
Frits van Oosten
schrijft boek over
moord op Guljé

In de rij voor
Ilja Pfeijffer
bij Kooyker

ZZ pakt uit en
wint thuis van
Filou Oostende

Orgelconcert 
in Marekerk
LEIDEN - Zaterdag 30 april om 16.00 
uur bespeelt Adriaan Hoek het 
orgel in de Marekerk aan de Lange 
Mare 48. Het programma bestaat 
uit composities van Buxtehude, JS 
Bach en nieuwere werken, waar-
onder een improvisatie van Adri-
aan Hoek zelf. Om de concerten 
te kunnen blijven houden, collec-
teert men na afloop. Voor meer 
informatie: www.marekerk.nl/
orgelconcert. x

Lezing door GEA 
in het buurthuis
LEIDEN  -  Op dinsdag 26 april om 
20.00 uur (zaal open om 19.30 
uur) vindt er een lezing plaats in 
buurthuis De Kooi aan de Drift-
straat 49. Oman, ver weg en toch 
relatief dichtbij. Peter Floor is er 
geweest en heeft er een rondreis 
gemaakt. Hij zal er deze vanavond 
over vertellen. De GEA-kring Rijn-
land organiseert jaarlijks een aan-
tal boeiende lezingen over aarde, 
klimaat en mens. De toegang is 
gratis. Voor meer info: www.rijn-
land.gea-geologie.nl. x

 
Voorjaarsconcert 
Lingua Musica
LEIDEN – Het Leidse kamerkoor Lin-
gua Musica geeft op 24 april om 
15.00 uur in de Lokhorstkerk haar 
eerste concert na de coronatijd 
onder de titel ‘Een nieuwe lente’. 
Op het programma staat werken 
van Britten, Monteverdi, Brahms, 
Morley, Wilhelm Peterson-Berger 
en Favero. De liederen worden 
afgewisseld met piano-intermezzi 
door Lodewijk Crommelin. Kaar-
ten à 15 euro zijn te koop via www.
ticketkantoor.nl/shop/LMLente of 
aan de deur. x

Mensenrechten 
en wandelroute
LEIDEN  - Op zondag 24 april om 
14.00 uur kan men meewandelen 
door Leiden, langs historische 
plaatsen die iets te maken hebben 
met mensenrechten. Een ervaren 
gids voert de deelnemers vanaf de 
Koornbrug kriskras door de stad en 
zorgt voor nuttige uitleg. De tocht 
duurt maximaal twee uur, maar 
kan eventueel na overleg of vanwe-
ge het weer verkort worden. Deel-
name kost € 5,--. Aanmelden kan 
via amnestyleiden@gmail.com. x

 
Lezing in de 
Cultuurzaal
LEIDEN  - Peter Liebregts, hoogle-
raar moderne Engelstalige Letter-
kunde aan de Universiteit Leiden, 
bespreekt op vrijdag 22 april om 
20.00 uur tijdens een lezing in de 
Cultuurzaal van Sijthoff aan de 
Doezastraat 1b in vogelvlucht de 
ontwikkelingen in de literatuur in 
Groot-Brittannië en Ierland van de 
laatste 50 jaar. In zijn lezing zal hij 
zich vooral richten op proza en poë-
zie van de laatste 50 jaar, en ingaan 
op de vraag welke grote trends er 
te zien zijn, en wie de toonaange-
vende namen zijn in een letterkun-
de die gevarieerder is dan ooit. De 
entree bedraagt 10 euro (studenten 
betalen 7,50 euro). Voor meer info: 
www.sijthoff-leiden.nl. x

LEIDEN – Bij de gemeenteraadsver-
kiezingen kwam GroenLinks in Lei-
den als grootste uit de bus. Gerdo 
van Grootheest, GroenLinks-burge-
meester van Culemborg, gaat als for-
mateur overleggen met GroenLinks, 
D66, PvdA en het CDA hoe de stad de 
komende vier jaar wordt bestuurd. De 
6 resterende politieke partijen staan 
mopperend aan de kant: D66 en CDA 
verloren 30% van hun kiezerssteun en 
PvdA bleef in zetelaantal gelijk. Wor-
den de kiezers recht gedaan of willen 
de drie partijen uit het vorig college 
vooral hun machtspositie behouden?

door Hans Schuurman 

Formateur Van Grootheest heeft 
een makkie met het opnieuw 
binden de drie voormalige coali-
tiepartners GroenLinks, D66 en 
PvdA. Jammer genoeg voor hen is 
hun zetelaantal geslonken door het 
D66-verlies. Met 20 zetels van de uit 
39 leden bestaande gemeenteraad 
is dat geen solide basis voor een 
college van B&W. De informateurs 
kozen het CDA als meest geschik-
te partner omdat die zich bereid 
toonde zich aan te willen passen. 
Indien deze combinatie niet lukt 
heeft de formateur nog een optie 
met de VVD in plaats van het CDA, 
die combinatie steunt op 25 zetels. 
De optie GroenLinks, PvdA, VVD 
en CDA is een derde optie, maar 
wordt misschien ook genoemd 
om de D66, de grote verliezer van 
de verkiezingen, wat coulanter te 
maken.
Over belangrijke onderwerpen als 
verduurzaming, klimaat, energie-

transitie, vergroening, biodiversi-
teit en duurzame mobiliteit lijken 
tussen het viertal geen onover-
brugbare verschillen te bestaan. 
En alle vier partijen vinden kwets-
bare inwoners beleidsprioriteit, 
als mede een sociaal vangnet en 
armoedebestrijding. Alleen de 
mate waarin verschilt natuurlijk 
wel, maar daar kom je wel uit. Het 
CDA bekritiseerde echter jaren-
lang haar financieel beleid en vond 
dat de lasten voor burgers te hoog 
opliepen. Over de volkshuisvesting, 
de bouwopgave van 8.500 wonin-
gen en 2.700 studentenwoningen, 
is het wel ‘dikke mik’ tussen het 
viertal, alleen bestreed het CDA ‘te 
vuur en te zwaard’ hoger dan 70 
meter te bouwen. De woontoren 
LEAD aan de Willem de Zwijger-
laan, 115 meter hoog, staat nog op 
stapel. De PvdA maakte zich hard 
de verkamering te beteugelen, 
woningen voor gezinnen bestemde 
huizen worden te vaak opgesplitst, 
vinden zij.
 
Kritiek
Partijen aan de zijlijn hebben kri-
tiek: Maarten de Crom (VVD): “Jam-
mer dat ons, derde partij van de 
stad, geen plek aan de onderhande-
lingstafel wordt gegund.” Mitchell 
Wiegand Bruss, (Studenten voor 
Leiden): “Helaas heeft SVL geen 
plek aan de onderhandelingstafel, 
wij zijn wel een nieuwe partij maar 
willen best verantwoordelijkheid 

dragen.” Martine van Schaik: (Par-
tij voor de Dieren)”Na zo’n 12 jaar 
raadvertegenwoordiging zijn wij 
een stabiele factor in de Leidse poli-
tiek en ons groeiend zetelaantal 
bewijst dat steeds meer kiezers ach-
ter ons staan. De PvdD is klaar voor 
coalitiedeelname. Een verbreding 
‘over groen’ met ons behoort zeker 
tot de mogelijkheden. De voorge-
stelde coalities doen amper recht 
aan de verkiezingsuitslag, 3 van de 
4 partijen met verkiezingswinst 
(PvdD, SVL en PS), worden niet aan 
tafel uitgenodigd.” Thijs Vos (Par-
tij Sleutelstad) vraagt zich hardop 
af: “Dat alleen meerderheidscoali-
ties tussen GroenLinks en verlie-
zers van de verkiezingen worden 
overwogen, doet dat wel recht aan 
de verkiezingsuitslag?” Vos geeft 
zichzelf antwoord: “Nee, opnieuw 
staat de helft van de gemeenteraad 
buitenspel. Als het aan ons ligt, zou 
een minderheidscollege dat met 
wisselende meerderheden de stad 
bestuurt een optie zijn. Dát zou 
pas recht doen aan alle kiezers”. 
En Vos vervolgt: “Trouwens, ik zag 
het CDA al langer voorsorteren 
naar collegedeelname: ze lieten 
eerdere verzet tegen de bouwambi-
tie varen en stemden 2021 vóór de 
begroting van het college ondanks 
de lastenverzwaringen en enorme 
schulden. Het CDA is ook gevraagd 
commentaar aan te leveren, maar 
heeft van dit aanbod geen gebruik 
gemaakt. x

De helft plus één
Krijgt Leiden een stadsbestuur naar kiezerswens?

Gerdo van Grootheest, burgemeester van Culemborg, probeert als informa-
teur een stadsbestuur met GroenLinks, D66, PvdA én CDA te formeren (Foto: 
Hans Schuurman).
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                           “Wij zijn dé specialist in verhuur 

                            met zorg voor uw belangen” 
 

                                                  Met kantoren in Leiden, Haarlem en Amsterdam/Amstelveen                              
                                                        verhuren wij jaarlijks ca. 600 woningen. Wij zijn doorlopend op        

                                                         zoek naar zowel gestoffeerde als gemeubileerde woningen                                      
                                                           welke voor korte of lange periode beschikbaar zijn voor verhuur. 

UW WONING
(tijdelijk) VERHUREN?

Specialist in verhuur
Gangetje 4 Leiden

Telefoon 071-2032173

www.koopsmakelaardij.nl

Adriaan Hoek (Foto: pr).

071-7501776 of 06-45604048
Korte Mare 30 2312 NN Leiden
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Koopzondag? Kijk voor alle vestigingen en openingstijden op sanidump.nl óf kuechendump.nl
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WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

NIEUW! 
in LEIDERDORP!

Joya testdagen met gra-
tis voetanalyse op dins-
dag 26 april van 10.00 tot 
16.00 uur bij Joya shop 
Den Haag, Zuiderpark-
laan 216 in Den Haag.

Heeft u last van uw rug, 
heup, knie of  voet? Dat
hoeft niet langer! De ge-
zonde Joya schoenen met 
de zachte elastische zool 
heeft al met succes ver-
lichting geboden aan tien-
duizenden pijnpatiënten en 
heeft de bewegingsvreugde 
teruggegeven.

Wat is het geheim?
De speciale eigenschap 
van Joya is de unieke zacht 

elastische zool. Elke stap 
brengt je in fracties van 
een seconde in gewicht-
loosheid, waardoor je ge-
wrichten worden be-
schermd. Voel het al na 
de eerste paar stappen, nog 
nooit heb je vergelijkbare 
schoenen gedragen! 

Joya schoenen helpen 
in veel gevallen ook bij 
kniepijn, rugpijn en andere 
gewrichtsproblemen zodat 
u weer aangenamer door het 
leven kunt stappen. Voor-
al voor voet problemen 
zoals hallux of  hielspoor is 
Joya de eerste keuze, omdat 
het zacht elastische mate-
riaal zich dynamisch aan-
past aan je voeten, pijnlijke 

drukpunten behoren nu 
definitief  tot het verleden!

Bewegingsspecialist ana-
lyseert uw loopgedrag en 
voeten. 

Op dinsdag 26 april vindt de 
Joya experience dag plaats
bij deze gespecialiseerde bij deze gespecialiseerde 
Joya dealer. Kom onze win-
kel bezoeken en ervaar de kel bezoeken en ervaar de 
comfortabelste schoenen comfortabelste schoenen 
van uw leven!

Hielspoor, hallux, gewrichtsartrose - Joya helpt!Hielspoor, hallux, gewrichtsartrose - Joya helpt!
Ervaar deze unieke, comfortabele schoenen nu bij Joya shop
Den Haag tijdens de Joya test dagen.

Uit
liefde

uw rug
voor

**

Last van hielspoor, 
rugklachten of andere gewrichtsproblemen?

Joya Experience Dag dinsdag 26 april van
 10.00 – 16.00 uur! 

Joya testschoenen · GRATIS voetdrukmeting· 
Joya loopanalyse · Uitgebreide Joya collectie ·

Sydney II WhiteSydney II White Cancun II Black/OrangeCancun II Black/OrangeFlores Dark BlueFlores Dark Blue
David II Grey

past aan je voeten, pijnlijke 

Artsen zijn 
enthousiast.

“De Joya-
schoenen 
b e v o r -
deren de 
houd ing 
en acti-
veren de

spieren van de tenen tot 
aan de rug. De Joya shoe-
nen zijn nuttig bij de be-
handeling van hiel- en 
voorvoetpijn en worden 
graag gebruikt als een on-
dersteunende behandel-
ing voor achillespees en 
rugproblemen.”

Dr. med. Markus 
Müller, Luzern

*Getest en aanbevolen door het “Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V.” en door het “Forum Gesunder

 Rücken - besser leben e.V.”Meer informatie: AGR e.V., Stader Straße 6, 27432 Bremervörde, www.agr-ev.de

Zuiderparklaan 216, 2574 HV Den Haag Zuiderparklaan 216, 2574 HV Den Haag 
Tel: 070 - 30 22 016 I www.joya-denhaag.nlTel: 070 - 30 22 016 I www.joya-denhaag.nlTel: 070 - 30 22 016 I www.joya-denhaag.nlTel: 070 - 30 22 016 I www.joya-denhaag.nl



LEIDEN - Carmen is de hoofdpersoon 
in het Boekenweekgeschenk ‘Mon-
terosso mon amour’ van Ilja Leonard 
Pfeiffer. Deze novelle is een ode aan 
iedereen die het literair bedrijf draai-
ende houdt. Een lofzang op Carmen 
dus, een kinderloze vrouw die haar 
leven sleet als schijngelukkige echt-
genote van een weinig succesvolle 
diplomaat op tennisbanen op vier 
continenten met hulp van de sherry-
fles. 

door Hans Schuurman

Carmen leest graag en veel en ont-
vlucht met boeken de dagelijkse 
werkelijkheid leeft in gedachten 
de levens van de personen in die 
boeken. Vroeg gepensioneerd neer-
gestreken in L*** is zij vrijwilligster 
in de plaatselijke openbare biblio-
theek, waar zij alle mogelijke hand 
en spandiensten verricht. Zo orga-
niseert zij een leesclub en als ‘Brie-
ven uit Genua’ van Ilja Leonard 
Pfeiffer besproken wordt, herkent 
zij zich. Het doet haar terugdenken 
aan haar jeugd. Haar eerste liefde 
op een vakantie met haar ouders 
in Italië waar zij haar eerste kus 
kreeg. Zij beloofde indertijd haar 
vakantieliefde om terug te komen, 
echter loste die belofte nooit in.
“Ik vind het een geweldige eer 
dat ik dit jaar het Boekenweek-

geschenk mocht schrijven”, zegt 
Pfeiffer tegen het gretige publiek 
samengepakt in de ruimte achter-
in de winkel van boekhandel Kooy-
ker. Pfeiffer: “Maar hoe schrijf je 
een kort verhaal, minder dan 100 
bladzijden, met ongeveer 20.000 
woorden waarvan het thema ‘De 
eerste liefde’ je krijgt opgedra-
gen?”. Deze niet geringe eer viel 
hem te beurt na een aantal succes-
volle romans, zoals Hotel Europa 
(2018), Brieven uit Genua (2016) en 
La Superba (2013). “In ‘Brieven uit 
Genua’ schrijf ik de waarheid én de 
werkelijkheid”, vertrouwt hij zijn 
gehoor toe. En was het Carmen die 
hierin figureerde als mooiste meis-
je van de klas en bij de zwemles?
‘Monterosso mon amour’, het Boe-
kenweekgeschenk van de 87ste 

Boekenweek, gaat over de eerste 
liefde. Een liefde die overspoelt 
met gevoelens met verlangens die 
je eerder nog niet kende, die je niet 
vermoedde. Eerste liefdes blijven 
je hele leven nagalmen, blijven 
zorgen voor een warm gevoel, een 
lichte verwarring of regelrechte 
heimwee. Carmen gaat terug naar 
Monterosso maar ervaart en ont-
dekt ook veel andere dingen.
Ilja Leonard Pfeijffer schrijft 
romans, verhalen, gedichten, 
columns, essays, kritieken, the-
aterstukken en songteksten. Hij 
woont en werkt in Genua. Pfeijffer 
was tot 2004 werkzaam als classi-
cus aan de Universiteit Leiden. Hij 
is gespecialiseerd in het werk van 
de klassieke dichter Pindarus. x 

In de rij voor Ilja Pfeijffer
bij boekhandel Kooyker

Schrijver presenteert het Boekenweekgeschenk 2022

De presentatie van het Boekenweekgeschenk van Ilja Leonard Pfeiffer bij 
Kooyker was een avond van erudiet komisch entertainment (Foto: Hans 
Schuurman).

LEIDEN -  In de aanloop naar 4/5 mei 
staan op Rhijnhof de verhalen van 
slachtoffers van oorlogsgeweld, 
vervolging en verzet centraal. Een 
thema dat vandaag de dag maar al te 
actueel is.

Op donderdag 28 april van 13.30 
tot 15.00 uur wandelt kenner 
Ruurd Kok langs graven uit de 
Tweede Wereldoorlog op begraaf-
plaats Rhijnhof. Hij zal vertellen 
over de oorlogsgraven, de strijd 
in de meidagen, over gefusilleer-
de verzetsmensen, kampslachtof-
fers en burgers die omkwamen 
bij geallieerde bombardementen. 
De graven van oorlogsslachtoffers 
op begraafplaats Rhijnhof geven 
een beeld van de oorlogsgeschie-
denis van de Leidse regio en van 
de lotgevallen van inwoners die 
elders om het leven kwamen. Ook 
rondom Rhijnhof werd gevochten. 
Tijdens de gevechten in de meida-
gen van 1940 lag Rhijnhof in de 
frontlinie en hingen er parachu-

tes in de bomen van de begraaf-
plaats. In de loop van 1944 legde 
de Duitse bezetter loopgraven en 
mitrailleurnesten aan op en rond 
de begraafplaats. De situatie werd 
toen zelfs zo grimmig dat er een 
aantal dagen niet begraven kon 
worden. Het gebrek aan hout 
was een ander probleem waar 
de begraafplaats mee te maken 
kreeg. Hoe kwam men aan materi-
aal voor grafkisten? Aanmelden is 
nodig. Dat kan via info@rhijnhof.
nl en/of tel. 071-5320609/keuzeme-
nu 2. Na aanmelding ontvangen 
deelnemers een bevestiging. x

Wandeling langs graven uit 
de Tweede Wereldoorlog 

Wandeling langs zes cafés 
in de Leidse binnenstad 

LEIDEN - Op zondag 24 april, 8 mei 
en 22 mei van 13.00 tot 15.00 uur 
organiseren de Vrienden van het 
Singelpark speciale Singelparkcafés 
over het thema ‘biodiversiteit’ in het 
Maredijkhuis (24 april) en in de Cul-
tuurzaal van Sijthoff (8 en 22 mei). 
Tijdens deze middagen gaat men 
in gesprek met wetenschappers en 
andere betrokkenen over het belang 
van biodiversiteit in Leiden en hoe 
men dit kan versterken in de stad en 
het Singelpark.

Nederland heeft nog 12% over van 
de oorspronkelijke biodiversiteit 
van zo’n 100 tot 150 jaar geleden 
en verliest nog steeds. Maar wat is 
biodiversiteit? Wat is er belangrijk 
aan? En hoe kan je het behouden en 
bevorderen? Uit onderzoek blijkt 
dat slechts zo’n 15% van de bevol-
king een goed beeld heeft van wat 
biodiversiteit is. Ook bestuurders 
en ambtenaren blijken soms maar 

matig geïnformeerd. Dit maakt het 
voor mensen vaak moeilijk om te 
weten wat ze zouden kunnen doen 
om biodiversiteit te bevorderen. 
In 2009 was de ambitie van het 
Leidse stadsbestuur: ‘Leiden moet 
de biodiversiteitshoofdstad van 
Europa worden’. De stad is de laat-
ste jaren flink vergroend. Ontwerp 
en aanleg van het zes en een halve 
kilometer lange Singelpark is hier 
een goed voorbeeld van. Toch bete-
kent dit nog niet dat daarmee ook 
de biodiversiteit in de stad zoveel 
is toegenomen. Om dit te bereiken 
is er nog heel wat meer te doen. 
Op de website vindt men meer 
informatie over het volledige pro-
gramma. De toegang is gratis, aan-
melden is wel sterk aan te raden in 
verband met beperkte zitplaatsen. 
Dit kan via programmeringsingel-
park@gmail.com. Na aanmelding 
ontvang men een bevestiging. Zie 
ook: www.singelpark.nl. x

Drie Singelparkcafés over 
het thema ‘biodiversiteit’ 

Wat is biodiversiteit en hoe kan je het behouden en bevorderen?Daar gaan de 
Singelparkcafés over (Foto: pr).

LEIDEN – Op zondag 24 april om 14.00 uur wordt de negende Lentebierwande-
ling in Leiden gehouden, een wandeling langs zes cafés in de Leidse binnen-
stad die allemaal een ander Lentebier van kleine Nederlandse brouwerijen 
op tap hebben. De deelnemers aan de Lentebierwandeling maken een mooie 
tocht door de Leidse binnenstad langs zes van de twaalf deelnemende cafés. 
Deelname aan de Lentebierwandeling kost € 34,50. De deelnemers ontvangen 
een uniek bierglas, routebeschrijving, stempelkaart, een leuke attentie en zes 
bierbonnen. Er zijn twee vaste routes (de rode of de blauwe) met elk 6 cafés. 
Voor meer info: www.lentebierwandeling.nl. x
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HOVENIER
Fred de Keiser

Bestratingen en plaatsen
van diverse afrasteringen

www.freddekeiser.nl
Tel: 071-5312952

Mob: 0654-358602

SCHILDERWERK
schilder biedt zich aan

voorjaarsactie 25% korting
op al uw schilderwerk van

30-3 t/m 30-5.
prachtig schilderwerk

Bel voor een vrijblijvende
offerte 06-20937207

KRINGLOOP "Groene Kruis"
WONING

LEEGRUIMEN ?
Uw woning leeggeruimd
(inclusief verwijderen van

vloerbedekking & klussen).
Schoon en opleverbaar aan
woningbouw of makelaar.

Informatie: www.
kringloopgroenekruis.nl

Tel.: 06 8300 8746

ON TOUR
PLAYTRAILER!

11.00 u -17.00 u

5 mei BEVRIJDINGSFESTIVAL • JAARMARKT VAN 
10.00 U -17.00 u 

• Kids ATTRACTIES 
• Hapjes en drankjes

DE LUIFELBAAN LEIDEN

Rutger van Barneveld

W
esley Klein

BEVRIJDINGSPLEIN - 5 MEIPLEIN

René Leblanc

MET 25 
ARTIESTEN!

©
 2022 Viacom

 International Inc. All Rights Reserved.

JOPPE WATERSPORT
Veerpolder 3 Warmond
SLOEP HUREN

Loungeboten
Sups

Super Sups (6 personen)
JOPPEWATERSPORT.NL

 HET PRENTENKABINET

WWW.HEERLIJKMENU.NL

2E MENU VH HUIS!
IVM JUBILEUM

Kloksteeg 25 Leiden 
Tel. 071-5126666

•
•
•

Het Prentenkabinet bestaat 
dit jaar 25 jaar. 

Tot 11 mei Jubileumactie!
Een culinair 3-gangen surprise menu 

incl. scroppino 
van € 44,75 p.p. voor € 37,50 p.p. 

Brood en boter
3-gangen surprise menu

Scroppino
Reserveren? Wij zijn geopend voor de lunch van donderdag 
t/m zaterdag vanaf 12:30 uur en voor het diner van maandag 

t/m zaterdag vanaf 17:30 uur. 
Spelregels: Om gebruik te kunnen maken van deze actie 

moet u aangeven bij de reservering dat u gebruik wilt maken 
van de Jubileumactie. Er zijn een beperkt aantal tafels per 

dag beschikbaar.

Kloksteeg 25, LEIDEN (t.o. Pieterskerk)
Reserveren: info@prentenkabinet.nl
WWW.PRENTENKABINET.NL
 071-5126666

kom genieten 
van onze 

aspergegerechten 
bijvoorbeeld

asperges flamande 
(compleet gekookt, met ham,  

krieltjes en ei)
voor meer informatie:

www.brasseriecronesteyn.nl
 Vlietweg 2 - Leiden - Tel. 071-5766930

woensdag t/m zondag  
www.brasseriecronesteyn.nl

123Wonen zoekt
HUURWONING
Voor Expats en Starters
Bezoek onze website:

123wonen.nl/huis-verhuren
leiden@123wonen.nl

Of bel naar:
071-2071709

Onbeperkt All-In Dinner voor een vaste 
prijs! Inclusief frisdrank, bier, wijn, koffie 
& thee en luxe desserts. 

Onze tarieven INCL. DRANKJES
All-In-Dinner (p.p.)  2 1/2 uur
Maandag t/m donderdag
volwassenen. €  31,95
kinderen van 2 jaar. gratis
kinderen 3-7 jaar. €  10,95
kinderen 8-11 jaar. €  18,95

Vrijdag t/m zondag
volwassenen. € 34,95
kinderen van 2 jaar.   gratis
kinderen 3-7 jaar. € 10,95
kinderen 8-11 jaar. € 18,95

• Gratis parkeren
• Kinderspeelparadijs;
• Keuze uit alle gerechten van de 

wereld, zoals China, Japan, Europa, 
Indonesië;

• Uitgebreid sushibuffet;
• grill, teppanyaki - wok
• Saladebar, ijs en dessertbuffet. 

071 - 7370509
www.wereldgenieten.nl

Meubelplein 6A, Leiderdorp
Woonboulevard ‘WOOON’ 

65+ Korting
Alle 65 plussers krijgen bij ons 

een korting van
€ 3,00 p.p.

Actie geldt van maandag t/m vrijdag
Niet geldig i.c.m. andere acties. 

Uitgezonderd feestdagen! Ook dient u een 
geldige legitimatie te tonen.



LEIDEN  - In de Merenwijk staat 
maar één kerkgebouw en dat is het 
onderkomen van de Oecumenische 
Geloofsgemeenschap De Regen-
boog. Deze kerk valt onder de verant-
woordelijkheid van de Protestantse 
Gemeente Leiden en het Rooms 
Katholieke Vicariaat Merenwijk. De 
geloofsgemeenschap bestaat 50 
jaar en dit jaar wordt er veel aandacht 
besteed aan dat gouden jubileum. 
Tegelijk viert ook de Merenwijk dit 
jaar dat de wijk 50 jaar bestaat: een 
dubbel jubileum!

door Ella Veenstra-Monteban

Iemand die daar alles van weet is 
Susanne van den Burgh-de Klerk 
Wolters. Zij woont al 48 jaar in 
deze wijk en ze is al 48 jaar een 
betrokken lid van de Oecume-
nische Geloofsgemeenschap De 
Regenboog.
 
Geboren
Van den Burgh: “Mijn man en ik zijn 
geboren en getogen Leidenaars. 
Wij kennen het kerkelijk leven in 
Leiden van dichtbij. Mijn ouders 
zijn getrouwd in de Marekerk en 
onze kinderen zijn gedoopt in de 
(voormalige) Maranathakerk in de 
Mors. In mijn jeugd ging ik naar 
de Kooikapel en deed ik mee met 
het jeugdwerk van ds. Lamping. Ik 
ben ook een aantal jaren zondags-
schooljuf geweest. In die tijd ging 
je met een groep jongeren naar de 
kerk. Dat gaf saamhorigheid.”
 
Betrokkenheid
“Nadat we in de pas aangelegde 
Merenwijk zijn gaan wonen ben 
ik meteen betrokken geraakt 
bij de oprichting van Kerkelijk 
Centrum De Regenboog. Er werd 
eerst gekerkt in een gymnas-
tiekzaal van één van de scholen. 
Samenwerking van Protestanten 
en Katholieken was in die tijd 
zeker niet algemeen gangbaar. De 
oprichting van deze oecumeni-
sche geloofsgemeenschap was dan 
ook een uniek experiment. Ik ben 
huis aan huis gaan aanbellen bij de 
nieuwe bewoners om over de kerk 
te vertellen. Ik werd meestal har-
telijk en welwillend ontvangen. 
De mensen die in de Merenwijk 
kwamen wonen waren toen ook 
al een zeer diverse groep. Ze kwa-

men overal vandaan. Er kwamen 
steeds meer huizen bij; naast de 
flats ook veel wijkjes met eenge-
zinswoningen. Ik heb in die perio-
de bijna alle huizentypes wel van 
binnen gezien. In de kerk hadden 
we in het begin allerlei werkgroe-
pen. De gemeenschap bestond 
voor 80 procent  uit jonge mensen 
en jonge gezinnen. Ik zelf was lid 
van de werkgroep ‘Dienstbaarheid 
en Actie’.”
 
Kerkbalans
“Na al het werk dat ik had gedaan 
in de wijk om mensen te informe-
ren over de kerk ben ik gevraagd 
voor de Aktie Kerkbalans. Er moest 
geïnventariseerd worden welke 
mensen met geld wilden bijdra-
gen aan de kerk. We moesten ook 

een systeem oprichten waarbij 
mensen aan de deuren gingen om 
enveloppen te overhandigen met 
een verzoek om een bijdrage voor 
de kerk. Dat was allemaal in het 
voor-digitale tijdperk. Dat werk als 
coördinator van de Aktie Kerkba-
lans heb ik ruim 26 jaar gedaan.”
 
Draaginsigne
Als blijk van verdienste kreeg ik 
een zilveren draaginsigne van De 
Protestantse Gemeente Leiden. 
Naast mijn werk voor de kerk 
ben ik ook 27 jaar gastvrouw in 
het voormalige Diaconessenhuis 
geweest. In de Regenboog ben ik 
nu nog steeds lid van het Regen-
boogkoor en zit ik in het bestuur. 
Al mijn vrijwilligerswerk heb ik 
altijd met veel plezier gedaan”. x

“Vrijwilligerswerk heb ik 
altijd met plezier gedaan” 

De Regenboog én De Merenwijk bestaan 50 jaar

Susanne van den Burgh woont al 48 jaar in de wijk en is al 48 jaar een betrok-
ken lid van de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog (Foto: pr/
Ella Veenstra-Monteban).

LEIDEN – Op maandag 25 april om 
20.00 uur vindt er in Scheltema aan 
de Marktsteeg 1 een avond van het 
Groene Ideecafé plaats over de toe-
komst van het energielandschap in 
de Leidse ommelanden.

De energietransitie vraagt om het 
opwekken van zoveel mogelijk 
hernieuwbare energie in de eigen 
regio. Die ambitie om zelfvoorzie-
nend te worden doet een beroep 
op de open ruimte en bepaald 
mogelijk het toekomstige beeld. 
Hoe weegt men de gevolgen voor 
landschap en natuur in de Leid-
se Ommelanden? Gemeente Lei-
den, Natuur- en Milieufederatie 
Zuid-Holland en coöperatie Rijn-
land Energie delen hun visie op 
ontwikkeling van duurzame ener-
gie, een verantwoorde inpassing 
en het vergroten van draagvlak 
hiervoor in de Leidse regio.
Met de Regionale Energiestrate-
gie Holland Rijnland (RES) wordt 
gezocht naar kansen voor duurza-

me energie in de regio. Bij keuze, 
inpassing en beheer van projectlo-
caties is een zorgvuldige omgang 
met natuur en landschap belang-
rijk. Daarvoor ontwikkelden 
natuur en milieuorganisaties een 
toolbox natuurinclusieve energie-
transitie, checklists voor natuur-
belangen bij windenergie op land, 
en de constructieve zonnelad-
der voor grondgebonden zonne-
parken. Deze helpen om in een 
vroeg stadium van een project het 
gesprek te openen over een goede 
omgang met natuurbelangen en 
deze hand in hand te laten gaan 
met de energietransitie. Ook ont-
wikkelden de Natuur en Milieu-
federaties een documentaire om 
aandacht te vragen voor natuur-in-
clusieve energietransitie.
De toegang is gratis. Een vrijwil-
lige bijdrage van € 5,-- of € 10,-- 
wordt op prijs gesteld. Aanmelden 
is gewenst via www.forms.gle/
XEyPEoXXQvzuM1iB6. Voor meer 
info: www.ideewinkel.nl. x

Ideecafé over toekomst
van energielandschap 

Museumnacht staat in
het teken van ‘Déjà Vu’

LEIDEN  - Vanaf 1 januari is Leiden 
European City of Science, een weten-
schapsfestival met dagelijks een pro-
gramma. Vorige week, na 100 dagen, 
werd dit gevierd met de opening van 
de thuisbasis, het Stadsbouwhuis 
aan de Langegracht. Voor deze gele-
genheid vernoemt tot Stadsbauhaus, 
plaats voor iedereen met een nieuws-
gierige geest.

Op deze locatie is nu ook het Cir-
culair Warenhuis gevestigd waar 
kunstenaars, jonge ondernemers 
en studenten zich presenteren. 
Ook vinden hier kleinschalige 
activiteiten plaats, alles op het 
kruisvlak van kunst, wetenschap 
en samenleving. Directeur Meta 
Knol blikt bij de opening terug op 
de eerste 100 dagen: “We hebben 
een lockdown doorstaan, minis-
ter Dijkgraaf op bezoek gehad, we 
maakten 104 radio-uitzendingen 
met Radio Weetlust en we hebben 

10.000 scheurkalenders met ons 
jaarprogramma verspreid. De Euro-
pese wetenschappelijke congres-
sen krijgen langzamerhand vorm: 
EuroScience Open Forum en Euro-
pean Union Competition for Young 
Scientists en Talenton.” Bauhaus 
staat midden in het Energiepark, 
een groot herontwikkelingspro-
ject waar kunst en ambacht zich 
ontwikkelen. In het Stadsbauhaus 
worden wetenschap, kennis, kunst 
en kunde verbonden in een toe-
komstgericht programma. Er is 
publieke ruimte voor het cirucliar 
warenhuis en de 94 studenten die 
hier wonen. Vanaf de opening zijn 
er drie kunstwerken te zien van het 
klimaatmuseum Klimaatmakers 
op Festival 2030, de eindpresenta-
tie van het project ‘Toekomstbou-
wers’. In en buiten de stad krijgen 
de toekomstgerichte programme-
ring verder vorm totdat het jaar 
eindigt op 31 december. x

Plaats voor iedereen met
een nieuwsgierige geest 

Rutger Bos, Meta Knol, Roosmarijn van der Velde en Lucien Geelhoed openen 
het Stadsbauhaus (Foto: Hans Schuurman).

LEIDEN  - De Museumnacht Leiden 2022 vindt plaats op 28 mei. Het is vanaf 
heden mogelijk om kaartjes te kopen! De Museumnacht biedt meerdere opties 
voor kaartjes. Volwassenen betalen 16 euro voor een ticket. Mensen die in het 
bezit zijn van een LUF of &Cultuur kortingskaart hebben een kaartje voor een 
bedrag van 10 euro. De Museumnacht Leiden biedt ook een uniek ‘Ticket + Diner 
Arrangement’ in samenwerking met verscheidene Leidse restaurants. Alle pro-
grammaonderdelen van de Museumnacht Leiden 2022 zijn bekendgemaakt en 
te vinden op www.museumnachtleiden.nl. Bezoekers kunnen via deze manier 
alvast ontdekken wat de Museumnacht Leiden te bieden heeft (Foto: pr). x
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Mobiliteit
Leiden

Amphoraweg 16F
071 - 51 20  500

Mobiliteit
Berkel en Rodenrijs    010 - 303 78 57

Mobiliteit
Berkel en Rodenrijs    010 - 303 78 57

Mobiliteit
Berkel en Rodenrijs    010 - 303 78 57

Mobiliteit
Berkel en Rodenrijs    010 - 303 78 57

Mobiliteit
Berkel en Rodenrijs    010 - 303 78 57

www.groenenmobiliteit.nl

Scootmobiel

Rollator

Rolstoel

Hulpmiddelen
Kijk in onzewebshop voor

handige
producten 

Rollator

Kijk in onzewebshop voor

producten 

Hulpmiddelen RollatorHulpmiddelen

webshop voor

producten 



Dune Uitvaartbegeleiding
door Marlène Kromhout

Schouthof 9 • 2221 GX  Katwijk 
06 - 3481 7660 (dag en nacht bereikbaar)

www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

ü Een vast tarief voor volledig regelen van de uitvaart
ü Geen toeslagen op inkoopprijzen

begeleiding
Marlène Kromhout

Schouthof 9 • 2221 GX  Katwijk 
(dag en nacht bereikbaar)

www.dune-uitvaartbegeleiding.nl

 Een vast tarief voor volledig regelen van de uitvaart

FILM/VIDEO OP 
DVD/HDD.

Uw kostbare herinneringen 
van video/smalfilm/dia/

camcorder professioneel 
digitaliseren. Ook voor 

geluidsopnamen. Kwaliteit 
voor een betaalbare prijs.  

Tel: 06-53398254.
Zoetermeer 

www.shadowworldwide.nl

Komt u ook?
Zaterdag 14 mei a.s.
van 10.30 tot 15.00 uur

Adres: Gitstraat 1
2332 RB Leiden

Kijk voor meer informatie 
op monuta.nl/open-dag

open dag
  uitvaartcentrum

monuta
Leiden

Uw auto, fiets of
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 18,00 excl. BTW

TUINMAN
met ruime ervaring

heeft nog ruimte en tijd
voor uw tuin groot of

klein. alle
tuinwerkzaamheden en

onderhoud, scherpe prijzen
TIP laat nu uw bomen

snoeien of rooien.
J. de Mooij Tel

0611848117 Rijnsburg.

STEUNZOLEN
Podozorg van Zijp, de

voet- en houdingspecialist
in regio Leiden.

Vergoed bij aanvullende
verzekering.

Telefonische afspraak
maken: 071-5238468 of

online via:
www.podologievanzijp.nl

KLEINE
VERHUIZINGEN

en huisontruimingen.
Voor meer info:

www.frangenheim.nl
Bel: 06-28141234.

UITETEN?
Neem lekker de taxi.
voor lunch of diner

10% korting op uw rit.
Gebruik online de

bestelbutton
Bellen mag ook
www.eltax.taxi
071-5212144
Info@eltax.taxi

TESLATAXI
Voorjaarsactie

20% korting op een
retourrit met een

Tesla-Taxi naar een
Luchthaven. Online te

boeken op www.eltax.taxi
Geldig t/m 8 mei 2022
vol is vol 071-5212144

www.eltax.taxi
info@eltax.taxi

"Taxi naar uw
VACCINATIE

in Leiden?
10 % korting

op de meterprijs en wij
blijven gratis wachten tot
u klaar bent. Taxicentrale

Eltax 071-5212144 of
e-mail info@eltax.taxi"

23 APRIL
VLOOIENMARKT &

KOFFERBAKVERKOOP
KATWIJK

ZATERDAG 23 APRIL
VLIEGVELD VALKENBURG

BINNEN+BUITEN
MEER INFO:

WWW.DONEVENTS.NL

SPUITEN
Van keukens, meubels,
voertuigen, machines,
etc. Kortom wij zetten
alles er weer als nieuw
bij. En voor al uw ander

straal & spuitwerk als ook
metaalbewerking. Kijk op

www.jap-x.nl of Bel Jethro
JAP Lisse 06-42000754

Knip uit en bewaar!

TUINMAN
heeft nog tijd voor al uw

tuinwerkzaamheden.
Al 25 jaar een begrip!

Alle materialen leverbaar.
Tel: 06-17488511

Man (74 jr,) is op
zoek naar een

LIEVE VROUW.
Ik heb een lief karakter

ben behulpzaam en trouw.
Ik hou van gezelligheid en

de vriendelijkheid in de
mens. Ik hou van lekker
eten en winkelen. Schrijf

mij. Reacties br.o.nr.
4666 ah adres van dit blad

Huis van Oranje
THE CLARKS

Met THEO VAN ES van THE
SHOES. .ABBA TRIBUTE,
BARRY BADPAK, Look a
like Elvis en Look a Like
Guus Meeuwis en nog

velen anderen
Gratis entree. Vol is vol

info
www.ovkatwijkaanzee.nl

MEGANE E-TECH ELECTRIC

ROADSHOW

Zeeuw & Zeeuw Renault Leiderdorp
Touwbaan 5 | 2352 CZ Leiderdorp | 071 - 579 32 00

Meer informatie:

APRIL

30
10:00

tot

17:00

zeeuwenzeeuw.nl/renault

EL
EC

T
R

IC
 O

N
LY

Ontdek de volledige elektrische én revo-
lutionaire EV bij Zeeuw & Zeeuw Renault 
Leiderdorp tijdens de Roadshow dagen. 

De nieuwe Mégane is te bewonderen van  
10.00 tot 17.00 uur en je kunt gewoon 
vrijblijvend komen kijken zonder afspraak.

Je bent van harte welkom!
60 kWh
ultradunne batterij

220 pk
of 160 kW

470 km
actieradius (WLTP)



LEIDEN - Op 1 maart 1946 werd Felix 
Guljé vermoord, staande in de deur-
opening van zijn woning aan de Van 
Slingelandtlaan. Guljé was directeur 
van een groot Leids metaalbedrijf, 
landelijk werkgeversvoorzitter en 
stond in hoog aanzien. Atie Visser 
biechtte 65 jaar later bij burgemeester 
Lenferink op dat zij de moordaanslag 
heeft gepleegd. In ‘De oorlog is nog 
niet voorbij’ geeft de Leidse schrijver 
Frits van Oosten een nauwgezet en 
compleet beeld van de omstandighe-
den waaronder Guljé noodlottig aan 
zijn einde kwam.

door Hans Schuurman

Vanaf 1925 was Guljé (een van) de 
directeur(en) van Hollandse Con-
structie Werkplaats (HCW, met 
somtijds 200 werknemers, gesitu-
eerd aan de Vliet nabij het Lam-
menschansplein. Felix Guljé was 
een progressieve katholiek, in zijn 
sociaaleconomisch denkbeelden 
een tegenstrever van minister-pre-
sident Colijn. Een BN’er, zou je hem 
in de huidige tijd noemen. Auteur 
Van Oosten geeft in zijn boek een 
scherp inkijkje in het zakelijk 
leven van deze fabrikant die bij-
voorbeeld, anders dan de CEO’s van 
deze tijd, vrijwillig salaris inlever-
de bij loonsverlagingen die hij zijn 
arbeiders in de crisis jaren moest 

opleggen.
 
Goed of fout?
Na de capitulaties waren de Duit-
se bezetters de belangrijkste 
opdrachtgevers voor HCW. De lei-
ding van het bedrijfsleven, en niet 
zij alleen, werden door de bezet-
ters voor de keus gesteld: Samen-
werken of anders..... Van Oosten 
schetst het dilemma van economi-
sche collaboratie, keuzen waar na 
de oorlog soms erg gemakkelijk 
de kwalificaties ‘goed of fout’ aan 
gehangen werden. 
Schipperen moesten de destijds 
eindverantwoordelijken. Een Duit-
se werkopdracht weigeren bete-
kende bedrijfssluiting, ontman-
teling van machinepark en grote 
kans dat het werkloze personeel 
vervolgens in Duitsland te werk 
werd gesteld. Maar dat (gedeel-
telijk) meewerken, zogenaamd 
economisch collaboreren, aan de 
oorlogsindustrie maakten de ver-
antwoordelijken tot verraders in 
de ogen van het volk. Guljé zag nog 
kans de macht van de Duitsers in 
zijn bedrijf te ondergraven met een 
dubbele boekhouding. Zo wist hij 
voorraden kolen en ijzer uit han-
den van de bezetters te houden 

door ze te verdoezelen in de boe-
ken. Maar uitgerekend die daad 
van verzet bracht hem na de oor-
log in de problemen. Hij belandde 
twee maanden in de gevangenis, 
de Doelenkazerne.
Van Oosten geeft een zeer geloof-
waardige schets hoe het verzet na 
de oorlog tegen de rechtspleging 
aankijkt. De moed en heldhaftig-
heid die een Leidse verzetsgroep in 
de oorlog aan de dag legde maak-
te deze mensen geen geschikte 
beoordelaars van wie er ‘goed of 
fout’ was geweest. Was de liquida-
tie van Guljé een weloverwogen 
beslissing van de verzetsgroep die 
na de oorlog nog wekelijk sociaal bij 
elkaar kwam? Of werd tot liquida-
tie van Guljé besloten op basis van 
geruchten en halve waarheden? 
Met zijn uitgebreide research komt 
de auteur tot een geloofwaardige 
verklaring waarom Guljé doodge-
schoten móest worden.
‘De oorlog was nog niet voorbij, het 
ontspoorde verzet en de moord op 
Felix Guljé’ door Frits van Oosten 
kost 15 euro en is uitgegeven door 
Uitgever Ginkgo en vanaf heden 
verkrijgbaar in de boekhandel. x

Frits van Oosten schrijft boek
over de moord op Felix Guljé

‘De oorlog is nog niet voorbij’ nu verkrijgbaar

Frits van Oosten voor de deur van Slingelandtlaan 8 waar Felix Guljé werd 
doorgeschoten (Foto: Hans Schuurman).

leiden – Romeinenliefhebbers opge-
let: de meivakantie (van maandag 25 
april tot en met zondag 8 mei) staat 
in het Rijksmuseum van Oudheden in 
het teken van de Romeinen.

Er zijn elke dag knutsel- en kleurac-
tiviteiten in de Tempelzaal. Met 
een audiotour en een game kun-
nen kinderen speuren in de ten-
toonstelling ‘God op aarde’ over de 
Romeinse keizer Domitianus en 
achter de tempel in de hal is een 
Romeinse muntschat te bewonde-
ren. Nieuw is het Instagram-filter, 
waarmee iedereen van een selfie 
een keizerportret bij het Colosse-

um kan maken. Tijdens de meiva-
kantie is het museum open van 
10.00 tot 17.00 uur (gesloten op 
Koningsdag, 27 april). De knut-
selactiviteiten in de Tempelzaal 
zijn gratis bij een bezoek aan het 
museum.
De Romeinse keizer Domitianus 
kan wel wat goede adviezen gebrui-
ken want hij wordt de slechtste 
keizer van Rome genoemd! Het 
Rijksmuseum van Oudheden vindt 
men aan het Rapenburg 28. Voor 
meer informatie en toegangsprij-
zen kan men kijken op de websites 
www.rmo.nl en/of www.facebook.
com/Oudheden. x

Knutselen en speuren met 
de Romeinen in het RMO

Achter de tempel in de centrale hal is een heuse Romeinse muntschat te 
bewonderen (Foto: pr). 

LEIDEN – In september 2020, ten tijde 
van de tweede coronagolf, werd het 
Leids Stimuleringsfonds opgericht 
met het doel om nieuwe ideeën van 
ondernemers te stimuleren. Vori-
ge week blikte men terug. “We zijn 
goed in onze opzet goed geslaagd”, 
zegt Nico Tates, voorzitter Onderne-
mend Leiden, één van de initiatief-
nemers van het stimuleringsfonds. 
Ondernemers vertelden over hun 
gehonoreerde projecten en wethou-
der Yvonne van Delft kwam niet met 
lege handen. 

De tweede coronagolf in het najaar 
2020 sloeg diepe wonden in de 
Leidse economie. Dreigende fail-
lissementen, inkomstenverliezen 
en ontslag van personeel waren 
aan de orde van de dag. Detail-
handel, horeca, de reis- en enter-
tainment branche werden zwaar 
getroffen. Maar bij de pakken neer 
zitten, was geen optie. Alleen fris-
se nieuwe ideeën kon het tij keren. 

Voor de noodzakelijk voorinveste-
ringen kon het fond bijspringen, 
aldus de fondsbeheerders.
Het kapitaal (500.000 euro) voor 
het fonds werd gefinancierd uit 
publiek en privaat geld. Bij de 
toekenning werden aanvragen 
getoetst aan criteria: Innovatief, 
kosten verlagend, omzet verho-
gend en werkgelegenheid schep-
pend. De gift bedraagt minimaal 
€ 5.000 en maximaal € 50.000. De 
aanvrager moest ook een percenta-
ge 30 % ‘eigen geld’ op tafel leggen. 
“Deze criteria voor toewijzing heb-
ben wij inmiddels wel enigszins 
versoepeld”, vertelt Tates: Samen-
werkingsverbanden van mini-
maal drie organisaties hoeven 
niet meer bij de start op papier te 
staan. Behalve economisch schade 
heeft corona ook veel mentaal leed 
veroorzaakt. Wethouder Van Delft 
maakt bekend dat de gemeente 
hiervoor € 200.000 beschikbaar 
stelt. x

Leids Stimuleringsfonds is 
goed in de opzet geslaagd

Deelnemers aan de bijeenkomst van het Leids Stimuleringsfonds (Foto: pr).
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De Maessloot 15 - Rijnsburg - 071 4016225 

Voor eventuele vragen bel of app P. Volk 06-13687051 

WIJ STAAN WOENSDAG EN ZATERDAG ALS 
VANOUDS AAN DE NIEUWE RIJN TE LEIDEN

WEGENS GROOT SUCCES HEBBEN WIJ VOOR U: 
Krab, tonijn, makreel, zalm, haringdille, haring in bietensaus, 
salade uit eigen keuken al eens geproefd?

Nu slechts € 2,50 per bakje en 3 bakjes voor € 6,00
Verse zalmforel
(gratis gefileerd) nu.................. heel kilo € 11,95
Gepelde black tiger garnalen
dv maat 16/20 van 15,95 nu..... OP=OP € 13,95
Wilde gerookte zalm per pakje
150 gram € 3,50 nu 3x 150 gram OP=OP € 9,95

DEZE WEKEN KUNT U ONS VINDEN OP DE NORMALE 
MARKTEN: DINSDAG ZUIDWESTMARKT 5 MEIPLEIN TE LEIDEN 

- WOENSDAG/ZATERDAG LEIDEN CENTRUM - DONDERDAG 
LEIDERDORP - VRIJDAG MERENWIJK TE LEIDEN

Afhalen op de markt:
Donderdagochtend: Leiderdorp
Vrijdag: Voorschoten en Katwijk
Zaterdag: Leiden (t gangetje ) en Alphen a/d Rijn

Of bestel online op: www.basboernoten.nl

Oranjemix
Mix van pinda’s, borrelnootjes en 
Jakarta kruiden

 250 gram 2,50

 500 gram 4,50



Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/leiden of bel 071 200 76 37 voor 
een persoonlijk gesprek.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Astrid, Karin, Paul en Linda van DELA

Meer weten over Karin en haar 
werk? Kijk op dzb.nl/50jaar

Bij DZB Leiden draait het al 50 jaar om de ontwikkeling van 
mensen. Wij helpen werkzoekenden bij het vinden van werk, 
waarin ze kunnen groeien en waar ze op hun plek zijn. Bij 
een werkgever in de Leidse regio. En als het nodig is op een 
werkplek binnen ons bedrijf. We richten ons altijd op wat het 
best past bij iemands talenten. En daar zijn we trots op!

Dit is Karin van onze afdeling Chocolade. Samen met 150 
collega’s zorgt zij dat de meest heerlijke chocolade wordt 
gemaakt, gegoten en ingepakt. Dit doet zij voor zowel 
grote opdrachtgevers als startende ondernemers. Zij is 
trots op haar werk en terecht! 

Al 50 jaar werk
voor iedereen

Hoofdstraat 133
2171 BA Sassenheim
0252 219038
info@willembakker.nl 
www.willembakker.nl 
www.thpspecialist.nl

• Uw auto op de 1e plaats
• Dé specialist in THP-motoren
• Uw auto op de 1e plaats

Dé specialist in THP-motoren

PRO WONINGONTRUIMING
Voor een zorgeloze ontruiming. Tevens inkoop van 
de inboedel. Sponsor van diverse goede doelen. 
Belt u voor een vrijblijvende offerte 071-7811000

www.pro-woningontruiming.nl

Radius ThuisSupport!
Heeft u behoefte aan betaalbare extra ondersteuning? Of degene waar 
u mantelzorger voor bent? De ThuisSupporters van Radius regelen het. 
Samen met u!

Dit kan gaan om verschillende activiteiten, zoals samen boodschappen 
doen, erop uit, wandelen, koken, bellen van instanties, vervoer en 
begeleiding bij medische afspraken.

Meer informatie en het tarief weten, of wilt u ThuisSupporter worden:  
Neem contact op met Annet Bonder, a.bonder@radiuswelzijn.nl

Steun in huis nodig?

www.radiuswelzijn.nl  |  071 707 42 00  |  info@radiuswelzijn.nl



LEIDEN -  Iedere vrijdag op weg naar 
huis gebruikt de Leidse belastin-
gambtenaar in hetzelfde onooglijke 
restaurantje een avondmaaltijd. Hij 
zit daar tot sluitingstijd moederziel 
alleen en rekent daarna 25 euro af. 
Daags vóór zijn pensionering opent 
hij het belastingdossier van het 
eetzaakje. Elke vrijdagavond wordt 
€ 1.000 inkomsten opgegeven. Het 
bedrag van de drugsverkoop aan de 
achterdeur.

door Hans Schuurman

Burgemeester Lenferink is meest-
al kort van stof, maar nu bij het 
onderwerp witwassen van crimi-
neel geld en ‘ondermijning’, is 
hij niet te stoppen. Ten onrechte 
krijgt zijns inziens het veelkoppig 
monster, ‘ondermijning’, waar-
bij crimineel geld uit de onder-
wereld legaal opduikt, te weinig 
aandacht. ‘Burgemeester sluit 
drugspand’, ‘Hennepkwekerij 
ontdekt’, ‘verdachte veroordeeld 
voor witwassen’ dit nieuws trekt 
nauwelijks meer aandacht. Behal-
ve als een naam genoemd wordt: 
‘Bruine Boon’, de ‘Rijnstraat’ of 
als in het stille huis tegenover je 
opeens weedplanten naar buiten 
gedragen worden. Even schrik-
ken, maar daar wil je toch niets 
mee te maken hebben.
 
Geweld
Lenferink haalt je uit de droom: 
“Deze criminele activiteiten gaan 
vaak samen met geweld; geven 
een negatieve uitstraling op de 
buurt en is een bron van oneerlij-
ke concurrentie voor de bonafide 
ondernemer . Dus een zaak voor 
ons allen Bij deze georganiseerde 
criminaliteit vervaagt de tussen 
de legale bovenwereld en de illega-
le onderwereld”, waarschuwt hij. 
Wat doet Leiden hiertegen? Len-
ferink: “De gemeente heeft 5 

medewerkers in dienst, mede 
gefinancierd uit de 4 ton die de 
vorige gemeenteraad beschikbaar 
stelde. Wij werken nauw samen 
met politie, brandweer, openbaar 
ministerie en belastingdienst in 
het onderzoek naar deze vorm van 
criminaliteit. Leidens’ preventief 
onderzoek stoelt op de Wet Bibob 
(Wet bevordering integriteitsbe-
oordelingen door het openbaar 
bestuur) een bestuursrechtelijk 
instrument dat ons in staat stelt 
vergunningen te weigeren, in te 
trekken en boetes op te leggen.” 
Lenferink: “Het is een effectief 
instrument, bijna 70% van de 
gevallen heeft de gemeente met 
inzet van Bibob risico van misdaad 

voorkomen.” Lenferink is er trots 
op dat Leiden in ons land voorop 
loopt bij de bestrijding van onder-
mijning. 
 
Oneerlijke concurrentie 
De burgemeester wordt regelma-
tig aangesproken door onderne-
mers. Leiden zou zeker te streng 
zijn met vergunningen verlenen of 
minutieus onderzoek? Lenferink: 
“Nee, dát juist niet, het tegen-
overgestelde”, zegt hij, ”ik krijg 
complimentjes dat ondernemers 
gevrijwaard worden van oneerlij-
ke concurrentie.”

“Hoe kunnen Leidenaren meewer-
ken aan de bestrijding van onder-
mijning? “Alert zijn, signaleren en 
melden van verdachte situaties”, 
antwoordt Lenferink. Verdachte 
situaties? Een winkel waar nooit 
klanten komen, afgeplakte ramen 
en/of een vreemde geur en/of 
drugsafval; een huurder die grote 
bedragen alleen contant wil beta-
len, een bedrijventerrein waar 
alleen activiteit is buiten kan-
tooruren zijn en panden die zeer 
snel worden doorverkocht. Meldt 
vermoedens bij de politie via tel. 
0900-8844 of bij Meld misdaad 
anoniem, tel. 0800 -7000. x

Burgemeester Lenferink: “Ik ben er trots op dat Leiden in ons land voorop loopt 
bij de bestrijding van ondermijning” (Foto: Hans Schuurman).

Rommelmarkt in 
De Parelvissers 
LEIDEN – Zondag 24 april van 11.00 
tot 15.00 uur wordt in Woon- Zorg-
centrum De Parelvissers aan het 
Bizetpad 8 een rommelmarkt 
georganiseerd. Er is van alles te 
koop: kleding, tassen, schoenen, 
boeken, elektra, speelgoed, klein 
meubilair, huishoudelijke spullen, 
prullaria en antiek. De opbrengst 
van deze dag wordt besteed aan 
activiteiten voor de bewoners. Voor 
een kop koffie/thee of iets te eten 
kan men terecht in het gezellige 
restaurant aan het water. x

 
Inzameling voor 
de Voedselbank
LEIDEN - Inmiddels hebben al meer 
dan 130 vluchtelingen uit de Oek-
raïne de weg naar de Voedselbank 
weten te vinden. Zij zijn merendeels 
woonachtig bij particulieren, maar 
ook vluchtelingen die zijn onder-
gebracht in opvangcentra melden 
zich in toenemende mate bij de 
Voedselbank. De Leidse Voedsel-
bank heeft besloten om een extra 
uitdeel te gaan doen op woensda-
gen tussen 11.00 en 13.00 uur, spe-
ciaal voor deze vluchtelingen. De 
Voedselbank doet een oproep haar 
te helpen de voorraden weer aan 
te vullen. Men kan terecht op cde 
Willem Barentszstraat 37! Zie ook: 
www.voedselbankleiden.nl. x

LEIDEN  - De volledige natuurlijkheid, 
de schoonheid van haar toon en haar 
feilloze techniek maken pianiste 
Klára Würtz een favoriete en geliefde 
artiest bij het publiek over de hele 
wereld.

Zondag 24 april om 15.30 uur brengt 
zij in de Cultuurzaal van Sijthoff 
aan de Doezastraat 1b werk van 
Mozart, Schubert, Chopin en Liszt. 
Klára Würtz werd in 1965 geboren 
in Boedapest, Hongarije en begon 
op haar vijfde met pianospelen. Van 
haar 6e tot haar 14e was zij lid van 
het kinderkoor van de Hongaarse 
radio. Met dit koor maakte zij vele 
grote internationale tournees, 
waarbij zij de muzikale intermez-
zo’s op de piano speelde. In 1979 
werd ze toegelaten tot de Faculteit 
voor Getalenteerde Kinderen van 
de Ferenc Liszt-Akademie voor 
muziek. Toen ze 17 werd kreeg ze 
les van Zoltán Kocsis, Ferenc Rados 
en György Kurtág. In 1985 won zij 
de Ettore Pozzoli Pianocompetitie 
in Milaan. Zij nam in 1988 deel 
aan de Dublin International Piano 
Competition en viel in de prijzen 
met werk van Schubert. In 1989 

studeerde ze cum laude af. In 1991 
ging ze naar de VS om er volgens 
contract meer dan honderd concer-
ten in 38 verschillende staten van 
de VS te geven, in 2001 maakte 
zij een tournee met de Nord-West 
Deutsche Philharmonie in Neder-
land en Duitsland met het piano-
concert van Schumann, waarmee 
zij ook haar debuut maakte in de 
Grote Zaal van het Amsterdamse 
Concertgebouw. Klára heeft inmid-
dels veel opnamen gemaakt voor 
de Franse, Amerikaanse, Hongaar-
se en Nederlandse radio en televi-
sie. De entree bedraagt 17,50 euro 
(studenten betalen 12,50 euro). 
Voor meer info: www.sijthoff-lei-
den.nl. x

Klassiek concert in de 
Cultuurzaal van Sijthoff

Pianiste Klára Würtz (Foto: pr).

‘Ondermijning met drugsgeld 
is een veelkoppig monster’
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LEIDEN – Wijksamenwerkingsver-
band Gezond Leiden en Incluzio 
Leiden wandelen vanaf 10 mei 
elke week, 20 weken lang, met 
een groep deelnemers in de buurt. 
Op dinsdag 10 mei om 19.00 uur 
start de eerste wandeling vanaf de 
Nieuwstraat 7. Men houdt rekening 
met ieder wandelniveau. Opgeven 
via www.nationalediabeteschallen-
ge.nl/wandelgezond-leidenrond/
inschrijving. Meer info: Jaimy Har-
tevelt via jhartevelt@incluzio.nl en/
of tel. 06-20769832. x

 
 
 

Wandel gezond 
heel Leiden rond

LIVE MEELOPEN  MET BEZICHTIGINGEN VANACHTER UW 
LAPTOP, TABLET OF SMARTPHONE! 

CHECK ONZE 
WEBSITE!

VIRTUEEL OPEN HUIS

SPECIALIST IN EXCLUSIEVE & MONUMENTALE WOONHUIZEN

HAAGWEG 4-E17  •  2311 AA LEIDEN  •  T: 071 - 513 80 00  •  WELKOM@LEKMAKELAARS.NL  •  WWW.LEKMAKELAARS.NL

LEIDEN – STIELTJESSTRAAT 24

vraagprijs ¤ 549.000,- k.k.

‘WORD EEN STIELTJESSTRAAT BEWONER….’ 

Prijs jezelf gelukkig dat je in deze heerlijke en gezellige straat kan gaan wonen. 
Vraag straatgenoten naar de pre’s en ze vliegen je om de oren. Dit heerlijke 
gezinshuis biedt je een royale lichte woonkamer met sfeervolle erker, een grote 
tuin met berging plus een achterom, zeer verzorgde keuken, vier grote 
slaapkamers en een fijne badkamer. Maar bovenal… heel veel woonplezier! 
Nieuwsgierig geworden? Bekijk Funda of onze website voor meer informatie.

PLATTEGRONDEN
OP FUNDA.NL

ECHTE VIDEO
OP FUNDA.NL

360° FOTO’S 
OP FUNDA.NL

BOUWTECHNISCH RAPPORT  
TER INZAGE TIJDENS BEZICHTIGING

3D BEZICHTIGING
VIA FUNDA.NL



VOEGBEDRIJF 
VAN TOL

Voor al uw voegwerkzaam-
heden, uithakken, voegen, 
gespecialiseerd in knip- en 

snijwerk, impregneren, 
schoorstenen, graffiti verwij-
deren, stofvrij hakken en slij-

pen. Bel voor een vrijblijvende 
offerte tel. 06-23342893,  

kijk voor meer info + foto’s 
www.voegbedrijfvantol.nl

CARLA
HUIS-

ONTRUIMING
Gehele huisontruiming bij
overlijden of verhuizen.

Bezemschoon opgeleverd.
Vrijblijvend prijsopgave:

tel. 06-10139762.
 

AIKIDO CENTRUM LEIDEN
Het kan weer!!

Gratis proefles/free trial!
Aikido lessen op en 

verantwoorde manier!
www.aikidoleiden.nl

Marc Jongsten 06-29518441
m.jongsten@gmail.com

        gordijnen, zonwering,
        vloeren en meubelsto� ering

Kabelbaan 17 Leiderdorp 071-5121133 www.sto� eerderijnieuwerijn.nl    

        vloeren en meubelsto� ering

stoffeerderij 
Nieuwe Rijn

PVC• TAPIJT• LAMINAAT

SNELBOUW-
STEIGERS

te huur. Vloerhoogte:
2,50 m. € 45,- per week
4,50 m. € 50,- per week
6,50 m. € 65,- per week
8,50 m. € 80,- per week
10,50 m. € 90,- per week
12,50 m. € 105,- per week

Gratis thuisgebracht.
Tel: 06-51188011.

U BENT WELKOM

De Tegelspecialist 
is een familiebedrijf 
en dat voelt u! 
Ouderwetse service 
en aandacht staan er  
hoog in het vaandel. 
Wij vinden de klant 
nog steeds koning en 
bieden u graag dat 
beetje extra.

CONTACT

Rooseveltstraat 5
2321BK leiden
071-5327306

info@detegelspecialistleiden.nl 

www.detegelspecialistleiden.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag: 
12.00-17.00
Dinsdag t/m vrijdag
08.00-17.00
Koopavond: 
donderdag
19.00-21.00
Zaterdag: 
09.00-15.00
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Herhaalprik tegen corona. Nu voor iedereen vanaf 60 jaar.
Alles is weer open. Dat hebben we met elkaar bereikt. Voor de een is het even 
wennen; voor de ander voelt het als vanouds. Iedereen maakt hierin eigen keuzes. 
Daarin kunnen we elkaar respecteren. 

Maar corona is niet weg. Elke dag zijn er nog veel besme� ingen. Je kunt je met 
vaccinaties beschermen tegen ernstig ziek worden door corona. Maar na verloop 
van tijd neemt die bescherming langzaam af.  De Gezondheidsraad adviseert 
daarom een herhaalprik voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te 
worden door corona. 

Voor wie is de herhaalprik? 
De herhaalprik wordt aangeboden aan alle 60-plussers (en mensen die dit jaar 
60 worden) en aan mensen met een ernstig verminderde weerstand. Dat zijn 
bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met een ernstige afweerstoornis en 
volwassenen met het syndroom van Down.

Met of zonder afspraak
Drie maanden na je laatste coronavaccinatie of coronabesme� ing kun je de 
herhaalprik halen. Maak je afspraak online op coronavaccinatie-afspraak.nl
of telefonisch via 0800-7070. Op veel plekken kun je ook zonder afspraak terecht 
voor de herhaalprik. Je vindt deze locaties op prikkenzonderafspraak.nl

Je laten vaccineren helpt om jezelf en anderen te beschermen tegen corona.  
Hieronder zie je alle adviezen om verspreiding van corona te beperken.

Was vaak je 
handen.

Hoest en nies
in je elleboog.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Klachten? 
Blijf thuis en 
doe een test.

Haal een vaccin, 
booster- of 
herhaalprik.

Meer weten? Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik.



Slachtoffers binnen onderwijsbestel

LEIDEN - DNA: een helix aan gene-
tische informatie. Je DNA bepaalt 
deels wie je bent en waar je goed 
in bent. ‘Nature and nurture’. Op 25 
april is DNA het dagonderwerp van 
Leiden2022. Ton van der Valk van de 
Leidse Amateur Fotografen Vereni-
ging fotografeerde dit DNA-onder-
zoek naar aarde en bodemleven. Een 
gesprek met Leonie Kaptein, science 
edutainer. 

WAT DOET EEN SCIENCE EDUTAINER? “Ik 
bedenk originele projecten om 
wetenschap op een laagdrempe-
lige manier bij het brede publiek 
te brengen. Hiervoor werk ik 
samen met wetenschappers, kun-
stenaars, studenten, filosofen, 
allerlei vrijwilligers van jong tot 
oud en nu ook met een tulpente-
ler. Edutainer komt van educatie 
en entertainment. Science is heel 
breed, met mijn organisatie DNA 
in Beeld komt er altijd ergens een 
DNA-verhaal bij. Met die insteek 
heb ik ook het Tulpenmanie-pro-
ject bedacht.”

  WAT IS HET TULPENMANIE-PROJECT? 
“Het Tulpenmanie project is een 
zogenaamd citizen science pro-
ject, waarbij burgers mee kunnen 
doen aan een wetenschappelijk 
onderzoek. In het najaar konden 
mensen ‘de Masterpeace tulpen’ 
bij de Hortus kopen. In 1 op de 20 
zakjes zat een afwijkende tulp, 
dit wordt in het voorjaar duide-
lijk bij de bloei. Inmiddels hebben 
al 3 mensen zich gemeld met de 
afwijkende tulp. Studenten van 
de Hogeschool Leiden zullen bij 

hen bodemmonsters van de aarde 
komen nemen. Vervolgens zullen 
de studenten op het lab uit dit 
bodemmonster DNA isoleren en 
analyseren. Dit doen zij in samen-
werking met het Leiden Centre 
for Applied Bioscience en Natu-
ralis. Het DNA van het complete 
bodemleven zal in kaart worden 
gebracht, deze nieuwe techniek 
wordt metagenomics genoemd.”
WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “Het Kuipen-
project van Tulpenmanie dat voor 
de ingang van de Hortus staat. Dit 

is een meer gecontroleerd experi-
ment, dan de tulpen die op aller-
lei verschillende plekken geplant 
zijn door burgers. Er zijn vijf kui-
pen met aarde van de biologische 
tulpenteler, vijf kuipen met de 
Leidse mix (aarde die de gemeen-
te gebruikt in hun plantsoenen), 
en een kuip met bouwzand. Op de 
foto kun je al duidelijke verschil-
len zien in groei en bloei van de 

tulpen. Iedereen is van zonsop-
gang tot zonsondergang welkom 
om te komen ontdekken of er ook 
nog verschillen te zien zijn tus-
sen verschillende behandelingen 
(plantversterker mix van de bio-
logische tulpenteler, commerciële 
plantversterker of onbehandeld). 
De eerste resultaten worden in de 
zomer verwacht”. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Leonie Kaptein, Isa Wormsbecher en Charlotte Zwetsloot van Tulpenmanie 
(Foto: pr/LAFV/Ton van der Valk).

LEIDEN -  Ook in Leiden gaan binnen-
kort slachtoffers vallen in het onder-
wijsbestel. Een groep ouders maakt 
zich grote zorgen over de toekomst 
van basisschool Joppensz. Het is 
geen grote school, maar wel een waar 
geborgenheid een belangrijke waar-
de is. De onrust wordt gevoed doordat 
het College van Bestuur (CvB) van de 
koepel SCOL geen duidelijkheid geeft 
over de toekomst van de school op 
langere termijn. Sterker, om het tij te 
keren en de school sterker te maken, 
maakte en presenteerde een groep 
ouders en leerkrachten een mogelij-
ke oplossingsrichting. Een gesprek 
over de inhoud van hun plan bleef 
uit; procedurele stappen en getallen 
domineerden.

door Jan van der Sluis

Fennand van Dijk en Matthijs Tim-
mermans wilden dit, vanuit het 
perspectief van ouders, wel toelich-
ten. Gaandeweg dat gesprek wordt 
steeds duidelijker dat dit niet gaat 
over alleen de Joppensz of over de 
houding van een CvB. Er zíjn fou-
ten gemaakt, onder meer doordat 
te vroeg werd verteld dat de school 
mogelijk gaat sluiten. Maar dit 
gaat ook over de strijd die wordt 
gevoerd over onderwijskwaliteiten 
en -waarden die in feite álle scho-
len kan raken. Doordat er steeds 
minder kinderen komen, krimpen 
scholen. De vraag is of je daar uit-
sluitend bedrijfseconomisch naar 

kunt kijken. Van Dijk stelt: “Heeft 
het CvB het over verplaatsbare 
machines of over kinderen?” 
Het plan dat ouders en leerkrach-
ten opstelden is niet revolutionair. 
‘Kleinschalig’, ‘groepsdoorbre-
kend werken’, het zijn begrippen 
die steeds meer opgeld doen, ook 
in het onderwijsveld. Kwaliteit 

krijgt weer een eigen waarde, die 
niet wordt gekwantificeerd door 
aantallen leerlingen. Dat er geen 
gesprek op gang is gekomen over 
zo’n route stemt de ouders meer 
dan teleur: “Wij denken dat de 

stekker er al uitgetrokken is. Het 
besluit is genomen, men gaat het 
nemen of werkt er naartoe. Maar 
augustus 2023 is het einde oefe-
ning denken wij.” 
 

Draagvlak
Tientallen ouders hebben de han-
den uit de mouwen gestoken in 
dit proces, dus qua draagvlak zou 
de school goed moeten zitten. “De 
school ís ook van de ouders, niet 
van bestuurders.” Nu beginnen 
steeds meer ouders uit te wijken 
naar andere scholen voor hun kin-
deren, tot in Leiderdorp aan toe. 
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“Onderwijsbestuurders lopen achter op de samenleving, ouders moeten het 
voortouw nemen”, aldus de ouders zelf (Foto: Jan van der Sluis). 

Bij basisschool Joppensz gaat de stekker eruit, vermoeden de ouders
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN - Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp.x



Hoera, Marente is jarig! Tien jaar 
geleden gaven we onze zorg-
organisatie deze naam. Inmiddels 
zijn het oranje logo en ons motto 
‘Hoogstpersoonlijk’ goed ingeburgerd. 
Maar onze  zorg verle ning kent een veel 
langere geschiedenis en gaat meer 
dan honderd jaar terug.

Zorgen voor elkaar
We worden allemaal een jaartje ouder. De werkende generatie 
van nu is de zorgbehoevende generatie van straks. Generaties 
zorgen voor elkaar. Zoals ouders voor hun kinderen zorgen en 
hen helpen zelfstandig te worden, zorgen kinderen op latere 
leeftijd voor hun ouders en helpen hen zelfstandig te blijven. 
Dat is waar zorg om draait. Samen leven en er voor elkaar zijn. 

Marente als zorgverlener
In de kern is Marente een zorgverlener. Van thuiszorg tot 
 revalidatie en verpleeghuiszorg. We brengen cliënten, mantel-
zorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers bij elkaar. In onze 
zorgverlening draait het om zelfredzaamheid en behoud van 
eigenwaarde. Mensen leiden hun eigen leven, samen met 
familie, vrienden en buren. Marente sluit daarbij aan met 
passende zorg.  

Marente als werkgever
Als je in de zorg werkt, dan weet je als geen ander hoe waarde-
 vol dat is. Je  betekent echt iets voor een ander. Bij Marente is 
het fi jn werken. Er is veel ruimte om door te groeien en voor 
eigen inbreng. Of je nu in de zorg werkt of in de ondersteuning, 
Marente is een organisatie waar je graag komt en blijft werken. 
Bekijk onze vacatures op werkenbijmarente.nl. 

Marente als samenwerkingspartner
Marente ziet lokale en regionale samenwerking als een belang-
rijk antwoord op de groeiende vraag naar zorg. Minder markt-
werking en meer openheid en bereidheid om écht samen te 
werken. Toekomstbestendige ouderenzorg reikt immers verder 
dan Marente alleen. Daarom trekt Marente steeds vaker op met 
collega’s en organisaties in de regio om samen goede zorg te 
verlenen.

Marente: een naam 
die verbindt
De naam Marente is  afgeleid van de Mare, een oude veenrivier die 
nu onder de naam Haarlemmer trekvaart/ Leidsevaart door een 
groot deel van onze streek stroomt. 

Deze naam verbindt ons allen dus letterlijk en fi guurlijk. Een 
mooie gedachte. Dat Marente een persoonsnaam is, sluit goed 
aan bij ons motto: Hoogstpersoonlijk.

Om het 10-jarig jubileum van Marente te vieren, orga-
niseert Marente op 15 juni een fi etstocht door de 
streek langs verschillende Marente stempelpunten. 
Onder het mom van ‘happen en trappen’ wordt een 
mooie tocht uitgezet inclusief lunch en tussendoortjes. 
Normaal gesproken is deze fi etstocht exclusief voor leden, 
maar ter ere van ons jubileum bent u ook van harte welkom 
als u geen lid bent. Deelname kost € 12,50. Aanmelden? 
Ga naar: marente.nl/fi etstocht of bel 071 409 32 23.

MARENTE VAN TOEN TOT NU Marente bestaat 10 jaar, maar de historie van onze zorgverlening gaat meer dan 
100 jaar terug. Hoe ziet die rijke geschiedenis eruit? Dit is wat we weten: 

2022
20 april 2022: De naam 
Marente bestaat 10 jaar! 

2017
Oud Bijdorp 
voegt zich 
bij Marente.

2016
Huis op de 
Waard voegt 
zich bij 
Marente. 

2012
Op 20 april 
2012 krijgt 
WMV een 
nieuwe 
naam: 
Marente.  

2009-2010
WMV gaat zich meer 
richten op ouderenzorg. 
Ouder- en kindzorg 
gaat naar de GGD; 
maatschappelijk werk 
en huishoudelijke hulp 
worden overgenomen 
door andere instanties. 

2007
WWZ, Mariën-
staete en Valent 
RDB gaan samen 
en noemen zich 
WMV.  

2006
WonenWelzijnZorg 
Oegst geest (WWZ) en 
Mariënstaete gaan 
samen verder. Daaronder 
vallen locaties 
Rustenborch, Hofwijck, 
Wijckerslooth, Berkhout, 
Mariënhaven, Mariën-
gaerde en Gerto.

2002
Woonzorglocaties 
Jeroen, Bernardus 
en De Wilbert 
voegen zich bij 
RDB en samen 
noemen ze zich 
Valent RDB.  

1998
Stichting Rijn- Duin- en 
Bollenstreek (RDB) ontstaat 
door samensmelting van 
diverse instanties zoals 
SMD en de kruisvereniging. 
RDB is nu één organisatie 
voor maatschappelijk werk, 
gezinszorg, voedingsadvies 
en thuiszorg. 

1992
SMD Duin- en 
Bollenstreek 
ontstaat na 
een fusie.  

Jaren 70/80
Door heel Neder-
land gaan kruis-
vereni gin gen samen 
in organisaties 
zorg thuis en 
gezondheids services 
aan leden bieden. 

1967
Oprichting Stich-
tingen Maatschappe-
lijke Dienstverlening 
SMDB (Bollen-
streek) en SMDD 
(Duinstreek). 

1918
Oprichting van de 
Rooms Katholieke 
wijkverpleging in 
Sassenheim.

1900
Al vóór 1900 ontstonden 
religieuze initiatieven 
zoals armenhuizen, 
minnehuizen, seminaries 
en pensionaten die de 
basis vormden voor de 
hedendaagse verpleeg-
huizen. 

1875
De eerste kruisvereniging 
werd opgericht in 
Noord-Holland. Later 
volgden er velen door heel 
het land. Kruisvereni-
gingen richtten zich o.a. 
op voorlichting en gezond-
heidszorg bij mensen 
thuis.

Hoogstpersoonlijk.

30 wijkteams voor 2.100
thuiszorgcliënten

10 woonzorglocaties
voor 950 bewoners

100 plaatsen 
voor revalidatie

2.600
medewerkers

1.100
vrijwilligers

22.000 leden

Marente Jubileum 
fi etstocht

 Waardevol werk
Giacomo Sarri (Junior wijkverpleegkundige) 
Werkt bijna 1 jaar in de thuiszorg
Giacomo is vorig jaar afgestudeerd als hbo-verpleegkundige. Als junior-
wijkverpleegkundige fi etst hij dagelijks van zijn woonplaats Leiden naar zijn 
wijkteam in Katwijk. “Na een jaar psychobiologie gestudeerd te hebben, kwam 
ik erachter dat dit niet goed bij me paste. Ik wilde meer met mensen werken 
en ben daarom verpleegkunde gaan studeren. Thuiszorg sprak me 
vanwege verschillende aspecten aan. De afwisselende zorgverlening 
en de band die je met cliënten opbouwt. Je komt bij mensen thuis 
en dat blijft bijzonder. En dat doe ik absoluut niet alleen. Ik werk in 
een hecht, klein en zelfsturend team. Dat betekent veel flexibiliteit 
en tegelijkertijd ook dat je veel inbreng en verantwoordelijkheid 
hebt. De toekomst van de functie verpleegkundige in de wijk 
wordt steeds uitdagender. Mensen blijven langer thuis wonen en 
hebben ook steeds complexere zorg nodig. Continu up-to-date 
en nieuwsgierig blijven, dat maakt deze functie uitdagend.”

Anita Stavleu (EVV’er) 
Werkt 21 jaar in de verpleeghuiszorg
Anita maakte in 2000 de switch van verkoopmedewerker in 
een kledingwinkel naar de zorg. Een stap waar ze nooit spijt van 
heeft gehad. “Nadat ik een tijd in een kledingwinkel werkte, ging ik 
kleding verzorgen voor bewoners in een verpleeghuis van Marente. 
Zorgmedewerkers vroegen of de zorg niet iets voor mij zou zijn. Toen mij 
de opleiding tot verzorgende IG werd aangeboden, heb ik die kans meteen 
gepakt. Ik begon met zorgverlenen aan mensen met dementie en tot op de dag van 
vandaag haal ik daar veel voldoening uit. Ook heb ik veel specialisaties gedaan. Ik ben 
doorgegroeid naar eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er) én ben nu trotse ambassadeur 
van de vakgroep verzorgenden van Marente. Veel energie haal ik uit overleggen met familie over 
de zorg. Want zorgen doen we echt samen.”
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Kom je ook bij ons werken?
Wil jij ook waardevol werk doen? Werk waarin je echt iets betekent voor een ander. 
En waarin je jezelf uitdaagt om het elke dag beter te doen. Werk waar je trots op mag 
zijn. Als je dat zoekt, dan zit je bij Marente goed! Met trots draagt Marente het keurmerk ‘Beste 
Werkgever’.Dat betekent dat medewerkers erg tevreden zijn over hun werk en over Marente als 
werkgever. Wil jij ook met plezier naar je werk gaan? Kom bij de club, word Marentenaar!

werkenbijmarente.nl | vrijwilligerswerkbijmarente.nl  
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Wil jij ook waardevol werk doen? Werk waarin je echt iets betekent voor een ander. 
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De leukste vacatures 
in het basisonderwijs

Heb je vragen over werken in het basisonderwijs? Heb je vragen over werken in het basisonderwijs? Heb je vragen over werken in het basisonderwijs? Heb je vragen over werken in het basisonderwijs? 
Kijk op poolwest.nl voor meer informatie of neem Kijk op poolwest.nl voor meer informatie of neem 
contact met ons op!

Vind jouw vacature op Poolwest.nl
  Grootste netwerk van 

scholen in Zuid-Holland

  Voor invallers en vaste 

leerkrachten

  Ruime keuze in groepen en 

scholen

  Gewoon in dienst bij de school

  Non-profi t, dus het geld 

blijft bij het onderwijs

Invalpool voor ruim 
250 basisscholen in de regio

Bekijk snel alle vacatures!

Kijk op poolwest.nl voor meer informatie of neem Kijk op poolwest.nl voor meer informatie of neem 

Last van rugpijn, nekpijn, hoofdpijn?
Laat uw wervelkolom gratis scannen!
ZOETERWOUDE – Chiropractie helpt dagelijks miljoenen mensen om van rugpijn, 
nekpijn en hoofdpijn af te komen. Chiropractie Zoeterwoude gebruikt de modernste 
technologie om zenuwblokkades op te sporen: de MyoVision scan.

Het succes van de MyoVision scan
Spieren verstijven als wervels verschoven zijn. Dit leidt tot irritaties van zenuwen die 
de werking van spieren, bloedvaten en organen negatief beïnvloeden. De MyoVision 
scan meet de elektrische activiteit in de spieren en visualiseert het functioneren van 
de wervelkolom. Hierdoor zijn zenuwblokkades makkelijk op te sporen.

Veilig voor iedereen
De MyoVision scan veroorzaakt geen pijn en irritatie. Daarom is het ook volledig veilig 
voor kinderen, zwangere vrouwen en senioren. De scan neemt een paar minuten in 
beslag en wordt gedetailleerd toegelicht.

Gratis MyoVision scan in Zoeterwoude
Bel (0172) 820 210 en maak nu een afspraak voor uw gratis MyoVision 
wervelkolomscan. Dit aanbod is slechts 
geldig tot en met maandag 9 mei 2022.

Dorpsstraat 22a
2381 EN Zoeterwoude-Dorp 
0172-820210

Behandelingen voor onder meer: migraine, 
spanningshoofdpijn, hernia, onderrugpijn, 
wervelkanaalstenose, nek- & schouderpijn, carpale-
tunnelsyndroom, frozen shoulder, pijn voortkomend uit 
artrose en � bromyalgie.

www.chiropractiezoeterwoude.nl

SCAL GAAT VERHUIZEN 

www.scal.nl

Per 2 mei 2022 gaat SCAL verhuizen. 
Wij gaan verhuizen vanwege een wijziging in het bestemmingsplan van 
de gemeente. Ons nieuwe adres is Rooseveltstraat 18 in Leiden. Dit is op 
vier minuten loopafstand van onze huidige locatie. Wij zien u graag op 
onze nieuwe locatie.



LEIDEN – Twee keer eerder had Zorg 
en Zekerheid Leiden dit seizoen al 
verloren van Filou Oostende, dit 
keer moest dat niet gebeuren. Oos-
tende begon wel beter, kwam met 
2-10 voor, maar daarna sloeg Zorg 
en Zekerheid Leiden keihard toe. 
Via een 14-0 run werd een flink gat 
geslagen. Bij rust was het 37-29, 
aan het eind gaf het scorebord 
87-69 aan. En dat was opnieuw een 
geweldige prestatie van de ploeg 
die dit seizoen tot grootse dingen 
in staat blijkt.

Het begin van de wedstrijd was 
voor de regerend Belgisch lands-
kampioen. De slimme Dusan 
Djordjevic wist veel vrije worpen 
uit te lokken. Met drie driepunters 
op rij zette Maarten Bouwknecht, 
vooraf gehuldigd voor speler van 
de maand maart, de achtervol-
ging in. Hij kreeg bijval van de 
voor iedere centimeter knokken-
de Peter Olisemeka. Twee secon-
den voor het eind van het eerste 
kwart sloot Jhonathan Dunn een 
11-0 run af met een driepunter en 
een 18-15 voorsprong voor Leiden.
 
Genieten
Door twee scores op rij van Ser-
vaas Buysschaert nam Oostende 
nog even de leiding, maar daarna 
kwam de 14-0 run van de Leidse 
formatie. Onder meer door twee 
dunks van Olisemeka en een lay-
up van Arunas Mikalauskas werd 
het in één ruk 32-19. Via Djord-
jevic kwam er weer wat meer 
lijn in het spel van Oostende, al 
werd Levi Randolph volkomen 
uit de wedstrijd verdedigd. Dunn 
benutte een vrije worp voor een 
technische fout van Dario Gjerg-
ja. Asbjørn Midtgaard pakte vrije 
worpen en een dunk mee om er 
37-25 van te maken. Via Haris 
Bratanovic en Phil Booth werd de 
ruststand op 37-29 bepaald.
Na de pauze waren het Djordjevic 
en Booth die ervoor zorgden dat 
Oostende terugkwam tot 39-36. 
Leiden bracht Midtgaard in stel-
ling. Via een driepunter en een 
and-1 van de Deen ontworstelde 
de Leidse ploeg zich van de druk 
van Oostende: 51-42. Leiden druk-
te nog even door met lay-ups van 

Dunn en Midtgaard en een drie-
punter van Einaras Tubutis. Het 
weer in groten getale opgekomen 
Leidse publiek genoot met volle 
teugen en liet ook van zich horen.
Twee seconden voor het einde van 
het derde kwart sloeg de vlam in 
de pan. Gjergja maakte zich ont-
zettend kwaad over een ingreep 
van de commissaris. Die oordeel-
de dat de bal de ring had geraakt 
en dat Mikalauskas daarna scoor-
de, waar het 24-seconden signaal 
dan ten onrechte was afgegaan. 
Gjergja was niet bereid om de uit-
leg aan te horen en maakte aller-
lei wegwerpgebaren, waarop hij 
een tweede technische fout kreeg 
en kon vertrekken. Overigens 
haalde Luuk van Bree het einde 
ook niet. Met een onsportieve en 
technische fout is het einde oefe-
ning.
Bij een stand van 62-47 werd aan 
het laatste kwart begonnen. Oos-
tende begon wederom goed door 

de marge terug te brengen tot 10 
punten. Een and-1 van Oliseme-
ka en een and-1 van Bouwknecht 
gaven Leiden weer de nodige 
lucht. Bouwknecht kwam ver-
volgens met de play of the game. 
Hij dribbelde zich vrij van twee 
verdedigers, daarna passte hij de 
bal met links achter zijn rug naar 
Olisemeka die uithaalde voor een 
dunk voor 70-55. Midtgaard en 
Mikalauskas zorgden nog voor 
wat entertainment door te dun-
ken. Anderhalve minuut voor tijd 
was het verschil zelfs 22 punten: 
85-63. Het eindigde bij 87-69.
Een belangrijke zege voor een 
goed verdedigend spelend Zorg en 
Zekerheid Leiden, dat nog steeds 
een voorsprong heeft op Heroes 
Den Bosch. Midtgaard werd top-
scorer met 20 punten, maar de 
statline van Mikalauskas mocht 
er ook zeker zijn: 17 punten tegen 
78%, 8 rebounds en 11 assists. x

ZZ Leiden verwent het publiek 
opnieuw en verslaat Oostende

Volwassen Leiden is tot grootse dingen in staat

Peter Olisemeka begon wat aarzelend, maar begint een waardevolle schakel 
te worden bij Leiden (Foto: pr/Marja van Tilburg).

LEIDEN - Het is heel ‘simpel’. Wint ZZ 
Leiden zijn twee resterende wedstrij-
den in de reguliere Elite Gold compe-
titie, heeft het in ieder geval thuis-
voordeel in alle nationale play-off-
wedstrijden.

Dat klinkt natuurlijk eenvoudiger 
dan het is, maar gezien de huidige 
vorm waarin Leiden verkeert is het 
goed mogelijk dat Leiden bovenaan 
gaat eindigen in de reguliere com-
petitie. Dat zou op zichzelf al een 
geweldige prestatie zijn, ondanks 
het feit dat dat nog niet tot een prijs 
leidt uiteraard. Maar extra thuis-
wedstrijden zijn altijd welkom en 

helemaal met een volle hal is dat 
een groot voordeel als het erom 
gaat. Eerst moet Leiden nog afre-
kenen in Leuven met Stella Artois 
Leuven Bears. In de eerste wed-
strijd leverde dat een klinkende 
95-66 overwinning op voor Leiden 
tegen de ploeg van Eddy Casteels. 
De andere tegenstander die nog 
op het menu staat is Kangoeroes 
Basket Mechelen. Dat team was als 
een van de weinigen dit seizoen 
te sterk voor Leiden. In Mechelen 
werd het 98-93. Dit keer mag Lei-
den het proberen in de eigen hal op 
vrijdagavond 29 april. Daarna gaan 
de play-offs van start! x

ZZ Leiden op zoek naar 
maximaal thuisvoordeel

ZZ won eerder ruim van Leuven met geweldig basketbal (Foto: pr/Marja van 
Tilburg).

LEIDEN – Maarten Bouwknecht is door 
de fans van ZZ Leiden gekozen als 
Speler van de Maand Maart! De sym-
pathieke guard werd zaterdagavond 
voorafgaand aan het duel tegen Oos-
tende gehuldigd. Uit handen van Rut-
ger de Ligny van supportersvereni-
ging De Blauwe Brigade kreeg hij de 
Speler van de Maand-trofee, gemaakt 
door awardguru.nl.

De 27-jarige Groninger zit door-
gaans niet bij de starting five, 
maar is wel van grote waarde voor 
de ploeg van Geert Hammink. 
Bouwknecht heeft zich met zijn 
keiharde werken en messcherpe 
afstandsschoten populair gemaakt 
onder de Leidse aanhang.
Een paar wedstrijden sprongen 
eruit de afgelopen maanden. Zo 
bezorgde hij zijn oude club Donar 
in december een koude douche 
door in Martiniplaza 26 punten 
te scoren tegen 100 procent, wat 

bijdroeg aan een dikke Leidse 
zege in Groningen. Veel Groning-
se fans vroegen zich af waarom ze 
die Bouwknecht ooit hebben laten 
gaan! En in de kwartfinale van de 
FIBA Europe Cup ging Bouwknecht 
voorop in de strijd tegen Crailsheim. 
In de thuiswedstrijd kwam hij tot 
23 punten, mede dankzij vier rake 
driepunters en negen benutte vrije 
worpen, beide tegen 100 procent. 
Ook afgelopen woensdag tegen 
Belfius Mons Hainaut was Maar-
ten opnieuw goud waard voor zijn 
ploeg met vijf rake driepunters. Het 
afstandsschot van Bouwknecht is 
een van zijn geduchte wapens. Dit 
seizoen ondernam hij in de BNXT 
League 90 driepuntspogingen en 
liefst 43 daarvan gleden door de 
ring, goed voor een schotpercenta-
ge van 48 procent! En met Maarten 
aan de vrijeworplijn hoeven de fans 
zich weinig zorgen te maken: bijna 
9 op de 10 keer schiet hij raak. x

Maarten Bouwknecht is
de speler van de maand

Maarten Bouwknecht neemt zijn award in ontvangst (Foto: Marja van Tilburg).
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Programma ZZ Leiden
zaterdag 23 april Leuven Bears – ZZ Leiden 20.30 uur

vrijdag 29 april ZZ Leiden – Kangoe-
roes Mechelen

20.00 uur

De wedstrijden worden voorlopig alleen per livestream uitgezonden. 
Kijk op de website www.zzleiden.nl voor meer informatie.



Bijbaan in de zorg? 
Vanaf € 11,47 p/u

SCAN MIJ!
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Wordt jij onze nieuwe productie medewerker?

Rijnsburg

Bloemengroothandel Heemskerk Flowers levert al meer dan 60 jaar aan
groothandelaren, retailers, importeurs en winkels in meer dan 30 landen.

Onze klanten kopen 24/7 hun producten via onze gebruiksvriendelijke webshop.

Als productie medewerker ben je verantwoordelijk voor het
verzendklaar maken van de orders van onze klanten.

Interesse? Solliciteer dan door een mail te sturen
naar René via planning@heemskerkflowers.com
of solliciteer direct door de QR-code te scannen

met de camera van je telefoon.

Kun jij flexibel werken en in teamverband?
Heb jij een enthousiaste en positieve instelling?

Beheers jij de Nederlandse taal?
Én heb jij verantwoordelijkheidsgevoel?

Dan zoeken wij jou!

Bezorgen bij Heemskerk Flowers?

Ben jij in het bezit van rijbewijs B?
Beschikbaar fulltime, parttime of alleen de zaterdag?

Beheers jij de Nederlandse taal?
Én heb jij een positieve en enthousiaste instelling?

Dan zoeken wij jou!

Interesse? Solliciteer dan door een mail te sturen
naar r.vandenakker@heemskerkflowers.com of

solliciteer direct door de QR-code te scannen met
de camera van je telefoon.

Bekijk ook onze vacature pagina: www.heemskerkflowers.com/vacatures

Als bezorg medewerker ben je verantwoordelijk voor het
transport van de orders van onze klanten met een bezorgbusje.

Wij bieden:
Een prettige werksfeer;

Aantrekkelijk salaris;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij bieden:
Een prettige werksfeer;

Aantrekkelijk salaris;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.



LEIDEN – De vorige ontmoeting tus-
sen de Leidse vertegenwoordiging in 
de tweede klasse C tussen DoCoS en 
UVS leverde een 0-4 overwinning op 
voor de koploper. Dat duel werd kort 
voor de coronabreak afgewerkt. Boy 
Tetteroo liet in die derby nogal van 
zich spreken met twee doelpunten 
voor de pauze. UVS bleef de bovenlig-
gende partij en in de eindfase liep de 
equipe van Kevin Krishan nog verder 
uit via Abdelkarim Matoug en Sven 
Verlaan.

Een slordige vijf maanden verder is 
UVS opnieuw de favoriet. De gast-
heer staat nog steeds bovenaan en 
heeft na de voorbije speelronde nog 
slechts één concurrent over in de 
titelstrijd. Vitesse Delft en HVC’10 
moesten ondertussen passen. De 
eerstgenoemde ploeg ging ruim 
onderuit op bezoek bij Westlandia 
en de Hoek van Hollanders kregen 
billenkoek op bezoek bij DoCoS 
(4-2). Opmerkelijk wel omdat de 
heenwedstrijd, nog niet heel lang 

geleden, kansloos werd verloren 
met 4-0.
Trainer Dennis Olman: “Een echte 
teamprestatie van een gretig 
DoCoS. Ik heb daar van genoten. 
Wel moet ik erkennen dat zij ver-
zwakt waren door het ontbreken 
van Kirill Slutskyy en Sil van Ooij-
en. Dan lever je als ploeg wel wat in 
want dat zijn de smaakmakers. Aan 
de andere kant kan ik niet stellen 
dat DoCoS het gehele seizoen com-
pleet is geweest. Verre van zelfs.”
 
Keeper van het zesde
“Nu moesten we terugvallen op 
Jeroen Krabbendam als keeper. 
Hij staat normaal gesproken onder 
de lat bij het zesde elftal. Over 
alle andere doelmannen konden 
we niet beschikken. Ik moet ech-
ter zeggen dat hij het uitstekend 
heeft gedaan. Op 2-2 hield hij ons 
in de wedstrijd en dat was wat mij 

betreft een kantelpunt in de wed-
strijd. Zij waren van 2-0 naar 2-2 
teruggekomen en ik vrees dat we 
anders verloren zouden hebben. 
Over het geheel was het wel een 
terechte overwinning.”
Net als zijn spelers kijkt ook Olman 
uit naar het treffen met UVS. ,,Dat 
zijn de krenten in de pap en we 
gaan ook nu voor een resultaat. 
Niets is onmogelijk en we hebben 
vertrouwen getankt. UVS had heel 
veel moeite om Soccer Boys eron-
der te krijgen en daar stonden wij 
laatst heel eenvoudig met 0-4 voor. 
Enkel ging het door eigen toedoen 
nog bijna fout (3-4), maar ik wil 
maar aangeven dat elke pot op 
zich staat. Wij moeten hetzelfde 
opbrengen als tegen HVC’10 en eer-
der DSO. Dan kunnen we het ook 
UVS lastig maken.” x

LEIDEN – Ook UVS blikt alvast voor-
uit op het duel met DoCoS. De suc-
cesvolle UVS-coach Kevin Krishan 
blikt ook nog even terug op het duel 
in Bleiswijk. 

“De 0-1 kwam met moeite tot 
stand, maar toch hadden we 
het gevoel dat die goal wel zou 
vallen. De ploeg heeft geduld 
gehouden en uiteindelijk kwam 
het goed. Dat was dubbel lekker, 
want ondertussen kregen we op 
de bank mee dat Vitesse Delft 
en HVC’10 verloren hadden. Ik 
heb al eerder gezegd dat ik het 
idee sowieso had dat de concur-
rentie deze maand punten zou 
gaan verspelen. Dat is uitgeko-
men. Natuurlijk weet ik ook dat 
we zelf verloren van RCL, maar 
we hadden al een flinke buffer. 

DoCoS thuis gaat een interessante 
pot worden. We hopen op lekker 
weer en een hoop publiek. Voor 
beide teams staat er een hoop op 
het spel. Uiteraard weten we hoe 
we ervoor staan, maar we blijven 
er nuchter onder. De buitenwacht 
mag van alles roepen, maar wij 
moeten ons elke week blijven 
focussen en niet laten afleiden.”
 
Wedstrijd op zich
De laatste ontmoeting in de Kik-
kerpolder werd gespeeld op 10 
oktober 2020. Onder erbarmelij-
ke omstandigheden eindigde het 
duel toen doelpuntloos en na deze 
derby kwam de competitie stil te 
liggen. Deze editie is er dus zeker 
één om naar uit te kijken. Want 
ondanks het feit dat UVS zeker 
favoriet is voor een zege en titel-

favoriet nummer één sowieso, is 
het toch een derby op zich waar 
speciale krachten soms een rol 
kunnen spelen. Zaterdag wordt 
er om 14.30 afgetrapt in de Kik-
kerpolder. x

UVS is huizenhoog favoriet 
tegen DoCoS in mooi affiche

‘Buitenwacht mag roepen, maar 
moeten ons niet laten afleiden’

Reikhalzend uitkijken naar Leidse derby

Mart Spierdijk wordt op de huid gezeten door Mitchel Klein tijdens de eerdere 
derby (Foto: pr/Foto: Eric van der Wijngaard).

LEIDEN – Sporting Leiden speelde 
afgelopen weekend gelijk. Op eigen 
bodem werd het 1-1 tegen Be Fair uit 
Waddinxveen. Ronald Mink redde 
een punt voor zijn ploeg. Elk punt 
is uiteraard welkom, maar de man-
schappen van Huig Jan Heeringa 
hadden er graag drie bijgeschreven 
om verder op te schuiven naar de 
middenmoot. 

Vooralsnog is er geen reden voor 
paniek, maar de equipe heeft zeker 

nog punten nodig om het vege lijf 
te redden. Of er in de komende 
speelronde punten bijkomen valt 
te bezien. FC Oudewater komt 
namelijk op bezoek en die ploeg is 
hard op weg om tweedeklasser te 
worden. In de eerste ontmoeting 
werd het 2-1 voor de onbetwiste 
koploper. Sporting heeft echter in 
de voorbije weken een paar keer 
aangetoond dat het boven zichzelf 
kan uitstijgen. x

LEIDEN – Lugdunum lijkt de weg 
omhoog gevonden te hebben. De 
ploeg van Marco Harleman en Nino 
Poulina wees hekkensluiter FC VVC 
met 2-0 terug en boekte daarmee de 
tweede zege op rij.

Die overwinning was ook nodig 
om weer wat lucht te krijgen. Jam-
merlijk voor de kikkers was echter 
wel dat Gouda ook won in en van 
Nieuwkoop. Daarom kan er zeker 
nog niet opgelucht adem worden 
gehaald, maar het goede nieuws 
is wel dat de kikkers weer over 
een bijna fitte selectie kunnen 
beschikken. Komende zaterdag 
staat het treffen bij Aarlanderveen 
op het programma. Eerder werd 
daar thuis met 2-4 van verloren. 
De ploeg van Sander van Dijk is 
echter enigszins teruggevallen en 
het lijkt erop of de Leidenaren niet 

kansloos zijn om een goed resul-
taat te boeken.
Afgelopen maandag kwam FC 
Boshuizen energieloos voor de dag 
op visite bij VUC. De Haagse ploeg 
scoorde al rap en daar bleef het bij 
op sportpark Het Kleine Loo. Wel 
raakten de gasten nog de lat, maar 
daar stond tegenover dat doelman 
Mohamed Ben Zlaouia zijn ploeg 
op de been hield door de 2-0 te 
voorkomen. Toch was een neder-
laag een feit en dat betekent dat 
de FC een gewenste titel kan verge-
ten. Het vizier gaat nu op het berei-
ken van de nacompetitie. Doordat 
heel veel clubs overstappen naar 
de zaterdag als speeldag heeft de 
Leidse ploeg een grote kans om 
via het toetje op te klimmen, maar 
dan is een zege op Sarto in Tilburg 
wel meer dan wenselijk. x

Koploper op bezoek 
bij Sporting Leiden

Tweede zege op rij voor 
opgeleefd Lugdunum

LEIDEN – In de vierde klasse staat er 
een Leidse derby op het program-
ma. Roodenburg speelt thuis tegen 
LSVV’70. 

De blauw-zwarten ging in de 
laatste speelronde onderuit in 
Woubrugge en die tik kwam aan 
want er zat meer in volgens de 
huidige nummer acht. LSVV’70, 
dat de eerste confrontatie won 
met 3-1, speelde zelf een keertje 
niet maar zag zichzelf wel zak-
ken naar de elfde plaats door de 
andere uitslagen en dat zou op 
dit moment degradatie beteke-
nen naar de vijfde klasse. Bij de 
studentenclub wordt al een tijd 
geroepen dat ‘alles goed komt’, 
maar de tijd begint te dringen nu 
er toch niet meer heel veel wed-
strijden te spelen zijn en de pun-
ten nu serieus hard nodig zijn om 
degradatie te voorkomen. Het ver-
schil op de ranglijst is vier punten 
in het voordeel van Roodenburg, 

dat daar wel een wedstrijd meer 
voor nodig had. 
Een plek onder LSVV’70 is Foot-
ball Factory terug te vinden. De 
roodzwarten verloren tamelijk 
kansloos van de grootste titelkan-
didaat, Teylingen. Op De Roode-
molen werd het 3-0 en daar was 
weinig op af te dingen. Het was 
een ingecalculeerde nederlaag 
die desondanks natuurlijk nog 
steeds wel zeer ongelegen kwam 
voor de Leidenaren. Nu ontvangt 
de nummer twaalf thuis Koude-
kerk, dat zich via de nacompetitie 
naar de derde klasse wil spelen. 
Een zware kluif dus voor deze 
Leidse club, maar er moeten pun-
ten binnenkomen om niet af te 
zakken naar de nieuw te vormen 
vijfde klasse. x

Studentenploegen verder 
in het nauw op de ranglijst

Roodenburg kan bij winst op stads-
genoot LSVV’70 prima zaken doen in 
degradatiestrijd (Foto: pr/Jan van der 
Lubbe). 
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Heb je een WIA- of
Ziektewet uitkering en wil

je een eigen bedrijf
starten?

Bel Rob Videler van
www.pro6advies.nl

op (06)18 45 35 81 voor
GRATIS
begeleiding!

DHW WATERSPORT
bootberging

onderhoud+botenstalling
Reserveer nu uw

BOOTSTALLING
dhwatersport@gmail.com

Tel. 06-41937029
www.dhw-watersport.nl
Valkenburgseweg 50 in
Katwijk aan den Rijn.

Lessen
DWARSFLUIT

Leiderdorp
Gedipl. docent
Alle leeftijden

Individueel en groepsles
Deelname ensemble

mogelijk
Vrijblijvende proefles

www.fluitles.nl
06-10798912

werkenbijcarpetright.nl    Zoeterwoudseweg 9, 2321 GL Leiden

Interesse?
Scan de QR 
voor meer 
informatie 

Of wil je met jouw goede 
gevoel voor woning-
inrichting klanten perfect 
adviseren over hun thuis? 
Dan hebben we dé baan 
als verkoopmedewerker 
voor jou!

Ben jij een commerciële 
topper met gevoel voor 
woninginrichting, leiding-
gevende ervaring en een 
uitstekend gevoel voor 
service? Wordt dan onze 
nieuwe filiaalmanager!

Interesse?
Scan de QR 
voor meer 
informatie 

Nu met een EXTRA MAANDSALARIS!

Ben jij een commerciële 
topper met gevoel voor topper met gevoel voor 
woninginrichting, leiding-
gevende ervaring en een 
uitstekend gevoel voor 
service? Wordt dan onze 
nieuwe 

Interesse?
Scan de QR 
voor meer 
informatie 

Hé jij, 
verkoopheld, zijn 
wij een match?

GEZOCHT:
FIETSKOERIERS 
 

Ben je fietsliefhebber en lijkt het
je leuk om tenminste 1 dag in de
week medicijnen te bezorgen in
Leiden?

Solliciteer dan direct via: 

www.velomedi.nl/
fietskoerier-leiden/

GEZOCHT:
FIETSKOERIERS 
 

Ben je fietsliefhebber en lijkt het
je leuk om tenminste 1 dag in de
week medicijnen te bezorgen in
Leiden?

Solliciteer dan direct via: 

www.velomedi.nl/
fietskoerier-leiden/

TE KOOP GEVRAAGD
ANSICHTKAART

KAARTEN
STADSGEZICHTEN EN

VERDER
ALLE SOORTEN KAARTEN

GRATIS TAXATIE EN
ADVIES

VAN DE ANSICHTKAARTEN
U kunt bellen 06-53321121

Chauffeur / logistiek medewerker m/v
Fulltime of parttime 

Het gehele jaar door draagt B&J Verhuur bij aan diverse mooie evenementen, 
feesten en partijen. Het organiseren van deze evenementen of festiviteiten is een 
hele klus en moet in goede banen worden geleid. Of het nu gaat om een buiten 
evenement, bedrijfsfeest, conferentie of juist een feest bij iemand thuis, jij bent 
hierin de sleutel tot succes!

Over deze functie:
Je bent verantwoordelijk voor het leveren en ophalen van onze materialen. 
Indien nodig bouw je de materialen op bij de mensen thuis of op een evenement. 
Eenmaal terug op de zaak help je met orders klaarzetten / opruimen en laden van 
je auto. Werktijden kunnen fulltime of parttime ingevuld worden.

De volgende punten vinden wij belangrijk:
• Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
• Bij voorkeur woonachtig in de regio Katwijk
• Je bent in het bezit van rijbewijs B, bij voorkeur BE, C
 
Wat bieden wij:
• Een marktconform salaris
• Pensioenregeling
• Naast een uitdagende en afwisselende functie is er ruimte voor eigen inbreng 

en indien nodig het volgen van cursussen
• Er heerst een open, collegiale werksfeer met korte en directe 

communicatielijnen
 

Interesse? Stuur je CV naar bart@bjverhuur.nl  
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Huis van Oranje
ABBA TRIBUTE
THE CLARKS Met THEO

VAN ES
van THE SHOES.

BARRY BADPAK, Look a
like Elvis en Look a Like
Guus Meeuwis en nog
velen anderen Gratis
entree. Vol is vol info

www.ovkatwijkaanzee.nl

HOVENIER
/Stratenmaker

Onderhoud en aanleg van
uw tuin. Sierbestrating

tegelwerk, schuttingwerk,
snoeien, bemesten,

beplanten, gazonaanleg,
bomenverzorging/

verwijderen. Geheel
vrijbl. v.a. 14,50 p.u.

Tel: 06-27881233

Kapsalon C’est Beau 
Vijfmeilaan 8b Leiden

We zoeken een ervaren en gezellige

Hairstylist(e) 
Partime of fulltime

Goede Verdiensten! 
Kom langs of bel voor een afspraak

071-5322013 of 06-21831257



Wij zoeken
enthousiaste
bezorgers.

Geïnteresseerd?    Solliciteer: :   uitgekookt.nl/vacatures  

   085 - 04 06 065

enthousiaste

9,
klant- 

waardering

In de regio Leiden

Wij bieden u
   Contact met collega bezorgersContact met collega bezorgers

   Verdienste tussen de €35 en €60 erdienste tussen de €35 en €60    Verdienste tussen de €35 en €60    V

per bezorgroute plus km-

vergoeding

   Erg leuk werk en zeer geschikt 

voor actieve vutters en 

gepensioneerden

   Dankbare klanten

Taakomschrijving
   Bezorgen van koelverse, lekkere & 

gezonde maaltijden

   In bezit van rijbewijs en auto

   Pro-actief en enthousiast

  Keuze uit 1 of meerdere bezorgmomenten:

Woensdag:  18.00  -  21.00 uur

Vrijdag:  17.00  -  21.00 uur



Kerst maakt plaats voor zomer

Sporting Trigon redt het 
niet in de overgangsklasse

REGIO – Op zaterdag 9 april stond 
Sporthal de Does helemaal in het 
teken van badminton. Onder het 
motto Fit, Fast en Fun hield Badmin-
tonclub de Spotvogels daar haar 
open dag om te laten zien hoe leuk 
badminton is. 

Op drie badmintonvelden kon 
ieder die daar zin in had zijn of 
haar kunsten tonen met racket en 
shuttle. Dit bleek een groot succes: 
de banen waren continue door 
jong en oud bezet. Tussendoor 

waren er flitsende demonstratie 
partijen waarbij de shuttles je om 
de oren vlogen en natuurlijk was 
er ook een prijsvraag uitgeschre-
ven. Wie het aantal shuttles in een 
glazen vaas wist te raden won een 
gratis proeflidmaatschap. Al met 
al hebben de Spotvogels met deze 
geslaagde open dag laten zien dat 
badminton niet alleen intensief 
en veelzijdig is maar ook een heel 

sociale sport. 
Heb je de open dag gemist en wil 
je toch een keer komen sfeer proe-
ven? Dat kan natuurlijk altijd. 
We spelen op maandag in de 
Sporthal de Does en op woensdag 
in Sporthal de Bloemerd, beide 
dagen van 20.00 – 22.00 uur. Kijk 
op onze website voor meer infor-
matie: www.spotvogels.nl. x

Geslaagde Open dag bij Spotvogels

Het was een drukte van belang bij de Spotvogels waar een open dag werd 
gehouden (Foto: pr).

REGIO – Na de afgelasting van de Ren-
dierenloop vorig jaar richt de organi-
satie zich nu volledig op een speciale 
editie op zondag 26 juni. Het thema 
kerst maakt plaats voor de zomer met 
volop (sportieve) verrassingen. De 
inschrijving is geopend.

Twee jaar achterelkaar moest 
Voorschoten’97 de reguliere editie 
van de Rendierenloop afgelasten 
vanwege de coronacrisis. In 2019 
organiseerde de werkgroep daar-
om de Rudolphs Rode Speurneus 
Editie. De deelnemers gingen op 
pad met een app op een zelfgeko-
zen moment in de kerstvakantie. 
Vorig jaar kwam de afgelasting pas 
enkele weken voor het evenement. 
Omschakelen naar de puzzeltocht 
kon toen niet meer. Voorschoten’97 
richtte daarom zijn pijlen op een 
hele bijzondere editie in de zomer, 
die ook nog eens perfect aansluit 
bij het programma rondom het 
25-jarig jubileum van de club.
 
Wandelen of hardlopen
Net als voorgaande jaren is de 
start en finish bij Voorschoten’97. 
Je kunt de route (ongeveer 8 kilo-
meter) wandelen of hardlopen. 
Onderweg gaan de deelnemers 
op bezoek bij de diverse partners 
waar ze binnen of buiten volop 
gezelligheid kunnen verwachten. 
Overal komt het thema zomer 
terug. Dit merk je onder andere bij 
de hapjes en drankjes, de versierin-
gen en de muziek. Omdat atletiek 
de ultieme zomersport is, kun je 
onderweg ook meerdere onderde-
len uitproberen.
 
Kids funrun
Het evenement begint met de tra-
ditionele kids funrun. Kinderen 
tot en met twaalf jaar leggen een 
route af van ongeveer 1 kilometer 

langs de verschillende verenigin-
gen op Sportpark Adegeest. Uiter-
aard is Rendolph er ook weer bij. 
De allerleukste mascotte komt je 
in zijn zwembroek aanmoedigen! 
De kids funrun begint om 15.00 
uur. Daarna is het de beurt aan 
de wandelaars (16.00 uur) en 
hardlopers (16.30 uur). Ook na 
de finish blijf je op Sportpark 

Adegeest in zomerse sferen met 
een gezellige mini-zomermarkt 
en lekkere hapjes en drankjes. 
Deelname kost 10 euro voor de 
wandelaars en hardlopers. Voor 
kinderen tot en met twaalf jaar 
betaal je slechts 5 euro. Wil je 

met je hele gezin deelnemen aan 
de wandeling? Dan betaal je een 
totaalprijs van 25 euro. Iedereen 
die zich al had ingeschreven voor 
de kersteditie blijft ingeschre-
ven. Meer informatie en inschrij-
ven via www.rendierenloop.nl. x 

De Rendierenloopcommissie is helemaal klaar voor de zomer editie (Foto: pr/
Marcel Boskamp).

De zomer begint met de speciale editie van de Rendierenloop Leidse sport 
stuurt brandbrief
LEIDEN – Topsport Leiden en de 
Leidse Sportfederatie hebben 
namens de Leidse sport een brand-
brief gestuurd naar de Leidse poli-
tiek. Aanleiding voor de brief was 
het adviesrapport van de infor-
mateurs voor een nieuwe Leidse 
coalitie. Daarin werd amper over 
sport gesproken, terwijl andere 
onderwerpen wel ruimschoots 
aan bod kwamen. In slechts 
enkele dagen is de brief door 
47 Leidse sportverenigingen en 
-organisaties ondertekend. In de 
brief wordt het belang van sport 
en sportverenigingen naar voren 
gebracht. Ook wordt het onlangs 
uitgebrachte Mulier-rapport, wat 
een ernstig tekort aan ruimte voor 
sport in Leiden laat zien, nogmaals 
onder de aandacht gebracht. In de 
brief roepen de ondertekenaars 
op om sport ook te behandelen als 
belangrijk onderwerp en het een 
gelijkwaardig thema te laten zijn 
met bijvoorbeeld wonen, groen, 
kennis en cultuur. Het grote aan-
tal mede-ondertekenaars van de 
brief in slechts een paar dagen 
geeft de zorgen binnen de Leidse 
sport aan. Voorzitter Martijn Peet-
sold van Topsport Leiden: “Dit laat 
zien dat de Leidse sportwereld de 
gelederen sluit en eensgezind naar 
voren treedt. Er zijn 30.000 Leide-
naars die elke week bij een sport-
vereniging sporten en daarnaast 
ook nog eens duizenden suppor-
ters en vrijwilligers die op aller-
lei verschillende manieren met 
de sport bezig zijn. Wij wensen 
gehoord te worden!” x

LEIDEN – Na de duidelijke nederlaag 
vorige week in Leiden, stond Spor-
ting Trigon in Amstelveen voor de 
onmogelijke taak ‘even’ te winnen 
en dan nog met 12 punten verschil. 
De vooraf door coach Niek Duitscher 
bedachte tactiek om met een snel 
te nemen voorsprong de thuisclub 
onrustig te maken, kon meteen de 
prullenbak in, want het tegenoverge-
stelde gebeurde: 6-1. Daarna was het 
eigenlijk nooit meer een wedstrijd en 
handhaafde KVA zich ten koste van 
Sporting Trigon, dat zich weer op de 
veldcompetitie kan storten.

De coach had overigens zijn ploeg 
weer moeten aanpassen door de 
enkelblessure van Tim van Eijk, 
die prima vervangen werd door 
de in competitieverband debute-
rende Joep Feijen. Het gevolg was 
dat Trigon tot aan de rust een moe-
deloze indruk maakte, in de hand 
gewerkt door weinig rebounds en 
falen in de afwerking van dezelfde 
kansen, die KVA wel benutte.
De ruststand van 19-8 deed het 
ergste vrezen voor een ‘Pernixje’ 
(dat verloor van DSC met 45-17 en 
38-19), maar Trigon deed het in 
de (voorlopig?) laatste 25 minuten 
overgangsklasse een stuk beter, 
mede omdat de scherpte in de 
afwerking bij KVA flink was afge-
nomen. Halverwege de tweede 
helft hadden de Leidenaars een 
duidelijke opleving met vier goals 

op rij (27-17), maar de slotfase was 
weer voor de thuisclub.
Met de 11-9 negatieve score in de 
tweede rondgang liet de ploeg van 
captain Mandy Bekooy in ieder 
geval zien te willen en kunnen 
strijden tot het laatste fluitsig-
naal, met Sander Captijn in de rol 
van de laatst scorende Trigon-spe-
ler op overgangsklasseniveau.
Pam Straathof (4), Sander Captijn 
(3), Mandy Bekooy (2), Anneroos 
Schoeman (2), Janwillem vd Gug-
ten (2), Ferry Janssen (2) en Joep 
Feijen (2) scoorden.
Komend weekeinde wordt de veld-
competitie hervat. x
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Gemeenteberichten

Inzage stukken
De stukken zijn - tenzij anders vermeld - in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190, 

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.

Inzage, inspraak, zienswijzen, bezwaar, beroep
Bij de artikelen staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn. Heeft u vragen, bel dan 

met de gemeente, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4), maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. 

Bel voor vragen over bezwaar met de Regionale commissie bezwaarschriften, 

tel. (071) 5165250 (9.30-12.30 uur).

• Potgieterlaan 12A, plaatsen dakop-

bouw, 10-4-22, Z/22/3376849

• Steenstraat 59A, verbouwen zolder tot 

appartement, 13-4-22, Z/22/3378088

• Thorbeckestraat 35, uitbereiden ach-

terzijde, 12-4-22, Z/22/3377374

• Van de Sande Bakhuyzenlaan 20, uit-

bouw achterzijde, 7-4-22, 

Z/22/3375724

Inzage
Informatie over de aanvragen kunt u vanaf 

vrijdag a.s. opvragen bij het team Omge-

vingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, 

keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning regulier

• Aerent Bruunstraat 3, plaatsen houten 

damwand, aanleggen vlonders en 

betonnen paden t.b.v. herinrichting 

openbare ruimte Gasthuiswijk Leiden 

(fase 1), 12-4-22, Z/21/3328935

• Cornelie van Zantenstraat 25, uitbrei-

ding woning op begane grond en 

interne wijzigingen, 11-4-22, 

Z/22/3343590

• De Genestetstraat 35, vervangen kozij-

nen voorgevel en plaatsen dakopbouw, 

12-4-22, Z/22/3361738

• Diamantplein 1, wijzigingen winkelcen-

trum, 11-4-22, Z/22/3363996

• Gloxiniadal 11, het plaatsen van een 

dakkapel op het voordakvlak, 12-4-22, 

Z/22/3355869

• Meelfabriekplein 1, plaatsen veranda 

op terras 11e verdieping Singeltoren, 

7-4-22, Z/21/3334928

• Sint Aagtenstraat 28, splitsen boven-

woning in twee appartementen, 13-4-

22, Z/22/3344690

• Sterrenwachtlaan 26, plaatsen 2 dakra-

men, 12-4-22, Z/22/3369535

• Vlietpark t.h.v. Lakenhoeve, knotten 7 

bomen, 11-4-22, Z/22/3354765

• Wolmaransstraat 11, constructieve 

doorbraak begane grond, 7-4-22, 

Z/22/3357533

Inzage
Informatie over de vergunningen kunt u 

vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team 

Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071

(Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/

contact.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na de achter de vergunning ver-

melde datum bezwaar indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders 

van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden, 

of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, 

spoed is vereist kan om een voorlopige 

voorziening worden verzocht bij de 

Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 

EH Den Haag. 

Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Melding boomvervanging
De volgende melding boomvervanging 

o.g.v. de Verordening voor fysieke leefom-

geving Leiden 2020 is akkoord bevonden.

• Plantsoen, melding vervangen boom, 

11-4-22, Z/22/3369155

Inzage
Informatie over de melding kunt u vanaf 

vrijdag a.s. opvragen bij het team Omge-

vingsvergunningen, via 14 071 (Leiden, 

keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Geen bezwaar mogelijk
Gelet op het feit dat geen sprake is van 

een besluit op een aanvraag, staat tegen 

een akkoord bevonden melding geen 

bezwaar open.

DIVERSEN

De Leidse Milieuraad zoekt 
nieuwe adviseurs
De Leidse Milieuraad (LMR) adviseert het 

college van B&W over het gemeentelijk 

milieubeleid, de duurzaamheidsopgaven en 

over de milieu-aspecten van ander gemeen-

telijk beleid. De LMR brengt gevraagd en 

ongevraagd advies uit aan het college. 

Thema’s 

De Leidse Milieuraad zoekt adviseurs / 

nieuwe leden, wonend in of bij Leiden, 

voor drie thema’s: Afval en Circulaire 

Economie, Mobiliteit en Stedenbouw, 

Algemeen stedelijk milieubeleid.

Informatie

Voor uitgebreide informatie over deze func-Voor uitgebreide informatie over deze func-Voor uitgebreide informatie over deze func

ties met tijdsbeslag en vergaderfrequentie 

kijkt u op www.leidsemilieuraad.com.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De gemeente Leiden werkt aan ver-

nieuwing van de softwaresystemen. 

Dat kan tijdelijk tot gevolg hebben 

dat het wat langer duurt voordat u 

een beslissing ontvangt op uw aan-

vraag voor een vergunning. Ook het 

online kunnen inzien van vergunning-

aanvragen en verleende vergunningen 

is tijdelijk slechts beperkt mogelijk. 

Opvragen van vergunningdocumenten 

via het formulier op www.leiden.nl/

contact is wel mogelijk.

Vergunningaanvragen
Bij de gemeente zijn de volgende aanvra-

gen binnengekomen.

Omgevingsvergunning regulier

• Bargelaan 180, herzien PvE rookwarm-

te afvoerinstallatie, 12-4-22, 

Z/22/3377704

• Bloemstraat 29, plaatsen zonnepane-

len, 8-4-22, Z/22/3376771

• Druckerstraat 1B, verbouwen 8 kamers 

tot 4 appartementen, 8-4-22, 

Z/22/3376736

• Haarlemmerstraat 23A, verbouwen 8 

kamers tot 3 appartementen, 8-4-22, 

Z/22/3376724

• Haarlemmerweg 123, plaatsen tijde-

lijke schuur, 7-4-22, Z/22/3375954

• Haven 12, plaatsen zonnepanelen, 

10-4-22, Z/22/3376796

• Haven 12, vervanging kozijnen, 10-4-

22, Z/22/3376828

• Henriëtte van der Meystraat 9, uitbrei-

den 2e verdieping voorzijde, 8-4-22, 

Z/22/3376795

• Hooigracht 18, renoveren gevel, 8-4-

22, Z/22/3376737

• Hugo de Grootstraat 24, isoleren dak 

en ruiten, 8-4-22, Z/22/3376158

• Johanna Westerdijkstraat 10, plaatsen 

kozijn, 13-4-22, Z/22/3378087

• Joop Vervoornpad 16, plaatsen tuin-

huis (tuin 18), 11-4-22, Z/22/3376974

• Joop Vervoornpad 16, plaatsen tuin-

huis (tuin 96A), 11-4-22, Z/22/3376987

• Joop Vervoornpad 16, plaatsen van 

twee schuurtjes (tuin 122/122A), 11-4-

22, Z/22/3376964

• Maresingel 37, plaatsen dakopbouw, 

12-4-22, Z/22/3377759

• Marktsteeg 1, plaatsen posterbakken 

voordeuren, 13-4-22, Z/22/3378083

• Mimi Boesnachstraat 34, plaatsen dak-

kapel voorzijde, 11-4-22, 

Z/22/3376891

• Moddermanstraat 73, doorbreken 

muur, 13-4-22, Z/22/3378086

• Oude Vest t.h.v. Leidse 

Schouwburg, Beestenmarkt: Bunker 

Theaterzaken - Leids Cabaret Festival 

vrijdag 3 juni 2022 van 18.45-19.30 

uur en zaterdag 4 juni 2022 van 19.30-

20.15 uur (cat 2a). Soundcheck op 

Beestenmarkt vrijdag 3 juni van 17.30-

18.30 uur en zaterdag 4 juni 2022 van 

18.15-19.15 (cat. 1). 

• Lammermarkt: Image Tours - DeWitt 

Band Concert zaterdag 2 juli 2022 van 

14.30-15.30 uur (cat. 1).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na publicatie bezwaar indienen bij 

de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 

PC Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. 

Indien, gelet op de betrokken belangen, 

spoed is vereist kan om een voorlopige 

voorziening worden verzocht bij de 

Rechtbank Den Haag. postbus 20302, 2500 

EH Den Haag. Dit kan ook via www.recht-

spraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144.

HORECA EN BIJZONDERE 
WETTEN

Vergunningaanvragen
De gemeente heeft de volgende aanvragen 

ontvangen.

• 2e Binnenvestgracht 5B, tapontheffing 

en standplaatsvergunning 

(Koningsnacht en -dag), 13-4-2022

• gemeente Leiden, loterijvergunning 

(Vereniging van Huiseigenaren “Zuid-

West 100”), 7-4-2022

• Steenstraat 1, tapontheffing 

(Wereldfair 06-06-2022), 6-4-2022

Inzage
Informatie over de aanvragen kunt u van-

af vrijdag a.s. opvragen bij het team 

Vergunningen Openbare Ruimte, via tel. 

14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.

nl/contact.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend.

• 2e Binnenvestgracht 5B, tapontheffing 

en standplaatsvergunning 

(Koningsnacht en -dag), 14-4-2022

• gemeente Leiden, loterijvergunning 

(Vereniging van Huiseigenaren “Zuid-

West 100”), 13-4-2022

• Havenplein 2, alcoholvergunning - 

commercieel, 13-4-2022

• Nieuwe Beestenmarkt 32, taponthef-

fing en standplaatsvergunning 

(Koningsnacht en -dag), 11-4-2022

• Sint Jorissteeg 12, alcoholvergunning, 

11-4-2022

Inzage
Informatie over de vergunningen kunt u 

vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team 

Vergunningen Openbare Ruimte, via tel. 

14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.

nl/contact.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na de achter de vergunning ver-

melde datum bezwaar indienen bij de 

gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC 

Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, 

spoed is vereist kan om een voorlopige 

voorziening worden verzocht bij de 

Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 

EH Den Haag. Dit kan ook via www.recht-

spraak.nl.

Sportevent TK Challenge zondag 29 

mei van 15.00-18.00 uur.

• Rembrandtpark: La Gro Geelkerken 

Advocaten - Personeelsfeest LGGA 

vrijdag 17 juni 2022

van 16.00-23.00 uur (cat. 1 tot 20.00 uur). 

• Voorschoterweg 8G: Stichting 

Jeugddorp Leiden - Jeugddorp Leiden 

2022 maandag 25 juli t/m

donderdag 4 augustus 2022 van 09.00-

16.00 uur, vrijdag 5 augustus 2022 van 

09.00-23.00 uur

(cat. 2a, 70 dB(A)) van 18.00-23.00 uur).

• Oude Singel, water t.h.v. nr. 58:

Stichting Exploitatie der NSL - EL CID 

NSL 2022 op:

- maandag 15 augustus 2022 van 

09.00-20.00 (cat. 1);

- dinsdag 16 augustus 2022 van 

08.30-20.00 uur (cat. 1);

- woensdag 17 augustus 2022 van 

09.00-22.00 uur (cat. 2a, 70 dB(A));

- donderdag 18 augustus 2022 van 

09.00-20.00 uur (cat. 1);

- vrijdag 19 augustus 2022 van 09.00-

20.00 uur (cat. 1).

Rectificatie

• Pieterskerkplein: Chr. Muziekvereniging 

Kunst en Genoegen - Leiden - Concert 

Jong K&G en K&G3 zondag 22 mei 

2022 van 14.00-17.00 uur (cat.1).

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze 

over het verzoek tot twee weken na publi-

catie schriftelijk indienen bij Bureau 

Evenementen van de gemeente Leiden, 

Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 5165144

Verleende vergunningen
De Burgemeester heeft op 21 april 2022 

voor de volgende evenementen vergunning 

verleend:

• Haarlemmerstraat, Breestraat, 

Catharinabrug, Doezastraat:

Centrummanagement Leiden -Leiden 

Beste Binnenstad zaterdag 23 april 

2022 van 12.00-16.00 uur (cat. 1). 

• Aalmarkt: Mgharbi - Leidse iftar don-

derdag 28 april 2022 van 19.30-22.30 

uur (cat.1 tot 20.00 uur). 

• Rapenburg Noord: L.V.V.S. 

Augustinus - Raprace Augustinus dins-

dag 3 mei 2022 van 13.00-19.00 uur 

(cat. 2a). 

• Rapenburg Noord: L.V.V.S. 

Augustinus - Dies Festival donderdag 5 

mei 2022 van 13.00-19.00 uur (cat. 

2a). 

• Hogewoerd t.h.v. 106-108: SSR-

Leiden - BuurtBBQ zondag 15 mei 

2022 van 17.00-21.30 uur (cat. 1 tot 

20.00 uur).

• Route: Stichting Ouderraad 

Lorentzschool - Sponsorloop 

Lorentzschool 2022 woensdag 1 juni 

2022 van 08.45-11.15 uur (cat. 1).  

Gemeenteberichten van 22 t/m 28 april 2022
Digitale versie: www.leiden.nl/stadskrant.

GEMEENTERAAD

Raadsvergadering
In verband met het meivakantie zijn er van 

25 april tot en met 6 mei geen raads- en 

commissievergaderingen. De eerste com-

missievergaderingen na de vakantie staan 

gepland op 12 mei.

Via www.gemeenteraadleiden.nl bezoekt 

u het raadsinformatiesysteem Parlaeus. 

Daar vindt u de kalender, agenda, stukken 

en besluiten van de gemeenteraad en 

raadscommissies.

Informatie

Heeft u vragen over de gemeenteraad of 

de vergadering? Neem contact op met de 

griffie, via griffie@leiden.nl of 

06-36162575. E-mails aan de gemeente-

raad kunt u ook naar dit adres sturen. 

Raadsleden vertegenwoordigen de bevol-

king. Zij staan open voor uw ideeën. De 

adressen en telefoonnummers van de 

raadsleden vindt u op www.gemeente-

raadleiden.nl.

VERGADERINGEN

Regionale commissie bezwaar-
schriften
Op vrijdag 29 april 2022 worden de vol-

gende zaken digitaal behandeld:

• Een bezwaarschrift gericht tegen de 

verleende onttrekkingsvergunning 

Herenstraat 60A te Leiden (13.30 uur)

• Een bezwaarschrift gericht tegen de 

verleende omgevingsvergunning 

Hoofstraat 131 te Noordwijk (15:30 

uur)

Informatie

Indien u een hoorzitting wilt bijwonen 

wordt aangeraden een e-mail te sturen 

naar: bezwarensecretariaat@servicepunt71.

nl dit in verband met het eventuele uitval-

len van een zaak. 

EVENEMENTEN

Verruiming toelatingstijd  
horeca Koningsnacht 2022
Op maandag 11 april 2022 heeft de 

Burgemeester besloten dat horeca-inrich-

tingen met een drank- en horecavergun-

ning tijdens de Koningsnacht 2022 in de 

nacht van dinsdag 26 april op woensdag 

27 april 2022 tot uiterlijk 02.00 uur bezoe-

kers toe mogen toelaten. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u, op werkda-

gen tussen 08.30 en 17.00 uur, contact 

opnemen met het Evenementenbureau, 

tel. (071) - 5165144.

Vergunningaanvragen
De Burgemeester heeft de volgende aan-

vragen ontvangen.

• Route: TK Challenge foundation – 

Contact met de gemeente  De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Leiden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

Vraag of opmerking
Gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. 

Eenvoudige vragen: Whatsapp 06-14459375 (stuur 

geen privacygevoelige informatie). Meldingen open-

bare ruimte: www.leiden.nl/melding, of download de 

Mijn Gemeente App. Zie verder www.leiden.nl/contact.

Locaties
Stadskantoor (Bargelaan 190) en Stationsplein 107. 

Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Het 

Stadskantoor is ook open donderdag 17.00-20.00 uur 

en zaterdag 9.00-12.30 uur. Alleen op afspraak.

Bellen, schrijven
De gemeente is op werkdagen bereikbaar via 

tel. 14 071 (9.00-17.00 uur). Vanuit het buitenland 

belt u +31 71 5 165 165. Postadres Gemeente Leiden, 

postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Zelf regelen of afspraak maken
Veel zaken kunt u zelf regelen via www.leiden.nl/loket. 

U heeft hiervoor vaak uw DigiD nodig. Als u langs wilt 

komen, maak dan een afspraak via tel. 14 071 of via 

www.leiden.nl/contact.



Koningsspelen Leiden 2022
Duizenden kinderen spelen en sporten tijdens Koningsspelen

Leiden 2022

Volg de Koningsspelen Leiden
Kijk op www.koningsspelenleiden.nl of ga naar Facebook 
(Konings spelenleiden), Instagram (@koningsspelen_leiden) 
of Twitter (@koningsspelLdn #KSLeiden)

Koningsspelen      vrijdag 22 april

Sponsors Koningsspelen
De Koningsspelen zijn mogelijk gemaakt door de inzet en de financiële hulp 
van veel Leidse bedrijven, scholen en verenigingen. De kinderen en het 
organisatiecomité zijn onderstaande sponsors daar zeer dankbaar voor.

Sportief en leuk
Hoera, er zijn weer Koningsspelen dit jaar! Daar hebben we lang naar uit-
gekeken, het heeft 3 jaar geduurd. Vrijdag 22 april 2022 gaan 7000 leer-
lingen van 29 Leidse basisscholen weer enthousiast sporten en bewegen. 
Het maakt me blij om het enthousiasme van iedereen die deelneemt aan 
de Koningsspelen te zien. In Leiden worden de Koningsspelen door het 
onderwijs gedragen, van basisscholen tot middelbare scholen, Mbo-scholen 
en studenten van Minerva. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij om van 
de Leidse Koningsspelen een succes te maken. Daar mogen we met zijn 
allen best wel trots op zijn. Dit jaar gaan we er weer een ouderwets feest-
je van maken. Ik wens iedereen hele sportieve en leuke Koningsspelen!

Paul Dirkse
Wethouder Kennis, Onderwijs, 

Sport en Financiën

Welke scholen doen mee?

Alle kinderen 
krijgen T-shirt

Voor de 7e keer!

Samen spelen en sporten

De mensen achter de Koningsspelen

Alle kinderen krijgen dit jaar weer een 
T-shirt. Ieder team krijgt een eigen 
kleur. Zo weten de kinderen in welk 
team ze zitten en welke kinderen bij 
de tegenpartij horen. Lekker makke-
lijk, want zo hoeft er niet steeds van 
hesjes gewisseld te worden. En ook 
makkelijk voor de begeleiders, want 
nu weten zij welke kinderen bij hen 
horen. Na afloop mogen de kinderen 
de T-shirts houden.

Clinics, Rode Kruis
Nieuw dit jaar is dat de groepen 8 
sportactiviteiten krijgen aangeboden 
in de vorm van clinics op diverse loca-
ties in de stad, die worden aangebo-
den door verenigingen. Onmisbaar 
voor onze organisatie is ook de hulp 
van vele vrijwilligers van het Rode 
Kruis.

In de voorbereiding naar de grote dag worden er uiteraard veel extra 
handjes ingezet om de dag te laten slagen. Denk bijvoorbeeld maar 
aan het maken van de draaiboeken, het indelen van de helpende hand-
jes op de velden, het uitzoeken van de juiste maat en kleur T-shirts in 
kloppende aantallen naar de goede school en niet te vergeten het 
compleet maken van de materiaalkisten.

Arcade • Anne Frank • Apolloschool • De Brug 

Dukdalf • E.L.S. • Er Risélèh • Joppensz 

‘t Klankbord • Korte Vliet 
Leidse Houtschool • Leimundo • Ley • Mareland • 

Leidse Houtschool • Leimundo • Ley • Mareland • 

Leidse Houtschool • Leimundo • Ley • Mareland • 

Meerpaal • Merenwijkschool • Morskring • Orion • 

Meerpaal • Merenwijkschool • Morskring • Orion • 

Pacelli • Pionier • Singel

Pacelli • Pionier • Singel
St. Josephschool • Springplank • Stevenshofschool

Tweemaster • Viersprong • Walnoot 

Weerklank • Zwaluw

Op vrijdag 22 april beleven zo'n 7000 leerlingen van 29 Leidse basisscholen tijdens de Koningsspelen weer 
een feestelijke en sportieve ochtend op 37 sportvelden en 29 schoolpleinen. De kinderen van de groepen 
1 en 2 zijn actief op hun eigen schoolplein, de groepen 3 tot en met 7 zijn actief tijdens sport- en spelactivi-
teiten op de velden in Leiden.

De foto's op deze pagina zijn gemaakt door Hans Kallenberg.

De Koningsspelen Leiden worden 
op vrijdag 22 april voor de 7e keer 
uitgevoerd in deze grote opzet. 
Kinderen ervaren dat het leuk is 
om samen met andere kinderen 
te spelen en te sporten.

Zo zorgen de Koningsspelen voor een 
verbonden, sportieve én gezonde 
samenleving en dragen ze, naast het 
aanbieden van een extra beweegmo-
ment voor de leerlingen, bij aan het 
versterken van de gemeenschap in 
Leiden.

Voor en door scholen
In totaal begeleiden 525 studenten 
van mboRijnland (opleidingen 
Onderwijsassistent) samen met leer-
lingen uit het voortgezet onderwijs 
(Leonardo College, Bonaventura 
College, Da Vinci College en Visser ’t 
Hooft) de kinderen uit het basison-
derwijs tijdens de activiteiten. Zelfs de 
leden van de studentenvereniging 
Minerva doen mee!

De studenten Orde en Veiligheid van 
mboRijnland regelen de verkeersstro-
men bij de grootste en moeilijker te 
bereiken sportparken. Deze bijzon-
dere samenwerking tussen het primair 
en het voortgezet onderwijs maken 
de Koningsspelen in Leiden uniek.

FitTop10 

Wethouder Paul Dirkse opent de 
Koningsspelen vrijdagochtend 22 
april om 9.00 uur op het school-
plein van de basisschool St. Joseph, 
Oppenheimstraat 8. Alle basis-
schoolleerlingen dansen het ope-
ningsdansje ‘FitTop10’ onder 
leiding van de dansklas van het 
Leonardo College. Daarna versprei-
den de kinderen zich naar hun 
eigen sport- en spelactiviteiten.

Mascotte

Ook dit jaar zal de mascotte van Koningsspelen Ook dit jaar zal de mascotte van Koningsspelen 
Leiden, een lief en sportief konijntje, de kinde-Leiden, een lief en sportief konijntje, de kinde-
ren weer enthousiast aanmoedigen bij de ren weer enthousiast aanmoedigen bij de 
FitTop10.

Peter du Prie (Leonardo College/ lid 
van de Stuurgroep), Yvonne ten Kate 
(lid van de Stuurgroep), Joke 
Augustinus (lid van de Stuurgroep), 
Vincent Molkenboer (secretaris van 
de Stichting), John van den Helder 
(penningmeester van de Stichting) en 
Jan Breedeveld (voorzitter van de 
Stichting).

Het organisatiecomité van de Konings-
spelen kunt u op de dag van de Spelen 
herkennen aan de oranje jasjes met 
het logo van Koningsspelen Leiden op 
de rug. Het zijn: Hans Kallenberg 
(mboRijnland/ lid van de Stuurgroep), 
Joey Wilmot (Rijnland Beweegt; 
Incluzio Leiden/ lid van de Stuurgroep), 
Stefan Gilbert (Rijnland Beweegt; 
Incluzio Leiden/ lid van de Stuurgroep), 

Ook in 2019 ging wethouder Paul Dirkse 
langs bij de sportende kinderen.



Koningsdag 2022

Koningsdag 2022 in Leiden

Koningsnacht 26 april 2022 

Tijd Locatie Evenement

10:00-19.00 Beestenmarkt Kinderkermis

19.00-01.00 Hooglandse Kerkplein Koningsnacht

19.00-01.00 Lammermarkt Maxima(al) Schuren 

20.00-01.00 Vrouwenkerkhof Koningsnacht 

19.00-01.00 Vismarkt Koningsnacht

19.00-01.00 Trouwstraatje Koningsnacht

19.00-01.00 Karnemelksbrug Everybody Get On The 
Discobus

Koningsdag 27 april 2022 

Tijd Locatie Evenement

09.30-14.00 Tesselschadestraat Vrijmarkt 

10.00-21.00 Beestenmarkt Kinderkermis

10.00-12.00 Koornbeursbrug Poppenkast

10.00-17.00 ’t Gerecht Kinderspelen 

10.00-20.00 Paganinistraat/
Scarlattistraat

Koningsdag ZW100

10.00-21.00 Cobetstraat - De Laat de 
Kanterstraat

Koningsdag Profburgwijk

10.00-16.00 Breestraat/Papengracht/
Hooglandse Kerkgracht

Kinderrommelmarkt 

09.00-16.00 Lange Mare Koningsmarkt 

13.00-21.00 Parkeerterrein Boommarkt Koningsdag Quintus

13.00-23.00 Hooglandse Kerkplein Koningsdag

13.00-23.00 Vismarkt Koningsdag

15.00-23.00 Trouwstraatje Koningsdag

13.00-23.00 Vrouwenkerkhof Koningsdag

13.00-23.00 Karnemelksbrug Everybody Get On The 
Discobus

13.00-23.00 Lammermarkt de Buurt Koningsfeestje 

Programma Koningsdag 2022 in Leiden: 
www.oranjeverenigingleiden.nl

We mogen weer! Koningsdag 2022 wordt gevierd zonder beper-
kende maatregelen door corona. Blijf dus vooral niet thuis zitten 
maar kom naar de gezellige binnenstad, waar de Oranjevereniging 
Leiden en andere organisatoren een aantal festiviteiten voor u 
hebben georganiseerd. Nu alleen nog hopen op prachtig weer!

Er zijn dit jaar geen grote evene-
menten op pontons in het Nieuwe 
Rijn gebied, maar de horeca in 
Leiden gaat met grote terrassen 
ervoor zorgen dat het tijdens de 
verjaardag van onze Koning in de 
stad bruist.

Daarnaast is er een mooi feest op de 
Lammermarkt; dit jaar ook tijdens 
Koningsnacht. 

Verkeer en parkeren
In verband met de festiviteiten is op 
27 april 2022 van 06.00 uur tot 20.00 
uur de Breestraat, afgesloten voor al 
het verkeer. De parkeergarage 
Centrum Morspoort, de garage onder 

het Garenmarktplein, P+R Haagweg 
en de garage Lammermarkt zijn 
gewoon bereikbaar. Kijk voor meer 
informatie over parkeren op www.
leiden.nl/parkeerinfo.

Busvervoer
Alle bussen zullen zoveel mogelijk hun 
diensten rijden, maar vanaf dinsdag 
26 april vanaf 12.00 uur tot en met 
woensdag 27 april wordt de Steen-
straat, de Breestraat, de Kore vaarstraat 
en het Noordeinde vermeden. Hier-
door komen de volgende halt es te 
vervallen: Breestraat, Korevaarstraat, 
Steenstraat, Kort Rapenburg, Princes-
se kade Noordeinde en Nieuwe Beest-
en markt.

Voor meer info: check www.arriva.nl

Afvalinzameling
Op Koningsdag wordt er geen afval 
ingezameld door de gemeente. Kijk 
voor meer informatie op www.
gemeente.leiden.nl voor de vervan-
gende ophaaldagen. 

Evenementenvergunningen
De gemeente heeft voor de viering 
van Koningsdag verschillende vergun-
ningen afgegeven voor evenementen.  
Kijk voor het volledige programma 
met alle activiteiten in de stad op de 
website van de Oranjevereniging 
Leiden. Hieronder vindt u een over-
zicht van alle vergunde evenementen. 

Foto: Thom van der Palen

Tijdelijke verruiming horecatijden
De burgemeester heeft de horeca tijdens de Koningsnacht een een-
malige verruiming toegekend.

Horeca met een alcoholwetvergun-
ning mogen tijdens de Koningsnacht 
bezoekers toelaten tot 02.00 uur in 
plaats van tot 01.00 uur. Deze verrui-
ming is eenmalig en geldt alleen voor 
Koningsnacht.

Klachtenlijn
Heeft u klachten over een evenement 
of over een horecagelegenheid, dan 
kunt u de horeca- en evenementen-
klachtenlijn bellen via 071-5167015. 
Deze is via een callcenter 24 uur per 
dag bereikbaar en is op de hoogte 

van alle evenementen die een vergun-
ning hebben.

Melding
Het callcenter registreert de gegevens 
van de klager, de aard van de klacht 
en de locatie en het tijdstip. Vervolgens 
meldt het callcenter de klacht aan de 
organisator van het evenement of aan 
de horecaondernemer en verzoekt 
maatregelen te nemen. De horeca- en 
evenementenklachtenlijn is 24 uur per 
dag bereikbaar.
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Leiden European City of Science
DATUM ONDERWERP ACTIVITEITEN

za 23-04 Aarde Proef, probeer, speur en ontdek alles over aarde in de Hortus.

zo 24-04 DHZ
Doe het Zelf, Doe het Samen. Ga aan de slag met je eigen 
observatorium!

ma 25-04 DNA
Wat is de invloed van jouw DNA op de werking van medi-
cijnen? Ontdek de wondere wereld van farmacogenetica 
met het LUMC.

di 26-04 IP Ontdek alles over IP van 8.00 tot 9.00 uur in Radio Weetlust.

wo 27-04 Teek
Bekijk de sterrenhemel in de expositie ‘onder onze hemel’ 
in de Oude Sterrewacht

do 28-04 Bijl
Leer alles over bekende Oegstgeestenaar Arie Bijl op het 
Arie Bijlhof. 

vr 29-04 Oerknal
BAM! En toen was er… alles! Maak een tijdreis vanaf de 
Oerknal naar 2121! 

21 april 2022
Week 16, Jaargang 30

Vier de ‘Beste Binnenstad’

Deze week is de ‘Week van de beste binnenstad’. U kunt ervaren dat u in één van de beste binnensteden 
van Nederland woont of werkt. Komende zaterdag zijn er extra activiteiten. 

Kom naar de binnenstad en geniet 
van het moois dat Leiden te bieden 
heeft.

Finalist
Het landelijke Platform Binnen stads-
management reikt elke drie jaar de titel 

‘Beste Binnenstad’ uit. Vorig jaar koos 
het Leiden tot ‘Beste Binnenstad 
Finalist’. Door de coronapandemie ging 
de finale niet door, maar Leiden is trots 
op de uitslag. De jury was zeer positief 
over de manier waarop Leiden de bin-
nenstad onder de aandacht brengt.

Drie projecten
Voor de verkiezing bracht gemeente 
Leiden drie projecten naar voren: het 
Singelpark, de Aalmarkt en de Jonge 
Rembrandt. 
Bekijk het programma op www.visit-
leiden.nl bij de ‘Uitagenda’.

Foto: Marta Klement

Eenmalige energietoeslag voor 
inwoners met laag inkomen
Huishoudens met lagere inkomens zijn extra kwetsbaar voor hoge 
energieprijzen. Daarom geeft de Rijksoverheid deze huishoudens een 
eenmalige energietoeslag van € 800. Het bedrag wordt via de gemeen-
te uitbetaald.

Door de flink gestegen gasprijzen kan 
de energierekening bij veel mensen 
een stuk hoger worden.

Krijgt u energietoeslag?
U komt in aanmerking voor de een-
malige energietoeslag als u een inko-
men heeft tot 120% van het sociaal 
minimum. Als u bekend bent bij de 
gemeente, bijvoorbeeld omdat u al 
een bepaalde voorziening of uitkering 
ontvangt, krijgt u in april een brief en 
wordt het bedrag automatisch op uw 

rekening gestort. U hoeft in dat geval 
zelf niets te doen.

Geen bericht gekregen?
Heeft u geen bericht ontvangen, maar 
denkt u wel recht te hebben op de 
toeslag? Check dan de voorwaarden 
op de website van de gemeente 
Leiden: www.leiden.nl/hoge-energie-
rekening. Vanaf 25 april kunt u hier 
ook zelf de toeslag aanvragen via een 
speciaal aanvraagformulier.

Minicontainers
Ophaalschema 
Koningsdag
Koningsdag komt er aan. Dit bete-
kent dat er woensdag 27 april geen 
minicontainers worden geleegd.

Er staat een vervangende ophaaldag 
gepland: zaterdag 30 april. Via de 
Afvalwijzer-app of www.leiden.nl/
ophaalschema kunt u bekijken wat er 
precies verandert.

Wanneer moet mijn 
bak naar buiten?
Check de Afvalwijzer-app

leiden.nl/ophaalschema

Schapenscheerfeest kinderboerderij Merenwijk
De schapen bij kinderboerderij 
Merenwijk kunnen wel een scheer-
beurtje gebruiken! Op zaterdag 
30 april is er van 13.00 tot 16.00 
uur een schapenscheerfeest.

Schapenscheerders laten zien hoe je 
een schaap een ‘zomerjas’ aandoet. 

Event over circulaire economie

Wilt u meer weten over de circulaire economie? Bezoek dan donder-
dag 2 juni, de Leiden Meets Circulair-netwerkbijeenkomst.

Wie hier meer over wil weten, helpen 
we graag verder.”

Aanmelden
Leiden Meets Circulair vindt plaats op 
donderdag 2 juni van 16.00 tot 19.00 
uur bij PLNT Leiden (Langegracht 70). 
Aanmelden kan tot en met donderdag 
26 mei via: www.gagoed.nl/leiden-
meetscirculair.

Vragen?
Heeft u suggesties of vragen? Neem 
contact op met Demi Oostdam via 
d.oostdam@leiden.nl.

Kom langs als u kennis op wilt doen, 
hulpvragen heeft en/of nieuwe con-
necties wilt maken.

Inspiratie opdoen
Kasper Richmond (EasyFiets): “Leiden 
Meets Circulair is een mooie manier 
om ideeën te delen en inspiratie op 
te doen in het circulaire circuit. Samen 
komen we veel verder en zorgen we 
dat we de doelstellingen behalen. 
EasyFiets is al zes jaar bezig met cir-
culariteit te combineren met onder-
nemen. Met een duidelijk circulair 
doel, maar ook een winstoogmerk. 

Goed circulair bezig!
Victor schenkt, verkoopt en 
bewaart. Wat doet u?

Victor vindt veel soorten speel-
goed leuk. Maar het werd een 
beetje vol in zijn kamer. “Toen heb 
ik met mijn moeder drie dozen 
gemaakt.”

“Ik maakte één doos om weg te 
geven, een om te bewaren en een om 
te verkopen. Dat is leuk om te doen 
en het ruimt goed op. Aan vriendjes 
van school heb ik weggeven.”

Koningsdag
“Op Koningsdag verkoop ik vaak op 
de rommelmarkt bij mij op het plein. 
Maar ook online verkoop ik spullen. 
Dat gaat heel goed. Andere kinderen 
zijn dan heel blij met mijn oude speel-
goed. Dat vind ik een fijn idee.”

Bekijk tips 
Victor verkoopt; wat doet u? Bekijk 
tips op: gagoed.nl/tips.

Kasper Richmond (EasyFiets): “Leiden Meets Circulair is mooi om inspiratie op te doen."

Openingstijden gemeente
Op Koningsdag (woensdag 27 april) is de gemeente Leiden gesloten. 
Ook de balies in het Stadskantoor zijn dicht.

Donderdag 28 april is de gemeente weer open volgens gebruikelijke openings-
tijden. Wilt u langskomen? Maak dan eerst een afspraak via www.leiden.nl/
afspraak. U kunt ook bellen: 14 071. Of regel aanvragen en diensten zelf via 
ons digitale loket: www.leiden.nl/loket.

En verder…
Verder kunnen kinderen ponyritjes 
maken, knutselen en zien hoe je van 
schapenwol draad maakt. Ook een 
echte imker en de Leidse plaagdier-
bestrijder zijn van de partij. 
Tip: neem bij een bezoekje contant 
geld mee.


