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Een mooi legaat voor Diogenes 
 

Diogenes werd in februari verrast door een 
belangrijk legaat uit de nalatenschap van de heer 
H.C. Jasperse en mevrouw N.P.A. Jasperse-Bos.  
Zij hebben in 2015 in hun testament legaten 
toegekend aan verschillende organisaties. Voor 
Diogenes gaat het om een bedrag van 5000 euro. 
Veel mensen in Leiden kenden de heer Jasperse: 
hij heeft jarenlang als huisarts gewerkt. Zijn woon- 
en praktijkadres was Witte Singel 72. Hij is in 2017 
in Leiderdorp overleden. Mevrouw Jasperse-Bos is 
in januari van dit jaar overleden. 
 
Diogenes is erkentelijk voor het legaat. Het wordt 
toegevoegd aan de bestaande reserve voor de 
aankoop en restauratie van panden. Dankzij die 
reserve kan Diogenes slagvaardiger optreden 
wanneer zich een nieuwe mogelijkheid voordoet 
voor het restaureren van een of meer monumenten 
of andere waardevolle gebouwen. 

Omdat Diogenes erkend is als Algemeen nut beogende instelling (ANBI), hoeft de stichting over het 
ontvangen legaat geen successierechten te betalen. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan het werk 
van Diogenes. Meer hierover staat op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes. 
 
 

Het Mierennesthofje deelnemer aan de Hofjesconcerten-2022 
 
De Leidse Hofjesconcerten 
worden dit jaar gehouden op 
zaterdag 3 en zondag 4 
september. Er is een primeur: het 
Mierennesthofje aan de 
Hooglandse Kerkgracht is voor het 
eerst ook van de partij.  
De bewoonsters van het hofje 
hebben enthousiast gereageerd op 
het idee van de organisatie om 
ook daar concerten te organiseren.  
Er zullen zowel op zaterdag als op 
zondag musici optreden. Het is 
nog niet bekend wat er op het 
programma zal staan. 
Iedereen die van muziek houdt en 
het hofje altijd al een keer had 
willen bezoeken doet er goed aan 
om het eerste weekend van 
september vrij te houden. 
  

https://www.diogenes-leiden.nl/algemeen/schenken-of-nalaten-aan-diogenes/
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Een goede bestemming voor uw monument 
 
Eigenaren van monumenten en andere karakteristieke panden staan vaak voor een lastige vraag: wat moet 
er na mijn overlijden met mijn woning gebeuren? Niet iedereen wil dat zijn of haar huis later naar een 
onbekende koper gaat. 
 

Een regeling in een testament of overdracht bij leven 
 
Diogenes overlegt graag met u over een passende bestemming voor uw pand. Als u zou overwegen om uw 
pand na te laten aan Diogenes, kunnen er afspraken worden gemaakt over het toekomstige gebruik. Uw 
wensen kunt u vervolgens vastleggen in uw testament. 
 
Het is ook mogelijk om uw woning al tijdens uw leven over te dragen aan Diogenes. Daarbij kunnen in goed 
overleg afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over het blijven wonen in het huis en over een eventuele 
koopprijs. 
U bent dan verlost van zorgen over het onderhoud van het pand, want daar zorgt Diogenes voor. U weet dan 
ook dat uw woning later een goede bestemming krijgt. 
 

Overleggen met Diogenes en een notaris 
 
Over de hierboven genoemde onderwerpen kan altijd contact worden opgenomen met de voorzitter van 
Diogenes (voorzitter@diogenes-leiden.nl). 
Het is belangrijk om ook advies te vragen aan een notaris om uw wensen goed vast te laten leggen. 
 
Als u daar prijs op stelt, is Diogenes graag bereid om overeen te komen dat een nagelaten of overgedragen 
pand nooit zal worden verkocht. 
 
Ook over ideeën om met Diogenes samen te werken bij de aanpak van een bijzonder pand dat iemand in 
eigendom heeft, kan de voorzitter worden benaderd. 
Verdere informatie is te vinden op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes op deze website. 
 
 

Herinneringen aan woningen van Diogenes 
 
De Stichting Diogenes Leiden is opgericht in februari 1973. We naderen dus een jubileumjaar. Er zijn 
plannen om het vijftigjarig bestaan in 2023 met verschillende activiteiten, verspreid over het jaar, te vieren. 
Een van de plannen is om de historische en recentere informatie over de panden van Diogenes op een 
gestructureerde manier te verzamelen en te publiceren. 
 
Mocht u, bijvoorbeeld als oud-bewoner, herinneringen aan een woning van Diogenes willen delen, dan kunt 
u een mail sturen naar nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl. Daarna zal er contact met u worden opgenomen. 

 

 
 

Links Watersteeg 1 en 3 tijdens de restauratie door Diogenes in 1975, rechts de panden in 2022 
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Nieuwe foto’s van Nieuwstraat 51 en 51a 
 
De woningen Nieuwstraat 51 en 51a hebben de afgelopen maanden andere bewoners gekregen. De 
huurders van de ruime bovenwoning 51a vertrokken naar elders, de huurders van de kleinere 
benedenwoning 51 schoven door naar boven, en er kwamen nieuwe bewoners in 51. Diogenes heeft van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om schilderwerk en andere onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren. 
 
Op de foto hiernaast zijn de Diogenes-
panden Nieuwstraat 49 en 51 te zien. 
Nummer 49 is het pand met de rode deur, 
nummer 51 is het twee traveeën brede 
pand met een bruin geschilderde onderpui 
links daarvan. 
 
Het lijkt alsof het één raam brede 
Nieuwstraat 53, links op de foto, bij 
Nieuwstraat 51 hoort, maar dat is 
gezichtsbedrog. De panden hebben een 
verschillende bouwgeschiedenis. 
Nieuwstraat 53 is geen eigendom van 
Diogenes. 
 
Achter de rode deur in Nieuwstraat 49 
bevindt zich de gemeenschappelijke 
toegangshal van Nieuwstraat 49, 51 en 
51a.  
 
Nieuwe foto’s van het interieur van 
Nieuwstraat 51 en 51a zijn te zien op de 
website van Diogenes:  
 
Nieuwstraat 51 in februari 2022  
en  
Nieuwstraat 51a in december 2021. 
 
 
 

Radiatorfolie-actie een succes 
 
In Nieuwsbrief 31 werd verteld over het 
initiatief van Diogenes om alle huurders 
een pakket radiatorfolie aan te bieden. 
Door die folie aan te brengen op de kant 
van een radiator die gericht is naar een 
buitenmuur wordt de straling van de 
radiator gereflecteerd en wordt 
warmteverlies naar buiten sterk 
verminderd. 
De actie is een succes geworden: 
nagenoeg alle huurders hebben 
meegedaan.  
Op 24 december overhandigde Wilbert 
Bots, bestuurslid van Diogenes en 
initiatiefnemer van de actie, een van de 
laatste pakketten bij de oplevering van 
Nieuwstraat 51a aan Thomas Hol.  

 
 

Reageren op de nieuwsbrief 
 
Als u wilt reageren op de nieuwsbrief, kunt u een mailtje sturen naar nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl. 
Dat adres kunt u ook gebruiken om u aan te melden of af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief 
of om een wijziging van uw mailadres door te geven.  

https://www.diogenes-leiden.nl/de-panden/nieuwstraat-49-en-51/nieuwstraat-51-in-februari-2022/
https://www.diogenes-leiden.nl/de-panden/nieuwstraat-49-en-51/nieuwstraat-51a-in-december-2021/
mailto:nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl

