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Beste buurtbewoners,

De hete dagen zijn weer voorbij en de herfst doet zijn 
intrede. We hopen op een natte herfst, zodat de 
watertekorten weer worden aangevuld maar natuurlijk 
niet zo nat dat onze daken gaan lekken. 

Misschien moet de kachel al weer snel aan. Omdat niet 
alle huizen in de buurt even goed geïsoleerd zijn, zullen 
er verschillen zijn in de energierekening. In deze 
Leidsebuurtkrant geven we daarom tips hoe je energie 
kunt besparen. Verder vind je vertrouwde rubrieken 
zoals de Klaagbuur, columns, aandacht voor een 
ondernemer, Funderingsherst-ellende en een verhaal 
over Muis en Maté. De kinderredactie wierp een blik op 
de nieuwe versiering van fietsenstallingen in de 
Westerstraat en er is een verslag van de bewonersver-
gadering in juni. Aangezien het gemeentebestuur in het 
coalitieakkoord heeft voorgenomen wijkraden om te 
vormen, gaan we ook in op de rol van wijkraden. 

Verder wensen we jullie vooral een mooie en gezellige 
herfst toe en veel leesplezier met deze Leidsebuurtkrant. 

Hartelijke groet,

De redactie
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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

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
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    bloemen plukkenof kom een mooie bos biologisc
hein juli of augustu
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Het gaat langzaam vooruit met het parkeren van fietsen in de buurt. In de 
Klarenbeekstraat werd een paar jaar geleden een fietsvlonder geplaatst. 
Dat was een succes en de vlonder wordt nu vervangen door een perma-
nent fietsenrek. Bewoners van de Oost-Indiëstraat deden een nieuwe 
aanvraag, waardoor de vlonder van de Klarenbeekstraat in oktober ver-
plaatst naar de Oost-Indiëstraat. De fietsvlonder moet ertoe leiden dat er 
minder fietsen tegen de gevel worden geplaatst, zodat er op de stoep 
meer ruimte vrijkomt voor voetgangers. De vlonder zal er in ieder geval 
drie maanden op proef staan, zodat bewoners kunnen ervaren of de vlon-
der bevalt.

Nieuwsflitsen
HERFST
2022

Sinds juni heeft de Leidsebuurt een nieuwe gebiedsverbinder: Mirjam Boxhoorn. 
Een gebiedsverbinder is contactpersoon, een belangrijke schakel tussen ge-
meenteambtenaren, de wijkraad, buurtbewoners en allerlei instanties en organi-
saties. Mirjam is een ervaren gebiedsverbinder en is al vijf jaar werkzaam in Zuid. 
In het Rozenprieel heeft ze bijgedragen aan een wijkaanpak die zich richtte op 
bestrijding van sociale problematiek en onveiligheid. Ze beschrijft zichzelf als 
optimistisch en oplossingsgericht. 

Tijdens de schouw die de wijkraad in de Leidsebuurt had georganiseerd, konden 
de wijkraadsleden met haar kennismaken. Fijn voor de buurt dat er een ervaren 
gebiedsverbinder is gevonden, we kunnen goed samenwerken met Mirjam!

Nieuwe gebiedsverbinder

Fietsvlonder in de Oost-Indiëstraat

De fietsvlonder in de Klarenbeekstraat

Sommige ouders kampen met tegenslag of problemen en kunnen hulp ge-
bruiken bij de opvoeding van hun kinderen. Stichting Buurtgezinnen kop-
pelt gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. 
Die steun kan uiteenlopen van af en toe logeren tot opvang van een kind 
op vaste dagen in de week. Zo krijgen kinderen extra liefde en aandacht en 
worden ouders ontlast. Steunouders hebben een belangrijke rol die soms 
moeilijk kan zijn, daarom worden zij ondersteund door Buurtgezinnen. Het 
is vrijwilligerswerk, steungezinnen krijgen geen vergoeding. 

Kun je hulp gebruiken of wil je juist als steunouder hulp bieden? 
Neem contact op met buurtgezinnen via www.buurtgezinnen.nl 
of bel Esther Groenheide 06-40655576.

Buurtgezinnen: steun bij de opvoeding



In de vorige Leidsebuurtkrant heeft u een oproep voor oude 
verhalen en foto's van de buurt kunnen lezen. Inmiddels heb-
ben we ontzettend veel geweldige verhalen en dito foto's mo-
gen ontvangen. Denk aan foto's van het interieur van winkel-
tjes die al lang niet meer bestaan, maar ook verhalen over de 
oorlog en nog veel meer. Het is ongelofelijk hoeveel winkel-
tjes en ondernemers onze buurt rijk is geweest. 

Oude verhalen & foto's 
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Ook dit jaar vindt het NK tegelwippen plaats, een 
strijd tussen Nederlandse gemeenten met als doel 
zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. 

Je kunt meedoen door tegels uit je tuin te halen, of een ge-
veltuintje te maken. Je kunt de tegels inleveren bij het Mili-
euplein van Spaarnelanden aan de Ir. Lelyweg 51. Om ze 
mee te laten tellen moeten verwijderde tegels worden aan-

NK tegelwippen
gemeld via https://nk-tegelwippen.nl/meedoen. Check voor 
inspiratie haarlem.nl/groen. 

Hoe doet Haarlem het? 
Vorig jaar werden er slechts 4.794 tegels door Haarlemmers 
gewipt. Dit jaar gaat het duidelijk beter: met een kleine 10.000 
tegels is de TPI (Tegel Per duizend Inwoners) nu 60,62. Het NK 
Tegelwippen loopt tot 31 oktober, Haarlem kan nog wel wat 
extra ingeleverde tegels gebruiken!

De mooiste foto’s en verhalen krijgen een blijvend plekje op 
de gevels van de betreffende panden en worden uiteindelijk 
gebundeld in een boekje. Zo kunnen we allemaal van de rijke 
geschiedenis blijven genieten! 
Heeft u nog mooie oude foto’s of verhalen? Dan mag u deze 
opsturen naar communicatie@badhuisleidsebuurt.nl 
Alvast hartelijk bedankt!



Nieuwsflitsen

HERFST
2022Achter het nieuws     

Door: Inge de Ruijter en Annika Meekel

Tip 1 - Energiecoach
Een gratis bezoek van of een videobelafspraak met een ener-
giecoach kan al een paar tientjes tot honderden euro’s per jaar 
schelen. De coach kijkt naar het energieverbruik in de woning. 
U krijgt een bespaarrapport en u kunt kiezen uit handige be-
spaarproducten zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtband of 
een waterbesparende douchekop. De gemeente betaalt de 
bespaarproducten en het bezoek, voor u is het geheel gratis. 
Op wooninfo.nl/vraagbaak/energie/energiecoach kunt u zich 
aanmelden voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Tip 2 - Duurzaamheidsloket
Iedere vrijdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur zitten advi-
seurs van het Duurzaamheidsloket klaar in het Kweekcafé. U 
kunt ze vragen stellen over energie besparen, waterbesparing, 
zonne-energie, circulaire economie, duurzaam verbouwen en 
de financiering hiervan. Het Duurzaamheidsloket is de hele zo-
mer geopend. Het loket is een samenwerking tussen de ge-
meente Haarlem en verschillende duurzame initiatieven. De 
adviseurs zijn te vinden in het Kweekcafé (Kleverlaan 9). Het 
Kweekcafé bevindt zich achter het witte gebouw van het NME.

Energiebesparing 
(=geldbesparing!)

Groene daken hebben een warmte-isolerend effect.

Tip 3 - Besparingskit
Op het MAAK-terrein in de Waarderpolder zit het bedrijf van de 
Spaarndamse broers Niels en Steven Bönker. Ze runnen een 
webshop met bespaarboxen, energiebesparende producten, 
ledlampen en smart gadgets. Met hun bedrijf DeBesparingskit.
nl willen ze het makkelijk maken om energie te besparen. 

Tip 4 – Groene daken
Een groen dak heeft een warmte-isolerend effect waardoor 
het binnenshuis in de zomer koeler en in de winter warmer 
blijft. Wilt u gezamenlijk een groen dak aan laten leggen met 
een groep buren, met ondersteuning van een tussenpartij? 
Kijk dan eens op www.groenopjedak.nl.

Wijkraad zoekt nieuwe leden
Wil je iets voor je buurt betekenen? Je inzetten om de Leidsebuurt leefbaarder en mooier te kunnen maken? Kom eens langs 
bij de wijkraad! De wijkraad bestaat uit zes vrijwilligers die elke maand vergaderen. We kunnen hulp van buurtbewoners gebrui-
ken, stuur een mailtje naar wijkraad@leidsebuurt.nl.
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Al het gezonde 
komt uit zee!

Kijk voor meer informatie op blos.nl

Elke dag een 
avontuur bij BLOS!

Op onze kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang locaties is elke dag een 
avontuur. Spelend ontdekt je kind wie het is en wat het in zich heeft.

Waarom kiezen voor BLOS kinderopvang?
 Veilige, liefdevolle omgeving
  Afwisselend activiteitenprogramma
  Gezonde voeding  
 Foto’s en berichten via de ouderapp 

Onze locaties in de buurt:
 Monacopad 1, Haarlem (kinderdagverblijf)
 Tetterodeweg 15, Overveen (buitenschoolse opvang)
 Wagenweg 92 - 94, Haarlem (kinderdagverblijf)
 Westergracht 3, Haarlem (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)

 
"Er zijn ZOVEEL makelaars,  

hoe weet ik nu welke echt GOED is?’’  

 

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

<<
<<

<<
<<

<<
<<

<<
<<

<<
<<

KOFFIE 
ONTBIJT LUNCH

ZOET

TEL: 023 - 202 95 75 

TO GO
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Ieder jaar organiseert de wijkraad minstens één 
bewonersvergadering voor buurtbewoners en 
wijkraadsleden in het Badhuis. Ook ambtenaren 
van de gemeente Haarlem zijn aanwezig. 

Tijdens de bewonersvergadering van 20 juni dit jaar vertelden 
wijkraadsleden wat zij het afgelopen jaar voor de buurt gedaan 
hebben. Bewoners konden hun mening geven over de wijkraad, 
aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden en wat zij 
willen dat de wijkraad de komende tijd gaat doen. De opkomst 
van bewoners was met ca. tien personen teleurstellend laag, 
maar de gesprekken waren wel nuttig en inhoudelijk.  

Verslag en schouw
De wijkraad presenteerde een beknopt financieel verslag en 
een overzicht waarin duidelijk werd wat zij het afgelopen jaar 
heeft gedaan. Daarna stonden we stil bij de ‘schouw’, een in-
spectie van de buurt die wijkraadsleden en ambtenaren van 
de gemeente in mei hielden. Wijkraadsleden gaven een kort 
overzicht en uitleg bij aandachtspunten die tijdens de schouw 
naar voren kwamen. Na deze presentaties was de rest van de 
avond ingeruimd voor een open gesprek tussen buurtbewo-
ners, gebiedsverbinder en wijkraad. Hierin kwamen onder 
meer de rol van de wijkraad en overlast in de buurt ter sprake.

Overlast
Bewoners van het Leidseplein en Brouwersplein ervaren al 
heel lang overlast (lawaai en rommel) van jongeren die tot 
diep in de nacht rondhangen op het plein. Door een tekort 
aan politiemensen en handhavers wordt hier weinig of niet 
tegen opgetreden. De gebiedsverbinder heeft voorgesteld 
dat buurtbewoners zichzelf (beter) organiseren om periodiek 

in contact te treden met betrokken organisaties en ambtena-
ren die verantwoordelijk zijn voor coördinatie sociale veilig-
heid. Een dergelijke aanpak is ook in andere wijken, o.a. het 
Rozenprieel toegepast.

Ambities en middelen van de wijkraad
Ook de positie van de wijkraad werd besproken. De wijkraad 
heeft zich de afgelopen tijd voornamelijk beziggehouden met 
verkeer in de wijk, in mindere mate met groenvoorziening en 
weinig met onderwerpen als sociale cohesie of energietransi-
tie. Dat niet alle onderwerpen de aandacht krijgen die zij ver-
dienen, hangt samen met het beperkt aantal wijkraadsleden 
en hun beschikbare tijd. De wijkraad is een kleine groep vrij-
willigers zonder mandaat of omvangrijk budget. In de woor-
den van de gebiedsverbinder heeft zij ‘wel de slagvaardig-
heid, maar niet de slagkracht’. Tijdens de bewonersvergadering 
werd duidelijk dat sommige bewoners wel verwachtingen 
hebben van de wijkraad, verwachtingen die op gespannen 
voet staan met de mensen en middelen die de wijkraad ter 
beschikking staan. Daarbij is ook initiatief van betrokken be-
woners belangrijk. Zonder meldingen vanuit bewoners kun-
nen we geen problemen aankaarten bij de gemeente.

Dank aan alle aanwezigen voor hun tijd en hun bijdrage! Kom 
je volgend jaar naar de bewonersvergadering want het is ook 
jouw buurt! Wil je niet zo lang wachten? Je bent welkom bij 
een ‘gewone’ vergadering van de wijkraad op elke eerste 
woensdagavond van de maand in het Badhuis (stuur een mail-
tje als je langs wilt komen naar wijkraad@leidsebuurt.nl).

Lage opkomst, wel 
een goed gesprek

Wel de slagvaardigheid, 
maar niet de slagkracht

Verslag van de bewonersvergadering in juni



De rol van de wijkraad  door: Inge de Ruijter

Wijkraad: 
afschaffen of 
vernieuwen?
De wijkraad Leidsebuurt bestaat al vele jaren 
en is ontstaan in de tijd dat de gemeente grote 
saneringsplannen had in wijken met slechte 
woningen. De Leidsebuurters zijn toen op de 
barricade gesprongen, hebben de wijkraad 
opgericht en legden daarmee de basis voor meer 
inspraak bij het gemeentebestuur. Met effect! Want 
de Leidsebuurt heeft haar karakter behouden.

Maar in vergelijking met de eerste jaren, waarin 
wijkraden een stevige positie hadden, is hun rol 
tegenwoordig minder prominent. 

Gemeente kapselt rol wijkraad in
Journaliste Marilou den Outer beschreef de veranderende rol 
van wijkraden in een prachtige serie van 6 artikelen in het 
Haarlems weekblad. Haar belangrijkste conclusies waren:
1. De lijntjes met de gemeente zijn te lang: in de jaren ze-

ventig waren de lijntjes met de gemeente vaak kort en 
was het ambtenarenkorps vele malen kleiner dan nu. Ge-
meentelijke plannen van vandaag zijn gegoten in uitge-
breide en langdurige ambtelijke processen, met ingewik-
kelde termen.

2. Bestuurlijke vernieuwing verkleint de rol van de wijkraad. 
In de jaren zeventig heerste de overtuiging dat de 
wijkraad in de eerste plaats een inspraakorgaan moest 
zijn. De gemeente stelde dit vast in een verordening. 
Anno 2021 is dit uit de verordening verdwenen. Nu kun-
nen wijkraden besluitvorming alleen beïnvloeden via con-
tacten met gemeenteambtenaren en participatie. 
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Wat wil de gemeente met de 
wijkraden die zo verschillend 
functioneren en in sommige 
wijken afwezig zijn? Afschaffen? 
Of is vernieuwing mogelijk? 

Is er toekomst voor wijkraden? 
Ook de wijkraad Leidsebuurt staat voor deze vraag. Gemeen-
telijke plannen en processen zijn tegenwoordig voor wijkra-
den moeilijk te doorgronden. Sommige gemeenteplannen 
liggen soms jaren stil. Zie dan als wijkraad maar om aanwezig 
en alert te blijven. Dit vraagt veel kennis, energie en doorzet-
tingsvermogen van wijkraadsleden. 

De wijkraad Leidsebuurt voert momenteel de volgende activi-
teiten uit:
1. Communicatie met de gemeente en met buurtbewoners 

via social media, Leidsebuurtkrant en website. 
2. Organiseren van bewonersavonden.
3. Toezicht houden op voorgenomen werkzaamheden van 

de gemeente. 

Wat als de Wijkraad wijkplatform wordt?
De wijkraad in haar huidige vorm heeft onvoldoende capaci-
teit om een substantiële rol te vervullen. Er wordt actief ge-
werkt aan oplossingen voor een veiligere verkeerssituatie in 
de wijk. Maar er spelen ook andere cruciale thema’s in de 
Leidsebuurt, waar actieve samenwerking tussen gemeente en 
wijkbewoners wordt gevraagd. 

Bewoners aan zet
Deze thema’s vragen inzet van bewoners om in overleg met 
de gemeente plannen te maken. De wijkraad kan helpen met 
het faciliteren van buurtgerichte initiatieven en ondersteuning 
bieden bij het bekendmaken hiervan. De wijkraad zorgt hier-
mee voor verbinding in de wijk en verbinding tussen de wijk 
en gemeente. Haar rol als wijkraad wordt daarmee de rol van 
een wijkplatform, waarbij betrokken buurtbewoners ruimte 
hebben voor eigen initiatief. De gemeente heeft in haar coali-
tieakkoord ruimte gegeven voor wijkplatforms en wil daarmee 
experimenteren met het recht voor bewezen en succesvolle 
bewonersinitiatieven. Hoe de toekomst uit zal pakken? De 
huidige wijkraad vraagt haar bewoners om op eigen initiatief 
met voorstellen te komen en aan te geven wat daarbij nodig 
is van de gemeente.
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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
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Heb je wel eens van de 
Nassautuintjes gehoord? 
In onze wijk zijn moestuin-
tjes verstopt. Je moet het 
even weten want vanaf de 
straat kun je het niet zien. Achter 
twee grote groene deuren in de 
Leidsestraat, tussen de huizenblokken in, zijn 18 moes-
tuinen te vinden. Vroeger stond op deze plek de Nas-
sauschool. Er is een lange wachtlijst voor de tuintjes 
maar je kunt wel naar binnen en om de tuintjes heen 
lopen om te zien wat er allemaal groeit en bloeit. 

De Nassautuintjes horen bij Stichting Doe-tuinen Haar-
lem. Lola heeft samen met haar moeder sinds 4 jaar een 
eigen tuintje. Daar groeit courgette, ui, sla, spinazie, 
boontjes, veel kruiden, rabarber, aardbeien en aalbes-
sen. Lola: “Elk jaar proberen we wat nieuws uit; soms 
lukt het en soms niet. Sommige tuinders, zoals over-
buurman Frans, weten heel veel van moestuinen af en 
helpen ons met tips en stekjes.”

Geheime plekjes in 
de Leidsebuurt

Huisdierencentrum gaat dicht?
Heb je gezien dat het Huisdierencentrum naast speeltuin 
Floragaarde al een tijdje dicht is? De Egelopvang en Stichting 
Bedenkt zitten er nog wel. Waarom is dat eigenlijk? Wij zoch-
ten het uit.
De dierenopvang is van de gemeente, van de afdeling natuur- 
en milieueducatie, en die gaan ermee stoppen. Dat is omdat 
ze niet zoveel mensen hebben die voor de dieren kunnen zor-
gen, en ze willen op een paar andere plekken in de stad een 
nog mooiere kinderboerderij maken. Daar kunnen dan scho-
len langskomen om alles over dieren en de natuur te leren.  
Wat er op de plek van het Huisdierencentrum gaat komen, 
weet de gemeente nog niet. Misschien gaat Haarlem Effect of 
de Stookkamer het gebruiken, maar dat is tijdelijk, voor een jaar 
of twee. Daarna komt er weer een hele leuke plek! (Hopen we.) 
(Hoe weten we dit allemaal? Gevraagd aan Janneke Barten, 
gemeenteraadslid uit de Leidsebuurt.) 

31-08-2022 08:35 woordzoekermaken.nl

https://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Speuren door de Leidsebuurt&w=18&h=18&p=C,S,T,D,D,V,B,S,O,V,J,E,J,R,B,D,Q,X,U,T,Q,M,K,U,… 1/1

Speuren door de Leidsebuurt

Naam ______________________ Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

C S T D D V B S O V J E J R B D Q X
U T Q M K U V A D W B I O D L S K Z
S H O N W M O M G L A T V K E P C C
N P G W C Q K E A X D C A L I O S F
E E W K M C H N D D H A B J D O K L
B N L C W D W D N R U D N Z S R Y E
K R X E F M D A E A I E I P E W C I
O D O F P K U T R S S R U H B E V D
O J R U H S B L U F P R T U U G I S
R W U P W T N X B C J E L I U O K E
S O U Y L E A E D T Q D E Z R V N P
C K D E C E R T T G T N E E T E E L
H V G O N K Z S G I W I P N K R N E
O H S V E Z L I P O U K S D R G O I
O M P Q C B F M E L H B R S A A W N
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Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl
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De ezels van de 
Westerstraat
Misschien heb je al gezien dat er ezels in de Wester-
straat staan. We hebben aan hun baasje (Maxime) een 
paar vragen gesteld.
Hoe heten ze? 
Molly en Mieke
Wat eten ze? 
Gras en hooi
Hoe oud zijn ze? 
Ze zijn allebei 4 jaar 
Waar komen ze vandaan? 
Uit Beverwijk
Waarom mogen we ze niet voeren? 
We voeren ze zelf omdat we niet willen dat ze verkeerde 
dingen binnen krijgen die niet goed voor ze zijn. 

(Eerst waren er paarden, maar waar de die zijn weten 
we niet.)

AlLes kids!

Foto’s op de 
fietscontainers

  door: de kinderredactie

Misschien ben je wel eens langs gefietst: de fietscontainers in 
de Westerstraat. Daar zijn nu sindskort foto’s op geplaatst van 
de Leidsebuurt. De foto’s zijn gemaakt door Karin de Jong-
van Putte.

De eerste schooldag na de zomer is op de scholen in de buurt 
een beetje speciaal gemaakt. Bij de Peppelaer was er een pia-
no en iemand die erop speelde op het schoolplein. In sommige 
klassen werd er memory met namen gespeeld en zijn er ver-
halen geschreven over de vakantie. Bij de Bavoschool hingen 
slingers en werd er gesproken over het nieuwe schooljaar, maar 
praatte de meester wel een beetje veel. Bij de Koorschool was 
er koffie en gezelligheid voor de ouders. Groep 8 heeft zelfs 
een pooltafel gekregen, verder werd er ook daar natuurlijk ge-
sproken over het nieuwe jaar, de regels en de vakantieverhalen.

De eerste schooldag

Hé ezel!
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@microbakeryhaarlem

Volg Csilla op Instagram!
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Brood uit de 
Kolkstraat 

Sinds een paar maanden is onze buurt een warme bakker rijker. Csilla Vegh 
bakt ambachtelijk en duurzaam. Ze haalt alle ingrediënten uit de omgeving 

én doet dat op de fiets. Dus lokaal, minder uitstoot en ook nog eens 
bijzonder lekker. 

Eigenlijk is het simpel zegt Csilla. Door de pandemie zijn men-
sen gezond eten en levenskwaliteit gaan waarderen. Het 
brood wat ik maak is ambachtelijk. Een combinatie van water, 
meel, zout en fermentatie. Het water moet zo zuiver mogelijk 
zijn. Daarom is Haarlem vanwege haar goede waterkwaliteit 
een goede plek om brood te maken. Het agrarische meel 
komt van De Zandhaas. De graanmolen in Santpoort-Noord. 
De eieren haal ik uit Elswout en de verpakking die ik gebruik 
is van gerecycled papier gemaakt. Op basis van tien soorten 
meelmixen maak ik het brood zonder gist. Het brood wordt 
aan huis gebracht of kan worden afgehaald.
 
De passie voor het bakken heeft Csilla van haar oma en haar 
moeder. Begin 2019 is ze een bakkersopleiding gaan doen in 
Boedapest. Ze specialiseerde zich in zuurdesembrood. Na de 
opleiding gaat ze in de leer bij Bea Kovacs, die meesterbakker 
is in Hongarije het land waar Csilla vandaan komt. Ze haalt 
haar diploma in 2021 en gaat hierna een jaar werken bij Bread 
41 in het centrum van Dublin. Mensen moeten weten wat ze 
eten. Dat betekent dat ik lokale producten gebruik en alles 
met de hand doe. Ook gebruik ik seizoenskruiden zoals brand-
netel of daslook. Uiteindelijk gaat het om vitaminen en mine-
ralen die de voeding haar waarde en karakter geven.

 
Hoe is Csilla in Haarlem terecht gekomen? In 2017 boekte ik 
een airbnb met mijn moeder voor een korte vakantie. Ik was 
meteen verkocht. Op dat moment las ik een boek van Jenny 
Colgan over een vrouw, die een bakkerij had aan het strand. Ik 
kwam hierdoor op het idee om dit in Nederland te gaan doen. 
Met een beetje mazzel kon ik dit jaar aan een woning komen 
in de Leidsebuurt. Sinds 21 april is ze ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel. 
 
Het bedrijf heet Microbakery Haarlem. Het brood wordt op 
zaterdag en zondag gebakken en bestellen kan op vrijdag. De 
bakkerij levert verschillende soorten broden dus ook stok-
brood, focaccia en boerenlandbrood. Het mooiste moment is 
als het brood gebakken is en de klant kan zien en proeven hoe 
lekker het is. 

De producten van Csilla zijn via @microbakeryhaarlem op In-
stagram te bestellen. Ook geeft ze er toelichting op haar am-
bacht. De ingrediënten van haar brood komen uit Haarlem en 
omstreken en zijn dus lokaal. De bezorging gaat per fiets. Min-
der uitstoot en ook nog bijzonder lekker en gezond brood. 

Probeer het uit!
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(Krijg) de palen-pest
Toen we vorig jaar ons mooie huis in de Leidsebuurt kochten, 
waarschuwde de makelaar al dat de fundering slecht zou kun-
nen zijn. We besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar 
onze fundering. Gelukkig kregen we hier (een gedeeltelijke) 
subsidie voor vanuit de gemeente (voor meer info check haar-
lem.nl/subsidie-voor-funderingsonderzoek). Helaas bleek dat 
we binnen vijf jaar de eerste gebreken konden verwachten. 
Omdat er een prachtige opbouw op ons huis is gebouwd, wordt 
het verzakken mogelijk versneld door het extra gewicht. 

Het Funderingsloket (een servicepunt van de gemeente) heeft 
ons fantastisch geholpen. Ze hebben ons uitgelegd hoe we of-
fertes konden opvragen én waar we op moesten letten. Alle info 
over funderingsherstel in onze buurt en het Funderingsloket kun 
je eenvoudig online teruglezen: leidsebuurt.nl/funderingen.

Wij kozen ervoor om boven te blijven wonen tijdens de werk-
zaamheden. De logeerkamer (lees: kinderkamer to be) werd 
een woonkamer, mijn mini-kantoortje de keuken. Kamperen 
in je eigen huis. Klinkt leuk, totdat je tot de (intens blije) ont-

dekking komt dat je zwanger bent. Van een tweeling! Eerlijk 
is eerlijk, het was even doorbijten en een race tegen de klok. 
Maar het is gelukt! Van begin tot eind zijn we zo’n vier maan-
den zoet geweest. Wat een avontuur was dat… Maar we zijn 
er klaar voor, het is prachtig geworden en de kleintjes kunnen 
komen. En nu door naar onze nieuwe uitdaging: het vinden 
van kinderopvang in Haarlem.

Liefs,
Sanne

COLUMN

De herfst is nog niet be-
gonnen of de eerste teke-
nen van verval dienen zich 

alweer aan. Vallende blade-
ren, levensgevaarlijk, maar nie-

mand doet er wat aan. De gemeente 
zou ze weg moeten halen, maar komt veel 
te weinig, zeker in vergelijking met andere 
buurten. Dan kan je natuurlijk bellen. Dat 
heb ik ook wel gedaan. Een vriendelijke 
dame geeft me groot gelijk, om er vervol-
gens niets aan te doen. En als ze dan toch 
besluiten te komen, je weet wel met zo een 
veegwagentje. Dan pakken ze alleen de 
hoofdwegen mee, waardoor ze alles tussen, 
in en om de fietsenrekken blazen, zodat de 
bladeren zich daarna met het eerste beste 

herfstwindje, weer gaan verspreiden. Mensen zouden ze na-
tuurlijk ook zelf weg kunnen halen, maar tot mijn ergernis 
gebeurt dat nauwelijks. Onlangs kwam ik tot de bijzondere 
ontdekking dat mijn buurman niet eens in het bezit van een 
bezem is. Over het sneeuwvrij maken van je straat is tenmin-
ste iets opgenomen in de verordening van de gemeente. 
Dat ben je min of meer verplicht. Niet dat iemand zich daar 
wat van aantrekt natuurlijk. Droge bladeren zijn het pro-
bleem nog niet, maar natte bladeren kunnen zo glad worden 
als ijzel. En dus sta ik met mijn oude lijf mijn straatje schoon 
te vegen om tot de ontdekking te komen dat de atletische 
buurman niet eens over een bezem beschikt. 

Anoniem

De Klaagbuur

NIEUW IN DE BUURT
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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

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

Jouw 
advertentie 
hier? 
De Leidsebuurtkrant verschijnt vier 
keer per jaar in een oplage van on-
geveer 2.200 stuks en wordt huis 
aan huis bezorgd. 

Tarieven 2022 
1/8 pagina per jaar:    €90,00 (p/editie: €22,50)
1/4 pagina per jaar:    €165,00 (p/editie: €41,25)
1/2 pagina per jaar:    €330,00 (p/editie: €82,50)
1/1 pagina per jaar:    €640,00 (p/editie €160,00)
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Spelenderwijs ontdekken op het kinderdagverblijf
Je kind voor de eerste keer achterlaten op het kinderdagverblijf 
is een grote stap, dat snappen wij als geen ander. Kwaliteit en 
veiligheid staan daarom bij ons voorop. Dat zie je in alles terug. 
Op onze locaties en bij onze pedagogisch medewerkers. De 
groepsruimtes zijn huiselijk ingericht zodat je kind zich snel 
thuis voelt. Daarnaast zijn de ruimtes voorzien van uitdagende 
spelmaterialen die de ontwikkeling van je kind optimaal 
stimuleren. In een veilige omgeving kan je kind spelenderwijs leren 
en ontdekken. Peuters van 2 tot 4 jaar bereiden we met speciale 
activiteiten voor op de overstap naar de basisschool. Met positieve 
en liefdevolle aandacht dagen onze pedagogisch medewerkers je 
kind uit om iedere dag het beste in zichzelf naar boven te halen.

Uitdagende activiteiten op de BSO
Op onze buitenschoolse opvang kan je kind samen spelen met 
andere kinderen, deelnemen aan uitdagende activiteiten of 
rustig iets voor zichzelf doen. Het liefst gaan we lekker naar 
buiten, waar de kinderen kunnen spelen, bewegen, ontdekken 
en nieuwe ervaringen opdoen. We gaan ook graag op avontuur 
in de omgeving. Zo brengen we regelmatig een bezoek aan 
landgoed Elswout, Middenduin, Het Wed, Kraantje Lek, het strand 
of duingebied De Zandwaaier. Of we gaan naar verschillende 
speeltuinen in de omgeving of het verteltheater. De middagen op 
de BSO vliegen voorbij!

ADVERTORIAL

BLOS kinderopvang in Haarlem: elke dag een avontuur 
Bij BLOS kinderopvang is elke dag een avontuur. Spelend ontdekt je kind wie het is en wat het in zich 
heeft. Samen gaan we op ontdekking in de wereld om ons heen en het leven met elkaar. We zorgen voor 
een omgeving die veilig en vertrouwd voelt, waarin je kind kan leren, ontdekken en groeien. In Haarlem 
heeft BLOS kinderopvang kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in de wijken Leidsebuurt, 
Zijlwegkwartier, Haarlemmerhoutkwartier en Europawijk. In Overveen vind je onze buitenschoolse 
opvang aan de Tetterodeweg.

Ontdek BLOS
Wil je meer weten over onze kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang? Neem dan eens 

een kijkje op www.blos.nl en vraag gerust een vrijblijvende rondleiding aan. Je bent van harte welkom!
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When people hear that I’m from the United States 
I get a good number of interesting questions. 
Does everybody own a gun? Is it really as big as it 
seems? Do people really support Trump? I get a 
similar amount of questions from people back in 
America towards living in the Netherlands. Does 
everybody ride a bike? Do people really wear 
clogs? Is living in Europe really so awesome?

The biggest difference? The feeling of tension that is absent 
in my life here in The Netherlands compared to the United 
States. It’s a hard feeling to describe, you don’t really notice it 
until it isn’t there. I think it was around the fifth month of living 
in the Netherlands when it finally clicked. I was at a busy in-
tersection in Oud West in Amsterdam (where we lived shortly 
before we moved to Haarlem). Standing at the intersection I 
saw trams, automobiles, delivery trucks, pedestrians, cyclists, 
mopeds all seamlessly navigating a tremendously complica-
ted intersection - not a single horn to be heard. Compare this 
to the US where road rage is a common thing, where drivers 
frequently threaten cyclists with their car. People simply focu-
sed on going where they need to go, trying to work together. 
Other people sitting calmly alongside the street cafes having 
a morning coffee and pastry - no pressure to hurry up and 
make space for the next customer. Everywhere there seemed 
to be a sense of peace and calm, people taking enjoyment 
from their surroundings.

The second time I noticed this was after a few weeks of living 
in Haarlem. I was standing outside The Peppelaer on a beau-
tifully sunny fall morning after taking my two kids at school. 
I felt dumbstruck. Can things really be this good? I walked 
(emphasis on walked) my children five blocks to school.  Not 
a single time in my whole life did I ever walk to school. Always 
with my parents in a car or on the bus. A parade of bicycles 
pass us with one, two or three children attached in one way 
or another. The teachers welcome my two children into their 
classroom and teach them in a new language with such care 
and kindness. The parents linger in the schoolyard afterwards 

to joke, to talk, and to strengthen their friendships. These 
were the things that I chased in America that seemed to be so 
easily available here.

Do these things exist in America? Certainly! But there is so-
mething distinct, universal and unique about the experience 
being in Haarlem and the Leidsebuurt. Many things just re-
quire so much less effort. Like a walk to the grocery store in 
the neighborhood, typical Dutch style fish from the tiny stall 
just across the street, Dutch lessons at the Badhuis (a historic 
neighborhood community center) with a wonderful group of 
people, beautiful views along the Leidsevaart.

There’s just a certain magic that this neighborhood has to of-
fer. You can feel it when you talk to other people who have 
moved here - the excitement and the energy and the appre-
ciation they have. Everywhere I’ve lived a great pastime is to 
make fun of the flaws of our town.  In Haarlem my friends and I 
talk about how great it is. It motivates me to think about how I 
can be a part of the fabric here - how can I help so that others 
can have similar experiences in the future? What can I do to 
preserve the character of the neighborhood? What things do 
I have yet to discover? I look forward to finding an answer to 
all of these questions.

No big yellow 
schoolbus?

There’s just a certain magic that 
this neighborhood has to offer. 
You can feel it when you talk to 
other people who have moved 
here - the excitement and the 
energy and the appreciation 
they have.

Evan, Katie, Cooper (8) en Elliot (5)
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50% van het inkomen 
van de stad kwam uit de 

bierindustrie
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De Brouwersvaart werd, je raadt het al, oorspronkelijk gegra-
ven voor de brouwers van bier. Om aan schoon drinkwater te 
komen, haalde men eerst water uit een kwel ter hoogte van 
zwembad de Houtvaart. Maar dat grondwater had een leem-
smaak, dus ging men het verderop zoeken, bij een afgraving 
in de duinen: de Brouwerskolk. Met platte waterschuiten werd 
het water via de Brouwersvaart naar de brouwerijen in Haar-
lem gebracht. Iedereen die langs de Brouwersvaart woonde, 
moest zorgen dat het water schoon bleef om de bierproductie 
niet in gevaar te brengen.

Wie de geschiedenis van Haarlem een beetje kent, weet dat 
de stad rijk en beroemd is geworden met het brouwen en ver-
kopen van bier. Langs het Spaarne en de Bakenessergracht 
lagen de meeste brouwerijen. Haarlem had met het Spaarne 
niet alleen een goede aanvoerroute voor de ingrediënten van 
bier, ze kon de biertonnen, de Jopen, ook weer makkelijk de 
stad uitvaren voor de verkoop. 

Niet alleen de brouwers, ook de stad werd rijk van bier. Door 
verschillende belastingen, brouwersgeld en bieraccijns, kwam 
50% van het inkomen van de stad uit de bierindustrie. 

Wat maakte Haarlems bier nou zo bijzonder en uiteindelijk zo 
beroemd? Bier werd heel vroeger op smaak gebracht met 
gruit, een kruidenmengsel van bijvoorbeeld rozemarijn, lau-
rierbessen en salie. Er zat nog niet zoveel alcohol in hoor 
(0,2%), dus iedereen dronk het als gezond alternatief voor vuil 
water. Het is moeilijk voor te stellen, maar thee en koffie waren 
toen nog niet bekend in Nederland, dit is allemaal eeuwen 
voor de VOC.  

In Haarlem vervingen de brouwers de kruiden aan het einde 
van de 15e eeuw door hop, om de gruitbelasting van het 
stadsbestuur te ontlopen. (Belastingontwijking is van alle tij-
den!) Hop gaf het bier niet alleen de bekende bittere smaak, 
maar maakte het veel langer houdbaar. Hierdoor kon het bier 
beter bewaard worden en ook veel verder vervoerd. Het werd 
het belangrijkste exportproduct van de stad. In 1648, het 
hoogtepunt van de Haarlemse brouwgeschiedenis, werd hier 
ruim 67,5 miljoen liter geproduceerd. 

In de achttiende eeuw loopt de bierproductie hard terug door 
de hoge belasting en de populariteit van koffie, thee en Pilse-
ner. De laatste Haarlemse brouwerij sloot in 1916 zijn deuren.

Hop!

Tijdreizen  door: Liesbeth Rood  21

De Brouwersvaart, de noordgrens van onze Leidsebuurt is al een heel oud 
kanaaltje. Het ligt er al zeker sinds 1450 en loopt oorspronkelijk van het 

Brouwerskolkje naar het Spaarne. Als je aan de oostkant van het Spaarne staat ter 
hoogte van Waag en naar de kademuur aan de westkant kijkt, kun je de tunnel nog 

zien waar hij ooit uitkwam. 
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Altijd al nieuwsgierig naar Het Badhuis? Dan 
is 7 oktober de dag om binnen te lopen!

In één middag geven de vrijwilligers een beeld van wat 
er allemaal te doen is op dit mooie plekje in de Leidse-
buurt. Er zijn verschillende workshops te volgen (o.a. 

UITGELICHT

Buurtborrel
Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand vind je de bes-
te vrijdagmiddagborrel van de stad gewoon in je eigen 
wijk. Vanaf 17.00 uur is de bar open en ontmoet je de leuk-
ste buren. Kom gewoon eens langs! 

7 oktober 
Open Dag in 
het Badhuis

Op zondag 9 oktober mogen we volkszanger Hank Valley ont-
vangen voor een Hollandse themamiddag. Het belooft een 
goed feestje te worden met heel veel meezingers.
Start: 14.30 uur

Hollandse middag

Kom het 
Badhuisbestuur 
versterken
Het Badhuis zoekt bestuursleden. Hou jij van organiseren, co-
ordineren en faciliteren, maar niet van saaie vergaderingen? 
Dan moet je bij ons zijn! We vergaderen maandelijks op een 
gezellige informele manier en verdelen dan de taken. We zoe-
ken een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Doe je 
mee? 
Meld je aan via vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl

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 je 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

stoelyoga, zingen en schilderen), er is theater (Help de 
meester is verdwaald), muziek en ook de kantoren boven 
zijn deze dag te bekijken. 
Natuurlijk sluiten we af met onze vrijdagmiddag-buurt-
borrel. Hou de website in de gaten voor het volledige 
programma! Start: 15.00 uur
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September

23  DANSFESTIJN

24  BURENDAG: PLEINPICNICK

25  BADKAMERGALM

28  REPAIR CAFÉ

oktober

1  ERVARINGSDAG V. MENSEN ZONDER HANDICAP

1  AVONDJE UIT DISCO

5  KINDERBADJE

7  OPEN DAG IN HET BADHUIS!

7  BUURTBORREL

9  HOLLANDSE MIDDAG MET HANK VALLEY

13  BUURTONTBIJT

15  KLIMAATKOOR

15  OPENING EXPOSITIE HOUTFESTIVAL

16  FUCK FAALANGST WORKSHOP

16  QUEER CAFÉ

23  WORDS&MORE

26  REPAIR CAFÉ

28  HALLOWEEN KIDSFEEST

30  BADKAMERGALM

november

2  KINDERBADJE

4  BUURTBORREL

4  KUNSTLIJNWEEKEND: DAKMAR SCHOLTEN

10  BUURTONTBIJT

12  KLIMAATKOOR

12  SCHILDEREN MET EEN WIJNTJE

18  DANSFESTIJN

20  QUEER CAFÉ

26  KADOOTJES MARKT

27  BADKAMERGALM

30  REPAIR CAFÉ

december

2  BUURTBORREL

7  KINDERBADJE

8  BUURTONTBIJT

10  KOOR HARLEM JIVE

11  KLIMAATKOOR

11  WORDS&MORE

18  QUEER CAFÉ 

30  OUDJAARSPUBQUIZ

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
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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Muis en Maté
3

De ‘honderd procent’ geluksdag.

M             até kijkt in de koelkast. ‘Tijd om boodschappen te 
doen.’
Muis springt op en neer. ‘Hoera! Lekkere hapjes. Krijg ik 
kaasknabbels? Ik heb trek.’
‘Volgens mij heb jij altijd trek.’ Maté schudt lachend zijn 
hoofd. ‘Laten we naar de Deka gaan.’ Hij pakt zijn portemon-
nee en sleutels uit de keukenla en stopt ze diep weg in zijn 
achterste broekzak. In de rommelkast zoekt hij een plastic tas 
voor de boodschappen. Muis klimt op zijn linkerschouder. 
Samen lopen ze de trap af naar de voordeur. Maté trekt de 
deur een beetje omhoog want de deur klemt. De sleutel 
draait sinds kort veel beter in het slot. De buurvrouw van de 
andere bovenhoek die de plantjes verzorgde, toen Muis en 
Maté op vakantie waren, heeft het slot gerepareerd door er 
wat grafietpoeder in te spuiten. Dat je dat ieder jaar moet 
doen wist Maté niet. Je kunt ook niet alles weten. Gelukkig 
ben je nooit te oud om te leren. 
De wind waait Maté in het gezicht. ‘Vannacht heeft het flink 
geregend.’ 
Muis fronst zijn wenkbrauwen. ‘Moet je geen jas aan? Straks 
word je nog ziek.’
‘Neh. Ik word zelden ziek. Klop af op hout.’ Maté tikt met 
zijn knokkels op het hout van de deurpost. ‘Klop af op hout?’ 
herhaalt Muis.
Maté grinnikt. ‘Dat is bijgeloof. Vroeger geloofde men ande-
re dingen dan nu. Zoals; dat je niet onder een ladder mocht 
door lopen, want dat zou ongeluk brengen. En als je iets zei 
zoals dat je zelden ziek werd, dan moest je op hout kloppen 
met je knokkels anders werd je juist ziek. Allemaal dingen die 

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

nieuw avontuur.

men vroeger geloofde. Nu kun je rustig onder een ladder 
door lopen. Er gebeurt echt niks, hoor.’
Maté buigt de hoek om en loopt door de Oranjeboomstraat 
richting Deka. Bij Timmerfabriek Kuiper staat een ladder 
tegen de gevel geleund. Muis begint op Matés schouder te 
springen. ‘Loop eronder!’ joelt hij. ‘Kijken of er iets gebeurt.’
‘Welnee, er gaat niets gebeuren,’ zegt Maté ietwat verveeld. 
Samen lopen ze onder de ladder door. ‘Zie je wel. Niets.’ 
‘Oh, jammer,’ zegt Muis. ‘Ik had wel iets spannends willen 
beleven.’ Hij kijkt naar de plassen op de grond. ‘Ik heb 
een goed idee,’ piept hij. Behendig laat hij zich van Matés 
schouder glijden en begint in de plassen te stampen. ‘Lekker 
spetteren in het water.’ Dan klimt hij op een vergeeld boom-
blaadje. ‘Kijk, Maté. Ik ben aan het surfen.’ Het boomblad 
met Muis erop drijft zachtjes over de plas. Maar dan komt er 
een grote, zwarte auto aan. De auto rijdt door de plas. Het 
water spettert omhoog. 
‘Kijk uit!’ roept Maté te laat. 
Muis gilt. Het water voert hem met een sneltreinvaart richting 
het rioolputje. Het blad gaat sneller en sneller. Muis klampt 
zich vast. Zijn lijfje trilt van angst en kou. Hij doet zijn ogen 
dicht.
Vlug rent Maté achter zijn surfende vriendje aan. Vlak voordat 
Muis met blad en al in de put verdwijnt, lukt het om hem vast 
te grijpen. ‘Dat was op het nippertje,’ zegt Maté hijgend.
‘Misschien hadden we toch niet onder die ladder moeten 
door lopen,’ zegt Muis met een beteuterd stemmetje. 
‘Misschien had jij niet moeten gaan surfen,’ zegt Maté.
Muis bibbert. ‘Ik ben drijfnat en heb het koud.’
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naar huis. Hij steekt de sleutel in het slot en 
duwt de deur open. 
Maar voordat hij naar binnen kan gaan, 
slaat het noodlot een derde keer toe. Een 
grote meeuw poept boven op zijn hoofd. 
De grijze klodder glijdt langzaam zijn nek 
in. ‘Getsiederrie! Ook dat nog!’
Muis klampt zich aan zijn vriend vast. ‘We 
mogen nooit meer onder een ladder door-
lopen, Maté. Nooit meer!’ 
Maté begint te lachen.

‘Wat is er grappig?’ vraagt Muis. ‘Het is een enorme pech-
dag.’
Maté schudt zijn hoofd. ‘Vogelenpoep op je hoofd brengt 
geluk. Ook bijgeloof. Dus we zitten weer goed. Het wordt 
voor de volle honderd procent een geluksdag.’
‘Raar dat bijgeloof.’ Muis sprint naar boven.
Maté stopt de boodschappen in de koelkast en geeft Muis 
een schaaltje met kaasknabbels. ‘Snel even douchen.’
Dan hoort Muis Maté gillen. ‘Waarom is het water opeens 
ijskoud? Is de CV ketel kapot?’
Maté rent druipend en met een handdoek om zich heen 
gewikkeld de trappen af.
Hij kijkt in de meterkast. Een stop is doorgeslagen.
‘Is het nou een pechdag of een geluksdag?’ vraagt Muis.
‘Ik weet niet meer wat ik moet geloven,’ mompelt Maté.
Muis stopt met een tevreden blik een gele kaasknabbel in 
zijn bekje. ‘Ik weet het wel. Het is een geluksdag. Een hon-
derd procent geluksdag!’

Maté bukt zich en trekt een schoen en 
een rode sok uit. ‘Klim hier maar in. De 
sok is van badstof. Dan word je weer 
droog en warm. Dat laat Muis zich geen 
tweede keer zeggen. Hij klimt in de sok 
en Maté stopt de sok met Muis in zijn 
voorste broekzak.
In de Deka wil Muis eruit. Maté laat hem 
op zijn schouders zitten. Anders kan Muis 
niet rondkijken en rondkijken is juist zo 
spannend. 
Maté stopt een extra zak kaasknabbels in zijn mandje. ‘Extra-
tje omdat je zo geschrokken bent,’ zegt hij. 
Maar dan slaat het noodlot een tweede keer toe. Een dame 
met spierwit haar ziet Muis op de schouders van Maté zitten 
en begint te gillen. ‘Help, een muis!’ In  haar handen houdt 
ze een pak meel. Misschien komt het door de schrik dat ze 
het pak meel naar muis toegooit. Het papier scheurt open en 
het witte poeder bedekt Maté en Muis van kop tot teen.
Een klein meisje wijst naar hen. ‘Mama, een spook met een 
muis!’
Maté veegt het meel uit zijn ogen. ‘Mevrouw! Wat doet u 
nou? Dit is mijn huisdier.’
‘Huisdieren zijn niet toegestaan in de winkel,’ zegt de dame 
met samengeperste lippen.
‘We zijn hier klaar,’ zegt Maté. Hij loopt naar de kassa en legt 
zijn boodschappen op de band.
De kassajuffrouw kijkt hem vragend aan. Maté geeft geen 
uitleg, daar heeft hij geen zin in. Met grote passen loopt hij 
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Funderingsherst(ellende) 
door: Liesbeth Rood

Waar zal ik beginnen om een beetje orde te scheppen in de chaos die 
de afgelopen funderingsweken waren… Wat is goed gegaan en wat 
IETS minder? 

Allereerst: alles begint met een goede, prettige aannemer. Iemand die 
op het moment dat er beren op de weg komen, zegt: ‘Dat lossen we 
op.’ En dat dan ook doet. Onvermoeibaar, vakkundig en met een stra-
lende lach. En laten wij die nou net hebben gevonden. Gewoon in 
onze eigen buurt. Dikke TIP!

Ten tweede: de sondering moet binnen een straal van maximaal 25 
meter vanaf je huis genomen zijn. Een sondering is een bodemmeting 
waarmee vastgesteld wordt waar de stevige lagen in de grond onder 
je huis liggen. Dit verschilt nogal in de Leidsebuurt. Dat kan
op 12 meter, op 14 (bij ons) en als je pech hebt op 21 meter zijn. Een 
sonderingsmeting kost ongeveer €800,00 en geldt, nogmaals, voor 
een straal van 25 meter. Als je dus een beetje slim bent, doe je dit sa-
men met een aantal buren: de kosten en de uitkomst kun je delen, dat
scheelt weer.

Ten derde: (en dit is vooral een puntje van feedback richting de ge-
meente) Het is goed dat er een afdeling Vergunningen is om kwaliteit 
te bewaken en burenruzies te voorkomen, maar er zou voor funde-
ringsherstel één projectvergunning moeten zijn. Het is ondoenlijk om 
8 weken van tevoren een aparte vergunning aan te vragen voor elke
betonwagen, leverancier of kraan die langskomt. Zo’n enorm project is 
niet op de minuut te plannen, het loopt zomaar eens een dag of een 
week uit. Als je dan ruim op tijd je vergunningen hebt geregeld voor 
een bepaalde datum en het beton kan of mag helaas niet precies op 
die dag gestort worden, zou je in een ideale wereld niet opnieuw een
vergunningsaanvraag moeten hoeven doen waarop je ook weer 8 we-
ken moet wachten terwijl je huis openligt.

COLUMN
3
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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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