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Dit fraaie magazine is 
voor u een feest van 
herkenning: uw local 
heroes uit de Doezastraat 
en Herenstraat. Trots zijn 
zij op hun ambachtelijke 
aanbod en de aandacht 
die zij zo graag besteden 
aan u en uw wensen. Als 
klanten zijn wij omgekeerd 
evenzeer trots op hen en 
de verrijking en beleving 
die zij ons brengen - en dit 
alles op loopafstand.
 

Natuurlijk vindt u hen ook online, 

maar met een magazine als 

visitekaartje zoeken zij ook dat 

fysieke contact met u. Ambitie, 

ondernemerschap die gezien mogen 

worden. Het gaat goed met de 

bedrijvigheid in onze winkelstraat; wij 

blijven elkaar dag na dag vinden. En 

daarmee zijn de winkeliers tevens 

hoeders van de sociale cohesie 

voor bewoners uit de buurt en uit 

de omliggende wijken. Niet zelden 

weten liefhebbers uit de Leidse 

buurgemeenten hen ook te vinden.

 
VEILIGE BUURT
Ik woon in Vreewijk, waar, zogezegd, 

de warmte van bakker Jan prima 

is te voelen. Vreewijk, ik noem het 

vaak liefkozend het Rive Gauche van 

Leiden, kent veel oudere inwoners 

      Duim omhoog  
voor onze local 

heroes

Ik beken op Twitter kleur en 
doe ik mijn duit in het zakje om 

#IkKoopInDoezastraatHerenstraat  
trending te maken in Leiden.

die langer zelfstandig kunnen wonen 

vanwege de boodschappen en een 

leuk gesprek zo dicht bij. Jonge 

gezinnen kunnen in de vertrouwde 

buurt hun kinderen veilig om een 

boodschap sturen bij de Spar of de 

Helianth. En de vele zelfstandigen in 

de wijk en de mensen die regelmatig 

vanuit thuis werken maken overdags 

die wandeling voor de verse 

bloemen, de verse sushi en de weer 

gerepareerde fiets. Mascha heeft 

een keer subliem de catering 

verzorgd bij een jaarvergadering van 

het Vreewijk bestuur en ook zakelijk 

kom ik onze ondernemers tegen; 

zo levert Christiaan vanuit INDEX 

Books de boeken voor de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Er gaat een 

versterkende werking uit van de 

nabijheid van zo veel gevarieerd 

aanbod. En dit koesteren wij graag.

 
#IKKOOPINDEDOEZASTRAAT 
HERENSTRAAT
Recente ontwikkelingen hebben de 

gezamenlijke winkeliers, bewoners 

en wijkverenigingen nog dichter 

bijeen gebracht en samen brengen 

zij het bovenstaande onder woorden:  

online, op straat, tijdens debatten 

en tijdens inspraakavonden. Het is 

voor ons zo vanzelfsprekend, maar 

juist nu is het tijd om iets minder 

bescheiden onze winkelstraat 

zelf in de schijnwerpers te 

zetten. Bijvoorbeeld door op de 

verschillende Facebookpagina’s onze 

duim op te steken voor onze local 

heroes. Zij verdienen dat niet alleen 

zij, maar wij gezamenlijk volkomen 

helder zijn over onze intenties: deze 

economisch gezonde bedrijvigheid 

van onze gewaardeerde winkeliers 

in de Doezastraat en Herenstraat 

steunen in de vrijheid ondernemend 

te kunnen zijn en blijven. Ik zou de 

relatie tussen bewoners en winkeliers 

rustig ‘symbiotisch’ willen noemen; wij 

zijn mijns inziens namelijk wederzijds 

verbonden in een duurzame en 

wederzijds winstgevende relatie. 

Daarom beken ik op Twitter kleur 

en doe ik mijn duit in het zakje om 

#IkKoopInDoezastraatHerenstraat 

trending te maken in Leiden. Dat 

mag iedereen weten en iedereen 

beamen. 

 

Marlon Domingus 

voorzitter bestuur Vreewijk

Fotograaf: Arie Kers



Wist je dat.....  
de Doezastraat de 
enige winkelstraat 

binnen de singels 
is waar u de auto 

voor de deur van de 
winkels kan 

parkeren?
De straat is gelegen in de academiewijk 
in de zuidelijke binnenstad tussen 
het Rapenburg/Steenschuur en de 
Zoeterwoudse singel. De straat dankt 
zijn brede profiel aan het feit dat de 
straat lange tijd een gracht was: de 
Koepoortsgracht, deze is in 1861 
gedempt en werd omgedoopt tot zijn 
huidige naam Doezastraat. 

De straat is vernoemd naar Janus Dousa 
een	historisch	figuur	uit	het	beleg	van	
Leiden. De Herenstraat, Zoeterwoudseweg 
en Vrouwenweg buiten het centrum zijn 
overblijfselen van een historische route 
naar de stad, die na de Doezastraat via de 
Nieuwsteeg uitkomt bij de Pieterskerk.

De Pieterskerk is bekend van de 
Pelgrimfathers, deze vertrokken in 1620 
naar Amerika omdat de stad Leiden niets 
meer te bieden had.
De Leidse buskruitramp is zeer bepalend 
geweest voor het huidige aanzicht van de 
straat. Veel panden aan de kant van het 
Rapenburg en de Steenschuur werden 
door de explosie en de daar opvolgende 
brand verwoest. Het Kamerlingh Onnes 
laboratorium werd op deze plek gebouwd. 
Ook werd het Van der Werfpark aangelegd 
met een ingang naar de Doezastraat.

De Doezastraat anno nu is een leuke 
winkelstraat met uitsluitend speciaalzaken.

Bron:  www.doezastraatleiden.nl 
Bron foto: Nico v/d Horst

Doezastraat
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Echte vrienden
    blijven vrienden 

Op de hoek van de Doezastraat vind je Grand Cafe de Vriend. 
Een warm en intiem restaurant voor lunch en diner, maar ook 
high tea, borrel en andere feestelijke gelegenheden. 

Via een statige 
draaideur kom je binnen 
in het karakteristieke 
pand op de hoek van 
de Doezastraat waar 
Jaap de Vriend al ruim 
tien jaar zijn droom 
verwezenlijkt. 
Grand Cafe de Vriend 

is een warm en intiem 

restaurant waar je knusse 

hoekjes en speelse 

niveauverschillen 

vind. De wanden 

zijn bekleed met 

levensgrote historische 

foto’s van de Leidse 

binnenstad. Je kunt  

er terecht voor een 

familiefeestje, zakenlunch, 

high tea maar ook als je 

houdt van een speciaal 

biertje met borrelhappen 

of een goed glas wijn. De 

knusse wijnkelder, waarin 

restanten van de oude 

stadsmuur het verleden 

tastbaar maken, wordt 

veelvuldig gebruikt voor 

zakendiners en gesloten 

gezelschappen van 

ongeveer tien personen. 

Als de zon schijnt is het 

terras een oase van rust 

en genot. 

MODERN EN KLASSIEK 
De lunch en dinerkaart zijn 

modern maar herbergen 

nog wel de traditionele 

basis van klassieke 

gerechten. Chateau 

Briand, Cotes de Boeuff of 

Tomahawk steak, mooie 

grote stukken vlees die 

hier nog steeds aan tafel 

worden gesneden. Voor 

de liefhebbers staat er de 

kreeftenbak met verse 

oesters en kreeften. Bij 

de koffie een lekker stuk 

huisgemaakte appeltaart 

of citroentaart. De 

wijnliefhebber kan kiezen 

uit tien open wijnen of een 

mooie fles wijn van de 

uitgebreide wijnkaart.

Echte vrienden blijven 

vrienden. Ook als je ze 

even uit het oog verliest, 

weet je dat de deur open 

staat en je altijd weer 

welkom bent. 

10  |  DE DROOM VAN JA AP DE VRIEND

Als de zon schijnt 
is het terras een 
oase van rust 
en genot

DE VRIEND  |  Doezastraat 43  |  2311 HA Leiden  |  071 513 3672  |  www.grandcafedevriend.nl  |  info@grandcafedevriend.nl

Sinds 1992 zijn de coaches van 
CiEP actief. In al die jaren is er 
dankzij CiEP nog nooit één mens 
veranderd. En dat is prima, 
want CiEP is er niet om mensen 
te veranderen. Wel verandert 
CiEP met succes de manier 
waarop mensen hun werk 
aanpakken. Wie zich de werk
filosofie van CiEP heeft eigen 
gemaakt, behaalt resultaten 
waar iedereen blij van wordt. 
Op het werk én thuis. 
CiEP blijft dicht bij hoe de mens 
van nature is. En precies daar
door komen mensen veel verder. 

Resultaat voorop, 
dus mens centraal

Training
& Coachingciep.com

“ Je hoeft niet 
 te veranderen. 
 Alleen het verschil 

te maken.”



De lingerie- en badmodeadviseuses zijn speciaal voor 

het aanmeten en adviseren opgeleid. Daarnaast is Lady 

Service specialist in het aanmeten van borstprothesen 

en aangepaste bh’s en badmode voor vrouwen die een 

borstoperatie hebben ondergaan. Voor het mamma-

care specialisme is Lady Service gecertificeerd 

leverancier van alle verzekeraars in Nederland.

KWALITEIT EN SERVICE
Lady Service heeft een uitgebreide klantenkring in Leiden 

en omgeving. Veel klanten komen van buiten Leiden 

omdat zij specialistische artikelen nodig hebben die alleen 

bij Lady Service te verkrijgen zijn. Het feit dat iedere klant 

persoonlijk wordt geholpen en advies krijgt speelt hierbij 

een grote rol. Kwaliteit en service zijn bij Lady Service een 

vanzelfsprekendheid. De klanten vinden het daarnaast fijn 

dat ze dichtbij kunnen parkeren in de Doezastraat.

FEESTELIJK, VERLEIDEN OF SPORTEN
Goede lingerie zorgt voor de juiste basis onder de 

bovenkleding van een vrouw. De juiste maat bh zorgt voor 

een mooi vrouwelijk silhouet. Een ondersteuning voor je 

zelfvertrouwen en je persoonlijkheid. Lingerie kan allerlei 

functies hebben, voor iedere dag, voor in je werk, voor 

een feestelijke gelegenheid, om te verleiden, om mee te 

sporten of heel functioneel om bijvoorbeeld het gewicht 

van een grote maat buste zo comfortabel mogelijk te 

dragen. Lady Service heeft voor alle draagmomenten 

of criteria de juiste lingerie in huis. Voor badmode kan 

de klant ook rekenen op een vakkundig maat en model 

advies. De collectie bestaat uit alle maten en cupmaten.

ZELFBEELD HERSTELLEN
Lady Service is er ook voor vrouwen die borstkanker 

hebben of hebben gehad. Het verlies van een borst is een 

ingrijpende verandering in het leven van een vrouw, er is 

onzekerheid over de mogelijkheid het vrouwelijk silhouet 

en het zelfbeeld te herstellen. De adviseuses van Lady 

Service staan deze vrouwen graag met raad en daad bij 

in deze moeilijke periode. Lady Service is daarnaast een 

SEMH erkend bedrijf. De SEMH is een onafhankelijke 

organisatie. Elk jaar toetst 

de SEMH de erkende 

bedrijven die borstprothe-

sen en lingerie aanmeten 

of zij aan de door hen 

opgestelde eisen voldoen. Deze eisen worden in samen-

spraak met de branche, gebruikersorganisaties en zorg-

verzekeraars opgesteld. Lady Service biedt een totaalpak-

ket voor alles wat op borstprothese gebied mogelijk is.

L ADY SERVICE | 13

Speciaalzaak  
in lingerie,  
badmode,  
nachtmode en  
mamma-
care
Al sinds 1975 heeft Lady Service 
een uitgebreide collectie in lingerie, 
ondergoed en badmode in alle 
maten en cupmaten van kwalitatief 
hoogstaande merken. 

Lady Service laat 
haar klanten 

weer vrouw zijn

LADY SERVICE LEIDEN  |  Doezastraat 19  |  2311GZ Leiden  |  071 5140728Bron foto's: Nico v/d Horst
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Ervaren, creatieve kappers, veel gezelligheid en een 

opvallende etalage; dat is Kapsones Kappers. Geknipt 

worden volgens de laatste haarmode of gewoon hoe jij 

het wil hebben, alles is mogelijk. Ook gewoon even een 

drankje doen op de zaterdagmiddagen met een DJ. 

Dames, heren en kinderen van alle leeftijden zijn 

welkom. Kapsones Kappers is geopend van maandag 

tot en met zaterdag. Rianne, Nelly, Carola, Irma en Ellen 

staan voor je klaar.

14  |  K APSONES K APPERS

Eigenwijze  
kapper

Kapsones Kappers is een kapsalon 
met een eigenwijze visie op mode. 
De gezellige salon beschikt ook 
over een beautysalon. 

KAPSONES KAPPERS LEIDEN  |  Doezastraat 31  |  2311 HA Leiden  |  071 5139631  |  www.kapsones-kappers.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:  9.00 – 18.00 
Di, wo vrij:  8.00 – 18.00 

Donderdag:  8.00 – 21.00 
Zaterdag: 	 9.00	–	17.00	

OPENINGSTIJDEN:
Woensdag  09:00 – 21:00 uur
Donderdag  13:00 – 21:00 uur
Vrijdag  10:00 – 21:00 uur
Zaterdag  09:00 – 17:00 uur
De avonden uitsluitend op afspraak. 

Kapsones beauty geef 

huidverbeterende 

gezichtsbehandelingen naar 

behoefte van de huid en klant. 

Samen met de klant kijkt Ellen naar 

wat er aan de huid verbeterd kan 

worden en past daar de gehele 

behandeling op aan. Ook is het 

mogelijk om een gezichtsmassage 

of rugmassage bij te boeken. 

EmerginC is parabeen, sulfaat en 

synthetische parfumvrij en heeft 

ook een organische lijn. Dit merk 

staat bekend als cosmeceutical. 

Deze beïnvloeden en verbeteren de 

huid. Dit gebeurt door de structuur 

of functie van de huid in positieve 

zin te beïnvloeden. Ze gaan dus een 

stapje verder dan cosmetica. Na een 

behandeling met EmerginC ziet de 

klant al zichtbaar resultaat.

Echt een beauty

HUIDVERBETERING & MEER | 15

Sinds september 
2015 is Ellen eigenaar 
van Kapsones 
Beauty en geeft 
ze er verschillende 
behandelingen gericht 
op huidverbetering. 

KAPSONES BEAUTY  |  Doezastraat 31  |  2311 HA Leiden  |  071 5139631  |  info@kapsonesbeauty.nl

De Doezastraat is echt de 
gezelligste buurt van Leiden
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KARALIS  |  Doezastraat 5  |  2311 GZ Leiden  |  071 514 1890  |  www.karalis.nl

In 1977 heeft de familie Carta zich 

gevestigd in de Doezastraat. Ze 

begonnen met één zaal en hebben 

dat uitgebreid naar maar liefst drie 

sfeervolle zalen. Het restaurant is een 

fijne plek om de Italiaanse/Sardijnse 

keuken te ervaren. Ook gezinnen met 

kinderen kunnen lekker rustig eten, 

want aan de kinderen is gedacht: er 

zijn altijd spelletjes en kleurplaten. De 

kleintjes mogen zelf een ijsje maken 

en even gluren naar de kunsten van 

de pizzabakker. 

 

Het pizzadeeg wordt elke dag op 

de authentieke wijze bereid en 

mag dus werkelijk een ambacht 

genoemd worden. Er wordt  

alleen gewerkt met de beste en 

verse producten. Het restaurant 

serveert ook de heerlijkste 

cocktails. Lekker als aperitiefje, 

maar het is natuurlijk ook leuk om 

aan de bar te gaan zitten en te 

kijken hoe ze gemaakt worden. 

 

Karalis heeft wisselende 

dagspecialiteiten, 

seizoensgerechten en diverse 

specials uit verschillende Italiaanse 

regio’s. Naast de kleine groepjes en 

gezinnen is het ook mogelijk om met 

grote partijen te eten. Er kan tevens 

worden afgehaald of bezorgd. 

  Een  
       avondje  

 in Italië  

Het pizzadeeg 
wordt elke dag op 

de authenieke wijze 
bereid en mag dus 

werkelijk een ambacht 
genoemd worden

 

In de ruim 38 jaar dat Karalis in  

de Doezastraat is gevestigd, heeft 

de familie continu geprobeerd 

zich te vernieuwen: van interieur 

tot het menu en van de speciale 

menu’s tot de cocktailbar zonder 

het gevoel Karalis grondig te 

veranderen. Volgens velen een 

begrip in Leiden waar je je even een 

avondje in Italië waant.

Karalis is hét adres van de Doezastraat om even 
te ontspannen in Italiaanse sfeer. Authentiek 
pizzadeeg, de beste verse producten, de 
lekkerste gerechten en ook heerlijke cocktails.

Oldekamp Medisch is al meer dan 45 jaar 
toonaangevend specialist op het gebied van 
therapeutische elastische kousen. Verder kun je er 
terecht voor sportcompressiekousen, reiskousen, 
aantrekhulpen en natuurlijk advies op maat en 
moderne producten die gezien mogen worden. 

16  |  OLDEK AMP MEDISCH

OLDEKAMP MEDISCH  |  Doezastraat 27  |  2311 HA Leiden  |  071 5132745  |  leiden@oldekamp.nl  |  www.oldekamp.nl 

Therapeutische elastische 

kousen, in de volksmond ook wel 

steunkousen genoemd, oefenen 

druk uit op de benen. De kousen 

hebben een afnemend drukverloop 

van de enkel naar de knie, wat zorgt 

voor een optimale afvoer van vocht 

en afvalstoffen richting het hart. 

Deze producten bieden uitkomst bij 

trombose, spataderen, open benen, 

eczeem, lymfoedeem en veel andere 

aandoeningen.  

 

KOUSEN AANMETEN
Therapeutische elastische kousen 

worden met een medische indicatie 

voorgeschreven door een arts of 

specialist. Voor het bepalen van de 

juiste kous is het van belang dat 

de maten van je benen of armen 

zeer nauwkeurig gemeten worden 

door een van de bandagisten van 

Oldekamp Medisch. Ze bieden 

een uitgebreid assortiment 

therapeutische elastische kousen 

van diverse leveranciers.

SPORTCOMPRESSIEKOUSEN
Ook voor sporters bieden 

compressiekousen veel voordelen. 

Met sportcompressiekousen 

presteer je beter en is het herstel 

OLDEKAMP

Ook voor 
sporters bieden 

compressiekousen 
veel voordelen

Specialist 
in elastische  
kousen

reiskousen, steunkousen met een 

lagere drukklasse en artikelen 

voor de verzorging van elastische 

kousen te bestellen. Om je zoveel 

mogelijk te ondersteunen in het 

zelfstandig aan- en uittrekken van 

de kousen, wordt er in de webshop 

bovendien een breed assortiment 

aan- en uittrekhulpmiddelen 

aangeboden. Er worden geen 

verzendkosten berekend en 

wanneer je op werkdagen voor vijf 

uur bestelt, dan is de bestelling de 

volgende dag al in huis.

sneller. De compressie stimuleert 

de doorbloeding, vermindert 

spierpijn en blessures en geeft 

stabiliteit aan de spieren en 

gewrichten. In onze webshop 

www.sportcompressiekousen.

nl is het volledige assortiment 

sportcompressiekousen en 

sportkleding te bekijken en te 

bestellen.

 
ONLINE BESTELLEN
In de webshop www. 

compressiekousen.nl zijn 
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Dagelijkse kwaliteit  
en vakmanschap

NICO VAN DER HORST  |  Doezastraat 22-24  |  2311 HB Leiden  |  071 512 4702

SLAGERIJ VAN DER VOOREN  |  Doezastraat 23A  |  2311 GZ Leiden  |  071 5120686

Al 75 jaar  
Nico van der Horst 

foto in Leiden

Wist je dat de wortels van slagerij 

van der Vooren uit Leiden eigenlijk 

in Warmond liggen? Daar begon in 

1837 Arie van der Vooren met een 

slagerij in het huis, dat nu bekend 

staat als het huisje van Jan Steen. 

Arie was een echte arbeider van 

beroep en bouwde de basis van de 

moderne slagerij hier op, Arie stierf 

op 16 juni 1874. 

 

De zonen van Arie, Jacobus, zetten 

de slagerij voort in Warmond. 

Slagerij Van der Vooren staat al sinds 
1837 garant voor de beste kwaliteit. 

Jacobus heeft het werk van zijn vader 

doorgezet en deze weer overgedaan 

aan zijn zoon Cornelis. Cornelis heeft 

op zijn beurt de slagerij overgedragen 

aan zijn zoon Petrus. 

 

Twee zonen van Petrus hebben de 

zaak samen overgenomen van hun 

vader en deze hebben zij samen tot 

1969 voort gezet. Petrus M A. van 

der Vooren heeft besloten om in 

1969 alleen verder te gaan in Leiden 

en heeft de Slagerij van G.P Bergers 

aan de Doezastraat te Leiden 

overgenomen. Uiteindelijk is de 

winkel in Warmond in 1978 gesloten 

en is de winkel in Leiden in 1984 

door zoon Piet na het overlijden van 

zijn vader overgenomen. 

 

Tot op de dag van vandaag heeft 

Piet (voor intimi Piet de Slager) de 

leiding over de zaak. Samen met zijn 

vrouw, zoon Menno en een team van 

vakmensen staan zij dagelijks voor 

kwaliteit en vakmanschap

Vader Nico, Nico 1 dus, begon de 

zaak in 1941. Zijn zoon Nico 2, kwam 

als kind al in de winkel. In zijn vrije tijd 

en vakanties was hij steeds vaker 

in de zaak van zijn vader te vinden, 

logisch dus dat hij vanaf zijn zestiende 

er ging werken. Volgens Nico 2 

is er in het consumentengedrag 

veel veranderd, veel mensen 

veronderstellen dat fotoapparatuur 

via internet goedkoper is. Dat klopt 

niet want de prijzen bij Van der Horst 

zijn gelijk aan internet, maar dan wel 

met begeleiding, advies en service.

SNELLE PRINTSERVICE
Van der Horst onderscheidt 

zich in de regio met de snelle 

printservice. De foto’s kunnen 

worden gephotoshopt, gescand en 

geprint al dan niet met een mooie 

lijst eromheen. En dat op hoge 

kwaliteit fotopapier of canvas. Een 

digitaal bestand is binnen een uurtje 

al geprint, of vaak zelfs klaar terwijl 

je wacht. Pasfoto’s voor paspoort, 

ID, rijbewijs en visum kunnen er ook 

worden gemaakt.

Nico van der Horst foto 
bestaat dit voorjaar 
precies 75 jaar. De 

fotospecialist verkoopt 
professionele camera’s 

en apparatuur en is 
daarnaast het adres voor 

het printen van foto’s op 
hoge kwaliteit. 

Bron foto's: Nico v/d Horst

18  |  FOTO' S DOEZ ASTR A AT



HOF VAN SIJTHOFF  |  Doezastraat 1b  |  2311 GZ Leiden  |  www.sijthoff-leiden.nl

Hof van  
 Sijthoff
De Gemiva-SVG Groep start in een mooi 
monumentaal pand een bijzondere lunchroom: 
Hof van Sijthoff. Hier worden mensen met een 
beperking opgeleid om te werken in de horeca.
OPENINGSTIJDEN: maandag tot en met zaterdag van 9.30-16.00 uur

De lunchroom werkt samen met 

diverse (horeca)ondernemers en 

maakt gebruik van verse biologische 

producten (onder andere verbouwd 

bij eigen Gemiva-SVG locaties.) Op 

donderdag- en vrijdagavond kan er 

ook gedineerd worden in Sijthoff. De 

vrijwilligers van Resto VanHarte staan 

op donderdagavond in de keuken. 

Deze stichting heeft als doel alle 

lagen van de bevolking met elkaar te 

verbinden door samen te eten. Op 

vrijdagavond zal JongvanGeest de 

maaltijd verzorgen. Alles met lokale 

en duurzame producten. 

ELKE MAAND EEN NIEUWE EXPO
Een bezoek aan de lunchroom 

is prima te combineren met een 

bezoek aan de tentoonstelling in de 

Cultuurzaal, die achterin het gebouw 

is gesitueerd. Elke maand is er een 

nieuwe expositie die aansluit bij 

het thema van de maand dat door 

de mensen van Sijthoff Cultuur is 

bepaald. Behalve in de expositie 

komt het thema ook terug in de 

lezingen op vrijdagavonden, de live-

interviews en de concerten die op 

zaterdagavond en zondagmiddag 

zijn geprogrammeerd. Het is 

mogelijk verschillende ruimtes 

binnen Sijthoff te huren. Kijk voor 

het culturele programma, het 

lunch- en restaurantaanbod en de 

verhuurmogelijkheden op de website.

 LUNCH, DINER EN CULTUUR | 21

Fotograaf: Sander Pardon

20  |  TERUG IN DE TIJD

DROGISTERIJ BIK  |  Doezastraat 4  |  2311 HB Leiden  |  071 512 6339  |  www.drogisterijbik.nl

Drogisterij Bik is een klassieke 

drogisterij en heeft een uitgebreide 

verzameling gapers op de bovenste 

planken en pottenrekken achter 

in de winkel en zelfs een boven de 

deur. Ze laten je teruggaan in de tijd.

 
BROUWSEL UIT EIGEN KEUKEN
De ochtendkrant of een doosje 

paracetamol, dat ene verloren 

gewaande product of een brouwsel uit 

eigen keuken, je kunt het zo gek niet 

bedenken of drogisterij Bik heeft het.

 
MODERNE VAK  
MET KENNIS VAN TOEN
Loop eens binnen en snuif de geur 

op van een echte drogisterij. De 

mensen achter de toonbank zijn de 

vakmensen die het moderne vak 

combineren met de vakkennis van 

toen. Dat doen zij al sinds 1860!

Klassieke  
drogisterij

Drogisterij Bik is al 155 jaar een 
begrip in de Doezastraat. Het 
bedrijf is van vader op zoon 
overgegaan en vandaag de dag 
zijn de vierde en vijfde generatie 
werkzaam in de zaak.

Loop eens binnen en snuif  
de geur op van een  

echte drogisterij



AMBACHTELIJK BROOD | 23

Even een lesje geschiedenis. Us 

Bertus is in 1933 opgericht door de 

heer Zwerver. Deze meneer Zwerver 

had een Friese achtergrond. Na 

verschillende eigenaren gehad 

te hebben is de bakkerij in 1994 

overgenomen door de huidige 

eigenaar Rob van der Geest.

ONTDEKKINGSREIS
Momenteel heeft Us Bertus 

twee vestigingen, een op de 

Groenhazengracht nummer 10 en 

een op de Doezastraat nummer 

14. Het assortiment is in beide 

winkels gelijk, maar de manier van 

verkoop verschilt sterk van elkaar. 

Zo is er in de Doezastraat geen 

toonbank meer aanwezig maar 

neemt het winkelpersoneel je mee 

op een ontdekkingsreis langs de 

producten, en geeft je waar nodig 

advies en uitleg. Tevens is er op 

de Doezastraat een lunchroom 

aanwezig waar je een kopje koffie 

kunt drinken en een belegd 

broodje kunt eten. Ook op de 

Groenhazengracht kun je belegde 

broodjes krijgen.

AMBACHT
Us Bertus is een van de weinige 

bakkers in Leiden die nog zijn eigen 

brood bakt. Dit is nog steeds zoals 

80 jaar geleden een ambachtelijk 

proces. Us Bertus heeft zich de 

Een ontdekkings 
          reis langs de  
bakkersproducten
Us Bertus is een van de weinige bakkers in 
Leiden die nog zijn eigen brood met liefde bakt. 
En dat proef je. 

US BERTUS  |  Doezastraat 14  |  2311 HB Leiden  |  071 513 7739 

afgelopen jaren steeds meer 

gericht op het maken van 100% 

desembrood. Ze hebben dan ook 

een groot assortiment op basis 

van desem. Wil je meer weten over 

dit fantastische natuurproduct? 

Kom dan gerust een keer langs 

op een van onze locaties en laat 

je voorlichten door een van onze 

bakkers onder het genot van een 

heerlijk kopje koffie.

Savoir-faire &  
savoir- 
vivre

22  |  DE FR ANSOOS: ED CHAVERNAC

DE FRANSOOS  |  Doezastraat 8  |  2311 HB Leiden  |  071 512 5256  |  www.defransoos.nl

Toen Ed Chavernac 
in augustus 2011 
zijn winkel in de 
Doezastraat opende, 
begon een nieuw 
hoofdstuk in zijn leven, 
zoals hij het zelf zegt. 
Zijn kindje.
 

Als kleine jongen op de boerderij 

in Lot-en-Garonne had hij alles 

gedaan: koeien melken, kalveren, 

ploegen – maar ook zijn oma helpen 

in de keuken. Als jongen van 14 werd 

hij naar Lyon gestuurd om als hulpje 

“Een band opbouwen met de buurt, met de 
klanten, met collega-ondernemers. Ed doet alles 

vanuit zijn groot hart.”

in de keuken van de vermaarde Paul 

Baucuse te werken. Een strenge 

leerschool. Niet alleen de hele dag 

courgettes tourneren, maar vooral 

in een hiërarchische setting wennen 

aan compromisloze kwaliteit. 

Liefde
Zeven jaar later bracht de liefde 

Ed naar Nederland, waar hij in De 

Brasserie in Alphen als chef aan 

de gang kon. Het restaurant moest 

wijken voor wegaanleg en er kwamen 

kinderen. Ed ging aan de slag als 

buitendienstman bij kaasgroothandel 

Ravoska. Dat was een moment van 

zelfinzicht. Je moet eerst leren jezelf 

te verkopen en dan pas die 1500 

kazen. En dat lukte zodra Ed inzag 

dat hij dan ook gewoon zichzelf 

moest zijn. Met al  zijn enthousiasme 

voor mooie producten, kwaliteit 

en ambachtelijkheid. Hij werd 

sterverkoper.

 
Eigen baas
Maar het bleef kriebelen. Voor jezelf 

beginnen, je eigen beslissingen 

nemen en je droom volgen. De Geus 

stopte en Eds hartenwens ging in 

vervulling. Een tweede integratie, 

noemt hij de periode daarna. Een 

band opbouwen met de buurt, met 

de klanten, met collega-onderne-

mers. Dat slaagde wonderwel, want 

Ed doet alles vanuit zijn groot hart. 

Hij benadrukt dat hij Leiden en de 

Leidenaren geweldig vindt. Kerst in 

de Doezastraat is een hoogtepunt.

In de winkel
Als je bij hem een tijdje in de winkel 

bent, zie je hoe het daar gaat: 

hoe klanten zijn toeschietelijke en 

vrolijke aanpak waarderen en Ed 

zelfs vragen het lekker rustig aan te 

doen met helpen. Zijn savoir-faire 

en savoir-vivre. Klanten die houden 

van Frankijk en alles wat Frans is, 

die er zelfs misschien een beetje 

heimwee naar hebben. En hier, bij 

de Fransoos, kunnen ze hun hart 

weer even ophalen aan hun geliefde 

kwaliteitsproducten.



RUIM 25 JA AR FICK MAKEL A ARDIJ B .V. |  25

FICK MAKELAARDIJ B.V.  |  Doezastraat 21  |  2311 GZ Leiden  |  071 512 0006  |  www.fick.nl

     Onderscheid  
door persoonlijke 
              aanpak

Een vriendelijk, vakkundig en 
betrokken team staat altijd 
voor je klaar

Fick Makelaardij B.V. is 
een kantoor met een 
persoonlijke aanpak 
op het gebied van 
aankoopbegeleiding, 
verkoop van woningen 
en taxaties. 

Fick Makelaardij brengt vraag en aanbod op 
professionele wijze bij elkaar en staat daarbij in 
voor een optimaal NVM-kwaliteitsniveau.
Ook als de plannen vaag zijn, of je zoekt op langere 

termijn, heeft het zin om te komen praten. Een vriendelijk, 

vakkundig en betrokken team staat voor je klaar.

24  |  WINNA AR BESTE SERVICE IN 2013

NIEUWENBURG BLOEM & LIFESTYLE  |  Doezastraat 18  |  2311 HB Leiden  |  071 512 7398  |  www.nieuwenburg.nl

De gezelligste 
bloemenzaak  
van Leiden
Een team vol vakkennis en passie 
voor het vak staat voor je klaar bij 
Nieuwenburg Bloem & Lifestyle. De 
bloemenzaak staat bekend om de 
freestyleboeketten, duurzaamheid, 
Boeket van de week en natuurlijk 
het ruime assortiment van de 
mooiste bloemen.

De gezelligste bloemenzaak  
met een historische  

achtergrond.

In 2013 werd "Nieuwenburg Bloem 

& Lifestyle" de winnaar van de “Beste 

Service” prijs in 2013! En die win je 

niet zomaar. Net als een plant met 

een verhaal heeft iedere onderne-

ming zijn verhaal. De winkel aan de 

Doezastraat wordt in 1990 geopend 

door David Nieuwenburg Junior. Maar 

niet vanuit het niets, hier gaat nog 

een bedrijvige historie aan vooraf.

TREKSCHUIT
De oorsprong ligt in het jaar 1860 

waar Samuel Nieuwenburg is gestart 

als commissionair in heesters en 

bomen, hij schreef zich pas in 1901 

in als officiële onderneming, aan de 

Herengracht te Leiden. Hij voer op 

en neer met een trekschuit tussen 

Leiden en Aalsmeer. Deze werd 

voortgetrokken door een paard, 

langs het Utrechts jaagpad naar de 

Kaag en vervolgens  gesleept naar 

de Aalsmeerse veiling. Daar kocht hij 

bloemen en planten wat hij vervol-

gens verkocht op de Leidse markt. In 

2007 is de winkel in de Doezastraat 

gerestyled en de oude accenten 

van het mooie pand in ere hersteld. 

 

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Heden heeft het bedrijf drie bedrijfs-

activiteiten. "Nieuwenburg Bloem & 

Lifestyle", de consumenten bloe-

menwinkel in de meest gezellige 

en ambachtelijke winkelstraat van 

Leiden. "Nieuwenburg Business 

Bloemist & Beplantingen", de business 

bloemist in bloemen, interieurbeplan-

ting en decoraties. "Nieuwenburg 

Sfeer & Events", het bedrijf voor het 

professioneel stylen en inrichten van 

zakelijke evenementen.

GOEDE SERVICE & VAKKENNIS
Vandaag de dag staat de 

Nieuwenburg Bloem & Lifestyle 

bekend om de freestyleboeketten, 

duurzaamheid, Boeket van de Week 

en het ruime assortiment van bloe-

men en huismerken Serax, DutZ, 

OOhh, Yankee Candle, Luimes & 

Luimes, Celine de Lis, D&M depot en 

MD aardewerk. Met de goede service 

en vakkennis hopen ze de klanten 

zo goed mogelijk te kunnen helpen, 

waardoor ze tevreden de winkel uitlo-

pen. Loop eens gezellig binnen of kijk 

op onze Facebook pagina voor het 

Boeket van de week.



Je vindt Haptonomie In ’t Centrum aan de rand van het 

park in een donkergroen, houten gebouw onder de 

breed uitgespreide takken van een eeuwenoude plataan. 

Bewust worden van je gevoelens  
Zicht krijgen op je reactiepatronen  
Gevoel en verstand in evenwicht brengen  
Zo kom je tot jezelf en bloeien je relaties op 

Else van Dobben de Bruyn. Praktijk voor Haptotherapie, 

Haptonomische Coaching en Haptonomische 

Zwangerschapsbegeleiding. 

Naast leuke winkels en fijne eetgelegenheden is er op de 
Doezastraat ook nog ruimte voor een sfeervolle gezond-
heidszorglocatie voor therapie en bezinning. 

Met je mooie buik voor je kast staan en denken ‘wat  
moet ik nu weer aan trekken…’ is niet meer nodig als je  
jezelf verwend met een fijne zwangerschapsgarderobe.

PJOKK  |  Doezastraat 20  |  2311 HB Leiden  |  071 887 9098  |  www.pjokk.eu  |  info@pjokk.eu

HAPTONOMIE IN ‘T CENTRUM  |  Doezastraat 2A Zijgebouw  |  2311 HB Leiden  |  071 512 8465

Want zeg nou zelf, die enkele keer 

dat je zwanger bent verdien je het 

toch gewoon om leuke, hippe en 

comfortabele kleding te dragen? 

Bij PJOKK (zwangerschapsmode, 

baby- en kinderwinkel) aan de 

Doezastraat 20 in Leiden vind 

je ieder seizoen een geweldige 

collectie zwangerschapsmode. Met 

merken als Love2wait, Noppies, 

Queen Mum, Fragile en Mamalicious 

kun je heel easy een geweldige outfit 

bij elkaar shoppen.

 

Naast de mode is er bij PJOKK een 

uitgebreid assortiment baby- en 

kinderkleding vanaf maat 44 t/m 

maat 92, baby- en kinderspeelgoed, 

boekjes, knuffels, luiertassen, 

accessoires voor de kinderkamer, 

kortom te veel om op te noemen. Bij 

PJOKK slaag je altijd; voor jezelf of 

voor een leuk kraamkado!

 

Kadootjes pakken ze bij PJOKK met 

plezier, op een originele manier, voor 

je in. Dit doen ze ook als je een kado 

bestelt in de webshop. Wil je eens 

rustig winkelen buiten kantoortijden 

of zaterdag? Dat kan! Bel gerust op 

en maak een afspraak wanneer het 

jou uitkomt. 

26  |   HAPTONOMIE IN ’ T CENTRUM & PJOKK: ZWANGERSCHAPSMODE, BABY- EN KINDERWINKEL STREEKMARKT & BR ADERIE IN DE DOEZ ASTR A AT LEIDEN OP 5 MEI |  27

Tot  jezelf komen

Hip zwanger zijn is easy!

Op 5 mei kun je op de 
streekmarkt en braderie in 
de Doezastraat in Leiden 
verhalen opdoen. Daar 
kun je namelijk markt-
kraamhouders ontmoeten 
die bijzondere producten 
maken en verkopen. Ver-
ras je vrienden met een 
mooie kaart van de regio, 
of een heerlijke maaltijd 
samengesteld uit pro-
ducten waar jij iets bij kunt 
vertellen.

Op Bevrijdingsdag vormen de 

producten uit de regio rond Leiden 

een onderdeel van de braderie 

en activiteiten die jaarlijks van de 

Doezastraat en Herenstraat tot aan 

de Vrijheidslaan in Leiden worden 

georganiseerd. De jaarlijkse braderie 

van 5 mei is al vele jaren bekend 

in Leiden en omgeving, en de 

streekmarkt maakt de braderie in de 

Doezastraat extra interessant.

In de Doezastraat vind je 

verschillende speciaalzaken waarbij 

kwaliteit en service van groot 

belang zijn. Om de braderie ook 

een speciaal tintje te geven zijn 

de winkeliers vijf jaar geleden een 

samenwerking aangegaan met 

Stichting Land van Wijk en Wouden 

en Slow Food Groene hart. Inmiddels 

  Ontdek de 
veelzijdigheid van 
de regio rond Leiden

Laat je zintuigen prikkelen

is de streekmarkt uitgegroeid tot 

35 marktkraamhouders. Natuurlijk 

hebben verschillende winkeliers zelf 

ook een kraam om hun specialiteit 

naar buiten te laten komen. 

Je kunt op de streekmarkt zuivel, 

honing, groente, fruit en brood 

kopen uit de regio, en ook non-food 

producten zoals wol, tuinplanten en 

zeep. Daarnaast kun je je oriënteren 

op de recreatiemogelijkheden in de 

Leidsche Ommelanden onder het 

genot van een kopje thee of koffie. 

De streekmarkt staat in het teken 

van regionaal geproduceerde 

waren, recreëren in eigen buurt, 

duurzaam leven en genieten van de 

natuur. Laat je zintuigen prikkelen 

in het ruime palet van aangeboden 

producten. De streekmarkt brengt 

het buitengebied de stad in. De regio 

rond Leiden, die zo Oer-Hollands 

is, met weiden, molens, meren, 

bollenvelden, duinen en zee. 

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 13.00u – 18.00u 
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30u – 18.00u 
Zaterdag:        9.30u – 17.00u

Bron foto's: Nico v/d Horst



HOUTEN VLOEREN & 3D HOUTEN WANDBEKLEDING | 29

In één van de mooiste 
monumenten van 
het centrum vind je 
‘t Raadhuis Parket 
& Interieur. De plek 
voor traditionele 
parketvloeren, maar 
ook stoere brede 
planken. 

HET RAADHUIS  |  Doezastraat 2  |  2311 HB Leiden  |  071 514 1545

   Laat je 
inspireren 
door het    
      Raadhuis

Het Raadhuis 
team staat 

voor je klaar!

In 2001 is het allemaal begonnen. Het 

Raadhuis maakte in Alphen ad Rijn 

een mooie start en ontplooide zich 

in deze groene, groeigemeente. In 

oktober 2011 bereikten ze weer een 

mijlpaal: tegen de verwachtingen 

in tijdens de roerige economische 

tijden zijn ze in staat gebleken om 

een tweede filiaal te openen en wel 

in de prachtige, oude binnenstad van 

Leiden in de Doezastraat. Gezeten 

in één van de mooiste monumenten 

van het centrum heeft ‘t Raadhuis 

een prachtige showroom geopend. 

Vooral de traditionele parketvloeren 

krijgen daar alle aandacht maar ook 

de stoere brede planken zijn daar te 

bewonderen. 

RUIME ERVARING
Het Raadhuis specialiseert 

zich in houten vloeren (ook op 

vloerverwarming) en 3D houten 

wandbekleding. Ze werken met het 

eigen vakkundige legpersoneel en 

begeleiden de klant van het begin tot 

het einde naar een nieuwe vloer. De 

ruime ervaring met verbouwingen 

geeft je het gevoel dat het allemaal 

in goede handen is. Voor elke soort 

ondergrond heeft deze specialist een 

passende oplossing. Kom eens kijken 

in showroom en laat je inspireren.

28  |  BEELDMATERIA AL

Bron foto's: Nico v/d HorstBron foto's: Nico v/d Horst
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GEEN GRIJS PAK
Bij de klassieke advocaat wordt toch 

nog vaak gedacht aan een man in 

een grijs pak. Maar dat geldt niet 

voor de beide advocaten van Boom 

Advocaten. Het kantoor en de daar 

werkzame advocaten zijn zeer 

toegankelijk; de cliënten worden 

er direct op hun gemak gesteld. 

Doorgaans komen mensen met 

persoonlijke zaken of problemen in 

een bewogen fase van hun leven 

bij een advocaat, waarbij een klik 

tussen cliënt en advocaat van groot 

belang is.  

 

WEER OP DE RAILS
Anciella van Bremen en Danielle 

van den Hoogen zijn allebei bijna 

20 jaar als advocaat werkzaam. 

Sinds vijf jaar hebben ze hun 

eigen advocatenkantoor in 

Leiden in het Sijthoff pand op 

de eerste verdieping. Zij zijn 

gespecialiseerd in het familie- en 

jeugdrecht en ( jeugd)strafrecht 

en adviseren en procederen 

binnen deze rechtsgebieden. 

Ook zijn beiden ervaren en 

gecertificeerde mediators bij   

echtscheidingsbemiddeling. 

Het persoonlijke contact met 

verschillende cliënten en 

uitdagende juridische vraagstukken 

30  |  GESPECIALISEERD IN FAMILIE- EN JEUGDRECHT EN STR AFRECHT

BOOM ADVOCATEN  |  Doezastraat 1 (1e verdieping)  |  2311 GZ Leiden  |  www.boomadvocaten.nl

  Werken met  
hoofd & hart
Boom Advocaten is een in de Doezastraat 
gevestigd advocatenkantoor dat bestaat uit 
twee ervaren en energieke advocaten die 
werken met hun hoofd én met hun hart. Hier 
bent u geen dossiernummer maar staat het 
persoonlijk contact bovenaan.

zien zij als de meest interessante 

aspecten van hun werk. Zij 

ondersteunen cliënten bij het weer 

op de rails te krijgen van hun leven. 

Als mediator begeleiden zij partijen 

om in goed onderling overleg tot 

overeenstemming te komen. Boom 

Advocaten maakt zich sterk voor 

de belangen van volwassenen én 

kinderen.  

RECHTSGEBIEDEN:
-  Familierecht (onder andere 

echtscheiding, alimentatie en 

ouderlijk gezag)

- Mediation/Scheidingsbemiddeling

-  Jeugdbeschermingsrecht (onder 

andere ondertoezichtstelling, 

uithuisplaatsing en ontheffing 

ouderlijk gezag)

- Jeugdstrafrecht

- Strafrecht

Boom Advocaten nodigt u uit 

voor meer informatie vrijblijvend 

telefonisch (071 5163644) of per 

email (info@boomadvocaten.nl) 

contact op te nemen met een van 

haar advocaten of een kijkje op de 

website te nemen.

ZELFSTANDIGE BASISSCHOOL  |  31

De Haanstraschool

HAANSTRASCHOOL  |  Rapenburg 129-131  |  2311 GM Leiden  |  071 513 3631  |  info@haanstraschool.nl

Die avondopleiding groeide al snel 

uit tot de eerste dagopleiding in 

Nederland en de bewaarschool 

werd uiteindelijk wat ze nu is: een 

zelfstandige basisschool. De naam 

van de school komt van Wybrandus 

Haanstra. Hij was een inspirerende 

onderwijsvernieuwer, die vanaf 1882 

directeur van de opleiding voor 

bewaarschoolhouderessen werd. 

Samen met Louise Hardenberg, die 

hoofd van de bewaarschool was, gaf 

hij ‘met hoofd, hart en handen’ vorm 

en inhoud aan het kleuteronderwijs. 

In 1889 en 1900 zijn verschillende 

door Wybrandus Haanstra ontwor-

pen leermethoden bekroond op de 

wereldtentoonstelling in Parijs.  

BASISSCHOOL
Begin jaren 80 dreigde de school 

ten onder te gaan in de fusie van 

De Haanstraschool heeft een rijke historie die 
teruggaat tot het jaar 1867. In dat jaar gingen op 
Rapenburg 131, in het middelste van de huidige drie 
panden, een bewaarschool en een avondopleiding voor 
bewaarschoolhouderessen van start met als doel het 
verbeteren van de kwaliteit van de bewaarscholen. 

het lager- en kleuteronderwijs. 

Kleuterleidsters en ouders sloegen 

de handen ineen en zo kon in 1983 

de eerste groep 3/4 van start. In de 

jaren hierna groeide de Haanstra 

basisschool tot wat ze nu is.

v.l.n.r. mr. Danielle van den Hoogen, Jacqueline Eenens (secretariaat), mr. Anciella van Bremen



Herenstraat

De Herenstraat werd oorspronkelijk 

gebouwd aan het begin van de 20ste 

eeuw. Het project vormde een van 

drie grote bouwprojecten die toen 

werden opgezet voor het deel van de 

bevolking dat destijds wat minder 

te besteden had. Tevens werden in 

dezelfde tijd grote projecten gestart 

aan de nabijgelegen Rijnsburger- 

singel en de Gerrit Doustraat. Zo ont-

stonden, aan de hand van de heden-

daagse woningcorporatie Ons Doel, 

de eerste funderingen voor wat later 

een van de meest begeerde wijken 

van Leiden zou worden, Staalwijk. 

Winkelcentrum  
de Herenstraat, gevestigd 
in de binnenstad van 
Leiden, staat voor 
gezelligheid, diversiteit en 
kwaliteit. De zeer actieve 
winkeliersvereniging zorgt 
voor een uitstekende sfeer 

onderling en dat stralen de 
winkeleigenaren uit naar 
de klant, het is een ideale 
combinatie. Op	die	wijze	is	in	
het kort te omschrijven waar 
het knusse en familiaire 
idee van de lange straat 
vandaan komt. Juist die 

ingrediënten vormen de 
basis voor succes op alle 
fronten. Of dit nu gaat om 
de verkoop van goederen 
of het leveren van diensten, 
klantvriendelijkheid en 
kwaliteit lopen als een rode 
draad door de Herenstraat.

Klantvriendelijkheid 
en kwaliteit lopen 

als een rode 
draad door de 

Herenstraat

 
Bron: www.leidenherenstraat.nl
Bron foto: Nico v/d Horst
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‘T VERFHUIS FRANK SCHEFFER  |  Herenstraat 96  |  2313 AM Leiden  |  www.verfhuis.nl 

Gordijnen, vloeren, verf, behang, 

raamdecoratie, zonwering en kasten 

op maat, er zijn tegenwoordig 

zoveel aanbieders te vinden. Houd 

het simpel en breng een bezoekje 

aan ’t Verfhuis Frank Scheffer. Bij 

deze specialist vind je een groot 

assortiment om het hele huis van 

boven tot aan beneden compleet in 

te richten. 

 
ECHTE VAKMANNEN
De keuze voor woninginrichting 

begint met een goed advies. 

Daarom werkt ’t Verfhuis Frank 

Scheffer met een styliste die 

helpt met het combineren van 

gordijnstoffen, tapijt, verfstalen of 

behang. Voor een aantrekkelijke 

prijs wordt deze dienst aangeboden. 

‘t Verfhuis kan bovendien alle 

werkzaamheden verzorgen: van 

stucwerk tot schilderwerk, van 

timmerwerk en tot tegelwerk en 

van behangwerk tot loodgieters- 

en elektrawerk. Daarvoor wordt er 

gewerkt met  echte vakmannen: 

ervaren stukadoors, schilders, 

behangers, stoffeerders en 

aannemers. Zij leveren altijd netjes 

en vlekkeloos werk. Zo is het 

eindresultaat gegarandeerd perfect.

 Maakt van  
je huis een   
  thuis

Het leukste deel van een nieuw huis is natuurlijk 
het inrichten. Maak het jezelf niet te moeilijk en 
kom langs bij ’t Verfhuis Frank Scheffer. Hier 
vind je alles op het gebied van woninginrichting 
onder een dak.

’t Verf huis Frank 
Scheffer bestaat 

sinds 1957 en is een 
begrip in Leiden 

geworden en heeft 
al voor menig 

regiogenoot een 
thuis van het huis 

gemaakt.  
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SPAR DE LANGE &  BLOEMIST DE LANGE  |  Herenstraat 45 & 47 |  2313 AE Leiden

INDE X BOOKS: WEGWIJS IN VAKLITER ATUUR  |  37

INDEX BOOKS  |  Herenstraat 79  |  2313 AG Leiden  |  071 512 8790

Spar de Lange is een echte buurtsupermarkt. “Klanten 

kennen we vaak bij naam en we weten het als er iets 

speelt”, vertelt eigenaar Ronald de Lange. “We proberen 

met onze buurtsuper in te spelen op de wensen 

van onze klanten, we bieden daarom een heel breed 

assortiment.”

RUIM ASSORTIMENT
De Spar is de plek voor je dagelijkse boodschappen. 

Naast verse groente en fruit, is er heerlijk brood 

van de echte warme bakker Tijsterman, een ruim 

wijnassortiment en medicijnen. Ook is er een ruim 

assortiment van de Vegetarische Slager en biologische 

producten. Daarnaast kun je hier je postzaken regelen.

BEZORGSERVICE VAN MAALTIJDEN EN 
BOODSCHAPPEN
Spar de Lange beschikt bovendien over een 

bezorgservice van boodschappen en maaltijden. De 

maaltijdservice is te vergelijken met Tafeltje Dekje. Het 

gaat om gezonde maaltijden volgens de schijf van vijf. 

Natuurlijk zijn de maaltijden ook in te vriezen om later 

  De echte 
buurtsuper 
De plek voor je dagelijkse boodschappen met daarnaast een 
bloemenspeciaalzaak voor al je bloemen en planten. Spar de Lange 
biedt ook een bezorgservice voor boodschappen en gezonde 
maaltijden. Kijk voor meer informatie op www.spardelange.nl  

van te genieten. Ideaal voor (alleenstaande) ouderen. 

De bezorgservice van boodschappen is zowel voor 

particulieren als bedrijven. 

 

Bij Bloemist de Lange, direct naast de supermarkt, vind 

je de mooiste bloemen en planten tegen een betaalbare 

prijs. Je kunt er bovendien terecht voor een ruim 

assortiment bruidsboeketten en rouwarrangementen. 

Voor 13.00 uur besteld, is dezelfde dag nog in huis. 

De gespecialiseerde staf kan elke 

denkbare hulp bieden bij de selectie 

en aanschaf van boeken en andere 

media. De site is uitgebreid en 

gebruikersvriendelijk. Voor klanten 

die dat willen worden er speciale 

opties ingebouwd, soms zelfs een 

heel eigen bestelportal in bedrijfsstijl 

met allerlei extra functies. Een 

slimme winkelwagen bijvoorbeeld, 

die checkt of een titel al in de 

universiteitsbibliotheek staat.

 
BEHOEDZAAM GROEIEN
De afgelopen jaren is INDEX Books 

sterk gegroeid en ook voor de 

komende jaren blijven de plannen 

groots. Maar wel volgens hun eigen 

normen: strikte kwaliteitsbewaking, 

snel reageren op alle vragen en 

soepel inspelen op bijzondere 

wensen van klanten. Kortom, de 

snelheid en service die klanten sinds 

1991 van gewend zijn.

Don’t judge  
    a book by  
its cover
Het pand Herenstraat 
79 oogt misschien 
bescheiden, maar  
is -  zoals een goed 
boek - aan de 
binnenkant een stuk 
groter dan aan de 
buitenkant.
 

INDEX Books is al 25 jaar een 

gerenommeerde en grote 

leverancier van vakliteratuur uit 

de hele wereld aan onder meer 

universiteiten, ziekenhuizen, 

onderzoeksinstituten, overheden, 

musea, kloosterbibliotheken en 

jaarlijks vele studenten. Ze doen zaken 

met tienduizenden uitgevers in de 

hele wereld. De klantenkring reikt van  

Nederland ook tot in de VS en China.

 

DE HERENSTRAAT
Vanuit het recent volledig 

gerestaureerde pand worden 

dagelijks tientallen pakketten met 

boeken verstuurd. Die boeken 

komen overal vandaan en gaan 

overal naar toe. Maar allemaal 

komen ze eerst door de Herenstraat. 

Er wordt wel eens gevraagd: zou je 

niet liever op een industrieterrein 

zitten? Of er wordt gezegd de 

Herenstraat ‘allure’ mist. Dit is 

geen buurt voor pretenties, dat 

klopt. Maar wel levendig, gemengd 

samengesteld, vriendelijk en 

geborgen. De mensen van INDEX 

Books voelen zich er helemaal 

thuis. Het bedrijf is begonnen aan 

de Drie Octoberstraat, voortgezet 

aan Lammenschansweg en 

sinds 2003 op de Herenstraat 

gevestigd. Ze kennen de wijk en 

zien leuke ontwikkelingen: meer 

ambachtelijkheid bijvoorbeeld. En 

een sterke verbondenheid tussen 

buurtbewoners en ondernemers. 

Onderling én over en weer.

IEDEREEN WELKOM
Natuurlijk zijn mensen uit de wijk 

van harte welkom om een boek 

te bestellen en af te halen. Of het 

wordt aan huis, gratis en rond  

etenstijd bezorgd. 

Wij van INDEX 
Books blijven 

graag onze grote 
boekenstroom 

door de prachtige 
en kansrijke 

Herenstraat 
leiden!
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H&B TWEEWIELERS  |  Herenstraat 86  |  2313 AM Leiden  |  071 512 2988

Fysiotherapie, diëtetiek  
en medische cursussen  

in Leiden
Corpus Mentis onderscheidt zich met 
academische scholing en kijkt verder dan 
de standaard. Met aandacht voor iedereen 
en kennis kom je verder. Of het nu gaat om 
een complexe klacht, een second opinion, 
of revalidatie bij COPD of etalagebenen.

Helfensteyn & Bonnet Tweewielers is een fiets -en 
scooterspeciaalzaak in hartje Leiden waarbij kwaliteit, service 
en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan.

CORPUS MENTIS  |  Herenstraat 39  |  2313 AE Leiden  |  071 889 1435

Fietsen, brommers & scooters

De winkel wordt gerund sinds 2001 door Eric 

Helfensteyn en Terry Bonnet. De heren kunnen 

elke klant met hun ruime ervaring alles over fietsen, 

brommers en scooters vertellen en adviseren.

NIEUW EN GEBRUIKT
Ben je op zoek naar een fiets, scooter of brommer, 

zowel nieuw als gebruikt? Of wil je je tweewieler laten 

repareren? Dan ben je bij Helfensteyn & Bonnet aan 

het juiste adres.

FYSIOTHERAPIE & DIETETIEK 
Klinisch gezondheidswetenschapper/fysiotherapeut Martin 

Keesenberg en bewegingswetenschapper/fysiotherapeut 

Don Postel zijn universitair geschoolde fysiotherapeuten 

en staan klaar voor behandeling van complexe klachten 

en second opinions. Gezondheidswetenschapper/dietist 

Everdien van der Leek richt zich op evidence based 

behandelingen op het gebied van dietetiek. 

CURSUS
Haal meer uit jezelf met een gezondheidscursus. Voor 

alle trainingen in Leiden, maar ook op locatie door heel 

Nederland. Het cursusaanbod is voor zowel particulieren, 

zorgprofessionals en bedrijven: Reanimatiecursus 

(volwassenen & baby's/kinderen) & AED), EHBO, 

Bedrijfshulpverlening, Verpleegkundige en Medische 

Bijscholing. Geaccrediteerd voor de beroepsgroepen van 

huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

Foto's: Fan Majie 範瑪姐
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BAKKER JAN   |  Herenstraat 32-34  |  2313 AL Leiden   |  071 566.1498  

Ooit begon het allemaal met bakker 

Jan in Zoeterwoude. Bakker Jan was 

de opa van Patricia. Zo’n honderd jaar 

geleden bakte bakker Jan brood in 

zijn eigen bakkerij en ging langs de 

deuren om het brood te verkopen. 

Destijds was er nog geen bakkers-

winkel in de familie. In de jaren erna 

ging het snel. Er werden verschillende 

winkels geopend, in Zoeterwoude, 

Voorschoten en Leiden. Toen de 

vader van Patricia besloot te stoppen 

met de winkels, zag ze haar kans 

schoon om de winkel in Leiden voort 

te zetten. Dat is Bakker Jan in de 

Herenstraat. Patricia: “We zijn echt 

een wijkbakker geworden, nog veel 

meer dan op de andere locaties. 

Onze meeste klanten wonen in de 

omgeving van de winkel. Ze komen 

voor ons heerlijke brood, plaatgebak, 

koeken uit eigen bakkerij en kinder-

partijtjes. Er zijn veel soorten brood te 

koop maar ook heerlijk plaatgebak en 

Beroemd  
  brood
Ze zit er al een tijdje, ruim 4 jaar. Patricia 
Tijssens met ‘Bakker Jan’ in de Herenstraat. 
Broden in een zelf ontworpen broodrek. 
In totaal zo’n 45 verschillende broden. Van 
spelt- tot desembrood en van tarwevrij- tot 
koolhydraatarmbrood.

de Herenstraatjes, deze zijn inmiddels 

beroemd geworden.”

FEEST VOOR IEDEREEN
Over kinderpartijtjes gesproken. 

Bakker Jan organiseert ook 

kinderpartijtjes. Kinderen mogen zelf 

de koekjes bakken, maken zelf hun 

eigen taart naar eigen inzicht op en 

nemen deze vervolgens trots mee 

naar huis. Een feest voor iedereen!

TERUG NAAR DE BASIS
Om te overleven moet je iets 

bijzonders bieden. We bieden elke 

week een nieuw en bijzonder brood 

aan. Onze bakker is teruggegaan 

naar de basis, heeft heel veel 

onderscheidende elementen 

verzameld om brood te bakken van 

uitzonderlijke kwaliteit. 

Foto's: Fan Majie 範瑪姐
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GIUSEPPE  |  Herenstraat 33  |  2313 AE Leiden  |  071 512 2896 

DIERENSPECIAALZAAK PARVA  |  Herenstraat 21  |  2313 AD Leiden   |   071 512 4755

Parva is een zelfstandig 
werkende echte 
dierenspeciaalzaak (er 
zijn namelijk ook levende 
dieren aanwezig), waarvan 
de eigenaar ruim 40 
jaar ervaring heeft in de 
Dibevo branche.

Goede voorlichting geven aan 

gezellige klanten, vinden de mensen 

van Parva het leukste om te doen. 

Gezonde,  
  tevreden 
huisdieren

Goede voorlichting geven 
aan gezellige klanten, is het 

leukste om te doen”

Ze houden van mensen die zich, 

voordat ze een dier aanschaffen, 

verdiepen in de verzorging van 

hun toekomstige huisgenoot. De 

dierenspeciaalzaak geeft zulke 

mensen graag uitgebreide informatie 

en heeft ook een ruim assortiment 

aan boeken in huis.

Goede gezondheid  
Bij de verkoop van dieren wordt erop 

gelet dat ze in goede gezondheid 

zijn en op een leeftijd dat ze een 

succesvol bestaan als toekomstig 

Elke avond, ook door de week zit 

het vol bij Giuseppe en dat is niet 

vreemd: de mensen uit de buurt 

maar ook daarbuiten weten heel 

goed dat het écht is wat Giuseppe 

biedt. Zijn hartelijkheid is even eerlijk 

als zijn ingrediënten. En voor de 

prijzen hoef je het niet te laten.

LANG GEKOESTERDE WENS
Voordat hij zich in de Herenstraat 

vestigde, was Giuseppe al een tijd 

in Nederland. Zijn broer Gaspare, nu 

restauranthouder aan de Nieuwe 

Rijn, was al hier. Bij een familiebezoek 

sloeg de vlam in de pan: een fijn 

land en een aantal mooie gezichtjes 

hadden hem betoverd. Dat is 

inmiddels 22 jaar geleden. Jarenlang 

Van Sicilië     
    naar de 
Herenstraat
Wie bij Giuseppe Daino 
binnenstapt waant 
zich echt meteen in 
Italië. En dan niet in 
een soort toeristische 
schijnwereld, maar in 
de echte onbezorgde 
en gemoedelijke 
sfeer van een trattoria 
waar je gastvrij 
wordt onthaald met 
eenvoudig maar goed 
gemaakt eten. 

De hartelijkheid van 
Giuseppe is even eerlijk  

als zijn ingrediënten

bouwde 

Giuseppe als 

echte Italiaan 

een grote 

ervaring op als 

pizzabakker en kok. Nu is een lang 

gekoesterde wens uitgekomen 

met zijn eigen pizzeria op zijn eigen 

stekje in de gezellige en levendige 

Herenstraat.

MOOIE MENUKAART
Naast een keur aan pizza’s en 

vers gemaakte pastaproducten 

biedt Giuseppe ook een speciale 

catering aan voor verschillende 

gelegenheden, bijvoorbeeld bij 

je thuis. Hoewel je het misschien 

niet direct zou verwachten van 

een pizzeria, heeft Giuseppe ook 

een aantal handbereide vlees- en 

visgerechten. De mooie menukaart 

wordt geregeld in samenspraak 

met het team ververst, en dan wil 

Giuseppe altijd eerst rustig proeven 

en verbeteren tot het goed genoeg 

is. Eenvoud en kwaliteit, maar ook 

creativiteit en fantasie.

huisdier tegemoet gaan. Parva 

merkt vaak dat consumenten hun 

huisdieren te jong aanschaffen en 

daar wil het niet aan mee werken.

Mensen die dat in gedachten 

houden, zijn bij de dierenspeciaalzaak 

een graag geziene klant als het gaat 

om de aanschaf van een huisdier.

Foto's: Fan Majie 範瑪姐



PASSION FOOD CATERING & KOOKSTUDIO  |  Herenstraat 43e  |  2313 AL Leiden  |  www.passion-food.nl

We kennen Mascha Smit natuurlijk 

nog van het tv-programma 

MasterChef, waar ze in 2010 aan 

meedeed. Na 10 zenuwslopende 

weken kwam ze in de finale terecht 

en uiteindelijk wist ze zelfs de tweede 

plaats te behalen.

KOOKWORKSHOPS EN 
KOOKCURSUSSEN
Bij Passion Food is het mogelijk om 

catering op maat, volledig verzorgde 

diners of feesten aan huis, op locatie 

of in de kookstudio te boeken. 

Ben je op zoek naar exclusieve en 

vernieuwende hapjes en amuses, 

een uitgebreid buffet van verse 

producten, een heerlijke lunch, high 

tea of barbecue voor uw zakelijke 

of informele bijeenkomst? Dan ben 

je bij Passion Food aan het goede 

adres. Daarnaast kun je diverse 

kookworkshops en kookcursussen 

volgen. Er is keuze uit vele keukens en 

thema’s zoals Italiaans, Thais, Indiaas, 

Frans, Mediterraan, Vegetarisch, 

Vis, Wild en Kerst. Twee keer per 

jaar starten er kookcursussen voor 

beginners en gevorderden.

PRACHTIG PAND
Passion Food verhuist per 1 

juli naar Herenstraat 43e, het 

prachtige pand op de hoek met 

de Drie Octoberstraat. De winkel 

is naast catering, private dining, 

kookworkshops en kookcursussen 

ook overdag open voor de koffie 

met huisgemaakte zoete lekkernijen, 

lunch en borrel.

Etenmet    
 passie
Ruim 6,5 jaar geleden startte Mascha Smit  
vanuit een grote passie voor koken Passion 
Food. Eerst vanuit huis en sinds juni 2012 op de 
Herenstraat in Leiden als Passion Food Catering 
& Kookstudio. 
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   Meer dan  
  1000 stijlen   
kwaliteitsvloeren
Het Leidsch Parkethuis is een echt 
familiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd 
in kwaliteitsvloeren.  Van advies tot plaatsing 
en van onderhoud tot garantie: Het Leidsch 
Parkethuis heeft alles in huis.

HET LEIDSCH PARKETHUIS  |  Herenstraat 2  |  2313 AK Leiden  |  071 514 5455  |  www.hetleidschparkethuis.nl

Er is heel veel mogelijk: parket,  

laminaat, bamboe of systeem- 

planken. Daarnaast kunnen 

bestaande vloeren worden 

gerenoveerd en bestaat de moge-

lijkheid om nieuwe vloeren te leggen 

met een verouderde look. De  

specialist heeft eigen personeel in 

dienst dat de vloeren zelf kan plaat-

sen. Het Leidsch Parkethuis beschikt 

over meer dan 1000 stijlen vloeren. 

Je kunt kiezen uit verschillende  

patronen, kleuren en soorten hout. 

Onderhoud en service
Persoonlijke service en betrouwbaar 

advies staan hoog in het vaandel. 

Klanten worden van A tot Z begeleid, 

want het is niet een kwestie van alleen 

maar verkopen en plaatsen. Het 

onderhoud en de service na aankoop 

van de vloeren zijn net zo belangrijk. 

Vloerverwarming en hout
Deze combinatie gaat het Leidsch 

Parkethuis al meer dan 10 jaar aan. 

Als vakspecialist kunnen ze je van het 

juiste advies voorzien en hiermee de 

keuzevrijheid een stuk ruimer maken 

met een prachtige houten vloer.

Persoonlijke service en  
betrouwbaar advies staan 

hoog in het vaandel



www.woninginrichting-aanhuis.nl

kasten op maat schilder- & behangwerk

vloeren raamdecoratie

Herenstraat 96
2313AM Leiden
Telefoon: 071-513 31 50
Email: info@verfhuis.nl

‘t Verfhuis Frank Scheffer

M E D I A




