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Daklozenopvang in de wijk 
Roodenburgerstraat en 
nu ook Hoge Rijndijk als 
opties

Thomas van Duin

De gemeenteraad heeft kort voor de zo-

mer het college van B&W verzocht de 

zoektocht naar een geschikte locatie 

voor een slaaphuis voor dak- en thuis-

lozen overnieuw te doen. Net als de 

wijkvereniging en de actiegroep GGD-

gebouw was de raad van opvatting dat 

de onderbouwing van de keuze voor het 

voormalige GGDgebouw als slaaphuis 

voor dak- en thuislozen onvoldoende 

was.

De gemeente zoekt onderdak voor maar 

liefst zeven zorglocaties en kijkt op-

nieuw naar 34 mogelijke locaties. Daar 

zitten nu ook twee locaties aan de Hoge 

Rijndijk bij.

Dealers

Twee projectleiders zijn inmiddels voort-

varend van start gegaan. Na een nieuwe 

‘startnotitie’ zijn in augustus wijkge-

sprekken met ‘sleutelfiguren’ gevoerd. 

Op 25 augustus ging het over de poten-

tiële locaties in de burgemeesterswijk. 

Behalve het voormalig GGDgebouw, dat 

als optie niet van de baan is, zijn daar nu 

ook twee panden aan de Hoge Rijndijk 

bijgekomen: nummers 17 en 24. Op de 

bijeenkomst bleken diverse omwonen-

den geen uitnodiging ontvangen te heb-

ben, terwijl dat wel de bedoeling was. 

Dit riep de nodige irritaties op. Als reac-

tie stelde de projectleider een extra bij-

eenkomst voor de Hoge Rijndijk voor.

De directeur van het BonaVentura Col-

lege gaf uiting aan zijn bezorgdheid om 

een voorziening voor verslaafden dicht 

bij een middelbare school te realiseren. 
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‘Die wijk kan het lijden’

In Het op Zondag stond op 21 au-

gustus dat de twee kandidaten 

voor het fractieleiderschap van de 

lokale PvdA, Marije van den Berg 

en Henny Keereweer,  vinden dat 

het GGD-gebouw de beste plek is 

voor het slaaphuis. Volgens hen 

‘kan die wijk het lijden.’ Opval-

lend, zo kort na de aangenomen 

motie van de PvdA in de gemeen-

teraad waarmee het heronderzoek 

naar geschikte locaties van start 

ging.
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Marco Bakker in Lorentzhof

In Lorentzhof kunt u regelmatig terecht voor klassie-

ke concerten, die uitgevoerd worden door musici met 

conservatoriumopleiding.

Omdat Lorentzhof een contract heeft afgesloten met 

de Stichting Muziek in Huis en via deze stichting re-

gelmatig beroepsmusici op haar podium heeft om 

een optreden te verzorgen is er 28 juni in bijzijn van 

de pers een plaquette overhandigd aan de directeur 

van Lorentzhof. Deze plaquette met de tekst “Er zit 

muziek in dit huis” zal een mooi plaatsje krijgen bij 

de ingang van het huis.

Een tweemaandelijks programma is te vinden in dit 

blad. Speciaal is het optreden van Marco Bakker op 

zondag 9 oktober om 14.30 uur en het klassieke con-

cert op dinsdag 25 oktober om 19.30 uur.

Voor het concert van Marco Bakker dient u vooraf 

kaarten te bestellen bij de receptie van Lorentzhof. 

De bijdrage in de kosten voor deze middag bedragen 

€ 4,50 inclusief koffie of thee.

Voor de overige concerten vragen wij als bijdrage in 

de kosten € 1,50.

Ik repte mij zaterdagochtend 10 september naar 
de Petruskerk. Daar werd de recent ontdekte film 

uit 1936 over de bouw van deze kerk vertoond. Ik 
houd erg van lokale geschiedenis en weet inmiddels 

het één en ander van het ontstaan van onze wijken. De 
interviews die ik hield met diverse oudere bewoners voor 
de rubriek ‘buurtherinneringen’ in de wijkkrant waren 
voor mij iedere keer weer kleine ontdekkingstochten. 
Natuurlijk is de bouw van deze markante katholieke 
kerk daarbij regelmatig ter sprake gekomen. Ook ken ik 
oude foto’s van haar bouwproces.
Maar nu stond ik oog in oog met levende zwart-wit 
beelden! De film van ‘Slegtenhorst’s Foto en Film 
werken’ volgt het hele bouwproces. Van het heien van 
de houten palen met een stoomgedreven machine, via de 
inzegening van de eerste steen en van de kerkklokken 
door pastor Beukers tot het leggen van de honderden 
dakpannen. In spanning zat ik natuurlijk ook te letten 
op beelden van de omgeving. En die kwamen af en 
toe voorbij. De voorloper van de Lammenschansweg 
met de trambaan, maar ook de zuidrand van de 
burgemeesterswijk. Denk je eens in dat in een polder een 
kerk met een ring huizen verrees! Pas daarna werd de 
rest van de professorenwijk gebouwd. Ik heb twee keer 
gekeken en wilde nog een keer….

Historische kriebels krijg ik er van. Daarom ook is de 
voorbereiding van het honderdjarig jubileum van de 
burgemeesterswijk volgend jaar zo leuk. We zoeken 
nu wijkgenoten die net zo kunnen genieten van het 
terugblikken, mensen die een handje willen helpen met 
de organisatie van de diverse activiteiten. En: we zoeken 
veel oud materiaal, foto’s, programmaboekjes, noem 
maar op. In het archief vond ik laatst prachtige plaatjes 
van het buurtje waar 99 jaar geleden de bouw begon.
Naar aanleiding van de vorige oproep in deze wijkkrant 
ontving ik een unieke historische schets van de Tiboel 
Siegenbeekstraat gedurende de Tweede Wereldoorlog, 
geschreven door een oud-bewoner, met oude foto’s 
incluis! En zo zullen er meer historische juweeltjes boven 
water gaat komen. We zullen we allemaal presenteren 
volgend jaar. Zoekt u ondertussen mee?

Niet alleen historisch, ook actueel oogst onze wijk 
waardering. En dan bedoel ik niet alleen de diverse 
gezellige straatfeesten in de afgelopen zomermaanden, 
of het geslaagde voetbaltoernooi Burgerbal. Op 8 
augustus zond het programma De Ochtenden op Radio 
1 een portret uit van onze wijken, als eerste van vier in 
de reeks over ‘succeswijken’. Een mooie documentaire 
waarin bewoners vertellen waarom ze het hier zo naar 
hun zin hebben. U kunt er nog naar luisteren: kijk op 
onze website.

In deze wijkkrant natuurlijk niet alleen aandacht voor 
historie en lovende woorden. De actualiteit kent allerlei 
gedaanten. De zoektocht naar opvang voor dak- en 
thuislozen brengt de gemeente nu ook in een ander deel 
van de wijk. Het bouwplan in de speeltuin heeft naast 
waardering ook verzet geoogst. De mogelijke komst van 
de sneltram houdt ons ook nog steeds scherp. En zo is er 
meer.
Ik tref u vast en zeker in één van de 17 huiskamers op 
30 oktober: kunst-over-de- vloer komt er voor de tweede 
keer weer aan!

Thomas van Duin
Voorzitter Vereniging 
Professoren- en Burgemeesterswijk

Historische kriebels

Gezocht: oud programmaboekje 
koninginnedagfeest

Wie heeft er nog bewaard een exemplaar van het pro-

gramma van een koninginnedagfeest in de wijk zoals 

dat vroeger (jaren ‘50, ‘60, en ‘70) werd gevierd?

Ook andere tastbare herinneringen, zoals festivitei-

ten en sportevenementen, zijn van harte welkom.

Mail of bel naar secretaris Jan Burgmeijer:  

tinja@wxs.nl of 5126084.
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“Jongeren zijn vatbaar voor drugs, alcohol en dealers en die 

trek je met zo’n voorziening extra aan.” Een medewerker van 

een kinderdagverblijf aan de Hoge Rijndijk sprak ook zijn on-

gerustheid uit over de onveiligheid en overlast.

Urinerende voorbijgangers

Ook direct omwonenden van de betreffende panden zien ri-

sico’s, zoals John van Ruiten: “De Hoge Rijndijk is, anders 

dan velen wellicht denken, niet alleen die hele drukke straat, 

maar ook een compacte woonbuurt, een dagelijkse fiets- en 

wandelroute van en naar het centrum en een wijk waar scho-

len, uitgaans- en eetgelegenheden en winkels bij elkaar zijn 

samengebracht. Om er te wonen vraagt van de huidige bewo-

ners al wat flexibiliteit. We hebben last van door voorbijgan-

gers weggegooide rommel in de tuin of portiek, luidruchtig 

urinerende voorbijgangers, tot laat in de avond lawaai. Je moet 

heel goed opletten voor je kinderen als ze de deur uitgaan. Er 

staan lekker veel glasbakken en afvalcontainers waar je ano-

niem heel wat bij kunt gooien en er zijn veel parkeerders die 

hun auto in die rustige straatjes gratis achterlaten. De bewo-

ners doen zelf al heel wat moeite om de zaak een beetje netjes 

te houden.”

Onverantwoord 

Een andere buurtgenoot, Jet de Lange, voegt daar aan toe: “De 

bewoners van de Hoge Rijndijk zijn van mening dat een voor-

ziening op deze plaats een zodanige overlast met zich mee zou 

kunnen brengen dat het zeer de vraag is of dit een verantwoor-

de keuze zou zijn. Wij vinden van niet, gelet op datgene wat 

wij tot dusverre hebben gehoord en gelezen over de gevolgen 

die zo’n voorziening voor ons allen met zich mee zou brengen. 

Zorgen maken wij ons niet zozeer over wat daar binnenshuis 

plaatsvindt maar wel vooral wat er rondom inloop- en uitloop-

tijdstippen plaatsvindt.” 

In oktober zal het adviesrapport met de meest geschikte loca-

ties voor de voorzieningen gereed zijn.

Hoge Rijndijk 24

 … vervolg van voorpagina

Actiegroep wordt buurtvereniging

De Actiegroep Bestemming (oud) GGDgebouw heeft be-

sloten zich om te vormen tot buurtvereniging. ‘De Buurt-

vereniging biedt een hechtere organisatievorm dan de 

actiegroep van buurtbewoners met een actiegroep. Een 

vereniging geeft de buurt een sterkere positie, een posi-

tie waar de gemeente niet omheen kan. Een vereniging is 

ook beter in staat om eventueel noodzakelijke beroeps- 

en bezwaarprocedures of andere juridische procedu-

res te voeren.’ Zo is te lezen op de eigen website (www.

oudggdgebouw.nl)
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Met hamers en spijkers in de hand 

op weg naar de speeltuin. Zo gingen 

heel wat kindertjes in de zomerva-

kantie richting de speeltuin. De por-

tier had hout verzamelt, waarmee de 

kinderen hun hutten konden bou-

wen. En dat werd volop gedaan.

Met wat hulp van een papa en mama 

werden er zelfs dakkapellen ge-

plaatst op de hutten. En aan het eind 

van de eerste week van de zomerva-

kantie stond er een heus huttendorp, 

vaak versierd met stoepkrijt. Het was 

een prachtig gezicht en ze mochten 

de hele vakantie blijven staan, zodat 

er ook in gespeeld kon worden. 

Nu zijn de hutten weer weg, maar als 

het aan de kinderen ligt dan komen 

ze volgend jaar weer hutten bouwen.

Zondagmiddag 13 november 2005 wordt de jaarlijkse mu-

ziekmiddag gehouden in de Vredeskerk aan de De Sitterlaan. 

Deze middag is een initiatief van de wijkvereniging en de Vre-

deskerk samen.

Op deze middag kunnen wijkbewoners en kerkgemeente-

leden, in een ontspannen sfeer, muziek en zang ten gehore 

brengen. We verwachten dat dit weer een gevarieerd pro-

gramma oplevert: van klassiek tot jazz, van instrumentaal tot 

vocaal, solo of in ensembles. Tijdens deze middag kunt u spe-

len op de prachtige Gotrian-Steinweg vleugel en kan ook het 

Jac. v.d. Linden orgel bespeeld worden.

Geef u op!

Als u mee wilt doen kunt u zich opgeven bij: 

Dhr. Gert van der Keur   - tel 071-5315539 - e-mail:

gvanderkeur@hetnet.nl

Mevr. Netty Steenstra     - tel 071-5144560 - e-mail:

aqualm@tiscali.nl     

Kom genieten

Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren in de Vre-

deskerk, Van Vollenhovenkade 21. Ook voor jonge kinderen is 

dit een unieke gelegenheid om op een informele manier ken-

nis te maken met muziek. De middag begint om 15.00 uur en 

is om ca 17.00 uur afgelopen. In de pauze is er koffie, thee en 

limonade.

Huttenbouwen in de speeltuin van Roomburg

Muziekmiddag in de Vredeskerk: doe ook mee!



 nummer 32 – september 2005 5

Floris Wouterlood

Het kan u in de late lente en de zomermaanden niet ontgaan 

zijn. De lucht wordt in de ochtend en in de tijd rondom de 

schemering onveilig gemaakt door razendsnelle, sierlijke vo-

geltjes met sikkelvormige vleugels die met vliegende haast 

paarsgewijs maar ook in groepjes de meest halsbrekende 

luchtacrobatische toeren uithalen: gierzwaluwen.

Gierzwaluwen zijn eigenlijk geen zwa-

luwen, net zoals vleermuizen geen mui-

zen zijn. 

Het vogeltje dat in het Latijn Apus apus 

heet, is eigenlijk een rotsbewoner die 

in de verste verte geen familielid is van 

de bekende boerenzwaluw. Het is een 

raszwerver die ‘s zomers in noordwest 

Europa broedt en die in de winter in 

Zuid-Afrika verblijft. Alles doen deze vo-

gels in de lucht: hun hapje bij elkaar zoeken, 

spelen, slapen, paren. Alleen om te broeden 

zoekt een koppeltje een veilig plekje op, liefst hoog onder de 

dakpannen van oude huizen. Elk jaar pendelen ze dus heen en 

weer tussen hun zomerverblijf en hun overwinteringplek. Rond 

Koninginnedag verschijnt de voorhoede van de terugkerende 

vogels. Eind juli is ineens het doordringende srie-srie gesnerp 

uit de lucht verdwenen. Weg zijn ze weer, tot de volgende len-

te. 

De gierzwaluw is heel kieskeurig wat zijn nestplek betreft. Let 

maar eens op: gierzwaluwen ziet je bijna uitsluitend boven 

binnensteden en boven vooroorlogse wijken. Je ziet ze haast 

niet boven nieuwbouwwijken. De reden is dat juist in oude wij-

ken nog genoeg daken bestaan waar voor zwaluwen plekjes te 

vinden zijn om te nestelen. Veel heeft een gierzwaluw niet no-

dig. In onze wijk bijvoorbeeld is de aansluiting van het overste-

kende dak van de (vooroorlogse) dakkapel op het pannendak 

een favoriete plek omdat een gierzwaluw er in volle vlucht als 

een soort kamikazepiloot onder kan duiken en met de dakpan-

nen als roetsjbaan omhoog kan glijden naar zijn plekje achter 

de dakpannen of tussen de doosconstructie van het platte dak-

kapeldak. Gierzwaluwen komen altijd terug naar het nest 

waarvan ze het afgelopen jaar vertrokken zijn.

Een groot nadeel van de sterke afhankelijkheid van een gier-

zwaluw voor zijn vaste nestplek is dat bij wijkrenovatie of 

dakrenovatie zijn vertrouwde nest verdwijnt en de vogel bij 

aankomst in de lente zijn stekkie niet meer kan vinden en hul-

peloos rondfladdert, op zoek naar een nieuwe nestplek. En 

daar is een gierzwaluw juist heel slecht in. Ze komen niet tot 

broeden en dan zijn er weer een paar gierzwaluwtjes minder. 

Gierzwaluwen zijn hierdoor een bedreigde vogelsoort. Zij zijn 

cultuurvolgers en voor hun nestmo-

gelijkheid 100% van de mens afhan-

kelijk. Als de mens in zijn streven naar 

efficiëntie en warmte-isolatie geen 

kiertjes en gaatjes onder zijn dakpan-

nen over laat voor gierzwaluwen, is 

het op termijn gedaan met deze sym-

pathieke gasten. Dat zou heel jammer 

zijn, want gierzwaluwen horen er ge-

woon bij in de zomer. Bovendien eten 

ze met elkaar tonnen en tonnen insec-

ten (tot wel 140.000 insecten per zwa-

luw per dag!). Ze ruimen dus heel wat muggen op. 

Er is in Nederland een club die zich richt op het observeren van 

en zorgen voor het welzijn van gierzwaluwen, de Vereniging 

Gierzwaluwbescherming Nederland (www.gierzwaluw.com). 

Er zijn heel enthousiaste leden onder wie sommige zelfs een 

webcam bij het nest hebben geplaatst om hun favoriete vogel 

te observeren. 

Gierzwaluwen gek op Burgemeesterswijk

Een gierzwaluw eet wel 140.000 insecten per 
dag. (Foto Herman Berkhoudt)

Bazaar in Lorentzhof

Woensdag 2 november is er weer de jaarlijkse bazaar in 

Zorgcentrum Lorentzhof. Allerhande zaken, zoals boeken, 

meubelen, lampen, glaswerk, serviesgoed zijn voor zeer 

kleine prijsjes te koop. Natuurlijk zijn er weer poffertjes, 

cake en allerlei lekkers te verkrijgen en gaat u natuurlijk 

niet naar huis zonder een mooi boeket of bloemstukje 

gekocht te hebben. Bovendien is het een leuke gelegen-

heid om uw buurtbewoners te ontmoeten en een kans te 

wagen bij het Rad van Avontuur en een mooie prijs te win-

nen.
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Pascale van der Vorst

“Eigenlijk is de burgemeester- en professorenwijk een rustig 

forensendorp en in veel opzichten niet te vergelijken met an-

dere gebieden in Leiden. Bewoners hebben hier veel over hun 

wijk. Ze houden eerder hun stoep schoon. ” Aan het woord is 

Sam van der Geest, tien jaar wijkagent in deze buurt. Er is in 

die tijd veel veranderd. Vroeger was de wijk bijvoorbeeld onge-

kend populair bij inbrekers, nu absoluut niet meer. 

Sam van der Geest is zeer te spreken over de burgemeester- en 

professorenwijk. “Er is van alles: winkels, parken, sportfacili-

teiten, scholen en openbaar vervoer op afstand. Er wonen over 

het algemeen hoger opgeleiden die meer te besteden hebben. 

Parkeeroverlast heb je hier alleen aan de rand. Ik zou hier best 

willen wonen.”

Waar heeft de wijkagent dan wel zijn handen aan vol? Hij lacht 

en antwoordt: “Ruzies over erfafscheidingen en overhangen-

de takken. Ik probeer te bemiddelen, maar meer kan ik niet 

doen. Als het echt te erg wordt, verwijs ik de mensen door naar 

de burgerrechter.” Eigenlijk zijn er over het algemeen geen ex-

cessen te noemen. “Maar etters heb je overal, ook hier dus”, 

zegt de wijkagent. “Laatst zijn er bijvoorbeeld dertig auto’s 

bekrast bij het Lammenschansplein. En in de Hugo de Vries-

straat liep lange tijd iemand rond die met grote regelmaat au-

to’s onder handen nam. Maar dat is nu weer even voorbij.” Van 

der Geest vermoedt dat het bij het Lammenschansplein om 

jongeren gaat die van en naar het centrum komen. “Je ziet dit 

soort problemen vaker bij de doorgaande routes zoals de Lam-

menschansweg, Kanaalweg en Burggravenlaan”, legt hij uit. 

“Meestal hebben de daders een slokje op. Het vandalisme in 

de Hugo de Vriesstraat is vermoedelijk het werk van een buurt-

bewoner.”

Een belangrijk punt van aandacht voor de politie in de wijk is 

de verkeersveiligheid. Van der Geest: “Er zijn veel scholen in 

de wijk, dat geeft behoorlijk wat verkeersbewegingen. Veel ou-

ders willen hun kind met de auto naar school brengen, ook al 

is het maar een klein stukje. Maar”, voegt hij daar aan toe, “de 

verkeersveiligheid is echt stukken beter sinds er meer drem-

pels zijn. Vroeger werd er nog wel eens gas gegeven op de 

Burggravenlaan, dat is er nu niet meer bij.” Hij lacht en zegt: 

“Automobilisten denken nu dat ze maar dertig mogen, maar 

dat is slechts een adviessnelheid vanwege de drempels.”

De politie komt niet alleen op verkeersveiligheid toezien rond 

basisscholen. De wijkagent zorgt ook dat de lijnen met mid-

delbare scholen kort zijn, door regelmatig zijn gezicht te laten 

zien in de klas of op het schoolplein. “Zo weet je wat er speelt 

en wie er regelmatig rottigheid uithaalt.” Op die manier werkt 

het ook in de wijk zelf. Van der Geest probeert de helft van zijn 

dienst op straat door te brengen, het liefst op de fiets. Infor-

matie verzamelen is heel belangrijk. Aan de streken kan Van 

der Geest vaak al zien wie ze op zijn kerfstok heeft. “Ja daar 

krijg je een neus voor. En het zijn vaak dezelfden. Er bestaat 

zelfs een veelplegers top 20. In de praktijk blijkt overigens dat 

een heel kleine groep verantwoordelijk is voor een groot aan-

tal misdaden.” Maar misdaden is een heel groot woord. “In 

deze wijk gaat het veelal om kratjes bier of fietsen die uit de 

tuin gestolen worden of auto-inbraken. Het aantal woningin-

braken is overigens gedaald, een trend die in heel Leiden waar 

te nemen is. Vroeger was de burgemeesterswijk dé wijk voor 

inbrekers, er viel immers veel te halen. Nu beveiligen mensen 

hun huizen veel beter. Bij elke verbouwing wordt gelet op be-

veiligde sloten.”

Maar wat als het voormalig GGD-gebouw in de Roodenburger-

straat gebruikt zal worden voor nachtopvang van daklozen? 

Krijgt Sam van der Geest dan te maken met meer problemen 

in de wijk? “Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen”, 

aarzelt hij. “Opvang helpt ook om problemen te voorkomen. 

De mensen zijn dan onder de pannen. Ik begrijp wel dat nie-

mand er op zit te wachten om dit in zijn achtertuin te hebben, 

maar de gemeente moet ergens opvang creëren. Is het niet bij 

mij, dan wel bij een collega van mij in de wijk. Misschien dat 

overlast beperkt kan worden door het maken van goede af-

spraken? Maar dat er overlast komt, staat buiten kijf.”

Sam van der Geest is te bereiken op het politiebureau aan de 

Vijf Meilaan. Openingstijden: ma-vrij van 09.00-17.00 uur en 

op donderdag tot 20.00 uur.

Sam van der Geest al tien jaar wijkagent

Overhangende takken en diefstal van kratjes bier
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Coco Hoek-Sandtke

Nee, de wijkkrant is niet op bezoek geweest bij een jeugd-

honk, maar bij de wekelijkse Inloopochtend voor Senioren. In 

de eerste plaats is dat voor de bezoekers een sociaal trefpunt. 

“Zeker zo na het weekend, als veel mensen alleen zitten, is dit 

gezellig om naar uit te kijken” zegt één van de dames. Ieder-

een valt haar bij: “Je hoort nog eens wat er in de wijk speelt!” 

“Je kunt je verhalen kwijt.” “Als je een praktisch probleem 

hebt, met taxi-vergoedingen of wat dan ook, kun je dat met-

een bij Lenie (Koolhaas, de coördinatrice, red.) aankaarten.” 

Maar het is ook de plek om zelfgemaakte kaarten te kopen of 

om je in te schrijven voor activiteiten van fietstochten  tot con-

certen. “Laatst hadden we nog een barbecue” vertelt penning

meesteres mevrouw Teskes (86). “Die was op het veldje naast 

de deur, dat is bij mooi weer echt onze hangplek! We waren 

wel met een man of 40, zo is er altijd wel iets te doen.” “Wij 

zijn er om een beetje toezicht te houden,” vertelt één van de 

vier aanwezige heren. De reactie van de dames, in het kader 

van hoor en wederhoor: “Ja, dat verbeelden ze zich! Maar ze 

mogen blij zijn, dat ze ook mogen komen.” De heren kunnen 

dus nog wat versterking gebruiken, maar dames zijn uiteraard 

ook welkom. Iedere maandag van 10 tot 12 uur, ’t Trefpunt, 

Professorenpad 1. 

Overlast
of vakantiegevoel?

Martine de Haan
De zon schijnt aan een blauwe he-

mel, in de lucht krijsen meeuwen. 

Een zomerse dag aan het strand? 

Nee gewoon, de professoren/burge-

meesterswijk! Het gekrijs kan een 

vakantiegevoel geven, maar vaak 

is het ook gewoon lastig. Zeker in 

het weekend als uitslapen onmoge-

lijk gemaakt wordt door krijsende 

meeuwen op het dak. Vooral rond 

half april kunnen meeuwen  behoor-

lijk wat overlast veroorzaken: dan is het namelijk broedseizoen 

voor de zilver- en mantelmeeuwen.

Kunnen we er iets aan doen, tegen die krijsende meeuwen? 

Dat is lastig: volgens de Flora- en Faunawet mag je meeuwen 

niet vangen of bejagen en tijdens het broedseizoen mag je de 

nesten ook niet verstoren. De gemeente Leiden heeft in 2004 

bekeken of het mogelijk is de overlast te verminderen door 

potentiële broedlocaties ontoegankelijk te maken voor de 

meeuwen, bijvoorbeeld door draden te spannen. Volgens de 

gemeente heeft dat niet geholpen en heeft het probleem zich 

alleen maar verplaatst. 

Om toch wat tegen de overlast te 

doen adviseert de gemeente om er 

voor te zorgen dat de woonomgeving 

schoon blijft. Vuilnis trekt immers 

meeuwen aan. Ook is het verstandig 

om het dak ontoegankelijk te maken 

voor meeuwen. Maar ja, dan gaan ze 

dus bij de buren zitten. Misschien is 

de beste oplossing wel om oordopjes 

te kopen of je mee te laten voeren op de golven van het gekrijs 

en je in tropischer oorden te wanen.

‘Je kunt al je verhalen kwijt!’

Inloopochtend voor ouderen
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Thomas van Duin

De beoogde aanleg van de RijnGouweLijn door Leiden houdt 

de gemoederen flink bezig. Eerdaags beslist de gemeenteraad 

over de haalbaarheid van het project in het algemeen en de 

voorkeursvarianten van de precieze route in het bijzonder.

De wijkvereniging heeft voor de raad haar zorgen nog eens op 

een rij gezet.

Al vanaf het prille begin van dit plan, in 2002, heeft de wijkver-

eniging zich niet voor of tegen de RGL uitgesproken. Er is voor-

al gewezen op de gevolgen van het project voor onze wijken en 

haar inwoners. In mei dit jaar schreef het bestuur een brief aan 

verantwoordelijk wethouder Ruud Hessing en de leden van de 

gemeenteraad. Hierin formuleerden wij 13 zorgen.

Nieuwe spoorbrug

Ten aanzien van het eerste deel van het tracé, langs park 

Cronesteyn tot Lammenschans, brengt de wijkvereniging zes 

zorgen naar voren. Gewezen wordt op de mogelijke aantas-

ting van de noordrand van het park en de impact op de omge-

ving van de enorme geplande nieuwe brug van ruim zes meter 

hoog en 12 meter breed. Ook de dreigende aantasting van het 

openbaar groen langs de Melchior Treublaan als gevolg van de 

verhoogde trein- en tramdijk brengt de wijkvereniging naar vo-

ren. Vervolgens noemt zij het gevaar dat door de RGL-aanleg 

een verdubbeling van het spoor moeilijk wordt, zeker met de 

voorgenomen plaatsing van het nieuwe ROC gebouw bij Lam-

menschans. Voor een volwaardige verbinding richting Utrecht, 

waar zoveel forenzen belang bij hebben, is verdubbeling nood-

zakelijk.

Tot slot is het niet duidelijk wie de kosten voor de nieuwe brug 

en het vernieuwde dijklichaam moeten betalen.

Veiligheid Lammenschansweg

Vanuit de wijkvereniging is actief deelgenomen aan de ‘ont-

werpbijeenkomsten’ over het tracé. Voor de Lammenschans-

weg adviseert de projectorganisatie nu voor een ligging van 

het dubbelspoor in het midden van de weg. Behalve aantas-

ting van het beeldbepalende groen zal dit de mogelijkheid 

van veilig oversteken er volgens de vereniging heel moeilijk 

door maken. Er is immers geen tussenstop in het midden van 

de weg meer mogelijk. Gevreesd wordt dat het afsluiten van 

de kruising bij de Lorentzkade een grotere verkeersstroom zal 

betekenen op de Zeemanlaan. Hier kan wel door auto’s wor-

den overgestoken. Het alternatief van een speciale fietsers- en 

voetgangerstunnel op dezelfde plek zal naar de mening van de 

wijkvereniging onvoldoende soelaas bieden.

En het busvervoer?

Het RGL-plan, maar ook het Gemeentelijk Verkeers- en ver-

voersplan (GVVP), laat onduidelijkheid bestaan over de toe-

komst van het busvervoer. De wijkvereniging vraagt zich in de 

brief af hoe die straks gaan rijden. Verdwijnen ze van de Burg-

gravenlaan en de De Sitterlaan? Dat zou de mobiliteit van veel 

wijkbewoners, waaronder ouderen, ernstig verslechteren. Een 

samenhangende visie op het hele openbare vervoer in de stad 

en daarbuiten ontbreekt nog. Het GVVP roept meer vragen op 

dan er worden beantwoord.

Door verschillende politieke partijen is aangegeven onze brief 

serieus te nemen. We kijken daarom in spanning uit naar de 

komende raadsbehandeling van de RGL.

>volg onze website www.profburgwijk.nl (knop RGL)

Dertien wijkzorgen over de RGL

PREMIUM
MAKELAARS

AANKOOP / VERKOOP / HUUR / VERHUUR / TAXATIES / HYPOTHEKEN

UW RE/MAX MAKELAAR GIJS DE KOK
LEVENDAAL 75 / LEIDEN / TEL. 071-5162372 / WWW.REMAX.NL
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Meer Bewegen voor Ouderen

Een mens is nooit te oud om te bewegen, daarom zijn 

er speciaal opgeleide docenten en programma’s  om te 

gymmen voor senioren. In oktober gaan wij in Lorentzhof 

starten met een gymclub voor 55-plussers uit de wijk. On-

der begeleiding van een gekwalificeerde docente kunt u 

op donderdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur terecht 

voor een gezellig gym-uurtje. Donderdag 1 september om 

9.30 uur geeft Berry Schouten informatie en verzorgd een 

presentatie aan iedereen die er meer over wil weten. 

Informatie bij Berry Schouten of Magda Louwerse,

071-5149545.

Ronald Landheer

Het grootste park van Leiden blijft de gemoederen bezighou-

den… Het ontleent zijn naam aan zijn eigen polderstructuur, 

maar de tijd dat het zelf ook omsloten werd door uitsluitend 

polderlandschap lijkt steeds verder weg te liggen. Geplande 

en reeds aangelegde bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken 

en oprukkende infrastructurele voorzieningen dreigen van dit 

unieke polderpark-aan-de-rand-van-de-stad langzamerhand 

een gewoon stadspark te maken, met contouren die overgele-

verd zijn aan steeds wisselende bestuurlijke grillen. Hoe waar-

devol dit stukje natuur is, is recentelijk nog in verschillende 

boekwerkjes duidelijk gemaakt (zie hiervoor bijv. het artikel-

tje van Rinny Kooi op blz. 22 van Wijkkrant nr. 29, en het fraaie 

recent door de gemeente Leiden uitgegeven boekje Op bezoek 

bij huismus en muurbloem. Stadsnatuurwandelingen door Leiden).

In de afgelopen twee jaar is een projectgroep van de gemeente 

onder leiding van Jasper Groos en bijgestaan door een klank-

bordgroep waarin verschillende belangengroeperingen uit 

de omgeving vertegenwoordigd zijn, in de weer geweest om 

een aantal kleine veranderingen in het park aan te brengen. 

Er is een nieuw beheerplan gemaakt ter vervanging van het 

20 jaar oude beheerplan. Hierin is het onderhoud van o.a. de 

paden, waterhuishouding, bosterreinen en graslanden gere-

geld en staat behoud en bevordering van de bijzondere waar-

de die dit park heeft voor flora en fauna voorop. Daarnaast is 

getracht het park voor grotere groepen recreanten aantrekke-

lijk te maken. Zo zijn de fietspaden skeelervriendelijk gemaakt 

en de schelpenpaden voor wandelaars verbeterd. Ook heeft 

men nieuwe informatieborden en verwijzingsbordjes geplaatst 

en zijn er speciale uitrenveldjes voor honden. Verder zijn er 

struin- of laarzenroutes uitgezet: hiervoor zijn speciale brug-

getjes aangelegd en op sommige plaatsen trekpontjes.

Via een jaarlijkse schouw en inspraakronde zal de klankbord-

groep betrokken blijven bij de verdere ontwikkelingen in en 

om dit unieke polderpark.

Volgens het conceptbestemmingsplan van Rijkswaterstaat zal 

er ca 4 hectare van het park verloren gaan aan de verbreding 

van de A4, terwijl de eventuele aanleg van de Rijngouwelijn 

ook enige ruimte zal kosten, omdat daarvoor een dubbelspo-

rige verbreding van het bestaande spoor gepland staat. Dat 

daarnaast wellicht nog een station en enige “lintbebouwing” 

rond het spoor door bepaalde instanties overwogen wordt 

baart ons uiteraard grote zorgen. Om nog maar te zwijgen van 

het risico dat de N11 op een gegeven moment doorgetrokken 

wordt en het handigste tracé door Cronesteyn zou blijken te 

lopen… Dat zou weer minder groen betekenen voor een al zo 

dicht bebouwde stad als Leiden.

De toekomst van Polderpark Cronesteyn
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Het plan voor het nieuwe gebouwtje in speeltuin De 

Speelschans stuit op protesten in de wijk. Bij de gemeente 

zijn ruim 500 bezwaren binnen gekomen, naar aanleiding 

van een initiatief van een groep bewoners. Binnenkort zal 

de gemeente beslissen of het plan doorgaat.

De gemeente Leiden heeft in de periode juli-augustus iedereen 

de gelegenheid gegeven zijn zienswijze op dit plan in te dienen. 

Voor de bouw is het verlenen van vrijstelling van het gelden-

de bestemmingsplan nodig. In het park mag immers niet ge-

bouwd worden.

De bedoeling van het gebouw is in een eerdere wijkkrant toege-

licht. Stichting ’t Kasteel heeft uitbreiding nodig voor zijn bui-

tenschoolse opvang die nu in de kleedruimten van hockeyclub 

Roomburg plaats vindt. De Speelschans wil een nieuw club-

gebouw in de speeltuin zodat zij haar kinderactiviteiten kan 

uitbreiden. De twee organisaties hebben hun behoeften aan el-

kaar verbonden. Dit heeft geleid tot het plan van de plaatsing 

in de speeltuin van een houten gebouw in de vorm van een kas-

teel. Het moet een ‘multifunctioneel gebouw’ worden, waar 

eventueel ook in de avond activiteiten kunnen plaats vinden. 

Stichting ’t Kasteel zal de financiering op zich nemen en vervol-

gens erfpacht betalen vanwege gebruik van gemeentegrond.

Schade aan groen

Een viertal bewoners, dezelfde die in 2004 de succesvolle ac-

tie tegen eventueel bouw van de Lorentzschool leidden, heeft 

eind juli huis-aan-huis een brief met voorbeeld-bezwaar ver-

spreid. Zij noemen zes bezwaren: de schade aan openbaar 

groen in het park door de bouw, de overlast door het mogelijk 

intensief gebruik van het gebouw, het ontbreken van draag-

vlak in de buurt, twijfels over de noodzaak van uitbreiding van 

buitenschoolse opvang en de mogelijkheid deze ook in de 

nieuw te bouwen Lorentzschool onder te brengen, het verklei-

nen van de buitenspeelruimte in de speeltuin door het gebouw 

en het risico dat deze bouw drempelverlagend werkt voor an-

dere bouwplannen in het park in de toekomst.

Gezamenlijk tegen bebouwing park

De Speelschans en ’t Kasteel hebben zowel bij de initiatief-

nemers als bij de gemeente gereageerd op de bezwaren. Zij 

wijzen op de herplanting van groen, de beperking van de over-

last, het verschil tussen bouwen in het park en dit gebouwtje 

in de speeltuin, de gezamenlijkheid in afwijzing van bebou-

wing in het park en het belang van de opvangvoorziening dicht 

bij de bestaande locatie. Ook spreken deze organisaties tegen 

dat er minder buitenruimte over zou blijven in de speeltuin.

Uiteindelijk zijn 540 bezwaren tegen het bouwplan bij de ge-

meente ingediend.

Iedereen is benieuwd hoe de gemeente op de bezwaren zal re-

ageren. Daarover zal vermoedelijk in september meer bekend 

worden.

Plan voor naschoolse opvang in Speeltuin 
stuit op protest

Trucfoto. Zo komt het gebouwtje van de naschoolse opvang eruit te zien.
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Jeugdcircus Miloco

Lizzy de Wilde

Het circus komt! Het jeugcircus Miloco om precies te zijn. San-

der Arents, Jeroen van Ede en Minke Dreef beginnen op 10 sep-

tember weer met hun cursussen zoals jongleren en acrobatiek, 

ook voor volwassen. De lessen worden gegeven in de gymzaal 

in de Du Rieustraat. Miloco huurt deze zaal van de gemeente 

Leiden en heeft er een bescheiden opslagruimte voor materi-

aal. De lessen worden heel speels gegeven. Natuurlijk zijn er 

regels voor veiligheid en orde, maar daarnaast krijgen de kin-

deren veel vrijheid, het hoeft allemaal niet zo perfect. Sander: 

“De kinderen moeten al zo veel op school en in het dagelijks 

leven!” En de Miloco-docenten kunnen ouders uit de brand 

helpen op de verjaardag van hun kinderen: ze verzorgen ook 

kinderpartijtjes!

Ruim drie jaar geleden namen Sander, Jeroen en Minke het 

initiatief om gratis workshops jongleren en acrobatiek te ge-

ven op een aantal basisscholen in Leiden. Zelf waren ze al een 

tijd enthousiast bezig met het beoefenen van deze tak van 

sport. Het leek hen leuk om 

met kinderen te werken en 

hun enthousiasme over te 

brengen. In ruil voor het uitde-

len van hun folder, kregen ze 

tijd en ruimte van verschillen-

de scholen om hun kunsten te 

laten zien. Dat bleef niet zon-

der succes! Er meldden zich 80 

kinderen aan voor een gratis 

proefles. Miloco kon meteen 

drie groepen jeugdcircus star-

ten voor kinderen tussen ze-

ven en twaalf jaar oud. Naast 

het geven van cursussen, 

ook aan volwassenen, breid-

den de activiteiten zich uit 

met het geven van (betaalde) 

workshops op scholen en het 

optreden op braderieën, kin-

derfeestjes en wijkfeesten, zo-

als de straatspeeldag. 

 

Tegenwoordig heeft Miloco ongeveer tachtig leden. Het gaat 

eigenlijk boven verwachting goed met het jeugdcircus. Sander 

legt uit waarom: ‘Miloco is het enige jeugdcircus in Leiden en 

opereert in een kinderrijke buurt. We leren de kinderen bijzon-

dere dingen: jongleren, ballopen, koorddansen, eenwielfiet-

sen, diaboloën en acrobatieken. Deze vaardigheden doen een 

beroep op je evenwichtsgevoel, motoriek, lenigheid en kracht. 

Je moet ook samenwerken en bepaalde angsten overwinnen. 

Kinderen ervaren dat ze deze kunsten kunnen leren en krijgen 

daardoor (meer) zelfvertrouwen. Ze kunnen iets unieks, en dat 

voelt goed. Als ze de techniek eenmaal beheersen, kunnen ze 

er hun eigen draai aan geven.’

De cursussen starten op zaterdag 10 september.

Er is nog plek! www.jeugdcircusmiloco.net
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Michael Jan De Goeje

De overgrootouders van professor Michael Jan De Goeje, naar 

wie de straat in onze wijk vernoemd is, leefden in het Fries-

land van begin 1800. Op 4 juni 1806 werd Pieter de Goeje ge-

boren in Enkhuizen. Hij was de zoon van Michiel de Goeje en 

Reinouwtje van der Velde. Rond 1825 studeerde hij theologie 

en letteren in Leiden. Pieter trouwde in 1832 in Leiden met Wil-

helmina Bernardina Schilling. Hij verliet de sleutelstad en zet-

te zijn carrière voort in Lippenhuizen (boven Gorredijk, Fr.) om 

er als predikant te gaan werken. In 1836 werd hij predikant in 

het plaatsje Dronrijp. In datzelfde jaar werd zijn zoon Michael 

Jan, degene naar wie de straat vernoemd is, geboren. Hij kreeg 

nog acht broers en zussen van wie een paar later enige be-

kendheid verwierven zoals: Elisabeth Wilhelmina (als echtge-

note van professor H. Oort), Claudius Henricus (als directeur 

van de Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden) en Maria Anna 

Suzanna (als lerares van een meisjes HBS te Rotterdam). Drie 

jaar na de geboorte van Michael Jan verhuisde het gezin naar 

Heereveen waar vader Pieter tot zijn dood in 1854 zijn ambt als 

predikant heeft uitgevoerd. Na de dood van Pieter kwam het 

gezin terug naar Leiden waar Michael Jan zich aan de universi-

teit liet inschrijven.

Hans Elstgeest

Zeevaartschool

Michel Jan de Goeje
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Michael Jan ging theologie studeren, in navolging van vader 

Pieter. Al snel bleek dat de verkeerde richting en ging hij zich 

meer verdiepen in de Semitische talen (een benaming voor 

een grote groep aan elkaar gerelateerde talen zoals Arabisch 

en Hebreeuws). Hij studeerde bij Cobet, Juynboll en Dozy. Die 

laatste bracht hem de fijne kneepjes van de Arabische studie 

bij. Na vijf jaar studie promoveerde hij op 12 oktober 1859 (zijn 

kandidaatsexamen had hij in 1857 afgelegd en zijn doctoraal 

in 1858).

Er was geen grote vraag naar 

hoogleraren in zijn discipline 

waardoor het zeven jaar duurde 

voordat hij - in eerste instantie 

als buitengewoon hoogleraar - 

werd benoemd op de leerstoel 

voor de Semitische talen. Het 

jaar daarop huwde hij Wilhel-

mina Henriëtte Leembruggen 

op 27 juni 1867 in Leiden. Zij 

kregen vijf kinderen. 

Drie jaar na de benoeming tot buitengewoon hoogleraar volg-

de de benoeming tot gewoon hoogleraar. Zijn specialiteit was 

de Arabische taalkunde. In die tijd was De Goeje de enige die 

zich daarmee bezig hield in Nederland. Door zijn uitmunten-

de kennis van het vak trok hij gaandeweg steeds meer toe-

hoorders, zo behoorde Christiaan Snouck Hurgronje tot één 

van zijn beste leerlingen. Bijna veertig jaar lang zou De Goeje 

in Leiden dit ambt bekleden. In deze jaren zou hij zich etale-

ren als een man van initiatieven en brede interesses. Zo was 

hij vanaf 1879 lid van de Leidse gemeenteraad (in 1904 werd 

in het Leids jaarboekje gememoreerd dat hij inmiddels al 25 

jaar dit werk deed). Toen zijn gezondheid met rasse schreden 

achteruitging nam hij in december 1908 afscheid als gemeen-

teraadslid. Hij behoorde tot de commissie van toezicht van de 

Kweekschool voor de Zeevaart en daarnaast zette hij zich in 

voor het Rode Kruis. 

Op de Universiteit werd hij benoemd tot Interpres Legati Warne-

riani, een functie die hem de verantwoording gaf over de meer 

dan 600 handschriften die Levinus Warner - een grootheid in 

de studie van het Oosten - na zijn dood in 1665 aan de Leid-

se academie schonk. De Goeje bekleedde deze functie tot zijn 

dood. In het cursusjaar 1881-1882 trad hij op voor de Univer-

siteit als Rector-magnificus. Vlak voor zijn emeritaat werd De 

Goeje als gedelegeerde van de Nederlandse regering bij het 

14e Oriëntalistencongres in Algiers gekozen tot president van 

de Arabische sectie.

Tot zijn zeventigste levensjaar heeft hij zich buitengewoon in-

gezet en heeft hij belangrijke verhandelingen - voortgekomen 

uit intensieve studies - gepubliceerd. Als De Goejes grootste 

en omvangrijkste werken worden genoemd ‘Tabari’s Annalen’, 

meer dan achtduizend bladzijden Arabische teksten zijn hierin 

bewerkt en een ander levenswerk was ‘Bibliotheca Geographorum 

Arabicorum’.  Buiten al deze serieuze studies, onderzoeken  en 

vertalingen van Arabische teksten, is De Goeje altijd een groot 

liefhebber geweest van Oos-

terse legenden als ‘Duizend-

en-één-nacht’ (waarin prinses 

Sheherazade een groot aantal 

Oosterse verhalen in 1001-nacht 

aan koning Sjehrijar verteld om 

haar onthoofding zo lang moge-

lijk uit te stellen), ‘Sindebad’ en 

‘De zevenslapers van Efeze’.  

Na bijna veertig jaar moest hij 

zijn ambt neerleggen. Op 16 

juni 1906 werd in Hotel du Lion 

d’Or zijn afscheidsreceptie gegeven. Door zijn vrienden, ken-

nissen en collega’s werd hem een grote som geld overhandigd. 

Deze som geld, waarmee het voor een grote groep studenten 

mogelijk werd gemaakt om studiereizen te financieren, is later 

bekend geworden als het DeGoejefonds. 

Nog vier jaren mocht hij van zijn emeritaat genieten, terugkij-

kend op een vruchtbaar leven. Hij overleed op 17 mei 1909 te 

Leiden en werd begraven op begraafplaats Groenesteeg. Na 

zijn dood is het eerder genoemde DeGoejefonds gesticht. De 

Goeje is in zijn werk in de voetsporen getreden van zijn leer-

meesters Cobet en Dozy, vooral van de laatste. Was Dozy’s 

werk meer geschiedkundig van aard, De Goeje leverde op het 

taalkundige vlak weer belangrijk werk.

Voor al zijn werk werd hij door diverse instanties in diverse lan-

den gehuldigd, door de Universiteit van Cambridge werd hij 

benoemd tot doctor honoris causa (deze titel krijgt men voor 

bijzondere verdiensten zonder daarvoor een examen af te leg-

gen of een proefschrift te verdedigen, een zogenaamd eredoc-

toraat). 

De Goeje werd door Turkije benoemd tot Grootofficier in de 

orde van Medjidië, door Zweden als Commandeur in de orde 

van de Poolster, door Pruisen (Polen, Duitsland) werd hij ge-

ridderd maar ook in Nederland heeft hij de nodige onderschei-

dingen gekregen; zo is hij bijvoorbeeld geridderd in de orde 

van de Nederlandse Leeuw (20 juli 1906). 

Grafsteen van Michel Jan de Goeje
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    “boven in de es

    wemelen veertien blaadjes

    het is voldoende”

    (J.C. van Schagen, 1891-1985)

De Es speelt een rol in allerlei religieuze verhalen. De Gewone 

es bij een kerk (Fraxinus excelsior L., in de voortuin van de Vre-

deskerk) vraagt erom een verband te leggen met religie. In 

het bijbelboek Genesis is te lezen dat God Adam en Eva heeft 

geschapen. De schepping van de man en de vrouw is een be-

langrijk onderwerp in verschillende religies en culturen, bij-

voorbeeld in de mythologische verhalen van de volken die 

vroeger in het noordelijke deel van Europa woonden. Die ver-

halen zijn vastgelegd in de Edda, een soort Germaanse bijbel. 

Scheppingsverhalen

In de Edda wordt verteld over de wereldboom, Yggdrasil, die 

hemel, aarde en onderwereld samen houdt en steunt. De Ger-

maanse naam Yggdrasil voor de es is afgeleid van Ygg, één van 

de namen van Wodan of Odin. Yggdrasil is de levensboom van 

de gehele mensheid. De goden Odin, Höner en Loki zouden 

langs het strand hebben gelopen en daar twee aangespoelde 

stammen hebben gevonden, een Ask en een Embla. Ask bete-

kent Es, Embla betekent Iep of Els; Embla heeft dus betrekking 

op twee soorten bomen. Uit de Ask zouden zij een man, uit de 

Embla een vrouw hebben geschapen. Ook volgens de Griekse 

mythologie is de Es de oorsprong van de mens. Als het schep-

pingsverhaal van Adam en Eva in de Vredeskerk wordt verteld 

is het goed te bedenken dat de Es die voor de kerk staat ook 

kan verwijzen naar andere scheppingsverhalen dan dat in Ge-

nesis. 

Overigens groeien er ook een Iep en een Els op korte afstand 

van de Vredeskerk. Een Ruwe iep (Ulmus glabra Huds.) staat 

tegenover Lorentzkade 48 en een Els (Alnus glutinosa (L.)) is te 

vinden links van het pad dat van de kerk naar het Roombur-

gerpark loopt..  

  Wat voor Es zouden Odin, Höner en Loki hebben gevon-

den: een stam van een vrouwelijke of van een mannelijke 

boom? Zou er een man uit een vrouwelijke boomstam zijn ont-

staan of een vrouw uit een mannelijke? Goden kunnen veel 

maar zouden zij daadwerkelijk hebben kunnen vaststellen of 

die boomstam van een vrouwelijke of mannelijke boom kwam? 

Die geslachtsbepaling is heel ingewikkeld; het is werk voor 

specialisten. 

Gallen

De Es wordt door de wind bestoven.  Na de bloei worden er 

grote groepen ‘trossen’ vleugeltjes gevormd. Ook bij de ver-

spreiding van de zaden helpt de wind een handje. In veel Essen 

zitten knobbels (= gallen) op de steeltjes van de vleugeltjes. 

In ‘Het Gallenboek ‘ van Doctors van Leeuwen staat: “Alleen de 

vrouwelijke bloemen worden aangetast. In plaats van bloemen 

ontstaan - als reactie op aantasting door de galmijt Aceria fraxi-

nivora (Nol.) -   verwarde woekeringen die een bloemkoolach-

tige structuur hebben en zeer verschillend van vorm en grootte 

kunnen zijn.” Galvorming gaat waarschijnlijk ten koste van de 

zaadproductie. Toch zie je vaak dat essen met gallen nog za-

den vormen. Gedurende de hele winter, zelfs als de vleugeltjes 

met zaden al ‘weggevlogen’ zijn, kunnen de gallen nog in de 

bomen zitten.

Eigenschappen van de es

Deze Gewone es hoort thuis in West-, Midden- en Oost-Eu-

ropa, vanaf Noord-Spanje en de Balkan tot Zuid-Scandinavië, 

maar ook in de Kaukasus en aangrenzende berggebieden. On-

der de algemene boomsoorten in Nederland stelt de Gewone 

es de meeste eisen aan de bodem. Hij vergt zowel een goede 

zuurstofvoorziening voor de wortels als een vrij hoge vochtig-

heid en daarbij een ruim gehalte aan kalk en fosfaat (zie Weeda, 

Boom in de buurt
De ongewone Gewone es

Rinny E. Kooi
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1995, in de ‘Nederlandse Oecologische flora’). De es komt in Ne-

derland vrij algemeen voor in loofbossen op vochtige voedza-

me grond en in beekdalen.

Heeft Van Schagen goed naar het bladerdak van de Es geke-

ken? Laat hij bladeren of blaadjes wemelen en waarop slaat 

het getal 14? De bladeren aan de Gewone es roepen deze vra-

gen op. Deze Es heeft een samengesteld blad: aan de hoofd-

nerf zitten in de regel  7-13 blaadjes. Heeft Van Schagen deze 

blaadjes bedoeld? Heeft hij wel goed geteld? Ik twijfel eraan 

omdat het blad van een es een oneven aantal blaadjes bezit. 

Of laat Van Schagen 14 bladeren wemelen. Overigens is ook 

het aantal essen in onze wijk (en Leiden) bijna niet te tellen. Ze 

behoren tot de meest aangeplante bomen (zie ‘Alle bomen tellen 

mee’, uitgave gemeente Leiden omstreeks 2001).

De  Gewone es is een vrij grote boom (tot 40 m hoog) met een 

eivormige, ronde kroon en hoort net als de liguster tot de fa-

milie van de Oleaceae, de Olijffamilie. De takken zijn relatief 

dik. Van een jonge tak blijft de oorspronkelijke punt het uit-

einde vormen. Bij late vorst kan deze beschadigd worden. Dan 

ontwikkelen de twee daaronder zittende zijtakken zich in gelij-

ke mate zodat een gaffel ontstaat. De opvallende zwarte knop-

schubben zijn kenmerkend; twee knopschubben zitten altijd 

tegen over elkaar op een twijg; de volgende twee staan daar 

haaks op. De eindknoppen worden ‘bokkenpoten’ genoemd. 

De jonge scheuten zijn eetbaar als salade.

Deze Gewone es heeft een groot reproductievermogen en is 

als hakhout te telen. Een Es kan twee tot drie eeuwen oud wor-

den; de wortelstronk van een boom die als hakhout wordt 

gebruikt kan zelfs een leeftijd van wel vijf eeuwen bereiken. Es-

senhout is van oudsher een veel gebruikte houtsoort, omdat 

het goed te verwerken, te buigen en te draaien is. Het is dus 

niet alleen sterk en hard maar ook taai en elastisch. Het wordt 

voor vele doeleinden gebruikt, voor gereedschapsstelen, turn-

toestellen, laddersporten, sleden en lansen. 

Es is in het Latijn fraxinus. De Romein Plinius de Oudere (77 

n.o.j.) schreef al over een essenhouten werpspies. Het woord 

fraxinus  heeft een Griekse oorsprong en drukt uit dat van deze 

boom goede palen voor een omheining kunnen worden ge-

maakt. Excelsior betekent hoger en slaat op de of hoogte die de 

boom kan bereiken. Er zijn diverse theorieën over de herkomst 

van het woord es. Het kan iets te maken hebben met door bo-

men ‘omheinde essen’, iets met de asgrijze kleur van de stam, 

of met het gebruik van speren die in het Gotisch asks werden 

genoemd. 
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Paard en de drie geitjes

Het is u misschien ook opgevallen: er rijdt regelmatig een 

paard met bereidster door onze wijk. Het paard heet Hunta 

en haar bereidster is Janneke Verbaan of haar dochter. Hunta 

staat in een wei midden in de wijk: tussen de De Sitterlaan en 

de Van ‘t Hoffstraat. Tot voor kort stond daar ook nog paard 

Alex, maar die konden het samen niet vinden. Maar met de 

drie geitjes die er ook staan is het wel gezellig. Hunta wordt 

zo vaak mogelijk bereden, meestal vier à vijf keer per week. 

“Sommige mensen vinden het leuk, van anderen krijgen we wel 

eens klachten. In de wei hinnikt hij wel eens. Kinderen pesten 

Hunta wel eens. Ik vind soms stenen en stokken en betrapte 
laatst drie jongens die iets met een container aan het doen wa-

ren. Gelukkig letten veel mensen om het veld goed op.”

Stieltjesstraat viert feest

Buurtbewoners die wel in zijn voor een straatfeest en het graag 

droog houden, kunnen bij de wijkvereniging terecht voor een 

partytent. Op zaterdag 18 juni maakten bijvoorbeeld feest-

gangers uit de Stieltjesstraat daar gebruik van. De organisatie 

kreeg van de wijkvereniging ook nog een bijdrage. Dat het een 

succes was, mag wel uit deze vrolijke foto blijken. Wie meer wil 

weten, kan contact opnemen met Jan Burgmeijer van de wijk-

vereniging (071-5126084). 

Manna

Als een es gewond raakt (b.v. door de steek van een insect) 

stroomt er sap naar buiten. Op Sicilië wordt om dat sap te win-

nen een andere soort es,  Fraxinus ornus L., aangeplant. Het 

eerste sap dat na verwonding uit deze plant stroomt bevat 

de bittere stof fraxine. Deze bittere stof verdwijnt snel uit het 

sap en de rest wordt een witte kristalvormige massa die zoet 

smaakt en manna wordt genoemd. Dit manna is eetbaar en 

heeft een laxerende werking. Manna kan ook uit onze Gewone 

es worden gewonnen.

Het bijbelse manna waarover ook wel eens in de Vredeskerk 

wordt gesproken heeft een andere herkomst. Toen volgens de 

bijbel de hongerige Israëlieten klaagden zond God hen voed-

sel in de vorm van manna: De ‘naturalistische exegese’ neemt 

aan dat dit manna uit de ter plaatse groeiende Tamariskbosjes 

kwam. Op die boom leven luizen die sap opzuigen. Wat zij  te 

veel opzuigen scheiden ze weer af in de vorm van een zoete re-

gen. Dit is vergelijkbaar met het ‘sap afscheiden’ door de blad-

luizen op de lindes in onze wijk  ’s Ochtends, voor de opkomst 

van de zon, hebben  deze ‘regendruppels’ een vaste vorm, 

door de zonnewarmte smelten ze. In de bijbel is te lezen dat 

het volk Israël ’s ochtends manna moest verzamelen omdat 

het later op de dag verdween. Overigens is er nog meer plant-

aardige materiaal dat manna wordt genoemd, bijvoorbeeld 

korstmossen of korianderzaad. 

De Gewone es is geen bijzondere boom in onze omgeving en 

hoort hier dus thuis. Als naar de botanische eigenschappen, 

het prachtige uiterlijk, de mythologie, de gebruikswaarde en 

dergelijke wordt gekeken zou ik hem geen gewone boom noe-

men maar eerder een levensboom zoals ook wel in de oudheid 

werd gedaan. Het mag duidelijk zijn dat de Gewone es bij de 

Vredeskerk de buurtbewoners, de kerkbezoekers en hun voor-

gangers stof tot nadenken geeft. 
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Gratis waardebepaling van 
uw woning? 

Stuur deze kaart retour na invulling van 
uw naam, adresgegevens en 
telefoonnummer voor een gratis en 
vrijblijvende waardebepaling van uw 
woning. Dit is uiteraard ook mogelijk in de 
avonduren en op zaterdag. 

Stuur deze kaart ongefrankeerd retour, of 
bel naar: 

Gijs de Kok 
071-5162372 / 06-30034949

Naam:

Adres:  

Pc/Plaats:

Tel.:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

     
     
     
     
     
     

Aan:

RE/MAX Premium Makelaars 
t.a.v. de heer G. de Kok 

Antwoordnummer 10062 
2300 VB Leiden 

Hockeyclinic voor honderd kinderen

Het lustrumjaar van hockeyclub Roomburg begon op zater-

dag 27 augustus met een grandioze clinic van de Nederlandse 

Hockeybond voor de jongste jeugd. Meer dan honderd kinde-

ren waren drie uur lang bezig met spelletjes en wedstrijdjes. In 

april en mei 2006 barsten de feestelijkheden op de 70-jarige 

club goed los onder het motto ‘Roomburg gaat XXXtreem’.
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Van ’t Hoffstraat 5 – telefoon 071 512 19 77

Van ’t Hoffstraat 26 – telefoon 071 514 41 57

Van ’t Hoffstraat 12 – telefoon 071 514 68 31

Van ’t Hoffstraat 9 – telefoon 071 512 67 38

Zeemanlaan 37 – telefoon 071 512 87 00

Gespecialiseerd in trendboeketten

Volop parkeergelegenheid

GROENTEN & FRUIT

Ook voor uw fruitschalen

Broodje met...? Kallenberg
Van der Waalsstraat 3 Lammenschansweg 74
telefoon 071 5133222 telefoon 071 5126416

Zeemanlaan 22 – telefoon 071 512 35 77

Van Harteveld

Meer informatie

over de winkels 

in onze wijk:

www.profwijkwinkels.nl
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R E S E R V E E R B O N
SUR PLUS® EYELIFTING SERUMTM

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VOORKOM
TELEURSTEL-

LING
LEVER DE BON

IN BIJ:

Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen!

Dit unieke product is verkrijgbaar vanaf 22 september bij:

Ooglidcorrectie

Zonder Operatie!

DeCosmetische

Er is nu een unieke niet-chirurgische cosmetische behandeling als alternatief voor uw oog-
lidcorrectie. Sur Plus Eye Lifting Serum™ trekt de huid rond de ogen onmiddellijk strak en
zorgt tegelijkertijd voor een blijvend effect door het bindweefsel van de huid strakker te trek-
ken. Bovendien zorgt het ervoor dat verschijnselen als donkere kringen en gezwollen oog-
leden worden tegengegaan. Dit spectaculaire serum zorgt voor een spraakmakend resul-
taat voor zichtbaar strakkere oogleden in slechts 4 weken en laat u er weer jonger uitzien.  

Blepharon-68 compositio een twee-in-één huidverstrakker; het heeft een direct merkbaar
verstrakkend effect doordat het een dun laagje vormt op de huid en werkt op de lange ter-
mijn door de huidcellen te beschermen tegen oxiderende stress en stimuleert de vorming
van collageen. Het nieuwe en revolutionaire anti-verouderingscomplex Blepharon-72 com-
postio is speciaal ontwikkeld voor het tegengaan van donkere kringen en een gezwollen
huid rond de ogen. Deze werkzame stof stimuleert de doorbloeding in de huid waardoor
vocht en donker pigment worden afgevoerd en het beschermt de huid tegen de schadelij-
ke uitwerking van UV-straling. 

Sur Plus Eye Lifting Serum™ is een pijnloze, eenvoudige en vooral uitermate doeltreffende
manier om de huid rond de ogen een intensief liftende behandeling te geven. Dit echter
zonder dat het mes van de plastisch chirurg hieraan te pas hoeft te komen. Na slechts 4
weken zult u een zichtbaar jongere uitstraling hebben.

Niet- chirurgische cosmetische behandeling zorgt voor
zichtbaar strakkere oogleden in slechts 4 weken!

Dit  unieke, nieuwe serum is  vanaf  22 september verkr i jgbaar. Reserveer  daarom t i jd ig en voorkom teleurstel l ing.

© Klinische cosmeceutica zonder doktersrecept

15 gram van 105,00 voor 89,00nieuw gevestigd in de wijk

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

ELS BAARS 
-15 jaar ervaring- 

de Ridderstraat 14, 2313 JR Leiden, tel.5137940     
www.homeopathiebaars.nl 

lid N.V.K.H. 
vergoedingen door meeste verzekeringen 

Bloemenkiosk

Lammenschans
Tegenover station Lammenschans

Tel 071 514 18 12
LEIDEN

Elke dag grote sortering  
bloemen en planten

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
Van 8.00 tot 18.00 uur

U
it

 d
e

 K
u

n
st k e r a m i e k  &  k a a r s e n

Uit  de Kunst verkoopt veelkleurige kaarsen voor
binnen en buiten, servies, beelden en maskers.

Alles wordt vervaardigd in eigen atelier.
Hèt adres voor kado’s in alle prijsklassen. 

Ook bieden wij veel mogelijkheden voor gelegenheids-
of relatiegeschenken.

Kijk voor meer informatie op 
www.atelieruitdekunst.nl

U vindt ons op de Hogewoerd 164 in Leiden, 
telefoon 071 513 99 25

Bezoek van 21 september tot 28 oktober onze 
keramiekexpositie Liefde & Passie

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u 
10 % korting op alle kaarsen en servies

Kijk voor meer informatie op 
www.atelieruitdekunst.nl

U vindt ons op de Hogewoerd 164 in Leiden, 
telefoon 071 513 99 25

Bezoek van 21 september tot 28 oktober onze 
keramiekexpositie Liefde & Passie

Uit  de Kunst verkoopt veelkleurige kaarsen voor
binnen en buiten, servies, beelden en maskers.

Alles wordt vervaardigd in eigen atelier.
Hèt adres voor kado’s in alle prijsklassen. 

Ook bieden wij veel mogelijkheden voor gelegenheids-
of relatiegeschenken.

training cursus frans 
gegeven door native speakers 

zakelijk groep particulier workshops 

Voor informatie, contact opnemen met
Elisa Vena / 06-40-62-51-33 

elisavena@wanadoo.nl
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CCuurrssuusssseenn

Rembrandt
Inspirator in de zoektocht tussen 
licht en donker.  
Schilderen in verschillende technieken. 
Woensdag 09.45 – 12.45 
Start: 21 september 

Gratis kennismakingsworkshop op 
zaterdag 10 september, 10.00 u.

Open Atelier 
Werken met materialen naar keuze.  
Woensdag 20.00 – 22.00 
Start: 21 september 

Smeden
Het vuur van enthousiasme. 
Smeden doet een appèl op je 
besluitvaardigheid 
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 13.00 – 15.00 uur (speciaal 
voor jongeren) 
Start: 24 september 

Gratis kennismakingsworkshop op 
zaterdag 3 september, 10.00 of 13.00 
(voor jongeren). 

bijna 21 jaar inspiratie 
een greep uit ons 

najaarsprogramma 2005 

De Vrij
Kunstzinnige Jaren

Oude patronen doorbreken; 
nieuwe vermogens aanspreken. 

Een tweejarige opleiding, waarin je niet 
alleen alle kunsten actief beoefent maar 
óók ontdekt wat je er in het dagelijks 
leven mee kunt doen. 

De kunstgebieden die aan de orde komen 
zijn o.a.: schilderen, tekenen, boetseren, 
muziek, zang, bewegingskunst, 
vertelkunst, clownerie, evolutieleer,  
plant- en dierkunde, kleurenleer, kunst- en
cultuurgeschiedenis. 

Start: maandag 12 september  
Vraag de speciale folder aan  

4 september: gratis 
kennismakingsworkshop, 11.00 uur

Academie voor
Sociale Kunst 

In dialoog met je tijd

Modules: 
� kunst- en cultuurgeschiedenis 
� filosofische en esotherische 

stromingen, o.a. Griekse filosofen. 
� weg naar zelfkennis: planetentypes, 

dierenriemtekens en biografie 
� actieve kunstbeoefening 
� sociale kunst, o.a. aandacht- en 

concentratieoefeningen, gesprek- en 
conflicthantering 

Start: maandag 10 oktober 
Vraag de speciale folder aan. 

18 september: gratis kennismakings- 
workshop, 13.00 uur

Clownscursus
Brutaal, bang, blijmoedig, maar vooral 
authentiek is de clown. 
Welke clown huist er in jou? 

Start: zaterdag 15 oktober 

Gratis kennismakingsworkshop op 
zondag 17 september, 10.00 u 

WWoorrkksshhoopp

Ouder worden:  
geen kunst aan óf een 
hele kunst?
met Leo Beth, arts – biografisch 
consulent 

zaterdag 8 (13 – 17 uur) en  
zondag 9 oktober (10 – 16 uur)  

CCuullttuurreeeell CCaafféé

Licht op Rembrandt 
Met Mark Mastenbroek, docent kunst- 
en cultuurgeschiedenis 
Vrijdag 4 november, 20.00 uur 

Zone 8 is: een werkplaats waar de inzichten
die je ontwikkelt en de creatieve 
vormgeving daarvan, tot een intense 
persoonlijke aangelegenheid worden.  

Kan jouw wereld interessanter?  Het kan! 
Kom en ontdek het op onze gratis 
workshop op 3 september 10.00 – 16.00
Bel of mail voor informatie: 
 071-5663393 of info@zone8.nl

� Svp even aanmelden voor de kennismakingsworkshops via 071-5123137 of  info@zonneboom.nl !
� Vraag onze najaarskrant aan of kijk op www.zonneboom.nl voor het totale programma (ook voor 

de cursussen op Texel) 

Beeldhouwen
Werken vanuit de vraag:  
Wat maakt mijn beelden uniek en hoe kan 
ik dat ontdekken? 
Diverse steensoorten. 
Donderdag 10.30 – 16.00 
Start: 29 september 

Portrettekenen en 
schilderen
Het unieke van ieder mens in beeld brengen
Materiaal: o.a. krijt, acrylverf en collage. 
Donderdag 19.30 – 22.00 
Start: 29 september 

Gratis kennismakingsworkshop op 
zaterdag 10 september, 14.00 u 

Levenslied 
Zing je eigen levenslied! 
Beleef vitaliteit en vreugde via de klank 
van je eigen stem.  

Dinsdag 10.30 – 12.30 
Start: 20 september 

Gratis kennismakingsworkshop op 
zondag 11 september, 11.00 u 
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Wist u dat …..

er bij Lorentzhof computerles gegeven wordt aan senioren

de kosten slechts € 5,-- per maand zijn u daar wekelijks 1 uur 

individueel les voor krijgt daar de koffie bij inbegrepen is u 

daarover informatie kunt krijgen bij Lorentzhof van Magda 

Louwerse u bij Lorentzhof tussen de middag een lekkere war-

me maaltijd kunt krijgen deze € 5,10 per maaltijd kost u kunt 

kiezen uit twee menu’s u daar een driegangendiner voor krijgt 

het naast smakelijk ook gezellig is u hierover informatie kunt 

krijgen bij de receptie van Lorentzhof

Oktober

Maandag 03 okt. 14.30 uur Drie October-optocht

Zondag 09 okt.  14.30 uur Optreden Marco  Bakker

Vrijdag 21 okt. 16.00 uur Bruin café/inloop

Dinsdag 25 okt.  19.30 uur Klassiek concert

    harp/viool/fluit

Zondag 30 okt. 14.30 uur Rapenburg Orkest 

November

Dinsdag 15 nov.  19.30 uur Koor Vocalei

Vrijdag 19 nov.  16.00 uur Bruin café/inloop

Maandag 21 nov.  10.00 uur Modeshow Celiamode

December

Donderdag 08 dec.  19.30 uur Klassiek kerstconcert

Dinsdag 13 dec.  19.30 uur Ensemble van Collegium   

    Musicum (Chrsitmas Carols)

Recreatieprogramma Zorgcentrum
Lorentzhof september en oktober 2005

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143
e-mail al.chemilla@inter.nl.net

Folder op aanvraag
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Mevrouw Wijsman (1920) kwam in 1939 in de Laat de Kanter-

straat wonen en bleef daar bijna 50 jaar, eerst met het ou-

derlijk gezin en daarna met haar man en kinderen. Na het 

vroege overlijden van haar man in 1955 moest ze zich als we-

duwe op eigen kracht staande zien te houden. Dat kostte de 

nodige inspanning, maar terugblikkend is haar oordeel: “De 

Laat de Kanterstraat, dat is mijn glorietijd geweest.”

In 1939 verhuisde mevrouw Wijsman als 19-jarige met haar ou-

ders en 2 zusters van het Utrechtse Jaagpad naar de Laat de 

Kanterstraat, “echt een straat waar ambtenaren en wethou-

ders woonden”. Veel onderling contact was er toen niet: “Het 

was een tijd dat je niet zoveel met elkaar omging.  We groetten 

elkaar, verder niet”. Haar zusters waren bij het onderwijs en zij 

werkte tot haar trouwen bij Gerzon in de Breestraat als boek-

houdster. 

Voedseltocht

“In de oorlog ging ik altijd op de fiets met houten banden op 

voedseltocht naar een boer in Hoogmade. Het was een zande-

rige weg. Alleen in het midden lagen klinkers

Ik was daar het handigste in bij ons thuis. Dan ruilde ik aard-

appelschillen voor een halve liter melk. Soms nam ik twee zak-

ken met aardappelschillen mee en zei dat de extra melk voor 

een vriendin was.” 

Woningnood

Haar ouders stierven op jonge leeftijd kort achter elkaar in 

1947 en ’48. “Ik was de enige die nog thuis woonde. Er was 

woningnood en ik wist zeker dat ik mensen in huis moest ne-

men. Ik vond dat er een gezin in moest komen. Een vriendin 

van mij was toen net in verwachting, dus ik heb haar gevraagd. 

Daaruit kwam weer een huwe-

lijk voort, heel romantisch, want 

haar broer was mijn latere man.” 

Ze trouwden in 1948 en kregen 

een zoon en een dochter. Bij de 

geboorte van haar dochter vond 

het  gezin van haar vriendin, die 

nu haar schoonzus was gewor-

den, een andere woning. 

Geen weduwenpensioen

Kort daarop bleek meneer Wijs-

man ernstig ziek. Hij overleed in 

1955. 

“Het was slecht geregeld in die 

tijd. Het duurde nog even voor 

er een weduwenpensioen kwam 

(1959). Mijn man werkte bij de 

zilverfabriek Kempen en Begeer 

in Voorschoten. Ik zou maar 1 

week loon uitbetaald krijgen 

na zijn dood. Toen ging ik naar 

de directeur en heb toen nog 2 

maanden loon gekregen.” 

Meneer Menken, de wethouder 

die aan de overkant woonde, 

“Mijn kinderen gingen altijd voor” Marjolein Morée

Mevrouw Wijsman voor haar ouderlijk huis
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stuurde iemand van de Sociale Dienst naar haar toe. “Die ver-

telde dat ik een renteloze lening kon krijgen, maar dan zou het 

huis wel aan de Sociale Dienst komen te vervallen.” Dat wil-

de ze niet. Ze ging kamers verhuren en deed de boekhouding 

voor een paar mensen, maar dat was niet genoeg. “Ik dacht: 

“Ik moet een beroep hebben waarbij ik thuis kan blijven”. 

Belegde boterham

Een nicht raadde haar aan om het destijds nieuwe beroep van 

pedicure te kiezen. Dat pakte goed uit. “De eerste week ver-

diende ik 7 gulden en iedereen vond het fantastisch. De men-

sen vonden het leuk dat je niet je hand op hoefde te houden.” 

Er waren nog maar weinig pedicures en door mond tot mond 

reclame kreeg ze een grote klantenkring. De meeste klanten 

waren welgesteld.  “Op den duur kon ik niet alleen mijn brood 

verdienen, het is een belegde boterham geworden.” 

In 1965 was ze zelfs een van de eersten in de buurt met een 

auto. “Dat was echt iets nieuws. Vroeger dacht je als er een 

auto in de straat stond: er is iemand ziek. Want dat was dan de 

auto van de dokter”. 

Hockeyclub

Ondertussen stond ze 

wel alleen voor de op-

voeding van haar twee 

kinderen. “Ik had wei-

nig tijd voor vriendin-

nen, mijn kinderen 

gingen altijd voor.” 

Slechts een enkeling 

bood aan af en toe op 

de kinderen te pas-

sen. Toen de kinde-

ren klein waren was 

ze actief voor de zon-

dagsschool in de As-

serstraat en nam haar 

eigen kinderen daar-

mee heen. Gelukkig 

werden in die tijd net de tennisbaan en de hockeyclub opge-

richt. “Dat was het ei van Columbus, daar gingen ze vaak na 

school naartoe.” 

“Toen de kinderen gingen verkeren begon ik me in de week-

enden een beetje alleen te voelen. Ik ging toen op een zondag 

naar de Vredeskerk.” Ze was vrijzinnig hervormd opgevoed, 

Marjolein Morée maar had er niet veel aan gedaan. Nu spraken de woorden van 

de dominee haar zeer aan.

Cornelis Joppenz

Dat was het begin van 15 jaar durend vrijwilligerswerk in twee 

kerken, als ouderling en als penningmeester. Ze werd toen 

ook actief bij de oprichting van het buurthuis Cornelis Jop-

penz in de du Rieustraat. “Ik had die naam verzonnen, naar 

de jongen die aan het eind van de Spaanse bezetting  bij Lam-

menschans de pot hutspot gevonden had. Op zaterdagavond 

organiseerden we dansfeesten, dan gingen we om het uur 

even kijken of alles goed ging.”

In kamerjas

Rond 1975 gingen de kinderen het huis uit. “Ik dacht al wel 

eens aan kamers verhuren en op een regenachtige dag stond 

er een meisje op de stoep, drijfnat. Of ik een kamer voor haar 

had. Anders moest ze d’r studie opgeven. Heel triest. Op dat 

moment werd er net centrale verwarming aangelegd, dus het 

was een troep in huis.

Ze ging op de zolderkamer voor 100 gulden per maand. Ik heb 

met haar nog steeds 

contact. Later heb ik 

ook nog een student 

gehad die van uitsla-

pen hielp. Ik ergerde 

me dood. Op de dag 

voor kerst stond hij 

eind van de middag 

in z’n kamerjas nog te 

bellen in mijn gang.”

Niet vergeten

Eind jaren tachtig 

verhuisde mevrouw 

Wijsman naar de 

Burggravenlaan, te-

genover de Vredes-

kerk. Op den duur had ze het daar minder naar haar zin omdat 

vriendinnen en familie wegvielen. Ze werd ook bang dat ze nog 

eens van de trap zou vallen. Een jaar geleden is ze naar zorg-

centrum Lorentzhof verhuisd, waar ze tot volle tevredenheid 

woont. Bij het bezoekje voor de foto bij het ouderlijk huis kort-

geleden stonden in korte tijd diverse buurtbewoners om haar 

heen. Mevrouw Wijsman is wel verhuisd, maar niet vergeten.

De laat de Kanterstraat in 1977
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Welkom in de rijwielstalling van DZB Leiden 
bij station Leiden Lammenschans

De stalling, geëxploiteerd door DZB Leiden, 
biedt u de zekerheid uw fiets of bromfiets 
terug te vinden zoals u hem heeft achtergelaten.

Extra service
Voor al uw fietsreparaties tegen aantrekkelijke prijzen.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag : 06.00 – 20.00 uur
Zaterdag/ feestdagen: 08.00 – 20.00 uur
Zondags gesloten

Waar kunt u ons vinden ?
Kamerlingh Onnesplantsoen 5  
(bij station Leiden Lammenschans)
Telefoon: 071 - 513 06 35 

INGEZONDEN MEDEDELING

Gezond omgaan met draadloze apparatuur en zenders

Vraagt u zich wel eens af, of zendmasten en draadloze apparatuur zoals uw mobieltje,  DECT huistelefoon of 
draadloos internet risico’s voor uw gezondheid hebben?

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op:

• Voor een beknopt overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen: 
http://home.hetnet.nl/~vanloon-verbout/vgvdraadloosjuni2005.doc

• Actuele informatie over risico’s van radiostraling: www.stopumts.nl

• Een actueel en zeer leesbaar boek: 
M. de Haas, Elektrostress & Gezondheid, Invloed van electriciteit en zenders, NIBE Publishing, 2005, ISBN 90-
74510-09-4.
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Rinny E. Kooi 

In mei en juni was het water tussen de Uhlenbeckkade en 

de Meijerskade bedekt met een dikke groene laag. De gro-

te kroosvaren had mede onder invloed van de hoge tempera-

tuur in het voorjaar in een betrekkelijk korte tijd een dik tapijt 

op het water gevormd. Veel organismen die in het water leef-

den (waterplanten, vissen, kikkers, salamanders enz.) gingen 

dood. 

Eind juni verdween de kroosvaren doordat het kouder werd. 

Het probleem van het voedselrijke water was daarmee niet op-

gelost. Ook midden augustus was er nog zeer weinig leven in 

het water te zien.

Diverse mensen klaagden over de kroosvaren  bij de gemeen-

te. Op 7 juni 2005 hebben het bestuurslid van de wijkvereni-

ging Netty Steenstra en wijkbiologe Rinny E. Kooi een overleg 

gehad met ambtenaren van de gemeente Leiden over het aan-

pakken van dit probleem.

Er zijn diverse oorzaken voor het probleem aan te wijzen. Het 

water is zeer voedselrijk en daardoor groeien sommige soor-

ten planten, o.a. grote kroosvaren, veel te snel en komen an-

dere in de verdrukking. Niet iedereen weet dat ‘gezond water’ 

voedselarm moet zijn. 

De voedselrijkdom wordt o.a. veroorzaakt doordat het regen-

water veel voedsel bevat (zure regen) maar ook komen de niet 

opgeloste sporen van hondenpoep betrekkelijk snel in het wa

ter terecht. De hondenbezitters ruimden in het verleden de 

‘sporen’ van hun hond niet op. Ook nu zijn er nog veel hon-

denbezitters die dat niet of onvoldoende doen. 

In het overleg zijn een aantal oplossingen besproken die nu 

nader door de gemeente worden uitgevoerd of worden beke-

ken. Dat zijn onder meer:

1. Kroosvang en schonen zal in september/oktober gebeuren, 

met licht materieel en een maaikorf. Het afval zal een dag op 

de kant liggen en dan afgevoerd worden. Eerder uitvoeren van 

dit werk is nu niet zinvol. 

2. Onderzocht wordt of er in dezelfde periode ook gebag-

gerd kan worden als er teveel bagger in de sloot blijkt te zitten. 

Dit gebeurt dan met licht materiaal in de periode dat er geen 

schade kan worden aangericht aan waterplanten, kikkerpo-

pulatie en grasmat, zoals in het verleden in het voorjaar nogal 

eens gebeurde. 

3. Een plan zal worden gemaakt voor een klein project voor 

een natuurvriendelijke oever, met een drasberm (géén plas-

berm!) en verspreide rietkragen. Die kan de afspoeling van 

hondenpoep tegengaan en werkt tegelijkertijd waterzuive-

rend. 

4. Aan stadsdeel zuid wordt gevraagd om meer depodogs in 

het gebied te plaatsen. De overlast van hondenpoep in het ga-

zon is nu veel te groot. 

5. Er wordt bezien of het mogelijk is om de doorstroming van 

het water te verbeteren. 

 

Korevaarstraat 51 Tel: 071 512 16 13
2313 JE Leiden Fax: 071 5143 45 40

Kroosvaren en hondenpoep slecht voor
waterorganismen
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Karen van Rooij
Op de hoek van de Van ’t Hoffstraat en de Sitterlaan staat een 

klein atelier in een tuin. Dit is de werkplek van kunstenaar 

Leontine Sies. Ze volgde de opleiding Beeldhouwen aan de 

Kunstacademie in Den Haag, maar voelt zich niet een beeld-

houwer in de letterlijke zin van het woord. “Het geeft me geen 

voldoening om iets te scheppen vanuit een stuk steen of hout. 

Je breekt dan eigenlijk iets af. Ik wil liever iets opbouwen.” 

Dat ‘iets’ varieert van een klein 

beeldje van zo’n 6 cm. hoog-

te, tot een grote haas met een 

spanwijdte van 2,5 meter, die 

over een blauwe polyester bol 

met een diameter van 2 me-

ter springt. Dit beeld van alu-

minium heet ‘Haasje over’ en 

is gemaakt in opdracht van de 

gemeente Reusel, waar het 

binnenkort op een rotonde 

wordt geplaatst. Net als haar 

andere beelden van dieren, is 

deze haas geen gewoon dier. 

Hij heeft het lichaam en de kop 

van een haas, maar de benen 

en armen van een mens. 

Leontine Sies creëert nieuwe 

wezens die deels mens, deels 

dier zijn. Het knappe van haar 

werk is dat de overgangen tus-

sen de verschillende kenmer-

ken heel subtiel zijn, zodat de 

toeschouwer niet meteen ziet 

wat haar beelden zo vervreem-

dend maakt. Het zorgt er voor 

dat de beelden blijven boeien. De stichting Oud Poelgeest was 

zo onder de indruk van haar werk, dat het bronzen beeld ‘Rei-

ger’ van Sies in de beeldentuin van Oud-Poelgeest is geplaatst. 

Ook maakte zij relatiegeschenken voor de stichting. 

Ander werk van Sies dat in het openbaar bij ons in de buurt 

te zien is, hangt aan de gevel van het voormalig CBK aan de 

Hooglandse Kerkgracht. Het is een grote arm, waarvan de 

hand een leeg blad vasthoudt. Dit staat voor het begin van het 

scheppingsproces:”Elke kunstenaar begint met een idee, een 

schets op een leeg stuk papier.”

Het atelier van Leontine Sies is geopend van 12 tot 18 uur tij-

dens de Kunstroute in het weekend van 24 en 25 september. 

U bent van harte welkom. Voor een idee van haar werk kunt u 

ook kijken op de website www.leontinesies.nl.    

Beeldhouwster Leontine Sies creëert nieuwe 
wezens: ‘Ik wil opbouwen, niet afbreken’

‘Haasje over’ in de maak
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Alchemilla tegen vrouwenkwalen

De tuin

In al zijn onopvallendheid is vrouwenmantel of Alchemilla een 

van de mooiste en dankbaarste tuinplanten die er zijn. De 

groengele bloempluimen en het grijsgroene blad combine-

ren prachtig met allerlei andere planten. Het groengeel van 

vrouwenmantel laat kleuren als roze en lavendel beter tot hun 

recht komen en is ideaal om contrasterende kleuren met el-

kaar te verbinden. De naam ‘vrouwenmantel’ heeft de plant te 

danken aan het mooie geplooide blad met geschulpte rand, 

dat doet denken aan de mantels van rijke vrouwen uit de Mid-

deleeuwen. 

Dauw en regendruppels blijven als parels op het zachtbehaar-

de blad liggen. Soms scheidt de plant zelf ook allemaal kleine 

druppeltjes vocht af langs de rand van het blad. Door dit ver-

schijnsel staat Alchemilla bekend als weerplant: de druppeltjes 

zouden regen aankondigen. In de Middeleeuwen werden deze 

druppeltjes verzameld door alchemisten en gebruikt bij de be-

reiding van de Steen der 

Wijzen, een stof die alle 

onedele metalen in goud 

zou veranderen en elke 

ziekte in gezondheid. 

Zo is de plant ook aan 

zijn Latijnse naam ge-

komen: Alchemilla is af-

geleid van het Arabische 

alkemelych, wat ‘plant der 

alchemisten’ betekent. 

De druppeltjes werden 

ook verzameld om het 

gezicht mee te wassen, 

voor een mooie huid en 

tegen zomersproeten. 

Vrouwenmantel is apomiktisch, dat wil zeggen dat de plant 

zich in z’n eentje voort kan planten. Daardoor was hij in de 

Middeleeuwen populair als Mariaplant. Al sinds de vroege 

Middeleeuwen is Alchemilla in cultuur als geneesplant. In een 

van de wetboeken van Karel de Grote, het Capitularia de villis 

(812) staat een lijst van 89 planten die in elke klooster- en kas-

teeltuin gekweekt zouden moeten worden. Alchemilla wordt ge-

noemd bij de medicinale planten. Het werd vooral gebruikt als 

wondkruid en bij allerlei vrouwenkwalen.

Marian Rappoldt

Er zijn verschillende soorten Alchemilla die geschikt zijn voor 

de tuin. Ze stellen geen eisen aan de grondsoort en groeien 

in zon en schaduw, mits de grond niet te droog is. De mooi-

ste en bekendste is Alchemilla mollis. Deze plant wordt veel 

gebruikt als bodembedekker en randplant. Langs een pad 

geplant, zullen de bloemen over de bestrating floppen en de 

harde lijnen van het pad verdoezelen. Ook heel mooi om le-

lijke vijverranden mee weg te werken. Alchemilla mollis heeft 

één nadeel: hij kan zich wel heel overvloedig uitzaaien, zelfs 

tussen de stenen. Wie dat wil voorkomen, moet tijdig de uit-

gebloeide bloemstengels afknippen. Het is het beste om dan 

maar meteen de hele plant kort terug te knippen. Na de bloei 

valt de plant uit elkaar en wordt het blad lelijk, maar na te-

rugknippen vormt de plant direct weer mooi nieuw blad en 

volgt meestal ook nog een tweede bloei. Overigens heeft niet 

iedereen een hekel aan deze gewoonte. Margery Fish schrijft 

in haar boek Bodembedekkers: “Veel tuinlieden raden aan de 

bloemen af te knippen 

voordat ze zich uitzaai-

en, maar ik heb nooit 

genoeg van deze beto-

verende plantjes en ie-

der donzig zaailingetje is 

welkom.” Tegenwoordig 

zijn van Alchemilla mol-

lis verschillende cultivars 

verkrijgbaar, maar de on-

derlinge verschillen zijn 

erg klein.

Alchemilla vulgaris komt in 

Nederland heel zeldzaam 

in het wild voor, en vaker 

in de Belgische Arden-

nen. Hij is kleiner en groener van blad en bloem. Het blad is 

dof en onbehaard. Deze soort is meer geschikt voor een wilde 

tuin of in een bloemenweide.

Alchemilla erythropoda blijft een stuk kleiner dan A. mollis, 

heeft mooi zilvergrijs blad en roodgroene bloemen. Deze 

soort zou zich iets minder agressief uitzaaien. Nog iets klei-

ner blijft Alchemilla alpina, met donkergroen blad en geel-

groene bloemen.

Alchemilla



 28 nummer 32 – september 2005

De rubriek Blikvangers beschrijft bijzondere gebouwen in 

en om de wijk. Deze eerste keer zet Hans Elstgeest de Wa-

tertoren aan de Hoge Rijndijk in de schijnwerper.

Toegegeven, hij staat dan niet in de wijk (zelfs niet aan de 

rand) maar de - inmiddels werkloze - watertoren aan de Hoge 

Rijndijk is wel een belangrijk oriëntatiepunt voor bewoners 

aan deze zijde van de stad.

Hij steekt fier boven de bebouwing uit en is een baken, een 

herkenningspunt en officieel een monument. De gemeente 

Leiden is sinds 1993 eigenaar en ziet toe op het 30 meter hoge 

gevaarte totdat een nieuwe eigenaar zich aandient en hem 

gaat bewonen of er een bedrijf in vestigt. Er ligt nog geen uit-

gewerkt bestemmingsplan klaar maar bij het servicepunt Bou-

wen en Wonen van de gemeente liet men weten dat het in de 

toekomst die kant op zal gaan. Er hebben zich in de loop der 

tijd al een aantal gegadigden gemeld, maar vooralsnog staat 

de watertoren leeg.

Bijna honderd jaar geleden werd hij voor zo’n 53.000 gulden 

op zijn poten gezet; in 1908, Neerlands eerste gewapend-be-

tonnen watertoren, ontworpen door W.C. van Manen. Een zo-

genaamd vlakbodemreservoir met een diameter van veertien 

meter waarin een kleine twaalfduizend kuub opgeslagen kon 

worden (x 1000 = het aantal liters). Tachtig jaar lang heeft de 

toren water uit een nabij gelegen kelder opgepompt, gefilterd 

en het met de juiste hoeveelheid druk naar de consument ge-

transporteerd (principe is gebaseerd op de wet communice-

rende vaten; het hoogteverschil tussen de waterspiegel in de 

toren en het aftappunt, bijv. een keukenkraan). Maar tijden 

veranderen. Grotere hoeveelheden water, die ook nog eens 

van betere kwaliteit moest zijn, werden verbruikt door meer 

huishoudens en meer bedrijven. Ook de toegenomen hoog-

bouw in de stad vroeg om aanpassingen die financieel niet 

haalbaar waren.

Toen in 1908 de toren in werking werd gesteld maakte men in 

Nederland al ruim vijftig jaar gebruik van watertorens. Hoe-

wel Amsterdam al sinds 1853 een professioneel waterleiding-

net had (maar daar geen watertoren bij gebruikte) had Den 

Helder in 1856 de primeur. Na deze zijn er in een eeuw tijd ca. 

tweehonderdzestig watertorens uit de grond gestampt, ruim 

éénvijfde daarvan is inmiddels weer met diezelfde grond gelijk 

gemaakt, de rest is net als de toren aan de Hoge Rijndijk wer-

keloos en doet dienst als woning, kantoor of museum. 

De Leidse Duinwatermaatschappij bouwde in 1878 te Katwijk 

al een watertoren. De toren aan de Hoge Rijndijk is dus Lei-

dens tweede waterreservoir. Enfin, duidelijk is wel dat de toren 

bijgedragen heeft tot het creëren van een veiliger drinkwa-

ternetwerk. Waren er vroeger veel mensen die ernstige ziek-

ten (cholera) opliepen of stierven als gevolg van consumptie 

1 Reservoir

2 Aan/afvoerleiding

3 Overstortpijp

4 Leegloop met afsluiter

5 Ombouw (met ventilatie)

Blikvangers
Hans Elstgeest

Neerlands eerste gewapend-betonnen watertoren

Watertoren Hoge Rijndijk
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van vervuild oppervlaktewater, tegenwoordig duikt er nog wel 

eens een legionellabacterie (veteranenziekte) op - vooral in in-

stallaties waarin water lang stilstaat - maar dat staat niet meer 

in verhouding tot elkaar. De kwaliteit van ons drinkwater is in 

zeer korte tijd met grote stappen vooruit gegaan want pas in 

1850 ging men zich in Nederland serieus met waterzuivering 

Lizzy de Wilde
Zondag 4 september klonk er weer luid gejuich en vrolijke mu-

ziek aan de Verdamstraat: het Burgerbaltoernooi 2005 was in 

volle gang! Dit is een inmiddels jaarlijks terugkerend voetbal-

toernooi voor de jeugdige bewoners van de wijk, bijgestaan 

door een enkele volwassene, waarbij straten tegen elkaar spe-

len met een of meer teams. Op initiatief van de Burgermannen 

is drie jaar geleden het eerste Burgerbal georganiseerd. De Bur-

germannen zijn ongeveer vijftien vaders uit de Professoren- en 

Burgemeesterswijk en de Rijndijkbuurt die graag een balletje 

trappen, maar geen zin of tijd hebben om competitie te spe-

len bij een vereniging. Op woensdagavond voetballen ze op het 

veldje bij de Verdamstraat. Het grasveld aan de Verdamstraat 

is wel haast perfect voor het Burgerbaltoernooi: er is plaats ge-

noeg voor drie wedstrijdveldjes, het veld heeft een hoog hek zo-

dat de ballen er niet over heen vliegen en het is ook nog eens 

vrij van poep, want het is er verboden voor honden!

bezighouden. Met het lozen van allerhande (chemische, far-

maceutische) goedjes op het oppervlaktewater is men nu weer 

bezig de behaalde resultaten in een nog sneller tempo teniet 

te doen. Waterzuiveringsbedrijven werken er hard aan hun 

technieken verder te ontwikkelen om de hoge kwaliteit van 

ons drinkwater te kunnen blijven garanderen.

Na drie jaar is het Burgerbal een begrip. Deden er in 2003 

nog maar achttien teams mee, zondag 4 september streden 

achtentwintig teams vol overgave voor de felbegeerde Bur-

gerbalbokaal! In teams van vijf tegen vijf met maximaal twee 

voetballers van dertien jaar en ouder en minimaal één vrouw 

of meisje. De Burgermannen hebben ook dit jaar het toernooi 

goed georganiseerd en aan werkelijk aan alles gedacht. Er was 

een grote kraam met vriendelijk geprijsde consumpties en kin-

deren konden zelfs gratis limonade en een appel pakken. Er 

was muziek, een EHBO-post en voor de hoge nood stonden er 

zelfs twee toiletten klaar. 

De ruim driehonderdvijftig bezoekers en deelnemers waren 

enthousiast, ook dankzij het schitterende weer. Om twaalf uur 

klonk het startschot en om half vijf was de finale tussen Verdam 

Vooruit en de Meijvlegels. Na een spannende strijd kwam Ver-

dam Vooruit als winnaar uit de bus en het team mocht naar huis 

met de beker én een flinke taart van sponsor banketbakke-

rij Kallenberg. Maar er waren meer winnaars: de Zeemanlaan 

kreeg een prijs voor de origineelste naam: Burgerbalgehakt. De 

Mey Millionairs uit de Mey van Streefkerkstraat kregen voor hun 

fraaie T-shirts met kraaltjes, glitters en nepgeld de prijs voor 

de beste outfit. De troostprijs ging dit jaar naar het team uit de 

Thorbeckestraat Kan-Thor met nul gescoorde doelpunten. He-

laas moest dit jaar ook de pechvogelprijs uitgereikt worden: 

Jesse uit de Hartmanstraat brak zijn arm... 

Om zeven uur ’s avonds ligt de Verdamstraat er verlaten bij. De 

Ruige Ridders, Tiboel Tigers, Kernkanters, Buisballen, Rieu-

runners en alle anderen zijn naar huis om zich voor te bereiden 

op Burgerbal 2006!

Burgerbal 2005: over Burgerbalgehakt,
Verdam Vooruit en een gebroken arm
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Zangtalent gevraagd voor
Klein Leids Liederen Koor

Het Klein Leids Liederen Koor onder leiding van Jan van Dijk 

zingt liederen uit alle windstreken en uit allerlei periodes. Het 

repertoire is verrassend, afwisselend en eigentijds. Het koor is 

samengesteld uit een groep van circa 30 enthousiaste, toon-

vaste amateurs te weten sopranen, alten, tenoren en bas-

sen. Wij zijn inmiddels zo goed als op volle sterkte, maar er is 

nog plek, met name voor de mannenstemmen. Bent u toon-

vast, dan bent u van harte welkom voor een kennismaking tij-

dens een repetitie. De repetities vinden iedere maandagavond 

plaats in de aula van de school aan de Cesar Franckstraat 9 in 

Leiden Zuid-West van 20.00-22.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marike van 

IJssel, 5144691 of marikevanijssel@tiscali.nl

Voor de organisatie van de jubileumactiviteiten in 2006 zoekt 

de wijkvereniging wijkbewoners die zich verbonden voelen 

met de Burgemeesterswijk en een bijdrage willen leveren. De 

meeste activiteiten zullen in het tweede en derde kwartaal van 

2006 plaatsvinden. Vanuit het bestuur is een jubilieumcom-

missie gevormd, maar zonder u zal het niet lukken. Het gaat 

om de volgende plannen.

Fototentoonstelling

Gezocht: oude foto’s uit de wijk. Heeft u een album liggen met fo-

to’s van vroeger? Misschien zitten daar wel foto’s bij van de 

wijk, uw straat, uw gezinsleven toen. Wij willen ze graag ge-

bruiken voor onze historische fototentoonstelling. Uw foto’s 

worden voorzichtig behandeld. We zullen ze scannen en u 

krijgt ze dan meteen terug.

Mogen wij uw foto’s voor de tentoonstelling gebruiken?

Wilt u meehelpen met de voorbereiding van de tentoonstelling?

Wijkreünie

Er is al vaak om gevraagd: een reünie voor oudere en voorma-

lige wijkbewoners. Dè plek om elkaar weer te treffen en herin-

neringen op te halen.

Wie wil meehelpen met de organisatie?

Historische wijkexcursies

Onze buurten zitten natuurlijk vol met geschiedenis. In histori-

sche wijkexcursies zullen kenners u wijzen op details en de ver-

halen achter straten, woningen en gebouwen vertellen. 

Wie wil meehelpen met de organisatie?

Feestweekend

Wie jarig is trakteert. We willen in één weekend een swingend 

dansfeest voor kinderen, tieners en ouderen èn een lunchcon-

cert organiseren. 

Wie wil meehelpen met de organisatie?

Boomplantdag 

Op de eerste zaterdag van de lente is het boomplantdag. Ter 

gelegenheid van dit jubileum planten we een mooie boom.

Jubileumwijkkrant

Natuurlijk willen wij u een blijvende herinnering geven aan dit 

jubileumjaar. Daarom maken we een bijzondere jubileumeditie 

van de wijkkrant, vol met terugblikken, herinneringen en foto’s.

Wilt u een handje helpen?

Mail naar tinja@wxs.nl of bel secretaris Jan Burgmeijer 

5126084.

Oproepen wijkbewoners
2006: burgemeesterswijk 100 jaar!   Gezocht: organisatietalent met wijkliefde
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Stichting Dienstverlening Zuid Oost/ 

Leidse Senioren Zelfstandig

’t Trefpunt, Professorenpad 1 2313 ta

telefoon 512 81 83

Dienst Milieu en Beheer Gemeente Leiden 

Sector Wijkbeheer, wijkteam stadsdeel Zuid, 

Postbus 9100 2300 PC

Boshuizerlaan 5 2321 sg

telefoon 516 76 15

Politie Bureau Zuid

Vijf Meilaan 135b

2321 rk Leiden

telefoon 0900 8844

Openingstijden: ma. t/m vr. van 9 tot 17 uur, 

za. en zo. gesloten

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg 

(Ons Doel) 

Mevr. C. Monfils, Kanaalstraat 1 2313 nn 

telefoon 512 08 59

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o.

Dhr. E.C. Meyer

Professorenpad 25 2313 ta

telefoon 513 2155

Woningbouwvereniging Ons Doel

Schuttersveld 65 2316 zz

telefoon 522 20 25

Buurtactiviteiten Roomburg

Van Vollenhovenkade 1 (in clubgebouw 

van Hockeyclub Roomburg)

tel. 5132462. E-mail: roomburg@lwo.nl.

Postadres: Stadsdeelbureau Zuid, 

Boshuizerlaan 5, 2321 SG Leiden.

Buurtactiviteiten Roomburg is van ma t/m do 

geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Openbare Basisschool Lorentz

Van Vollenhovenkade 19 2313 gg

telefoon 514 17 77

P.C. Basisschool Roomburg

Van Vollenhovenkade 15 2313 gg

telefoon 513 0958

R.K. Basisschool Sint Joseph

Oppenheimstraat 8 2313 je

telefoon 513 22 63

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 

Verbeekstraat 19-21 2332 ca

telefoon 5161415

Voor wijkverpleging en gezinshulp: 

uitleencentrale Van Vollenhovenkade 25 

2313 gg: telefoon  512 18 94 

Ouder-en kindzorg: telefoon 524 10 10

Maatschappelijk Werk, sector Midden

Langegracht 1B 2313 nt

telefoon 522 27 27 (ma-vr. 9 -10 uur)

Verzorgingscentrum Lorentzhof

Lorentzhof 1 2313 ga

telefoon 514 95 95

Oud-Katholieke Parochie 

Parochie: pastoor Drs. R. Bosma

Kerkgebouw / parochiecentrum:

Cronesteinkade 2 2313 gx

telefoon 5124077

R.K. Petrusparochie

Lammenschansweg 40

Pastoor J. Smith, Herensingel 3 2313 js

telefoon 5121912

Vredeskerk 

predikanten: Dr G.J. Venema en 

Ds J.R. Wolthaus. 

Van Vollenhovenkade 21 2313 gg

telefoon 5142317

Kinderdagverblijf Peuterpalet 

Oppenheimstraat 6 2313 je

telefoon 512 48 39

Peuterspeelzaal De Glijbaan

Burggravenlaan 17a 2313 hm

telefoon 5121331

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Oppenheimstraat 2 2313 je 

telefoon 513 10 61

Naschoolse Opvang De Basisbende 

Oppenheimstraat 2 2313 je 

telefoon 512 43 69

Stichting ’t Kasteel. 

Buitenschoolse opvang

Sportpark Roomburg

telefoon 513 54 74

Speeltuin ‘de Speelschans’

Van Vollenhovekade 22

Adres secretariaat: Kanaalweg 42, 2313 DV

telefoon 5126084

E-mail tinja@planet.nl

Vereniging Professoren- en 

Burgemeesterswijk

Postbus 11129 2301 ec

Thomas van Duin (voorzitter) tel. 5131233

Jan Burgmeijer (secretaris) tel. 5126084

Secretariaat: Kanaalweg 42, 2313 DV

E-mail tinja@planet.nl

Ad van der Waals (penningmeester), 

tel. 5121889

Hendrik van Sandick (bestuurslid), 

tel. 5124330

Netty Steenstra (bestuurslid), tel. 5144560

Ada Ravenstein (bestuurslid), tel. 5124361

KvK 40448253

Oproepen wijkbewoners Wijkwijzer



Aanmeldingskaart voor 
lidmaatschap
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en  
Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel 
€ 8,50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekeningnummer 
55.67.659 o.v.v. lidmaatschap Vereniging Professoren- en 
Burgemeesterswijk. Deze kaart uitknippen en inleveren bij de 
secretaris: Jan Burgmeijer, Kanaalweg 42  2313 DV  Leiden.

Naam: _________________________________________ M/V

Adres: ______________________________________________

Postcode: ___________________________________________

Telefoonnummer: ____________________________________

E-mail: ______________________________________________

Als u een acceptgiro wilt krijgen, vult u dan hier uw giro- 
of bank-nummer in:

                             ________________________________________

Handtekening:  ______________________________________

T E E U W E N    ASSURANT IEN BV

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE

DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967

Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten   

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten 

Delicatessen Kaasspecialiteiten

HET ENIGE ADRES VOOR DE
ORIGINELE LEIDSE HUTSPOT
MET KLAPSTUK     bestel tijdig

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden
Tel 071-5120608

internet:winkelstadinbeeld.nl

Wijkagenda
Elke maandag
• Klaverjassen in de Vredeskerk van 14.00 tot 17.00 uur
• Bibliotheek in de Lorentzhof van 14.00 tot 17.00 uur
• Inloop koffieochtend 55+ ’t Trefpunt van 10.00 tot 12.00 uur, Professorenpad 1
• Callanatics 1 van 10.30 tot 11.30 uur en callanatics 2 van 11.30 tot 12.30 uur.
  Buurtactiviteiten Roomburg Let op: elke 3e maandag van de maand de 
 groepen 1 en 2 samen van 12.00 tot 13.00 uur) 
• Quilting (alleen 3e maandag van de maand) van 9.30 tot 11.30 uur. Buurt-
 activiteiten Roomburg 
• Spaans voor beginners van 14 .30 tot 15.30 uur, Buurtactiviteiten Roomburg 
• Tekenles voor kinderen van 14.45 tot 17.15 uur, Buurtactiviteiten Roomburg 

Elke dinsdag
• Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat, tussen 15.30 en 17.00 uur
• Meer bewegen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.00 tot 10.45 uur en van
 11.15 tot 12.00 uur
• Bridge 1 van 9.30 tot 12.30 uur, Bridge 2 van 13.30 tot 16.30 uur, Buurt-

activiteiten Roomburg

Elke woensdag
• Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk van 10.oo tot 11.00 uur
• Sociëteit voor ouderen in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur
• Bibliotheek in de Lorentzhof: maandag van 10.30 tot 12.00 uur, woensdag van 

14.00 tot 15.30 uur en donderdag 10.30 tot 12.00 uur.
• Kinderrestaurant in tennispark Roomburg vanaf 18.00 uur
• Tekenen/schilderen(volwassenen) van 9.30 tot 11.30 uur. Buurtactiviteiten 

Roomburg 
• Kinderknutselclub 1 van 13.45 tot 15.00 uur, kinderknutselclub 2 van 15.30 tot 

16.45 uur. Buurtactiviteiten Roomburg

Elke donderdag
• Boetseren voor beginners van 9.30 tot 11.30 uur. Buurtactiviteiten Roomburg 
• Werken met textiel: vilten, van 10.00 tot 12.00 uur. Buurtactiviteiten Room-

burg 
• Toneelles voor kinderen van 15.45 tot 17.15 uur. Buurtactiviteiten Roomburg

Elke vrijdag
•  Bibliotheek in de Lorentzhof van 10.00 tot 12.00 uur

Elke zondag
• Activiteiten in bezoekerscentrum Reigersbos (polderpark Cronesteijn) 
 vanaf 14.00

• Thee-middag in Lorentzhof van 14.30 tot 16.00 uur.

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een container voor 
drogisterij Van Harteveld op de Zeemanlaan, alwaar men oud papier kan afgeven 
voor een goed doel.


