemeente Haarlem opdracht voor de restau-
ratie van een zwaar gehavend wandtapijt De Val van Damiate 
(1629) uit het stadhuis van Haarlem. Bij gebrek aan een ate-
lier werd een werkruimte gevonden in het wegens de oorlog 
leegstaande Frans Hals Museum. 

In 1948 verhuisde het atelier ‘Werkplaats tot Herstel van An-
tiek Textiel’ naar het Leidseplein in Haarlem. Hier werden 
grote projecten uitgevoerd o.a. de restauratie van zes wand-
tapijten met voorstellingen van de Zeeslagen uit de Tachtig-
jarige oorlog (geweven tussen 1593-1604) uit het Zeeuws 
Museum in Middelburg en zesentwintig wandtapijten voor 
de Gemeente Nijmegen. 

In het atelier restaureerde men niet alleen wandtapijten, er 
werden ook nieuwe ontworpen en geweven. Bijvoorbeeld 
Gezicht op Zutphen, een wandtapijt voor het stadhuis te Zut-
phen. Vanaf 1965 werden de activiteiten uitgebreid met de 
restauratie en conservering van objecten van textiel zoals 
vlaggen en vaandels, kerkelijk textiel, merklappen en kos-

tuums en in 1987 werd een afdeling voor restauratie van 
vloertapijten toegevoegd. 

Het atelier heeft sinds zijn oprichting altijd voor een deel ge-
werkt met werknemers uit de sociale werkvoorziening. Daar-
om nam Paswerk Bedrijven in 2002 het atelier onder zijn hoe-
de. Bij Paswerk Bedrijven zijn diverse onderdelen van de 
sociale werkplaats gevestigd. Het restauratieatelier verhuis-
de naar Cruquius, waar in het Paswerkcomplex een speciaal 
aan alle eisen voldoend atelier werd gebouwd.

Door bezuinigingsmaatregelen echter bij Paswerk Bedrijven 
werd het restauratieatelier in 2004 met sluiting bedreigd. De 
leidinggevenden besloten daarop het atelier voort te zetten 
in een zelfstandige BV en gebruik te maken van de zeer goed 
geoutilleerde ruimte bij Paswerk.

Zo bleef het atelier met zijn rijke geschiedenis en zijn uitge-
breide archief (van alle uitgevoerde restauraties vanaf 1940) 
bestaan.

Nijverheid aan het 
Leidesplein

Tijdreizen  door: Liesbeth Rood  21

Oki Doki, Hero, OBS De Peppelaer, Het Centrum voor Jeugd & Gezin, ze delen al 
een aantal jaar het statige pand aan het Leidseplein 36. Het gebouw dat in 1897 

gebouwd werd, heeft tot 1962 voor een groot deel dienst gedaan als school. Niet 
alleen voor kinderen als 3e Tussenschool, maar ook voor werklozen. Oudere bewo-
ners kennen het pand nog goed als jongerencentrum De Til. Maar wie iets verder 
in de geschiedenis van het pand duikt, naar 1948 om precies te zijn, stapt in de 

Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel.

bron: www.icattextielrestauratie.nl

De Werkplaats tot 
Herstel van 

Antiek Textiel
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Groen Badhuis
Het Badhuis heeft een geweldige nieuwe tuin. Zo komt het 
monument nog mooier uit en dragen we ons steentje bij 
aan de groene oase op het Leidseplein.

Organisatietalenten 
gezocht!
Het Badhuisteam dat de programmering bedenkt, regelt en 
uitvoert is op zoek naar versterking! Altijd al een filmhuis willen 
opzetten? Heb je een breed netwerk in de culturele sector en 
wil dat inzetten voor de wijk? Heb je geweldige ideeën voor 
een buurthuis 2.0? Of lijkt het je gewoon leuk om iets nieuws 
in je eigen wijk uit te proberen? Je bent meer dan welkom! 
Ervaring is niet nodig, alleen enthousiasme wordt vereist. 
Meld je aan via vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl

Het Badhuis

Voor een geweldig buurtproject zijn we opzoek naar oude fo-
to’s en verhalen over de buurt. En dan vooral over plekken in de 
buurt, zoals de winkeltjes en ondernemers die onze buurt rijk is 
geweest. De mooiste foto’s en verhalen krijgen een blijvend 
plekje op de gevels van het betreffende huis. Zo kunnen we 
allemaal van de rijke geschiedenis blijven genieten! Foto’s en 
verhalen mogen naar communicatie@badhuisleidsebuurt.nl

Technische mensen 
gezocht
Ben jij handig met techniek en geluid? We zijn opzoek naar 
mensen die af en toe willen bijspringen bij het opbouwen voor 
optredens. Denk aan het licht en geluid. Ervaring is niet vereist, 
we kunnen je alles leren, maar je moet wel affiniteit hebben met 
techniek en het leuk vinden om af en toe opgeroepen te wor-
den. Iets voor jou? 
Meld je aan via vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl

UITGELICHT

DoeWoensDag
De woensdag is vanaf nu een DoeWoensDag! Tussen 09.30 
en 11.30 uur organiseren Isa en Tessel, tijdens de koffie-
ochtend, een gezellige creatieve club. Zij gaan met wie dat 
leuk vindt verschillende creatieve technieken onderzoeken. 
Als eerste komen schilderen en visual mending aan bod. 
Deze inloopochtend is voor iedereen die zin heeft om op 
een creatieve manier aan de slag te gaan.

Oude foto’s 
en verhalen 
gezocht!

Word jij onze nieuwe 
barmedewerker?
Geen Badhuis zonder al die fijne mensen die ons voorzien van 
een goede kop koffie of een mooi glas wijn. Ons barteam kan 
altijd nieuwe mensen gebruiken. Ervaring is niet nodig, je wordt 
goed ingewerkt en, indien nodig, krijg je een barista training. Je 
wordt onderdeel van een super gezellig en divers team van 
buurtgenoten. Het rooster is flexibel, dus je kan zelf je tijden be-
palen. Meld je aan via vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl

Badhuis op vakantie
Het Badhuis is in schoolvakanties gesloten. De zomervakantie 
is dit jaar van 18 juli tot 28 augustus. We wensen iedereen een 
heerlijke zomer en zien jullie graag weer op 29 augustus!

juni

9  BUURTONTBIJT

10  ROLLERDISCO

11  KLIMAATKOOR

12  LITERAIR: WORDS & MORE

18  HAARLEM COMEDY FACTORY

19  QUEER CAFÉ

26  MUZIEK: BADKAMERGALM

juli

1  BUURTBORREL

3  MUZIEK: GLUREN BIJ DE BUREN

6  EDUCATIEF: KINDERBADJE

14  BUURTONTBIJT

16  SCHILDEREN MET EEN WIJNTJE

17  QUEER CAFÉ 

18  START SCHOOLVAKANTIE

27  REPAIR CAFÉ

Augustus

17  KLIMAATKOOR

28  EINDE SCHOOLVAKANTIE

29  FEESTELIJKE OPENINGSOCHTEND!

31  REPAIR CAFÉ

september

2  BUURTBORREL

3  OPENING EXPOSITIE 

4  LITERAIR: WORDS & MORE

8  BUURTONTBIJT 

8  BOOGIE WOOGIE DANSLES
     Start nieuw seizoen!

9  OPEN DAG BADHUIS

17  KLIMAATKOOR

18  QUEER CAFÉ 

23  DANSFESTIJN

24  BURENDAG: PLEINPICNICK

25  BADKAMERGALM

28  REPAIR CAFÉ

hetBadhuis
voor en door buurtbewonersAGENDA

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

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

Wekelijkse activiteiten
MAANDAG
Stoelyoga (om de week)
Lunch voor mensen uit Oekraïne

DINSDAG
Maak-dinsdag
Lunch voor mensen uit Oekraïne

WOENSDAG
DoeWoensDag
Huiskamer Project Lichamelijk Gehandicapten (om de week)
Senioren Rockkoor

DONDERDAG
Babbelbad
Lunch voor mensen uit Oekraïne
Boogie Woogie dansen
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je veel moppert, je ruzie krijgt. Maar misschien moeten we 
vandaag een mopperstoel neerzetten. Als je op die stoel zit, 
mag je één minuut mopperen en dan is het klaar.’
‘Jaaa!’ roepen de andere kinderen weer. ‘We willen een 
mopperstoel.’
Kees laat zijn hoofd op de tafel rusten en fluistert: ‘Stom.’
‘Jij zit niet op de mopperstoel, dus je mag niet mopperen,’ 
zegt Dina die het hoort.
Kees kijkt haar boos aan. ‘Een mopperstoel is stom.’
Dina zucht. ‘Jij vindt vandaag alles stom.’
‘Ik weet nog een spreekwoord, meester,’ zegt Jolien. ‘Wie 
een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.’
‘Heel goed. Weet je ook wat dat betekent?’
Jasper steekt zijn hand op. ‘Als je een kuil graaft, word je 
doodmoe.’
‘Klopt. Maar dat betekent het niet,’ zegt Maté.
‘Het betekent dat als je een ander pest, je er zelf last van 
krijgt,’ zegt Jolien.
‘Stom,’ zegt Kees.
Maté staat op en wijst naar de stoel. ‘Ga maar op de stoel 
zitten, Kees. Vertel ons wat je dwars zit.’
Kees schudt zijn hoofd. Nu hij op de mopperstoel mag zit-
ten, weet hij niets meer te zeggen.
‘Weet je wat? Neem Muis maar even op je schouder,’ zegt 
Maté glimlachend.
Kees knikt gretig. Maté zet Muis neer op zijn tafeltje.
Muis snuffelt aan de hand van Kees. ‘Heb je wat te eten? Ik 
heb trek.’
Kees pakt zijn gymtas en haalt alles eruit. Onderin vindt hij 
zijn broodtrommeltje.
‘Lekker. Kaas,’ piept Muis en hij begint te knabbelen.
Maté kijkt de klas rond. ‘Wie weet nog meer een spreek-
woord?’
‘Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel, dus laat 
ze niet alleen!’ roept Jasper. ‘Dat zegt mijn moeder tegen 

Muis en Maté
2

De Mopperstoel

M             até staat voor de klas. ‘Jongens, ik weet dat het 
warm is en dat het bijna zomervakantie is, toch moeten jullie 
meedoen met de taalles. Jasper, zet de ramen maar wijd 
open.’
‘Ik help wel,’ roept Muis en hij springt van Maté’s bureau af.
‘Mogen we naar de gymzaal? Daar is het koeler,’ zegt Dina.
‘Dan kunnen we aan de musicalspullen werken,’ zegt Kees 
die naast haar zit.
‘Jaaaa!’ roepen de andere kinderen in de klas.
‘We moeten de huizen nog op het karton schilderen. Mag 
het?’ vraagt Kees.
Maté schudt zijn hoofd. ‘Dat mag je morgen samen met 
Joachim en Dina doen, dat is de afspraak.’
‘Mogen de andere kinderen uit de klas ook helpen?’ bedelt 
Dina. ‘Het is best veel wat we nog moeten doen. Mijn moe-
der zegt altijd: “Vele handen maken licht werk.” Alstublieft, 
meester Maté?’
‘Ik help jullie toch? De andere kinderen hebben andere 
taken. Maar dankjewel voor dat spreekwoord, dat past bij de 
les.’ Maté schrijft het op het bord.
Kees vouwt boos zijn armen over elkaar. ‘Waarom moeten we 
dit leren?’
‘Spreekwoorden zijn zinnen die een andere betekenis heb-
ben dan wat je werkelijk zegt. Dat heet fi-guur-lijk. Als je ze 
niet leert, weet je niet wat ermee bedoeld wordt,’ legt Maté 
uit.
‘Kun je niet gewoon precies zeggen wat je bedoelt? Dan 
hoeven we ze ook niet te leren,’ zegt Kees.
‘Zit jij vandaag op de mopperstoel?’ vraagt Maté.
‘Is dat een spreekwoord?’ vraagt Jolien.
‘Nee,’ zegt Maté. ‘Ik ken er wel een die over mopperen gaat. 
Wie wind zaait, zal storm oogsten.’
Kees trekt een gezicht. ‘Je kunt geen wind zaaien. Dat weet 
ik want mijn opa heeft een moestuin.’
Maté houdt zijn wijsvinger omhoog. ‘Het betekent dat als 

Maté en Muis wonen in de Leidsebuurt. 
Maté is meester en Muis houdt van eten. 
In elke Leidsebuurtkrant beleven ze een 

nieuw avontuur.

mijn vader als het zijn logeerweekend is. Wat betekent dat 
meester?’
‘Mmm, ik weet niet of ik dat moet uitleggen,’ zegt Maté 
zachtjes. ‘Jullie zijn zeker een beetje ondeugend geweest en 
dat ze daarom moest mopperen.’
‘Nee, hoor,’ zegt Jasper. ‘Mijn moeder kan de hele dag 
lopen mopperen. Mijn vader zegt dat ze daarom zijn gaan 
scheiden.’ 
Dina steekt haar hand op. ‘Meester? Mag de mopperstoel 
met Jasper mee naar huis? Dan kan zijn moeder nog maar 
één minuut mopperen.’
Kees steekt ook zijn hand op. ‘Mijn moeder mopperde van-
daag heel erg op mij. Ik wil de mopperstoel ook mee naar 
huis.’
‘Sorry, jongens. Stoelen mogen de school niet uit,’ zegt Maté.

Opeens klinkt er een kreet. Het is 
Jolien. ‘Meester, er zit een kat in de 
klas!’
‘Hoe kan dat?’ Maté loopt naar de ach-
terkant van het lokaal.
‘Hij sprong door het raam!’ roept Jasper.
De kinderen staan op en lopen naar 
de kat. Die schrikt en rent met gekke 
sprongen door de klas. Muis springt 
van de schouder van Kees.
De kat blijft roerloos staan. Zijn staart 
begint te trillen. Dan stuift hij recht op 
Muis af.

‘Oh, nee, dit is niet goed!’ roept Maté.
Muis rent door de klas terwijl de kat hem achterna zit. Ieder-
een begint te schreeuwen.
Behalve Kees. Hij racet achter de kat aan en duikt naar de 
grond. Vlug gooit hij zijn lege gymtas over het dier en houdt 
hem in bedwang.
Maté pakt snel de gymtas met de kat en laat hem door het 
raam naar buiten. ‘Dankjewel, Kees. Goed gedaan. Ove-
rigens hebben we zojuist drie spreekwoorden voorbij zien 
komen. En dit keer letterlijk.’
De kinderen kijken hem vragend aan.
‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Een kat in de zak. 
En het is een kat en muisspel.’
Muis zit trillend achter de vuilnisbak verstopt. ‘Muis, de kust 
is veilig,’ zegt Maté.
‘Is dat een spreekwoord?’ vraagt Jolien.
‘Ja,’ zegt Maté. ‘En het betekent dat alles in orde is.’
Kees schudt zijn hoofd. ‘Praat maar weer gewoon, meester. 
Dat begrijpen we tenminste.’
‘Dat kan niet,’ zegt Maté. ‘Ik moet jullie gekke dingen leren. 
Dat is wat een meester doet.’  En dan niest hij luid. En nog 
een keer. ‘Verdorie. Waarom kwam die kat nou uitgerekend 
hier naar binnen? Ik ben vreselijk allergisch. Mijn ogen! Zwel-
len ze al op? Is mijn neus nu rood? Wat heb ik hier een hekel 
aan. Stomme allergie!’
‘Ga eens gauw op de stoel zitten, meester,’ zegt Dina.
‘Welke stoel?’ vraagt Maté snotterend.
‘De mopperstoel!’ roepen de kinderen in koor.

Voorleesverhaal door: Adele Scholten  tekening: Martijn KösterHenke
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Funderingsherst(ellende) 
door: Liesbeth Rood

Als je ergens mee bezig bent, wordt je blik er op elke plek naar toe 
getrokken. Bodem/funderingsherstel is HOT! Niet alleen in de Leidse-
buurt, maar overal. Een kerk in Limburg is verzakt, een concertzaal in 
Den Haag scheurt, bruggen in Amsterdam worden aangepakt, tv-pro-
gramma’s (Heel Holland Zakt, De avondshow van Arjen Lubach) beste-
den er aandacht aan. Maar nogmaals, misschien valt het mij op omdat 
we er zelf mee bezig zijn. 
En wij niet alleen: zo’n beetje elke aannemer die we het afgelopen jaar 
om een offerte hebben gevraagd, is ergens in onze wijk bezig. Als ik 
dit stukje schrijf genieten wij nog van de stilte voor de storm. 13 juni is 
de dag, dat ik naar boven verhuizen mag. Dat betekent nu vooral de 
benedenverdieping leegmaken. En bedenken wat definitief weg mag 
-wat verzamel je toch een zooi- en wat in de opslag gaat. Op 9 juni 
komt er een container voor de deur, daar gaat de huisraad in. Die con-
tainer plaatsen ze in een loods en als de benedenverdieping weer her-
steld is, komt de container terug en kunnen we de boel weer inrichten. 
Wel zo makkelijk. 
Drie weken, denkt de aannemer bezig te zijn: slopen, graven, nieuwe 
palen erin, leidingen en riolering vervangen - die verschrikkelijke gres-
pijp eruit. Ook zo’n noviteit uit de jaren 60/70 die slechts een levens-
duur van een jaar of 40 blijkt te hebben – beton erin, muren vasthaken, 
dekvloer erop, klaar! Tenminste als alles er onder de vloer zo uitziet als 
voorspeld. Je kunt het pas echt zien als de boel helemaal openligt. Er 
kunnen nog wat verrassingen komen: een stevige laag die ineens op 
14 meter in plaats van 12 meter diepte ligt bijvoorbeeld, zoals aan de 
overkant van de straat.   
Helaas wordt je blik niet alleen getrokken naar de dingen die goed 
gaan. En als jij van nature nog redelijk positief bent, komen anderen 
wel met horrorverhalen: verbouwingen die maanden duren, huizen die 
instorten tijdens het herstel, buren die op voet van oorlog leven. We-
ten jullie het wel zeker?!? JAHA, we gaan het doen. 
Sterker nog als jullie dit stukje lezen, is alles alweer dicht en zitten wij 
in een ingericht huis te genieten met onze buren van een prachtig 
stevig huis.

COLUMN
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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 

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
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