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Tringgg! Tringgg!
Halloween in de Kooi

Daar komt het Boodschappenteam

Op zaterdag 27 oktober spookt het in
de Kooi! De Stichting Jeugd en Welzijn
organiseert dan weer een spannend
Halloweenfeest. Tussen 18.30 tot
20.00 uur kunnen alle griezels
vertrekken vanaf het schoolplein bij
Het Gebouw voor de Trick or Treattocht. Kaartjes kosten € 1,00 en zijn
op 27 oktober vanaf 17.00 uur te koop
bij Het Gebouw op het schoolplein en
in het Kooipark. Tot 21.30 uur blijft
het spoken in de wijk...
Foto: Bram Pater

Binnenkort zult u ze misschien zien fietsen: kinderen uit groep 7 en 8
met rugzakken en fietstassen van het Boodschappenteam. Zij doen dan
boodschappen voor mensen die dat zelf (tijdelijk) niet meer kunnen.
Een mooi project van Ali Kundak, Ronald Jonkman en anderen van
Bewonersvereniging De Zwijgers van Noord.

LEAD
Aan de Willem de Zwijgerlaan komen
drie nieuwe woontorens (project
LEAD). Deze torens komen op de plek
van het verouderde KPN-kantoor en
uitvaartcentrum Monuta. In de torens
komen ongeveer 550 koop- en (sociale)
huurwoningen. Meer informatie over
het project? www.leiden.nl/lead

Voor de kinderen uit groep 7 en 8 is het
boodschappen doen leuk en leerzaam. En
degenen die de boodschappen bezorgd
krijgen, zijn daar erg mee geholpen. Toch
is dat niet het enige doel van het
Boodschappenteam. “We willen hiermee ook
twee groepen die elkaar vaak nauwelijks
kennen dichter bij elkaar brengen”, legt
Ronald Jonkman uit. “Ik heb vaker gezien
dat jongeren en ouderen een waardevolle
aanvulling zijn in elkaars leven. Maar alleen
iets meer begrip voor elkaar en contact mét
elkaar is ook al heel mooi.”

Iets voor u?
Hebt u zelf moeite met het doen van de
boodschappen? Bijvoorbeeld doordat u
(tijdelijk) slecht ter been of ziek bent?
Neem dan contact op via leidenbzn@gmail.
com of bel 06-13006464 (Ronald Jonkman).
Deze oproep geldt voorlopig alleen voor
mensen die in de buurt van de buurtruimte
van De Zwijgers van Noord wonen. Twijfelt
u of u voldoende dichtbij woont? Neem
contact op en het Boodschappenteam laat
het u weten.

Winnaars tuinontwerpwedstrijd
Om de wateroverlast in Noorderkwartier
Oost op te lossen krijgt de wijk vanaf
halverwege 2019 een nieuwe riolering en
zijn er allerlei acties op touw gezet om de
wijk groener te maken. Want hoe minder
tegels, hoe beter het regenwater in de
grond kan weglopen. En dat scheelt weer
water in het riool tijdens een harde bui. In
het voorjaar konden buurtbewoners zich

daarom inschrijven voor de Groene
Tuinen-wedstrijd, met als hoofdprijs een
tuin aangelegd door TV-tuinman Lodewijk
Hoekstra. Op de foto hiernaast ziet u de
namen van de winnaars. Deze herfst worden
bij hen de tuinen aangelegd, zodat zij er
volgende zomer droog én koel bij zitten
(groen zorgt ook voor verkoeling).

Foto: Monica Stuurop
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Samen tot iets moois komen
Als iedereen een beetje voor de mensen in zijn directe omgeving zou zorgen, zou de samenleving er veel
beter uitzien, vindt Emine Güney. Zelf trekt ze dat nog breder. Met de Stichting Güney Ontwikkeling &
Educatie zet ze zich in voor zo veel mogelijk mensen die het nodig hebben.

Tegen eilandvorming
“De Stichting Güney wil mensen bij elkaar
brengen en samen tot iets moois komen”,
zegt Emine Güney met twinkelende ogen.

“Ik ben heel erg tegen eilandvorming. Nu
de media het wij/zij-denken zo promoten,
wil ik daar extra hard tegenin gaan.” En
dat doet ze op veel verschillende manieren. Vorige maand bijvoorbeeld organiseerde de Stichting samen met andere
instellingen een multiculturele lunch op
de Lammermarkt.

Kunst van zwerfvuil
Een van de vele andere projecten was het
maken van kunstwerken van zwerfvuil door
kinderen van 6 tot 11 jaar. “Wat waren we
met z’n allen verbaasd over hoeveel er op
straat lag: een schoen, ﬂesjes, een

kapstok, bloempotten. Daar spraken we
natuurlijk over met elkaar. En ik denk dat
elke deelnemer na zo’n project zelf toch
echt minder snel iets op straat gooit. Dat
vind ik mooi.”
Meer informatie over de Stichting Güney:
www.guney.nl of Facebook:
stichting.guney.
Een aantal van de kunstwerken van
zwerfvuil is tot half oktober te zien in
de hal van het Stadsbouwhuis,
Langegracht 72.

Foto: Marc de Haan

“Vaak kun je met iets kleins al heel veel
betekenen”, vertelt Emine Güney. “Ik kan
bijvoorbeeld in tien of vijftien minuten
iemand helpen met iets administratiefs op
de computer en dan valt er soms al een
grote last van diegene af.”
Van jongs af aan zet Emine Güney zich al
in voor anderen. Het voorbeeld kwam van
haar vader, Hasan Güney, die ook de
Stichting Güney O&E oprichtte.
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Kijk wat er allemaal kan

Slim bouwen

Impressie van het woningbouwproject aan de Sumatrastraat

In een dichtbebouwde stad waar grote behoefte is aan woonruimte,
moet je slim bouwen. Dat betekent niet alleen voor grote
woonprojecten aandacht hebben, maar ook voor kleinere kansen.
Als je goed kijkt zijn overal mogelijkheden te vinden. Soms ook
nog met een mooie sociale kant eraan. Zoals in deze wijk in de
Rondedans, waar jongeren en ouderen nu bij elkaar wonen. Op deze
pagina presenteren we u de nieuwste woonoplossingen van
Leiden Noord.

Wonen in een oude winkel
Tussen nu en 2021 worden in de
Beatrixstraat winkelpanden die vrijkomen
verbouwd tot woningen. Woningcorporatie
de Sleutels heeft daarvoor gekozen omdat
er een grote behoefte is aan betaalbare
huurwoningen. Deze zomer is de eerste
woning, mét tuin en openslaande deuren,
opgeleverd.

Gezamenlijke binnentuin
Op de plek waar vroeger basisschool De
Springplank stond, komen 82 huurwoningen
van 50 tot 70 m². Want juist aan kleinere
wooneenheden is veel behoefte. De
woningen, van woningcorporatie Ons Doel,
krijgen een gezamenlijke binnentuin en het
complex wordt duurzaam en volledig
aardgasvrij gebouwd. De binnentuin en de
groene buitenruimte om het gebouw heen
regelen de opvang van water bij grote
regenval en brengen verkoeling bij extreme

hitte. Een ander aantrekkelijk detail is de
gezamenlijke ruimte voor bewoners op de
begane grond.

Jong en oud komen samen
De eerste etage van de Rondedans, een
complex met seniorenwoningen, wordt
sinds afgelopen zomer bewoond door
jongeren. Woningcorporatie de Sleutels
heeft er zes nieuwe eenpersoonsappartementen gebouwd, waar nu vijf jongeren
wonen. Dat doen zij zelfstandig, met een
beetje begeleiding. In het zesde appartement woont een medewerker van Cardea die
de jongeren die begeleiding geeft.
De Rondedans heeft een gezamenlijke
binnentuin waar jong en iets minder jong
elkaar kunnen ontmoeten.
Op de begane grond van de Rondedans
huist sinds kort studio Moio, een organisatie die werkt aan maatschappelijke
projecten.

De eerste omge

bouwde winkel

Nieuwe gevel aan de Bea

aan de Beatrix

trixstraat

straat
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Voor kinderen

Op donderdag 25 oktober organiseren Stichting Jeugd en Welzijn en
Libertas Leiden een bingo voor kinderen van 5 tot 12 jaar in Huis van
de Buurt De Kooi. Tijd: van 13.30 tot 16.00 uur. Kosten: € 1,00 . In het
restaurant kan je vanaf 12.00 uur een pannenkoek eten voor € 1,50.
Locatie: Huis van de Buurt De Kooi, Driftstraat 49.
Kom lekker griezelen en anderen aan het schrikken maken tijdens het
Halloweenfeest op 27 oktober in de Kooi. Voor meer informatie zie de
voorkant van deze nieuwsbrief.

Bewegen

Sporten in de buitenlucht met de Vitality Club, dat kan op elke
werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Voor € 1,- per week kunt u vijf
keer een uur meesporten in de Tuin van Noord. Iedereen kan meedoen,
want alle oefeningen en spellen kunnen op ieders eigen niveau worden
uitgevoerd. Meer informatie? Kijk op www.vitality-club.nl. Of kom
gewoon een keer langs!
Elke dinsdagochtend koersbal in Huis van de Buurt De Kooi! Tijd: van
09.45 tot 12.00 uur. Kosten: € 1,- per keer. Wilt u meer weten? Vraag
dan in Huis van de Buurt De Kooi naar Riky van Went of Tom Oomen,
071-5221197.
In het herst-/winterseizoen staan er verschillende wandelingen door
Leiden op de agenda. Ook zijn er wandelingen in de naaste omgeving
van Leiden gepland, waar de wandelaars dan op de ﬁets naartoe gaan.
De afstanden van de wandelingen zijn maximaal 10 km en er wordt een
korte kofﬁepauze gehouden. Verzamelen om 09.45 uur bij Het Gebouw,
Arubapad 2 en starten om 10.00 uur. Deelname is gratis, consumpties
onderweg zijn voor eigen rekening. U hoeft zich niet van te voren op
te geven. Informatie over de data van de wandeltochten? Bel of mail
Rien Rijk, 071-5221936 of rienrijk@gmail.com.

Opvoeding

Ontmoet andere ouders in het Mamacafé op 5 oktober, 2 november
(thema mindful ouderschap) en 7 december en stel al je vragen over de
zorg voor je baby. Vrijdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in de
bibliotheek in Het Gebouw, Arubapad 2. Meer informatie: www.
mamacafeleiden.nl.

Sociaal Wijkteam Noord
Voor vragen over wonen, werken, inkomen, schulden of welzijn
waar u zelf niet uitkomt.
Adres: Arubapad 2, 2315 XA Leiden (in Het Gebouw)
Telefoonnummer: 071-516 49 04.
Op maandag en dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur en
op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur is er altijd een
medewerker aanwezig bij wie u zich kunt aanmelden.

Colofon Nieuwsbrief Mooi Noord

Agenda
Ontmoeten

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur Pittige Koffie in
Meet&Greet, Raamstraat 17.
Ontmoet buurtbewoners en deel uw gezonde idee voor Leiden Noord
tijdens het Gezond Ontbijt van Go Noord! op 14 november van 08.30
tot 11.00 uur. Locatie: Het Gebouw, Arubapad 2.
Stichting Jeugd en Welzijn en Libertas Leiden organiseren weer een
gezellig kerstfeest voor ouderen in Huis van de Buurt De Kooi. Het
feest is op zondag 16 december van 12.00 tot 17.00 uur. De zaal is
open vanaf 11.30 uur. Tijdens dit gezellige feest wordt u verwend met
een hapje, een drankje en een heerlijk diner. Er zijn ook mooie prijzen
te winnen (bij de bingo en de verloting) en Marco van Kins zorgt voor
de muzikale begeleiding. Kaartjes zijn vanaf 2 december te koop bij
Trudy de Vos en Huis van de Buurt De Kooi, Driftstraat 49. Kosten:
€ 7,- (dit is voor het feest én het diner). Locatie: Huis van de Buurt
De Kooi, Driftstraat 49.
Gezelligheid in de Koffiecorner in Huis van de Buurt De Kooi. Elke
doordeweekse dag van 08.30 tot 17.00 uur. Zijn er momenten dat u de
deur uit zou willen om een kopje kofﬁe te drinken, een praatje te
maken of gewoon tussen de mensen een krantje te lezen? In Huis van
de Buurt De Kooi is iedereen welkom en komt u gemakkelijk met
anderen in contact. Onder het genot van een kopje kofﬁe of thee kunt
u de krant lezen of een praatje maken. Ook kunt u bordspellen spelen,
darten of een kaartje leggen.
Ontbijten in het Theehuis in de Tuin van Noord. Elke zondag van 10.00
tot 11.30 uur is er een speciaal ontbijtmoment. Prijs voor een
ontbijtje: € 4,-. Het Theehuis is elke woensdag en zaterdag open van
12.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Matinee en Dinee in Huis van de Buurt De Kooi. Kom ’s middags gratis
genieten van muziek en schuif daarna gezellig aan om mee te eten.
Het driegangendiner kost €5,-, kaarten kunt u tot vier dagen van
tevoren aanschaffen bij Tom Oomen of Riky van Went. 14 oktober –
Warmonds Schipperskoor, 28 oktober – Toneelvereniging Tot ieders
Genoegen, 11 november – Pittige Tantes, 25 november – Popkoor
Bloom, 9 december – Gospelkoor Living Words. Zaal open:
14.00 uur, aanvang Matinee: 14.30 uur, aanvang Diner: 17.00 uur.
Open podium met live muziek op 6 oktober en 24 november. Kom naar
dé multiculturele muziekactiviteit van Leiden Noord. Gratis entree,
openingstijden van 20.20 tot 23.20 uur, locatie Huis van de Buurt De
Kooi, Driftstraat 49.

Allerlei

Kom op woensdag 24 oktober en 28 november van 13.00 tot 15.00 uur
bloemschikken en maak onder de deskundige leiding van Emmy
Biegstraten een prachtig bloemstuk. Kosten bloemen: ongeveer € 8,-.
Locatie: Huis van de Buurt van De Kooi, Driftstraat 49. Opgeven en
informatie: 071-5214164.
Bingo! Op 7 oktober, 4 november, 2 december in Huis van de Buurt De
Kooi. De bingo duurt van 13.30 tot 16.30 uur. Vanaf 12.00 uur is er
voor deelnemers aan de bingo een heerlijk kopje soep. Kosten: € 10,voor zeven rondes én de soep.
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En nog meer bingo! Op 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19
rollen de bingoballen van 13.30 uur tot 16.30 uur in Huis van de Buurt
De Kooi. Kosten: vanaf € 5,50, inclusief een kopje kofﬁe of thee.

Meer informatie:

Op zondag 21 oktober en zondag 18 november is er van 10.00 tot 15.00
uur een grote rommelmarkt in Huis van de Buurt De Kooi. Toegang
gratis, kraamhuur € 10,-. Meer informatie? Neem contact op met Tom
Oomen, tel: 071-5221197 op per e-mail: t.oomen@libertasleiden.nl.

www.leiden.nl/leidennoord
www.leidennoord.nl

