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Oldtimers: kunst op wielen
Leiden Q Ondernemersvereniging
Hartje Leiden houdt op 23 september tijdens de Kunstroute Leiden
een oldtimerrally door de stad.
De rally start om 11.30 uur op de
Hooglandse Kerkgracht en vanaf
15.00 uur finishen de rallyrijders
over de Koornbrug in het centrum
van Leiden.
Na de finish staan de zeventig deelnemende auto’s geparkeerd op de

Nieuwe Rijn, Botermarkt, Hooglandse Kerkplein en het Gangetje,
als een ware openlucht-autoshow.
Autoliefhebbers mogen dan de oldtimers bekijken.

Plezier
Martin Vreeburg, voorzitter van ondernemersvereniging Hartje Leiden: „We organiseren de rally nu
voor de derde keer. Ik noem het zelf

Regionaal

’kunst op wielen’ tijdens de Kunstroute. Deelnemers en organisatie
beleven veel plezier eraan. Xenia ligt
tegen ons winkelgebied aan en verdient onze aandacht, zowel de gasten als de vrijwilligers. Daarom gaat
een deel van het inschrijfgeld naar
dit hospice.”
Meedoen aan de oldtimerrally kan
nog.
Inschrijven
kan
via
hartjeleiden.nl.

11

Leiden
en omgeving

25 jaar bio bij Brandnetel
Leiden Q Biowinkel Brandnetel bestaat een kwart eeuw en dat is reden
voor een feestje. In die 25 jaar is
naast het assortiment ook het imago
flink veranderd.
Op 22 juli 1993 opende Brandnetel
voor het eerst de deuren aan de
Vrouwensteeg. Het Leids Nieuwsblad schreef er destijds een stukje
over, want het was best bijzonder
dat er een geheel vegetarische
winkel, waar je producten zonder
verpakking kon kopen, werd geopend. „We hebben nog steeds
geen vlees in het assortiment, dat
vind ik wel een fijn idee”, vertelt
Jan de Rijk.
Samen met Jos van Duinen is hij de
eigenaar van de biologische winkel.
Wat er dan wel wordt verkocht?
Nou, eigenlijk alles wat je in de
supermarkt kunt kopen, maar dan
in een biologische of duurzame
variant. Dus biologische groente en
fruit dat zonder bestrijdingsmiddelen worden geteeld, vers gebakken brood en gebak van biologische bakker Verbeek uit Brummen,
vegetarische kaas (dus met vegetarische stremming), biologische
eieren, zuivel, thee, wijnen, frisdranken enzovoort. En een hoop
vegetarische en veganistische producten, zoals paté op basis van
paddenstoelen en vegan mayonaise. De winkel is gevuld tot de laatste centimeter.
Van Duinen en De Rijk begonnen
de winkel nadat ze een tijdje in een
voedselcoöperatie zaten. „We aten
allebei biologisch en vegetarisch.
Dat was in die tijd best bijzonder.
Dit is werk waar we helemaal achter staan.”

Jan de Rijk (links) en Jos van Duinen in hun Brandnetel.

Buurtwinkel
In die 25 jaar is flink wat veranderd. Ten eerste natuurlijk in het
assortiment. „We begonnen met
twee of drie vegetarische burgers
in het assortiment. Nu hebben we
er heel veel. Ook de grote supermarkten verkopen ze. Dat vind ik
wel een goede ontwikkeling”,
vertelt Van Duinen. Een kwart
eeuw geleden was voor veel mensen vooral het milieu het argument
om voor biologisch te kiezen. Later
werd gezondheid een van de belangrijkste redenen. „Nu komen
onze klanten hier omdat ze biolo-
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wollensokkenimago’ lijkt verdwenen. Waren vegetariërs tot lange
tijd gedoemd tot de eeuwige geitenkaassalade in restaurants, tegenwoordig verkopen zelfs snackbars vegetarische en biologische
producten.

Vegan en raw

gische producten lekkerder vinden
smaken, dat is gewoon ook zo.
Daarbij zien we, gelukkig, dat
dierenwelzijn een steeds belangrijker issue wordt.”
De winkel is een echte buurtwin-

kel. „We hebben veel vaste klanten.
We onderscheiden ons van gewone
supermarkten met onze kennis van
de producten.”
Biologisch en vegetarisch is tegenwoordig heel normaal, het ’geiten-

Van Duinen merkt dat veganisme
populairder wordt. „Er komen
steeds meer mensen voor veganistische producten. Een tijd geleden
was raw nog heel populair. In ons
assortiment hebben we vegankazen die ook echt naar kaas sma-

se en J. Cramer • Jailey dv A. van Putten
en J. Kruyt • Joris Johannes zv R.J.
Kromhout en L.J. Modderkolk • Marwa
dv H. Kherrazi en S. Abba • Fien dv D.
Zuidhoek en A.Q.M. Compier • Teun zv
D. Zuidhoek en A.Q.M. Compier • Juliette Ina dv R.J. Hartogsveld en I.R. Viertelhauzen • Tess dv P.T. van Duijvenbode en M. Ranselaar • Tess dv R.M. de
Winter en A.A. van Nieuwkoop • Tristan Joseph zv T.T. Frensch en J.N. Betrian • Alexis Cora Marie dv C.N.B. Opdam en E.C.L. Reitsma • Tygo zv M. Vijlbrief en L. van der Voort • Tom Gert
Frederik zv H.J. Schuurman en E.C.

Bruins • Ella dv A. Temrawi en T.M. van
Tuijn • Rosalie dv J. van Breukelen • Xavi zv C.J. Iglesias Falcón en L.J.E. Bronsgeest • Lars zv R.J.M. Mocking en I. Aldersma • Juliëtte Evi dv R. Leeuwrik en
E.S. Hoogeveen • Amin zv H. Elwali en
F. El Barjiji • Liam zv R. Los en L. de Vrie •
Daryl, zv P. Boezaard en B.A.J. Berk.
Gehuwd/geregistreerd partnerschap
• S. Bhikhie en D. Berkhout • D.M.A.
van der Steen en R. Oudolf • L.A.M. van
der Star en M. Baggen • M. Rodenburg
en M. Puglisi • M. Ernst en S. van Dam •
J.M. van der Velden en J.C. van Burken •
S. van de Locht en G. Kruijs • S. Ver-

meer en M. van der Linden • M. Ilas en
G. van Werkhoven • D.H.J. Snabilie en
H.J.G. Warmelink • E.A.C. Oomen en
A.J. Duijndam • J.S.G. van der Slikke en
M. de Vlaming • R.M.F. Tol en J. van der
Leest • S. van Wijk en M. van Abswoude.
Overleden • J.C. Paardekooper 84 jr ,
geh. met H.C. van Nierop • J.W. Reijinga 56 jr • L. Yang 60 jr , geh. met J. Liang • L. Stiens 89 jr , geh. met C. Dobber • J. Korbee 85 jr , geh gew met W.J.
Zuijderduijn • B. Lubach 89 jr • J. Wiebes 86 jr , geh gew met M.A. van Oort •
S. van Kampen 79 jr , geh. met H.J. Be-

ken.” De Rijk vult aan: „Quinoa zie
je nu ook overal, maar wij verkochten het al 25 jaar geleden.”
Afgelopen zaterdag was het feest
bij Brandnetel. Er was muziek, er
waren hapjes en ander vertier. De
eerste honderd bezoekers kregen
een verrassingspakket, samengesteld door verschillende leveranciers van de winkel. „Het was erg
gezellig. We hebben veel klanten
gesproken die blij met ons zijn. Ze
zeiden: ’Ik moet er niet aan denken
dat jullie er niet zouden zijn’.”
Marleen Hogendoorn

Burgerlijke stand
LEIDEN - Geboren • Mitch zv B.J.D. Roberts en K. de Winter • Floris Hugo zv
B. Woort en A.L. de Vries • Abhinav Sriyanvit zv V.N.S.K. Tathiraju en P. Ghaly
• Daneen dv H.T. Rashid en G. Koster •
Jayden Emeka Raphael zv P. Okwuokei
en M.A. Sluis • Fiene Geertje Saar dv
J.P.J. Geurts en S.J.A. Edelaar • Hanna
Isabel dv R.P. van der Gaag en T.M. in 't
Veld • Alex zv C.J. Iglesias Falcón en
L.J.E. Bronsgeest • Hugo Felix zv P.V.
Westveer en S.E. Mulder • Hamza zv
M. Abdo en H. Al Akshar • Iza Helena
dv M.M. van Egmond en M.M.W. Duineveld • Kris Elizabeth dv A.L.A.B. Ron-

kooy • P. van Daalen 73 jr , geh. met E.E.
Dubbelaar • P.J. van der Meij 22 jr • J.M.
Hoogendijk 73 jr , geh. met J.C.P. Karremans • H.W.C.M. Burgers 73 jr • E.L.
Brugman 64 jr , geh. met R. Wuite •
G.A. Zattini 75 jr , geh gew met E.C. Zijdemans • A. Hartevelt 86 jr • H. Hoogkamer 92 jr , geh gew met G. van Veen
• J.T. Bestebreurtje 79 jr , geh. met J.
Roos • H. Kasteelen 84 jr , geh gew met
C.P.M. de Graan • R.P. de Rijk 63 jr • J.D.
van der Meij 61 jr , geh. met D. Spies •
J.F. de Spaye 92 jr , geh gew met M.A.A.
Vroklage • A. Schieman 91 jr.

