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Hoog water,
maar niet hier

Deurwaarder wil
graag minder werk
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Haringparty’s uitgesteld
a.van.aarsen@hdcmedia.nl

Leiden ✱ Alleen het 3 October Gilde
houdt moedig stand. De groep van
Leidse ondernemers, die de viering
van Leidens ontzet een warm hart
toedragen, heeft vanavond gewoon
haar traditionele Haringparty in
Koetshuis De Burcht.
,,Er wordt oude haring geserveerd’’,
zegt bestuurslid Gerda Schukking.
,,En het vaatje haring dat door
Alexander Pechtold wordt geveild,
is leeg. Maar dat is altijd al zo. Het is
natuurlijk niks om met een vaatje

haring onder je snelbinders na het
feest naar huis te fietsen. Je koopt bij
deze veiling het recht op een vaatje
haring.’’ Het Gilde sponsort met de
veiling nieuwe duurzame verlichting voor de kinderen die op 2 oktober met de taptoe meelopen.
Andere haringparty’s zijn zo ongeveer allemaal uitgesteld. Die van
BDO Accountants & Adviseurs - één
van de bekendste van Leiden - is nu
op donderdag 20 juni in plaats van
op 6 juni. ,,Mét nieuwe haring van
de allerbeste kwaliteit. Dat telt!’’,
zeggen ze bij BDO. De Hollandsche
Tuyn in Leiderdorp heeft haar dertiende haringparty eveneens ver-
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Alleen 3 October Gilde serveert vanavond een visje voor zijn gasten

Annet van Aarsen

Drie podia voor
muziekfestival

schoven: naar 19 juni. Net als het Honorair Consulaat-generaal van Turkije aan het Leidse Kort Rapenburg.
Die kondigde gisteren uitstel van
het feest aan, niet vanwege de ongeregeldheden in Turkije maar omdat
de haring nog niet van de gewenste
kwaliteit is. Het Honorair Consulaat-generaal schenkt nu op 19 juni
een vaatje haring aan een goed doel
in de regio.
Alle wijzigingen hebben te maken
met het feit dat de haring nu nog
niet vet genoeg is. Doordat er weinig
zonlicht was, groeide het plankton
wat de haringen eten erg langzaam.
Vorige week maakte het Nederlands

Visbureau bekend dat de traditionele veiling van het allereerste vaatje
haring tot woensdag 19 juni is uitgesteld. De meeste haringparty’s volgden dat voorbeeld.
Is het 3 October Gilde dan heel eigenwijs om zijn feest toch door te laten gaan? Arie Twigt van de Katwijkse rederij Triton vindt van niet.
Hij ontvangt morgen tussen de 150
en 200 gasten tijdens de Grote Katwijkse Haringtocht. ,,Natuurlijk
stellen we dat niet uit. Vlaggetjesdag in Scheveningen gaat dit weekend ook gewoon door. Ik heb van de
week een ’oude’ haring geproefd en
die smaakte nog prima.’’

Kunstig
ondernemen
Leiden ✱ Ondernemersvereniging BV Leiden verzorgt 13 juni
van 17.30 tot 21 uur een netwerkbijeenkomst en open dag in
kunstcentrum Haagweg 4. Onder de noemer ’Kunstig ondernemen’ houden enkele ateliers
en bedrijven er open huis. Sprekers zijn Arie Feij, directeur van
Stichting Werk en Onderneming, centrummanager Erwin
Roodhart en (onder voorbehoud) cultuurwethouder JanJaap de Haan. Portretschilder
Hans Bonte geeft demonstraties,
kunstenares Diane Lepelaar
exposeert enkele ’kunstfietsen’
(onderdeel van de cultuurweken) en saxofonist Ruud de
Vries verzorgt de muziek.

Sleutelstad start
’Gesprek071’
Leiden ✱ Sleutelstad radio begint zondag onder de titel Gesprek071 een 4-delige interviewserie met ’Leidenaars van naam
en faam’. Tussen 21 en middernacht komt hun hele leven
voorbij. Burgemeester Henri
Lenferink is de eerste gast. Daarna volgen minister Mélanie
Schultz (nog onbekende zondag
in juli), huisarts in ruste Har
Meijer (18 augustus) en Jan Wolkers-biograaf Onno Blom (15
september). Sleutelstad is te
beluisteren op 93,7FM, 102,4 op
de kabel of www.sleutelstad.nl.

Politiek café
autoluwe stad
Leiden ✱ GroenLinks Leiden
verzorgt morgen bij theehuis
Tuin van de Smid in Cronesteyn
(Polderpad 8) in Leiden een
politiek café. Thema van de
bijeenkomst, die 19.30 uur begint, is de manier waarop van de
binnenstad een duurzaam en
autoluw gebied te maken is.
GroenLinks nodigt Leidenaars
uit te komen meedenken.

Thema-avond
over ’t Vogelhoff

De eerste avond van de vierdaagse wandelde door het Plantsoen.
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Vier dagen wandelen door Leiden
Esther Luijk
Leiden ✱ Na het grote succes van vorig jaar, startte gisteravond in Leiden de tweede editie van de Sportcity avondvierdaagse. Deden er toen
nog ongeveer 500 deelnemers mee,
nu lopen zo’n 700 Leidenaars de
vierdaagse wandeling. Net als in
2012 hebben ook deze week Rik van
der Geest en Jeroen Weijermars de
touwtjes in handen. Van der Geest:

,,Twee jaar geleden was er geen vierdaagse, en dat vonden we zonde.
Toen hebben wij er samen weer een
succes van gemaakt, en dat doen we
dit jaar graag weer.’’ Voor het maximum aantal van 700 deelnemers is
bewust gekozen, meldt Van der
Geest. ,,We willen eerst nog wat
meer ervaring opdoen met het organiseren. We hebben ook expres niet
te veel reclame gemaakt, zodat we
niet zouden exploderen in het aan-

tal wandelaars. Volgend jaar willen
we het grootser aanpakken, maar
hoe weten we nog niet precies. Misschien met twee verschillende routes in Leiden zodat meer delen van
de stad mee kunnen doen.’’
Ook de Leidse scholen De Meerpaal
en de Dukdalf organiseren een wandelvierdaagse. De kinderen van de
scholen lopen door de hele Merenwijk. De netto opbrengst van het inschrijfgeld komt ten goede aan

stichting KiKa.
Korfbalvereniging Velocitas organiseerde in Leiderdorp dit jaar de 43e
editie van het wandelevenement.
,,Na de eerste dag hadden we al net
zo veel inschrijvingen als vorig jaar
na de hele week, zo’n 1350 deelnemers. We gaan er dus waarschijnlijk
overheen. Mensen schrijven zich op
het laatste moment in, omdat het ineens mooi weer wordt’’, zegt voorzitter Linda Zierikzee.

Leiden ✱ De stichting Het ZuidHollands Landschap houdt
vrijdag 14 juni vanaf 19.30 uur
een themabijeenkomst over het
nieuwe weidevogelreservaat ’t
Vogelhoff in de Oostvlietpolder.
De bijeenkomst is in het verenigingsgebouw van tuinvereniging Roomburg, die vlakbij het
’t Vogelhoff zit aan de Vlietweg
68a in Leiden. Martin van de
Reep neemt belangstellenden
ook even mee naar het reservaat
en vertelt daar over weidevogels.
Maarten van der Valk en Maarten Laming geven tekst en utileg over de stichting en de gebieden die zij in beheer heeft.

