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Beste buurtbewoners,

In deze Leidsebuurtkrant aandacht voor een onderne-
mer uit de buurt, dit keer een uitvaartondernemer. 
Goed nieuws: na jaren van discussie is de wijkraad blij 
dat er twee ontwerpen liggen voor fietsstroken tussen 
de Raaksbruggen en de Westergracht! We hebben 
weer de vertrouwde rubrieken, zoals het vervolgverhaal 
Muis en Maté, die kerst vieren en de Klaagbuur, die last 
heeft van verbouwingen in de straat. De kinderredactie 
interviewde niemand minder dan Andy Griffiths, 
schrijver van de Waanzinnige boomhut-serie. We 
nemen je mee in de geschiedenis van de Klarenhof en 
Jan Willem Hollink doet een indringende oproep voor 
meer begrip en geduld voor mensen met spasmen.

In januari 2020  hadden we de laatste nieuwjaarsborrel 
in het Badhuis, voordat de epidemie begon. We willen 
jullie uitnodigen om op 6 januari in het Badhuis het 
glas te heffen op het nieuwe jaar.

Hartelijke groet, en hopelijk tot dan,

De redactie

Van 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
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Nieuwsflitsen
WINTER
2022

Elke maandag houdt de wijkagent, Jenifer de Jong, een inloopspreekuur voor 
de bewoners van de Leidsebuurt in het Badhuis. Diverse aan de wijk verbonden 
organisaties zijn periodiek ook aanwezig. Een afspraak is niet nodig. 
Datum: elke maandag
Tijd: 11.30 - 12.30 uur
Adres: Het Badhuis - Leidseplein 49 - Haarlem

Politiespreekuur

Op 13 mei dit jaar heeft de Gemeente een ver-
keersbesluit voor de Leidsebuurt genomen en op 
dit verkeersbesluit zijn door bewoners zeven bezwa-
ren ingediend.

De bezwaarmakers gaven onder meer aan dat er “geen or-
dentelijke procedure heeft plaatsgevonden en dat bewoners 
nooit hebben ingestemd”, als wel dat “er onvoldoende reke-
ning is gehouden met de praktische en werkelijke verkeerssi-
tuatie”. Tevens moet “voorkomen worden dat bewoners ge-
forceerd via omwegen de wijk uit moeten, dan wel dat het 
besluit zorgt voor extra verkeersbewegingen in de wijk”.

De Gemeente gaf als verweer dat “in het rapport de nodi-
ge informatie was opgenomen wat betreft het doorlopen 

participatieproces en dat er uitgebreid was ingegaan op de 
wenselijke verkeersmaatregelen”. Daarnaast stelt de Ge-
meente dat er geen argumenten zijn aangedragen die niet 
al bij de behandeling van het verkeersbesluit in overweging 
zijn genomen.

Hoorzitting
Op 26 oktober heeft er een hoorzitting plaatsgevonden, 
waarbij alle bezwaarmakers en de gemeente toelichting 
mochten geven. Daarna stelde de hoorcommissie nog enke-
le kritische vragen aan de gemeente, met name over de aan-
leiding voor het verkeersplan en het onderzoek vooraf. Op 
basis van alle bevindingen zal deze (onafhankelijke) commis-
sie binnen 6 tot 8 weken na de hoorzitting een uitspraak 
doen. Een dezer dagen wordt dus de uitslag verwacht.

Hoorzitting over het verkeerscirculatieplan
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Wat was er mis met die prachtige bomen? Dat moeten veel 
bewoners gedacht hebben, nadat deze zomer drie forse ie-
pen aan de Leidsevaart werden omgezaagd. Helaas hadden 
de bomen de iepenziekte. Om verspreiding van deze ziekte te 
voorkomen, moeten aangetaste bomen binnen enkele dagen 
na constatering geveld worden. Het hout moet ter plaatse ge-
schild of verbrand te worden, want het vervoeren van onge-
schild iepenhout is verboden. Omwonenden ontvangen dan 
geen melding en er is geen periode waarin bezwaar gemaakt 
kan worden. De gemeente doet ook geen melding vooraf, 

Kap van bomen
publicatie van het besluit om de bomen te verwijderen vindt 
achteraf plaats.
 
In een stedelijke omgeving als Haarlem worden bomen niet 
altijd zo oud als ze zouden worden in de natuur. Door allerlei 
omstandigheden verkeren sommige bomen in een slechte ge-
zondheid. Ook aan het Brouwersplein (ter hoogte van de 
nummers. 36 en 42) verkeren twee bomen in een slechte staat, 
waardoor ze niet langer kunnen blijven staan. Er komen wel 
nieuwe bomen voor in de plaats.

Duidelijkere 
oversteek 
tussen 
schoolplein en 
schoolgebouw 
De Til

De Peppelaer is de openbare basisschool midden in 
de Leidsebuurt, gehuisvest in twee gebouwen, aan 
weerszijden van het mooie Leidseplein in Haarlem. In het 
hoofdgebouw bevindt zich de onderbouw en in De Til 
aan de overkant de bovenbouw. Samen met de wijkraad, 
de gemeente, de school en de leerlingenraad zijn we 
aan de slag gegaan om een duidelijkere oversteek te 
creëren tussen het schoolplein en schoolgebouw De Til. 

Waarom? De kinderen moeten iedere ochtend manoeuvreren tus-
sen de auto’s, fietsen, en bakfietsen om veilig bij het schoolge-
bouw De Til te komen. Tijd voor verbetering!

In eerste instantie zijn de houten palen tussen stoep en straat ver-
plaatst, zodat de kinderen meer ruimte hebben om te lopen. En 
vervolgens mocht de leerlingenraad de aanduiding op de grond 
bij de oversteek tussen het schoolplein en schoolgebouw De Til 
bedenken. De leerlingenraad had vele ideeën zoals grote letters 
‘SLOW’ of ‘SCHOOL’, stickers van schildpadden en natuurlijk een 
zebrapad. Helaas mocht dat laatste niet omdat de gemeente had 
aangegeven dat we rekening moesten houden met de afmetin-
gen van de tegels (30x30). De leerlingenraad heeft vervolgens 
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Wat doen we na de feestdagen met de kerstboom? Dat 
probleem kunnen kinderen oplossen door eind december, 
begin januari mee te doen met een kerstbomenactie. 
Spaarnelanden en de gemeente Haarlem organiseren een 
inzameling waarbij kinderen op diverse locaties in de stad 
kerstbomen kunnen inleveren. Zij krijgen per ingeleverde 
boom € 0,50 en een lootje waarmee ze een prijs kunnen 
winnen. De hoofdprijs is een excursie voor de hele klas ter 
waarde van € 500. Kijk op www.spaarnelanden.nl/jouw-leef-
omgeving/afval/kerstbomenactie-haarlem hoe je mee kunt 
doen en waar je de kerstbomen kunt inleveren. Overigens 

Kerstbomenactie 
voor kinderen

gekozen voor mooie gekleurde voetjes. En (als het weer 
het toelaat) worden de paaltjes wit geschilderd met dui-
delijke reflectoren.

Wat ook naar voren kwam in de Leerlingenraad, is dat er 
een verkeersbord van overstekende kinderen ontbrak 
op de hoek van de Jan Nieuwenhuijzenstraat/Leidse-
plein en een ander bord was erg vies. Deze zijn inmid-
dels schoongemaakt (betere zichtbaarheid) en het ont-
brekende bord is opnieuw geplaatst. De paaltjes zijn 
verplaatst, de voetjes zijn geplaatst en de ouders en 
kinderen merken duidelijk een verschil. 
 
De vraag is of De Peppelaer nog wensen heeft? Een gro-
te wens is een fietsenstalling. Immers veel kinderen die 
niet binnen loopafstand van school wonen komen op de 
fiets. Maar er is weinig ruimte rondom de school om de 
fietsen te plaatsen zonder dat ze ‘in de weg staan’.

Wie wil samen met de wijkraad aan de slag om naar de 
mogelijkheden voor fietsenstalling te verkennen samen 
met de gemeente? 
Meld je aan bij wijkraadleidsebuurt@gmail.com

In oktober werden 
b u u r t b e w o n e r s 
van de Oost Indi-
estraat en Wester-
straat enkele ma-
len opgeschrikt 
door luide knallen. 
Twee auto’s en een 
woning zijn met zwaar 
vuurwerk beschadigd. 
Voor de direct betrokkenen en 
omwonenden brengt dit onge-
rustheid en stress met zich mee. Op 2 november kwamen be-
woners, wijkraad, wijkagent en twee handhavers in het Bad-
huis bij elkaar om de situatie te bespreken. De politie kon 
geen specifieke mededelingen over het lopende onderzoek 
doen, maar het werd duidelijk dat deze zaak de nodige aan-
dacht krijgt van handhaving, politie en openbaar ministerie. 

Aansluitend op dit gesprek vond de vergadering van de 
wijkraad plaats, waarbij enkele bewoners overlast meldden 
van jongeren bij de speeltuin de Zilveren bol (bij de Een-
drachtsstraat en Oost-Indiëstraat). De wijkraad bespreekt 
deze problemen met de gemeente en houdt contact met 
de bewoners om samen met de betrokkenen de situatie te 
verbeteren.

Ervaart u ook overlast in de buurt? De wijkagent houdt elke 
maandag van 11.30 uur tot 12.30 uur spreekuur in het Bad-
huis. Uiteraard kunt u ook de wijkraad op de hoogte stellen 
door te mailen naar wijkraad@leidsebuurt.nl of langs te ko-
men bij aanvang van de wijkraadvergadering die elke eerste 
woensdag van de maand om 20.00 uur plaatsvindt in het 
Badhuis.

kunnen volwassenen ook bomen inleveren, maar die doen 
dan niet mee met de actie.

De ingezamelde bomen worden versnipperd tot compost. 
Dat is fijn voor het milieu. Je kunt de boom ook naar het Mili-
euplein op de ir. Lelyweg brengen. Laat in geen geval je kerst-
boom in de voortuin staan en plaats geen bomen op straat of 
bij de containers. Dat trekt zwerfvuil aan. En de kans bestaat 
dat de boom wordt meegenomen om in brand te steken.

Overlast in 
de buurt
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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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Nieuwe fietsstroken 
voor Leidsevaart in 
aantocht
Het heeft even geduurd, maar er komen 
eindelijk fietsstroken op de Leidsevaart tussen 
de Raaksbruggen en de Westergracht. De exacte 
inrichting wordt begin december vastgesteld en 
de uitvoering zal (in verband met weersinvloed) in 
het voorjaar van 2023 gaan plaatsvinden.

De Wijkraad is al een aantal jaren met de Gemeente in discus-
sie over het stuk Leidsevaart tussen de Raaksbruggen en de 
Westergracht. Op dit stuk is geen goede fietsvoorziening, ter-
wijl hier dagelijks (met name in de ochtend en middag) veel 
scholieren van en naar de scholen fietsen. Het is een gevaarlij-
ke situatie die een goede oplossing verdient. Dit werd door 
de Gemeente erkend en eind vorig jaar werd de toezegging 
gedaan dat het aangepakt ging worden.

Afgelopen voorjaar kwam er vervolgens een gemeentelijk ver-
keersbesluit, maar dit betrof twee dunne fietssuggestiestro-
ken aan weerszijden van de weg. De Fietsersbond tekende 
hier (terecht) bezwaar tegen aan omdat dit (met name aan de 
waterzijde) juist een onveiligere situatie zou opleveren. Aan 
de waterzijde staan auto’s geparkeerd en wanneer een auto-
deur ineens geopend wordt, dan dienen fietsers voldoende 
ruimte te hebben om uit te kunnen wijken. Dit aspect was on-
voldoende meegenomen in het verkeersbesluit.

Impasse
Het gevolg was dat de Gemeente, na het ingediende be-

zwaar, het verkeersbesluit introk en er een impasse ontstond. 
“Het besluit was overhaast genomen en er speelden tegen-
strijdige belangen” aldus de Gemeente. Vanuit de Wijkraad 
is vervolgens contact gezocht met de Fietsersbond en de Ge-
meente om gezamenlijk om de tafel te gaan en te kijken naar 
de mogelijke oplossingen. Na lang aandringen is er uiteinde-
lijk op 6 oktober een overleg geweest met de Gemeente en 
de Fietsersbond waarbij een aantal varianten is besproken.

De exacte inrichting
Van alle varianten bleken uiteindelijk twee varianten (gelet op 
de breedte van de Leidsevaart en de verkeerscategorie) mo-
gelijk te zijn. 

Bij beide varianten wordt de middenbelijning verwijderd en is 
de fietsstrook aan de waterzijde 2.0 m breed. Het verschil zit 
in de breedte van het wegdek voor het gemotoriseerde ver-
keer. De uiteindelijke keuze zal afhangen van het percentage 
vrachtverkeer. Het is namelijk juist onveilig als het gemotori-
seerde verkeer te veel op de fietsstroken moet gaan rijden 
wanneer zij elkaar passeren. Bij een laag percentage vracht-
verkeer zal gekozen worden voor variant 1 en anders voor va-
riant 2. Voor het vaststellen van het percentage vrachtverkeer 
zijn begin november tellussen neergelegd en op 7 december 
vindt er een vervolgsessie plaats met de Gemeente en de 
Fietsersbond om de uitkomsten te bespreken en de definitie-
ve keuze te maken. Wanneer dit is vastgesteld zal de Ge-
meente opnieuw een verkeersbesluit publiceren en zal de uit-
voering in het voorjaar van 2023 gaan plaatsvinden.

Figuur 1: Rijbaanbreedte 4,8m Figuur 2: Rijbaanbreedte 5,1m



Mijn Leidsebuurt  door: Jan-Willem Hollink10  |

In de Week tegen Eenzaamheid stuurde buurt-
bewoner en Badhuis-vrijwilliger Jan Willem ons 
deze ingezonden brief over eenzaamheid. 

Onlangs was het de week tegen eenzaamheid. Dit heeft mij 
persoonlijk aan het denken gezet. Ik weet dat er een taboe 
op eenzaamheid rust en juist daarom, wil ik Jan Willem Hol-
link, vertellen hoe het komt dat ik me regelmatig eenzaam 
voel. Ook al heb ik vaak veel mensen om me heen, toch kan 
ik me behoorlijk eenzaam voelen. Misschien zelfs wel juist 
wanneer ik veel mensen me heen heb. 

 
Mijn hersenen zijn beschadigd geraakt bij mijn geboorte, hier-
door ben ik spastisch. Dit betekent dat ik anders beweeg en 
anders praat. Wanneer ik enthousiast ben praat ik soms te hard, 
ook dit komt door mijn handicap. Hierdoor kan ik mensen af-
schrikken. Maar dat neemt niet weg dat ik een gevoelig mens 
ben. Ik snap heel goed dat mensen aan mij moeten wennen, 
maar echt anders ben ik niet. Toch merk ik tijdens een buurtbor-
rel waar iedereen met elkaar praat dat ik veel alleen zit. Dat 
voelt niet fijn. Of beter gezegd: eigenlijk is het gewoon kut. 
 
Ik zou zo graag willen dat mensen mij betrekken bij hun gesprek 
of uitnodigen aan hun tafel. Maar dat gebeurt heel weinig. Wel 

Zit ik net lekker de Leidse-
buurtkrant te lezen (best 
aardig) tril ik bijna van mijn 

stoel van het gejekker. Het 
geluid gaat door merg en been 

en mijn servies staat te trillen in de 
kast. Zijn ze links na bijna een jaar (ze 
dachten dat ze het zelf konden) bijna klaar, 
nu beginnen ze aan de rechterkant. Op-
bouw, uitbouw, fundering. Hun aankomen-
de paleis kost mij mijn rust en als ze zo 
doorgaan, mijn huis.

En of dat nog niet erg genoeg is, wordt er 
bijna dagelijks een overvolle container ver-
wisseld, wat over het algemeen een ander z’n 
zijspiegel kost. Tel daarbij de mopperende 

buren die geen parkeervak meer kunnen vinden op en je kan 
de sfeer in onze straat uittekenen. 

De echte verrassing tref ik aan als ik een ommetje wil maken. 
De stapel fietsen die normaal gesproken bij de buren voor de 
deur staat, is nu voor mijn raam geparkeerd. “Sorry buurman, 
we moesten ruimte maken voor de steiger, vind je niet erg 
toch?” krijg ik naar mijn hoofd. Ondertussen zie ik stukken plas-
tic uit de container de straat in waaien. Op hetzelfde moment is 
de overbuurman een parkeerplaats aan het afzetten met twee 
stoelen en een lint. “Ha buurman! Het is gelukt hoor, wij gaan 
eindelijk ook beginnen aan de opbouw!” Dag zonlicht, denk ik. 

Ik kan niet wachten tot het effect van de rentestijging zicht-
baar wordt in mijn straat…

Anoniem

De Klaagbuur

kijken men-
sen vaak naar 
me. Ik heb het 
gevoel dat het 
initiatief altijd van 
mijn kant moet ko-
men. Meestal is dat pri-
ma. Ik stap op veel af. Ik doe 
allerlei vrijwilligerswerk, doe mijn best een mooie bijdrage aan 
de samenleving te leveren. Maar soms zou het leuk zijn als het 
ook andersom zo was. Mensen zijn in principe vriendelijk tegen 
me. Ik word gedag gezegd en welkom geheten, maar daar blijft 
het meestal bij. Ik mis een goed gesprek met diepgang. 
 
Ik zou iedereen die dit leest willen meegeven dat als je an-
ders beweegt, er anders uitziet of een andere taal spreekt dit 
niet betekent dat je anders bent. Heb geduld met mij, ik kom 
uiteindelijk altijd uit mijn woorden, alleen soms duurt het wat 
langer. En dan zal je zien dat ik een gewoon mens ben, met 
dezelfde gevoelens en behoeftes als iedereen en dat zou ik 
graag vaker willen delen.
 
Jan Willem Hollink

Ik ben geen maf mannetje 
maar een mens
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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



12  |  Leidsebuurtkrant  winter 2022

Filippa
Leeftijd: 10 jaar
Feestdag: Oud & Nieuw
Hoe vier jij het? We vieren het met vrien-
den van mijn moeder in een vakantiehuis-
je. Dan maken we eten en steken we wat 
vuurwerk af.
Welk eten hoort er bij? Vorig jaar aten we 
pizza en oliebollen

Lola 
Leeftijd: 10 jaar
Feestdag: Sinterklaas
Hoe vier je dat? Bij mij thuis met familie 
gaan we borrelen en avondeten en dan 
wordt er aangeklopt door een Piet en staan 
er zakken met cadeautjes voor de deur. Die 
halen we naar binnen en pakken ze uit.
Welk eten hoort er bij? Chocoladeletters en 
pepernoten

pippi
Leeftijd: 9 jaar
Feestdag: Chanoeka 
Hoe vier je dat? Het is een Joods lichtjes-
feest. We steken iedere dag een kaarsje 
aan in de menora. We krijgen cadeautjes en 
eten lekkere dingen.
Welk eten hoort erbij? Gourmette en latkes

Fenne
Leeftijd: 10 jaar
Feestdag: Kerst
Hoe vier je het? We zetten de kerstboom en 
maken bijvoorbeeld kerstballen van piep-
schuim. We vieren 1e en 2e kerstdag. De 1e 
dag vieren we bij papa’s familie en de 2e 
dag bij mama’s familie.  
Welk eten hoort daarbij? Wij gaan altijd 
gourmetten.

Joana & Lluc
Leeftijd: 10 en 9 jaar
Feestdag: El Tió de Nadal
Hoe vier je dat? Het is een Spaanse feest-
dag. Je voert de Tió (een boomstronk met 
een gezichtje) en op 24 december poept hij 
cadeautjes uit.
Welk eten hoort erbij? Panallets, gerooster-
de kastanjes en turro.

Quinlyn & Revelyn
Leeftijd: 11 en 6 jaar
Feestdag: Winter Solstice 
Hoe vier je dat? Het is een Amerikaans feest 
wat we vieren op de donkerste en kortste 
dag van het jaar dus we vieren dat de dagen 
daarna weer langer worden. ‘s Ochtends zo-
dra ze wakker zijn mogen de kinderen kijken 
of er wat in je ‘stocking’ kous zit.
Welk eten hoort erbij? Snoep

André
Leeftijd: 15 jaar
Feestdag: Maslenitsa
Hoe vier je dat? Dit is een Oekraïens feest 
rond de tweede helft van februari. We eten 
de hele week pannenkoeken met verschil-
lende ‘toppings'.
Welk eten hoort erbij? Pannenkoeken

Sira
Leeftijd: 8 jaar
Feestdag: Offerfeest
Hoe vier je dat? Het is een Malinees feest in 
de lente. Er wordt een schaap geofferd en 
gegeten en soms krijgen we geld. 
Welk eten hoort erbij? Schapenvlees en 
bakbanaan 

Dit is de tijd van heel veel 
leuke feestdagen!

Wat vier jij eigenlijk?
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De Zilveren Bol
Ken jij de speeltuin de  Zilveren Bol? Het is een 
speeltuin in de Oost Indiëstraat. Maar de speeltuin 
heet niet zo. Het heet eigenlijk het hof van 
Beugeling. Maar wie heeft daarvoor gezorgd? En 
hoelang heeft dat geduurd? Voor al die vragen zijn 
we langs geweest bij Jopie van ‘t Hof. Zij heeft ons 
allerlei dingen verteld over de Zilveren Bol.

Wie heeft ervoor gezorgd?
“Een paar bewoners uit de Leidsebuurt vonden dat er een 
speeltuin moest komen. Waaronder ik. Dat heeft 25 jaar ge-
duurd. Dat is heel lang.”

Van wie is de speeltuin?
“De speeltuin is van de gemeente. Die onderhoudt de speel-
tuin ook.”

AlLes kids!

Schrijver De
Waanzinnige 
Boomhut 
in de buurt!

  door: de kinderredactie

De schrijver van de super beroemde boeken De 
Waanzinnige Boomhut was even bij ons in de buurt. 
In de Schouwburg mochten we Andy Griffiths, die 
helemaal in Australië woont, interviewen.

Vond je lezen vroeger leuk? 
“Ja, mijn oma had een eng boek. Als kinderen niet deden 
wat hun ouders zeiden gingen ze dood of hun vingers werden 
afgehakt. Het boek was zo overdreven dat het eng en grappig 
tegelijkertijd was en daar heb ik mijn inspiratie vandaan. Ook 
ben ik geïnspireerd door de boeken The Magic Faraway Tree. 

Vond je schrijven toen ook al leuk?
“Toen ik op de middelbare school zat maakte ik een moppen 
tijdschrift voor mijn vrienden. Ik verzamelde allemaal moppen 
en maakte daar een boekje van en verkocht ze voor 3 cent 
per stuk.”

? ? ? ? ?
?

Is de Zilveren Bol een speeltoestel of kunst?
“De Zilveren Bol is… een speeltoestel! Alleen het is niet de 
bedoeling dat je het vies maakt.” 

Wat is je lievelingskleur? 
"Blauw”

Wat is je lievelingsboek? 
“Alice in wonderland.” Andy laat zijn tatoeage van Alice op 
zijn arm zien.

Wat is het nummer van het volgende boek? 
“Nummer 169 komt volgend jaar uit in Australië. En dan heb 
ik een scoop voor jullie: dat is waarschijnlijk de laatste van de 
serie.”

Heb je een tip voor ons?
“Ik heb een tip voor kinderen die willen schrijven: zet het 
woord magisch ergens voor: zo krijg je bijvoorbeeld de ma-
gische jas of een magische hond. En wordt het meteen een 
spannend verhaal.”
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uitvaartuitendaal.nl

023 - 53 24 486
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Al 143 jaar zit het familiebedrijf van Martin Uitendaal in de Oranjestraat. 
Hij groeide op in het bedrijf. Martin navigeert, samen met collega Sonja, 

emaptisch en ervaren door het proces van de melding van het overlijden tot 
aan de nabespreking na de uitvaart.

Uitvaartondernemer Martin Uitendaal heeft 
het bedrijf overgenomen van zijn ouders 
(en grootouders). Zij waren gevestigd in de 
De Clercqstraat, en later in de Gasthuislaan, 
met een kistenmakerij. Het maken van kisten 
werd gaandeweg uitgebreid met het verzor-
gen van uitvaarten. In de loop der jaren is het 
bedrijf uitgegroeid tot een onderneming die alles 
wat bij een uitvaart nodig is naar ieders wens kan regelen. 

Door als zelfstandig bedrijf te opereren heeft Uitendaal alles in 
eigen beheer en is hij niet afhankelijk van derden. Zo kan hij 
hoogwaardige kwaliteit leveren voor een vriendelijke prijs maar 
ook creatief meedenken en ruimte voor eigen inbreng bieden. 

Uitvaartondernemer word je niet zomaar. Hoewel het geen 
beschermd beroep is en het je vrij staat om – na het doorlo-
pen van de opleiding – in de uitvaartbranche aan de slag te 
gaan, moet het beroep wel bij je passen. Uitendaal: ‘De dood 
hoort bij het leven en niemand ontkomt er aan. Bij een uit-
vaart komen er soms heftige emoties los. Als uitvaartverzorger 
zorg je dan dat alle betrokkenen op 
een goede manier afscheid kunnen 
nemen. Dat is niet altijd eenvoudig.'

In vroeger tijden vond er bij een uit-
vaart vrijwel altijd een kerkelijke plech-
tigheid plaats en werden er hield men 
zich aan vaststaande rituelen. Tegen-
woordig kiezen veel mensen ervoor 
om het afscheid op hun eigen manier 
samen te stellen, dus zonder de ‘stan-
daard’ liturgie. 

In de afgelopen twee jaar bepaalde Corona 
voor een groot deel hoe een uitvaart moest 
worden georganiseerd. Nu de beperkingen 
zijn opgeheven blijkt dat bijvoorbeeld het af-

scheid nemen in kleine kring als zeer waarde-
vol wordt ervaren.

Martin Uitendaal kan echter ook een grote uitvaart 
aan: in 2002 heeft hij de uitvaart van Pim Fortuyn verzorgd. 

Uitendaal: ‘Maar na het regelen van zo’n grote uitvaart kan ik de 
week daarop gewoon weer zelf bezig zijn met het graven van 
een graf in Haarlemmerliede…’

Ook het vermelden waard is dat Uitendaal als enige in de 
regio gespecialiseerd is in thanatopraxie. Thanatopraxie is 
het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het 
overlijden. Zonder koeling en bij normale temperaturen 
blijft het lichaam in die toestand – met een invasieve be-
handeling – bewaard tot het moment van de uitvaart. Af-
scheid nemen van een naaste is een proces. De periode 
tussen het overlijden en de uitvaart is heel belangrijk voor 

de verwerking van het verlies. Juist 
daarom is de laatste zorg voor de 
overledene een eervolle taak.

Martin Uitendaal is opgegroeid met 
het bedrijf. En hoewel hij nog niet aan 
stoppen moet denken komt dat mo-
ment toch een keer. Wellicht kan hij 
dan zijn bedrijf aan een opvolger 
overdragen zodat de naam Uitendaal 
kan blijven voorbestaan.

Een begrip in de buurt: 

Uitvaartonderneming 
Uitendaal 
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Twinning is 
winning
Op vrijdag 19 augustus 2022 zijn wij de trotse ouders geworden 
van een tweeling; Noah en Sophie! Na een nachtje in het Spaar-
ne Gasthuis te zijn verbleven mochten we naar huis. Sindsdien is 
de Leidsebuurt twee inwoners rijker.

Als nieuwe kersverse ouder gaat er een wereld voor je open, vol 
met uitdagingen. Zeker als het er twee zijn… 

Zo hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een tweelingkinder-
wagen met twee zitjes achter elkaar, als een soort limousine. 
Want met de meeste traditionele tweelingkinderwagens -zitjes 
naast elkaar- kom je hier bijna je eigen huis niet uit. Laat staan 
de straat uit. Opeens valt het je nóg meer op hoe veel er de 
laatste tijd wordt verbouwd in de buurt en hoe vol de stoepen 
staan. Het is stoepje op – stoepje af met de kinderwagen om alle 
containers, steigers en scheef geparkeerde (bak)fietsen te kun-
nen ontwijken. Met de kinderwagen ben ik gelukkig nog redelijk 
wendbaar, maar je zult maar slecht ter been zijn en afhankelijk 
van bijvoorbeeld een rollator. Ik weet wel dat ik nu nog meer 
dan anders rekening zal houden met het toegankelijk houden 
van de straat. 

Een andere grote uitdaging is het vinden van kinderopvang. Vol 
goede moed heb ik de tweeling ingeschreven bij kinderdagver-
blijven hier in de buurt, toen ik zo’n 10 weken zwanger was. Dit 
heb ik al snel uitgebreid naar eigenlijk alle vestigingen door heel 
Haarlem. Ze staan nu ingeschreven bij 28 (!!!) adressen, maar he-

laas is er nog steeds nergens plek. Omdat een gastouder vinden 
voor een tweeling nagenoeg kansloos is, zijn we nu genoodzaakt 
om uit te wijken naar opvang in Hoofddorp. Sommige kinder-
opvangcentra hebben zelfs een opnamestop voor de wachtlijst 
van de baby opvang. Er zijn wachtlijsten van 1 à 2 jaar… Vreselijk 
frustrerend natuurlijk en helaas ziet het er niet naar uit dat er op 
korte termijn een oplossing voor komt.

Wat echter wel heel fijn is, is dat het consultatiebureau hier op 
loopafstand is. Je vindt het consultatiebureau op het Leidseplein, 
bij Buurtcentrum de Til. Hier vind je naast het consultatiebureau 
ook een peuterspeelzaal. Het consultatiebureau heeft tweemaal 
per week inloopspreekuur, ideaal wanneer je vragen hebt of ad-
vies kunt gebruiken. Tip; schrijf je kinderen na een bezoek aan 
het consultatiebureau alvast in bij de peuterspeelzaal!

Mocht je dus binnenkort een intens vermoeide -maar trotse- 
moeder (of vader) zien apenkooien door de Leidsebuurt met een 
limousine tweelingwagen, zwaai je dan wel even?

Liefs,
Sanne

COLUMN
NIEUW IN DE BUURT

Scheid je afval 
in de juiste 
containers

Gooi zwerf-afval in de prullenbak

Container vol? 
Heb je grofvuil?
Bel Spaarnelanden

Groet voorbijgang-
ers en maak eens 

een praatje
Rijd rustig door de 
buurt

Plaats je fiets in 
een rek of dicht 
tegen je gevel

Parkeer je 
auto in een 
parkeervak

Ruim de ontlasting
van je hond of 
kat op

Op naar een fantastisch 2023 in de Leidsebuurt!
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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 2023 
1/8 pagina per jaar:    €99,00 (p/editie: €24,75)
1/4 pagina per jaar:    €180,00 (p/editie: €45,00)
1/2 pagina per jaar:    €365,00 (p/editie: €91,25)
1/1 pagina per jaar:    €700,00 (p/editie €175,00)



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? Dan kan Marjan jou zeker helpen! 
Haar aanbod bestaat uit:
• Een volledig of gedeeltelijk ontwerp, en/of een (gedeel-

telijk) beplantingsplan;
• Een tuinworkshop van 4 uur: samen met jou besteedt 

Marjan 4 uur aan de tuin, geheel naar eigen behoefte;
• Een adviesgesprek.
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 na-
gedacht moet worden over materialen, onderhoud, budget, 
en uiteraard een beplanting die jij mooi vindt, maar die ook op 
termijn goed kan gedijen binnen de gegeven omstandighe-
den. 
LET OP: wie volgend jaar de tuin wil aanpakken, doet er goed 
aan al in de winter te beginnen met een ontwerp! 
Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespre-
ken! Een eerste gesprek is altijd gratis – tenzij je uitsluitend 
advies 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!
Wist je al dat wij in de Leidsebuurt een tuinontwerper hebben? Marjan Zaagman woont al ruim 35 jaar in 
onze wijk en is in 2018 haar bedrijf gestart als gediplomeerd tuinontwerper. Ze richt zich vooral op kleine 
(stads)tuinen, balkons en dakterrassen. 

Wil jij meer betrokken zijn bij de buurt en/of heb je goede ideeën 
om onze buurt nog mooier te maken? Dan kunnen wij je inbreng 
goed gebruiken binnen de wijkraad.

Kom eens langs op de eerste woensdag van de maand bij de 
wijkraadvergadering om 20.00 uur in het Badhuis of mail naar 
wijkraad@leidsebuurt.nl en we nemen contact met je op.

DE WIJKRAAD ZOEKT 
NIEUWE LEDEN!

Actuele thema’s

zorg 
voor elkaar

verminderen 
van overlast 

& handhaving

vergroening energietransitie

verkeer
meer 

gezelligheid 
in de buurt
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Expats? they’re artists - right? They’re criminals, scheming 
business men. They’re people pained by their own third-wor-
ld, war-torn or dangerously corrupt nations.

In America, my land-line rang. Consultants were fleecing The 
Dutch Telecom biz. I had a reputation for making clients wildly 
happy to be over-charged for unneeded services.

In Holland, the consultants humiliated the staff at a regional 
cable company. Those tech questions had the Dutch guys 
hanging their heads and letting-out long deep breaths. A se-
cretary took notes. 

At lunch I asked her to take me to upper management. She 
took notes while I fed half-a-dozen executives the info nee-
ded to negotiate a sale for a price, a worth, well-over their 
best hopes.

That secretary? we worked our way into sight-seeing the Me-
diterranean and wintered in Mexico. We discovered then that 
America doesn’t let you keep your Dutch girl-friend any longer 
than her allotted three tourist months…but Holland does. And 
Haarlem? well it’s the NS gateway to the Randstad.

She choose the Leidsebuurt. Why? “Close to The Center,” she 
said, “to the nature, dunes, Zandvoort and the sea. “Besides,” 
she told me, “the people are totally gewoon, no one sticks 
their head up, they live small quiet lives - no stress over ambi-
tion or big dreams.”

The happiest I ever saw her, she’d laid a pregnancy self-test 
in front of me grinning wildly. I wanted to run - screaming. 
‘Just spend a few guilders’, I thought, ‘buy her and the baby 
a house, set-up a monthly money transfer…’ Listen: America 
moves at stock market speeds, the Leidsebuurt? it moves at 
Boter Markt speed.

The baby would be delivered at home. The mid-wife though, 
she was a no-show. I stuck my head out the window to gasp 
at the damp air. 

A neighbor lady saw me. “Komt he?’’, she asked. I nodded my 
head. She replied, “Zorg je niet, ik heb veel ervaring erom.”

When the baby came in that small Leidsebuurt bedroom, I 
counted the arms, legs, ear &amp; eyes. I checked her bre-
athing, skin color and reflexes. We had a girl. 
Then? well, then I fell in love. And two years later our second 
was born. Sure, for years, every three to six months I made 
plans to move to America.

We live by small children’s playgrounds, by neighbors who 
babysit in a pinch, by the huisarts, consultatiebureau, apo-
theek…de Til, Peepoka, de Peppelaer - even a little grocery 
store ‘roud the corner. There’s a butcher, dierenarts, baker, 
kinder-zorg, cheese mart and larger playgrounds, even the 
public library.

And my children’s friends? they’re all within five minutes of home.

I’m an accidental 
American expatriate

Having grown up in the Great Lake region of Ontario 
and schooled in Wiscounsin, Woody Brown is a 

graduate of a once affordable university in the 
western United States. He worked a couple of 

decades as a technical business consultant, has a 
small Dutch family, is recently retired and has lived in 

the Leidsebuurt 17 years.

Holland wasn’t my goal. Nederland wasn’t a plan gone wrong. 
Europe was not an extended vacation from responsibility.

In het nederlands lezen? Scan de 
QR-code of kijk op leidsebuurt.nl
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groups/Klarenhof

speeltuinklarenhof.nl

“IK ZIE HEM NOG VOOR DE DEUR 
STAAN MET EEN FLESJE TONIC 
EN EEN LEREN COLBERT. HIJ WAS 
GROOT EN HEEL STOER”
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“De naam Klarenhof was niet voor niets geko-
zen", vertelt Netty Donkel (84 jaar oud). “Die 
naam bestaat al meer dan vijftig jaar!” Dat 
weet Netty heel goed, aangezien haar va-
der één van de oprichters was. “De 
speeltuin is vernoemd naar meneer Kla-
ren. Dat was een welgestelde man die 
het belangrijk vond dat kinderen konden 
spelen. Hij doneerde geld aan verschil-
lende speeltuinen in Nederland. De 
naam was een soort eerbetoon.”

Speeltuin Klarenhof in de Leidsebuurt werd 
rond 1950 opgericht. Niet op het Brouwers-
plein, maar op een stukje braakliggend terrein aan 
de Leidsevaart tegenover de toenmalige machinefabriek Fi-
gee. De kinderen noemden de speeltuin Het Landje. “Mijn 
vader had meteen al het Brouwersplein op het oog”, vertelt 
Netty met enige trots. Daar was toen nog een park met 
bankjes. “De mensen die rondom het park woonden waren 
wat meer de crème de la creme. Het waren sjiekere huizen, 
met uitzicht op het groene park.”

Het Landje werd met behulp van fondsenwerving langzaam-
aan ingericht tot speeltuin. “Er waren organisaties die sim-
pele speeltoestellen financierden. Het mocht vooral niet 
luxe zijn. Het waren simpele dingen als een wip. Om er te 
kunnen spelen moest je contributie betalen. Dat was een 
dubbeltje per week. Ik was inmiddels 12 jaar oud en moest 
langs de deuren om dat dubbeltje op te halen.”

Na lang gesteggel is het de vader van Netty en de rest van het 
bestuur gelukt om de speeltuin te verplaatsen naar het Brou-
wersplein. “Het was echt een leuke speeltuin, altijd druk", ver-

telt ze. Één van de dames vult haar aan: “Ik was 
Katholiek en moest eigenlijk naar de Maria-

gaarde naast de kerk. (later verplaatst en 
Floragaarde geworden red.) De beheer-
der daar was een vieze oude vent in een 
bruin pak. Bij de Klarenhof was het leu-
ker met veel leukere kinderen. Daar ging 
ik natuurlijk liever naartoe.”

De Klarenhof was meer dan alleen een 
speeltuin. “Mevrouw Teeuwen en me-

vrouw Ritskes deden ontzettend veel voor 
de speeltuin en de buurt en iedereen hielp 

mee. In de jaren 60 werd er een kaartclub op-
gericht door de familie Westerhuis. Deze club had 

niet alleen leuke kaart avondjes tot doel, maar was er ook 
om mensen die het niet breed hadden iets extra’s te geven. 
Van de entree werden spullen gekocht om pakketjes te ma-
ken die met Pasen en Kerst werden uitgedeeld aan de men-
sen die in armoede leefden.” Leuk detail: deze kaartclub is 
tot de dag van vandaag nog actief. 

Één van de andere dames aan tafel heeft een hele andere 
levendige herinnering aan de Klarenhof. “Ik zie hem nog 
voor de deur staan met een flesje tonic en een leren colbert. 
Hij was groot en heel stoer”, verzucht ze. En dan komen de 
trouwfoto’s tevoorschijn. Deze mevrouw is iets jonger dan 
Netty, ze leerde haar man kennen voor de deur van de disco 
in het speeltuingebouw. “Er was altijd van alles te doen, 
dansen, voorstellingen, films. Een kaartje voor een voorstel-
ling kostte een kwartje en dan had je een heerlijke avond. 
Uiteindelijk zijn we samen in het jeugdbestuur van de speel-
tuin gegaan. Zo zie je maar wat de kracht van het wijkwerk 
is”, besluit ze met een knipoog. 

Klarenhof: zoveel 
meer dan alleen 

een speeltuin

Tijdreizen  door: Mara van Limbeek  21

In de speeltuin aan het Brouwersplein komt op donderdagochtend een 
groepje dames samen. Ze delen hun herinneringen aan de buurt. Sommi-
ge dames wonen hier al meer dan 80 jaar en hebben de buurt door de tijd 

heen zien veranderen. Zo ook de naam van hun geliefde speeltuin.
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Het Badhuis 
bruist!

Op een gevelsteen aan de Leidsevaart is te lezen dat de Leid-
sebuurt op 29 mei 1880 het levenslicht zag. Onze prachtige 
wijk is dus hard op weg naar haar 150e verjaardag. Maar om 
nou nog 7,5 jaar te gaan wachten op een feestje... Nee!
Een aantal buurtbewoners hebben per direct 29 mei uitgeroe-
pen tot feestdag van de buurt en elke buur is vanaf komend jaar 
van harte uitgenodigd. Dan zijn we in 2030 helemaal klaar voor 
een groots jubileum. Dus zet de datum alvast in de agenda, 
houd de wijkkrant & social media in de gaten en haal je feest-
muts alvast uit de mottenballen.
 
Wil jij meedenken over deze eerste verjaardag van de Leidse-
buurt? Laat een berichtje achter in Het Badhuis of stuur een 
mailtje naar cultuur@badhuisleidsebuurt.nl.

Verjaardag 
Leidsebuurt

Sinds september heeft het Bruisbad (cultuurgroep van Het 
Badhuis) verschillende activiteiten georganiseerd en stij-
gen de bezoekersaantallen. Badkamergalm, Schilderen 
met een wijntje, kindervoorstellingen, het Halloweenfeest, 
het Queer Café, Pubquizzen, Exposities, Cabaret- en The-
atervoorstellingen, het is allemaal te bezoeken in het Bad-
huis. Voor de komende maanden staan er weer prachtige 
dingen op het programma. Harry Piekema (ja, de man van 
de reclame) met de solovoorstelling Hoogvlieger op 7 ja-
nuari bijvoorbeeld, of Debby Petter met Niet te geloven 
op 5 februari. Op de agendapagina van www.badhuisleid-
sebuurt.nl vind je alle informatie.

Ontwikkelbad
Ben jij ook fan van Het Perfecte Plaatje? Of kunnen jouw vakan-
tiekiekjes wel een boost gebruiken? Zou jij het onderste uit je 
camera willen halen met tips en tops van een pro? Hou dan de 
activiteiten van Het Ontwikkelbad in de gaten! Vier keer per 
jaar nodigen wij een fotografie-specialist uit, denk aan architec-
tuur, natuur, portret, social media, dieren, beweging, en word je 
aan de hand van een opdracht uitgedaagd om mooier beeld te 
maken. De eerste editie staat gepland op 22 januari van 11-14 
uur in Het Badhuis. Neem je camera of telefoon mee!

Lekker sportief !
Wist je dat je in het Badhuis elke week lekker, betaalbaar en 
gezellig kunt bewegen?  Elke maandagochtend van 9.00 tot 
10.00 uur is er stoelyoga. Daarna, van 10.30 tot 11.00 uur 
Bachata. Elke donderdagavond om 19.30 uur en om 20.45 uur 
worden er Boogie-woogie lessen gegeven.

Nieuw … Nieuw … Nieuw 
Afgelopen herfst is op vrijdag Badhuisbestbody (BBB) gestart. 
Wil je graag je zomerfiguur behouden, fit worden of blij-
ven, maar niet vastzitten aan een duur abonnement bij een 
sportschool? Kom dan vrijblijvend sporten op muziek. Iedere 
vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur staat Carolien, onze 
ervaren sportinstructeur, voor je klaar. De lessen zijn geschikt 
voor alle lichamen, achtergronden en condities én het is gratis! 
Neem wel je eigen matje mee.
En last, but not least: De Grote Mensen Disco. Gewoon heerlijk 
dansen op Dikke Hits van Vroeger & Nu. Zet 11 februari nu al in 
je agenda!

GEZOCHT 

Handige Harry/Marry
Een ingegooid raampje, een lekkende kraan, een kapot 
slot… Elk huis of gebouw heeft er wel eens last van. Geen 
probleem, want Handige Harry of Handige Marry lost het 
op. Herken jij jezelf hierin? 
Het Badhuis zoekt handige buurtbewoners die kunnen 
helpen een klusje te doen óf kunnen zorgen dat het door 
iemand anders opgelost wordt.  
Stuur een mail naar vrijwilligers@badhuisleidsebuurt.nl
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December

2   BUURTBORREL

3   VIVE AZNAVOUR (THEATER)
 20.00 uur, tickets via de website

10  KOOR HARLEM JIVE
15.30 uur & 19.30 uur, tickets via Haarlem Jive

11  WORDS&MORE
15.00 uur

11  KLIMAATKOOR

17  HAARLEM XMAS COMEDY
19.30 uur, tickets via de website

18  QUEER CAFÉ

30  OLIEBOLLENQUIZ
 20.00 uur, tickets via de website

januari

6   NIEUWJAARS-BUURTBORREL
 17.00 - 19.00 uur

6   OPENING EXPOSITIE GIULIETTA D'ALLELIO
 17.00 uur

7   HOOGVLIEGERS (THEATER)
 20.00 uur, tickets via de website

8   CONCERT DUBBELBLAAS QUINTET ZEFIR
 12.00 - 18.00 uur

14  KLIMAATKOOR

21  CHINEES NIEUWJAAR
13.00 - 17.00 uur

22  WORKSHOP FOTOGRAFIE
11.00 - 14.00 uur

25  REPAIR CAFÉ
20.00 - 22.00 uur

27  DANSMIDDAG
15.00 - 17.00 uur

29  BADKAMERGALM
16.00 - 19.00 uur

februari

3  BUURTBORREL

3  OPENING EXPOSITIE SANDRA DI LELLO
19.15 - 20.15 uur

4  LIVE: MY GENERATION ROCKKOOR
16.00 - 20.00 uur

5  DEBBY PETTER: NIET TE GELOVEN (THEATER)
15.00 - 16.00 uur, tickets via de website

11  KLIMAATKOOR

11  GROTE MENSEN DISCO

12  WORDS&MORE

17  DROMEN VANGEN (THEATER)
15.30 uur, tickets via de website

18  SCHILDEREN MET EEN WIJNTJE

22  REPAIR CAFÉ

26  BADKAMERGALM

30  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
Dag

ma

di

wo

do

vr

zo

Tijd

09.00 - 10.00
09.45 - 11.45
10.30 - 11.00
11.30 - 12.30
11.00 - 13.00

10.00 - 12.00
11.00 - 13.00

09.30 - 11.00
13.00 - 15.00
15.30 - 17.00
20.00 - 22.00

07.30 - 09.30 
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
11.00 - 13.00 
19.30 - 22.00

08.30 - 10.00
09.00 - 12.00 
10.00 -11.00
16.30 - 19.00
19.00 - 22.00

16.00 - 19.30
15.00 - 18.00

Frequentie 

wekelijks
laatste v.d. maand
wekelijks
wekelijks
wekelijks

wekelijks
wekelijks 

1e v.d. maand
om de week
wekelijks
laatste v.d. maand

2e v.d. maand
wekelijks
wekelijks
wekelijks
wekelijks

wekelijks
wekelijks
wekelijks
1e v.d. maand
4e v.d. maand

laatste v.d. maand
3e v.d. maand

Activiteit
 
Stoelyoga
Schrijfclub
Bachata (dans)
Spreekuur wijkagent
Eten ophalen Oekraïners

Haak aan 
Gespreksgroep Oekraïne

Kinderbadje 
Huiskamerproject 
Seniorenkoor 
Repaircafe

Buurtontbijt
Taalcafé 
Ontmoeting Oekraïne 
Eten ophalen Oekraïners
Boogie Woogie 

Koffieuurtje
Gespreksgroep Oekraïne
BBB (gym)
Buurtborrel
Walking Closet

Badkamergalm
Queer Café
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Muis en Maté
4

Kerstmis

M             uis ligt lekker in zijn bedje te slapen. Maté heeft 
een mini huisje voor Muis gemaakt. Het staat tegen de plint 
van de trap geleund. Erachter zit een gat. Dat is de door-
gang naar de buren. Opeens schrikt Muis wakker. Er klinkt 
gerommel aan de deur. Is Maté terug? Muis rent de trappen 
af. Hij springt langs de acht paar schoenen, die netjes twee 
aan twee aan de zijkant van de traptreden staan. Maté zou 
een kerstboom halen en Muis is nieuwsgierig hoe de boom 
eruit ziet.
Bij de deur is het nu stil. Dat is raar. Muis gaat naar de 
huiskamer. Hij heeft geen zin meer om te slapen. Misschien 
liggen er nog een paar koekkruimels onder de bank. Hij 
snuffelt op de vloer. Jammer, niets te vinden. Muis rent naar 
boven. Misschien liggen er nog wat stukjes oude kaas in het 
bed van Maté. Als hij in de slaapkamer komt verstijft hij. Op 
het dak hoort hij voetstappen. Zijn hartje gaat tekeer. Een 
dief? Het lukte de dief niet om door de voordeur naar binnen 
te komen. En nu probeert hij het natuurlijk via het dakluik! 
Waarom is Maté nog niet terug? Muis rent heen en weer 
door de slaapkamer. Hij hoort het dakluik opengaan. Vlug! 
Onder het bed! 
Zware voetstappen komen de trap naar het dak af lopen.
‘Muis! Waar ben je?’ roept Maté.
Muis komt onder het bed vandaan gestampt. ‘Bah! Doe dat 
niet nog een keer, alsjeblieft. Ik ben vreselijk geschrokken. Ik 
dacht dat je een dief was.’
Maté schudt zijn hoofd. ‘Het spijt me, Muis. Ik was mijn 
sleutels vergeten en ben via het dakluik van de buurvrouw 
van de andere bovenhoek op het dak geklommen. Ik wist dat 

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

nieuw avontuur.

mijn dakluik niet op slot zat.’
‘Oh. Oké. Waar is de boom?’
‘Die staat tegen de voordeur aangeleund. Snel naar bene-
den voordat er een echte dief aankomt,’ grapt Maté. Hij 
loopt naar beneden en doet de voordeur open. Moeizaam 
trekt hij de kerstboom de trap op. De takken blijven aan de 
trapleuning haken en alle schoenen die er staan rollen naar 
beneden.
‘Lukt het wel?’ vraagt Muis.
‘Ben bijna boven,’ zegt Maté hijgend. Hij trekt de kerstboom 
de huiskamer in en zet hem in de standaard. ‘Nu de kerst-
boom nog versieren.’
Muis klimt in de boekenkast om de boel beter te kunnen 
bekijken.
Maté begint de boom op te tuigen. Hij hangt niet alleen 
ballen en lichtjes erin, maar ook dingen die hem aan mooie 
momenten laat denken. Zoals een schoenveter die brak tij-
dens een wandeling met zijn allereerste vriendinnetje. En een 
oude bril van opa - die hem toen hij nog jong was verhalen 
voorlas. Ook het blauwe washandje, waar hij Muis de eerste 
weken op liet slapen, toen hij net bij hem was komen wonen, 
krijgt een ereplaats. 
Tussen de zelfgebakken kerstkoekjes, die met rode lintjes 
aan de takken zijn vastgemaakt, hangt hij nog meer bijzon-
dere herinneringen. Als piek gebruikt hij een lege pot met 
pindakaas en zet die op zijn kop op de top van de boom. 
Want pindakaas is het lekkerste wat er is, vindt Maté. Nu is 
de kerstboom klaar. 
‘Kerstmis is voor mij het fijnste feest dat er bestaat,’ zegt 



|  25

‘Dat moet Jezus voorstellen. Hij ligt in een kribbe. Dat is de 
bak waar dieren uit eten. Maar nu niet. Jezus ligt erin.’
‘Waarom heeft hij geen bedje?’ vraagt Muis.
‘Alles was vol. Er was nergens plaats.’
‘Wat zielig,’ zegt Muis.
‘Ja.’ Maté bukt zich en pakt de lege dozen op. ‘Die breng ik 
even naar boven.’
Als hij even later weer naar beneden komt en naar het stal-
letje kijkt, schrikt hij. ‘Muis! Waar is de baby Jezus gebleven? 
Was er een dief in huis, terwijl ik boven was?’ 
Muis kijkt uit het raampje van zijn huisje naar buiten. ‘De 
baby Jezus is hier. Ik heb hem in mijn bedje gelegd.’
Maté gaat op zijn knieën voor het huis van Muis zitten. ‘Dat 
is lief. Maar mag hij weer terug in 
het stalletje?’
Muis trekt een sip gezicht. Toch 
haalt hij de baby uit zijn bedje en 
geeft hem aan Maté. Samen lopen 
ze naar de huiskamer. ‘Nu kijken of 
alles het doet.’
Maté steekt de stekker van de licht-
jes in het stopcontact.
‘De kerstboom is prachtig!’ roept 
Muis.
‘Dank je.’ Maté glundert. Zo trots als 
een pauw bewondert hij zijn boom 
en het stalletje. Dan kijkt hij met een 
tedere blik naar het kindje Jezus. 
Kan kerstmis nog mooier zijn?

Voorleesverhaal tekst: Adele Scholten  tekeningen: Martijn KösterHenke

Maté en hij pakt een kerstkoekje uit het trommeltje dat op 
de bank staat.
‘Kerst…mis… klinkt gek. Wat is er mis? En als er iets mis is, 
hoe kan het dan een fijn feest zijn? Mag ik ook een koekje?’ 
vraagt Muis.
Maté breekt zijn koekje doormidden. ‘Dit wat ik nu doe, mijn 
koekje met jou delen, is kerstmis.’
‘Ik snap er niks van. Je deelt toch vaker iets met mij?’
Maté legt het halve koekje in de boekenkast voor Muis neer. 
‘Muis… Kerstmis is een herinneringsfeest. We vieren dat er 
ooit, heel lang geleden, wel tweeduizend jaar, een kindje 
geboren werd dat veel met andere mensen deelde. Hij heet-
te Jezus. Kerstmis is een feest van liefde en vriendschap en 
dingen delen met andere mensen. Net zoals Jezus dat deed. 
Hij deelde zijn brood en vissen met hongerige mensen en hij 
hield van iedereen.’
‘Ook van muizen?’
‘Ook van muizen. Kijk eens in het kerststalletje. Daar zie je de 
baby Jezus liggen.’
Muis strijkt met zijn neus langs een stoffige boekenkaft en 
niest twee keer. Dan sprint hij naar beneden en duikt het 
kerststalletje in dat Maté heeft uitgesteld. Muis ziet een 
handvol kleine houten poppetjes, een koe en een schaap en 
een baby die in een houten bak met stro ligt.
Maté wijst naar een poppetje van een man en een vrouw. 
‘Dat zijn Josef en Maria, de papa en mama van Jezus. En 
die mannen met een staf in hun handen zijn de herders die 
kwamen kijken.’
‘En die baby?’ vraagt Muis.
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HANDIGE NUMMERS 
EN ADRESSEN

Politie Alarmnummer: 112
Algemeen & wijkagent: 0900-8844

Brandweer Alarmnummer: 112 

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

Leidsebuurtkrant
wijkkrant@leidsebuurt.nl

Haarlem Effect
info@haarlemeffect.nl | 023-532 2547
www.haarlemeffect.nl

Buurtbemiddeling
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl
www.meerwaarde.nl/buurtbemiddeling

Melding doen
www.haarlem.nl/melding-doen 
of gebruik de Buiter Beter app

Speel-o-theek Leentje Beer
Leidseplein 36 rd | 06-106 18189
vr 14.00-16.00 & za10.00-12.00 uur
www.leentjebeer.org

Sociaal wijkteam Zuidwest 
wijkteam-zuidwest@haarlem.nl | 023-543 09 98
Trefpunt ’t Trionk
Van Oosten de Bruijnstraat 60
ma-vr van 9.00-17.00 inloop ma 13.00-15.00 
en do 11.00-13.00 uur
www.sociaalwijkteams.nl/locatie/sociaal-wijk-
team-zuid-west

KOPIJ

Uiterste inleverdatum 7 november 2022
per e-mail naar wijkkrant@leidsebuurt.nl

ADVERTENTIES

Uiterste inleverdatum 14 november 2022
per e-mail naar advertenties@leidsebuurt.nl

Deze Leidsebuurtkrant werd bezorgd door onder andere:  
Anneke, Fabian, Joop, Jacolien, Rob, Marion, Marja, Philip, 
Rob, Marlies, Ruud, Ellen, Nicolette, Wies, Bé, Linda
Coördinatie bezorging Lidia

Redactie Jens, Rob, Richard, Luna, Mara, 
Maarten, Liesbeth, Inge, Ruud, Adele
Kinderredactie Lola, Lluc, Joana, Pippi, Fenne, 
Filippa, Faye, Annabelle en Sira
Illustraties Martijn KösterHenke
Vormgeving Eva van den Anker | Studio Dam
Drukwerk Drukland 
Website www.leidsebuurt.nl

Funderingsherst(ellende) 
door: Liesbeth Rood

Het zit erop. Na anderhalf jaar voorbereiding: gesprekken met buren, 
aannemers, constructeurs en vrezen: kunnen we het wel betalen? gaat 
het niet gigantisch uitlopen? stort de hele boel niet in?, hebben we om 
precies te zijn 9 weken op de bovenverdieping gewoond. Dit was drie 
weken langer dan voorspeld, maar aanzienlijk korter dan gevreesd. 

En nu leven we dus alweer vier maanden in een goed gefundeerd huis, 
waarin de glazen in de kast niet alle kanten op trillen bij elke vrachtau-
to die door de straat rijdt. Een stevig huis met vloerverwarming, die we 
na de verplichte opstarting nog geen dag aan hebben gehad, want 
het huis is zoveel beter geïsoleerd dan het was. Wat een kou kwam er 
de afgelopen 125 jaar van de grond! Dat is in deze dure tijden meteen 
het grootste pluspunt. Een warm huis met nieuwe leidingen onder de 
vloer, ook het laatste stuk gresbuis is vervangen en we koken sinds 
augustus elektrisch. 

Natuurlijk zijn we nog niet helemaal klaar met de renovatie. Als je hele 
vloer eruit gehaald wordt, is de kans groot op schade aan de muren of 
ongewenste verrassingen als optrekkend vocht en schimmels, dus hou 
ook rekening met stucadoors kosten. De nieuwe betonnen vloer van 
27 centimeter moet helemaal uitharden voordat je er een mooie be-
dekking op kunt leggen. Dat uitharden duurt een week per centime-
ter… dat is een half jaar. We wonen dus nog op de betonvloer. Plus-
punt twee: hebben we alle tijd om te bedenken wat we willen. Tot die 
tijd doen de oude vloerkleden van oma het prima. 

Zou ik funderingsherstel aanraden? Ja. Als je het kunt betalen, via je 
hypotheek of een lening bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel 
bijvoorbeeld. Je hebt het over minimaal €50.000,00 en dat hadden wij 
in ieder geval niet in een schoenendoos liggen. We hebben geld be-
spaard door dit samen met de buren op te pakken, door met een lo-
kale aannemer te werken, door op de bovenverdieping te gaan kam-
peren in plaats van een ander huis te huren, en door een klein beetje 
geluk met het droge weer deze zomer.

COLUMN
4
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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



DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

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

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

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

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

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

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

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 



DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

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

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

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

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

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

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

DAGELIJKS OPEN VOOR LUNCH | BORREL | DINER 

Je hebt veel voor elkaar; een baan, een huis, een gezin. Maar 
door een samenloop van omstandigheden, denk aan een 
scheiding, een ontslag of onveilige thuissituatie, staat je we-
reld op zijn kop en verlies je je huis. Ook in Haarlem overkomt 
het vele mensen. En hoe vind je in de huidige woningmarkt 
een nieuw dak boven je hoofd? 

“Op deze woningmarkt is amper plek voor mensen die net 
even te veel pech hebben gehad,” vertelt Cindy Vermuë,  
projectcoördinator Onder de Pannen in Haarlem én Leidse-
eel extraatje kunnen gebruiken.” 

Syl (69) had wel een plekje over ( in haar hart) 

“Yamina is drie maanden geleden ingetrokken. Ik houd er een fijn zakcentje aan over, want ik word niet gekort op mijn AOW. 
Maar het is ook gewoon gezellig. En af en toe best handig als ik er niet ben, zorgt zij voor de katten,” vertelt Syl.  
Ook voor Yamina is het fijn: “Nadat ik lange tijd bij verschillende vriendinnen en familie op de bank sliep, raakte ik emotio-
neel compleet leeg. Elke dag weer aanpassen, elke dag zorgen waar nu weer heen.” Pas nu ze weer een eigen kamer heeft, 
realiseert ze zich dat het echt overleven was.  “Ik ben behoorlijk onderuit gegaan, maar nu kan ik met meer rust om me heen 
weer gaan opbouwen.” 
Meer weten: www.onderdepannen.nl

WIN-WIN 

Iedereen mag meedoen met Onder de Pannen, of je nu een 
koophuis, (sociale) huurwoning hebt, in loondienst werkt of 
een uitkering ontvangt. Onder de Pannen heeft voordelen voor 
huurder én verhuurder. De huurder krijgt tijdelijke woonruimte 
(maximaal 12 maanden)  tegen een redelijke prijs. De verhuur-
der kan rekenen op een financieel extraatje (zonder kortingen 
op uitkering en/of toeslagen), levert een bijdrage een het per-
spectief van een ander en krijgt er gezelschap bij. De huur wordt 
bovendien gegarandeerd betaald door de Regenboog Groep. 
Iedereen met een kamer over kan zich aanmelden via www.on-
derdepannen.nl.

En dan sta je 
op straat!
Het zal je maar gebeuren.

buurtbewoner. Onder de Pannen is een samenwerkings-
project van De Regenboog Groep, de gemeente Haarlem 
en de woningcorporaties.  Het is een project dat langdu-
rige dakloosheid en de neerwaartse spiraal die daarbij 
hoort te voorkomen.  “Met Onder de Pannen bieden we 
een tijdelijke woonoplossing voor deze mensen, door ge-
bruik te maken van de vierkante meters woonruimte die er 
in Haarlem wel zijn. Bij Haarlemmers  die een kamer over 
hebben, en wat ruimte in hun hart. Of die wel een financi-
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