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Iedereen kan reageren op bestemmingsplan 

Onze wijken voorgedragen als 
beschermd stadsgezicht
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17 juni grote 
wijkreünie!
Met het planten van een ‘jubileum-

boom’ tijdens de boomplantdag op 

22 maart in park Roomburg is het ju-

bileumjaar ter herdenking van het 

honderdjarig bestaan van de Burge-

meesterswijk officieel geopend. Bij 

deze boom is een herdenkingspla-

quette onthuld door de schoolkinde-

ren (zie elders in deze krant).

Op de achterpagina staat het complete 

programma. Vergeet niet oudere wijkbe-

woners te attenderen op de grote wijkreü-

nie op 17 juni!
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Het kan bijna geen toeval zijn. Ter-

wijl we dit jaar het honderdjarige 

bestaan van de Burgemeesterswijk 

vieren, ligt er nu het voornemen 

om deze wijk, een groot deel van de 

Professorenwijk en de gehele Rijn-

dijkbuurt de status van beschermd 

stadsgezicht te geven. Een toepasse-

lijker cadeau kun je niet bedenken.

Het voornemen komt van het Rijk (mi-

nister van VROM en staatssecretaris van 

OCW) en zal pas worden bekrachtigd 

na een advies van de gemeenteraad. 

De gemeente Leiden heeft besloten dit 

voornemen geheel mee te nemen in 

de procedure voor een nieuw bestem-

mingsplan voor onze wijken. Dit be-

tekent dat iedereen op beide plannen 

tegelijk kan reageren binnen de daar-

voor bestemde periode (zie p.3).

Snelloket

De status van ‘beschermd stadsgezicht’ 

is erkenning voor de historische en ste-

denbouwkundige waarde van ons mooie 

gebied. Consequentie is dat voor iede-

re aanpassing van de eigen woning een 

bouwvergunning moet worden aange-

vraagd, terwijl nu sommige aanpassin-

gen vergunningvrij zijn. Dit kost geld 

en tijd. De gemeente overweegt om een 

‘snelloket’ op te richten waar de goed-

keuring van eenvoudige en kleine ver-

50 jaar geleden:  bloemenman  onderweg  naar  Burgemeesterswijk
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bouwingen snel kan verlopen. Voor huurwoningen in een 

dergelijk gebied kan 15% extra huurverhoging worden gehe-

ven, hoewel niet bij zittende huurders. Hier zal dan een duide-

lijke investering in ‘beeldkwaliteit’ van de woningen tegenover 

moeten staan.

Zuidelijke Schil

Een bestemmingsplan is een totaalvisie op een gebied en re-

gelt welke bestemmingen en soort activiteiten er mogen plaats 

vinden. Voor de Professoren- en Burgemeesterswijk is het be-

staande plan overigens niet ouder dan tien jaar. Daarom is 

het opvallend dat er nu toch een nieuw plan wordt aangebo-

den. Het gemeentebestuur heeft hier toe besloten om één 

samenhangende visie op de ‘Zuidelijke Schil’ te bieden: de 

Rijndijkbuurt (inclusief de monumentale Watertoren), Burge-

meesterswijk, Professorenwijk, Tuinstad-Staalwijk en Vreewijk.

Ontwikkelingslocaties 

Het bestemmingsplan wil de bestaande situatie in onze wijken 

conserveren, op enkele uitzonderingen na. Deze ‘ontwikke-

lingslocaties’ zijn:

 … vervolg van voorpagina

Wijkvereniging wil
uw mening graag kennen

Het bestuur van de wijkvereniging zal uiteraard met een eigen uitge-
breide reactie komen. Deze reactie zal stapsgewijs tot stand komen. Op 
haar jaarvergadering van 30 maart is allereerst gesproken met de le-
den. Vervolgens is een klankbordgroep van leden gevormd die met het 
bestuur mee denkt. Hebt u hier nog belangstelling voor? Meldt u aan: 
info@profburgwijk.nl of 5126084 (secretaris Jan Burgmeijer). Deze le-
dengroep komt twee maal bij elkaar: eind april en in de tweede week 
van mei. Vervolgens gaat de reactie weg.
Wilt u aan ons reageren op het bestemmingsplan of het beschermd 
stadsgezicht? Mail ons: info@profburgwijk.nl 

Eindelijk voorjaar!
De winter liep lang door dit jaar. Heel bijzonder om nog 
maar zo weinig natuur ontloken te zien.
Ondertussen is het grote Koninginnedagfeest door het team 
Oranje Boven maanden geleden in warme huiskamers in 

voorbereiding genomen. De succesvolle totaalformule is ge-
bleven, maar dit jaar met extra’s voor de tienerjeugd. Lees het 

programma er maar op na. Overigens hebben we een krappe be-
zetting van het Oranjeteam. Dankzij de tijdelijke terugkeer van 
vrijwilligers die eigenlijk al gestopt waren, kunnen we alles weer 
waarmaken. Maar dat willen we volgend jaar ook weer kunnen 
doen. We zoeken dus versterking! Iets voor u? Laat het ons weten 
(info@profburgwijk.nl). Ook kunnen we voor de komende feestdag 
zelf nog steeds helpende handen gebruiken, vooral voor de bege-
leiding van de kinderspelen.
In deze wijkkrant leest u over het aangekondigde nieuwe bestem-
mingsplan voor onze wijken. Inmiddels heeft u een folder in de bus 
aangetroffen. Lees alles rustig door en laat ons weten wat u er van 

vindt. Ook bent u welkom op de informatieavond van de gemeen-
te. De status van ‘beschermd stadsgezicht’ vind ik positief. Het is 
een erkenning van de grote historische waarde van onze mooie 
wijken, inclusief de Rijndijkbuurt.
Dit jaar vieren we het honderdjarige bestaan van de Burgemees-
terswijk. Hoogtepunt wordt de grote wijkreünie op 17 juni. Die is 
bestemd voor (oudere) bewoners en zeker ook voor oud-bewoners 
van zowel de Burgemeesters- als de Professorenwijk en de Rijn-
dijkbuurt. Het valt ons vaak op met hoeveel liefde mensen, die een 
deel van hun leven hier hebben doorgebracht, nog praten over de 
wijk. Kent u nog voormalig bewoners? Zegt het voort! Op de ach-
terpagina staat een briefkaart afgedrukt die u kunt gebruiken. 
Daar staat ook het hele programma voor het feestjaar. 
Tot slot: het is u misschien al opgevallen, de wijkkrant is in een 
nieuw jasje gestoken. Hopelijk vindt u het mooi.

● Op de plek van voormalig wasserij Dingjan aan de Zoeter-  

 woudsesingel worden huizen gebouwd.

● Indien de garage van Het Motorhuis op de hoek van de

 Hoge Rijndijk en de P.J. Blokstraat verdwijnt, wil de ge-

 meente hier 20 tot 30 woningen kunnen bouwen.

● Indien Colijn meubelen en het dierenweitje op de hoek van

 de Verdamstraat en de Hoge Rijndijk verdwijnen, wil de ge-

 meente hier maximaal 20 woningen bouwen.

● In het gebied tussen de Lammenschansweg, Lorentzka-

 de en sportvereniging Sporting Trigon moet een nieuw

 zorgcentrum Lorentzhof verrijzen, in combinatie met 50

 sociale huurwoningen en 50 koopwoningen. Tevens is een

 multifunctioneel dienstencentrum voorzien voor diverse

 functies zoals gezondheidszorg, kinderopvang, een winkel-

 tje en een restaurant. Organisatie De Bruggen wil haar hui-

 dige gebouw Lidwinahuis aan de Zoeterwoudsesingel (licht 

 verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren) uitbrei-

 den met nieuwbouw aan de achterzijde.

Herdenking oorlogs-
slachtoffers onze wijken

Op donderdag 4 mei, 19.00 uur, bij de ‘bevrijdingsboom’, Zeemanlaan - 
hoek Van der Waalstraat. Kranslegging en toespraak. Iedereen welkom!
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Bestemmingsplan en inspraak
Alle burgers in het gebied van het ‘voorontwerp bestemmingsplan Zui-
delijke Schil’ hebben kort geleden een uitgebreide informatiefolder in de 
bus ontvangen. Hierin staat de uitgebreide samenvatting, ook van het 
voornemen voor beschermd stadsgezicht, en de uitleg over de inspraak. 
Het bestemmingsplan zelf bestaat uit een serie plankaarten, toelichtin-
gen en voorschriften. Dit is koop, ook als cdrom, voor €15 bij het stad-
huis en het Stadsbouwhuis.

Informatiemiddag en Inspraakavond
Op 24 april 2006, vanaf 20.00 uur organiseert de gemeente Leiden een 
inspraakavond over het nieuwe bestemmingsplan in het Stadsbouwhuis, 
Langegracht 72. Alle opmerkingen worden opgeschreven en beschouwd 
als inspraakreacties.
Op diezelfde dag en dezelfde plaats kan iedereen van 15.00 uur tot 
18.00 uur kennis nemen van het plan en spreken met de behandelende 
ambtenaren.

Inspraakperiode
Iedereen kan ook een schriftelijke inspreekreactie indienen in de periode 
4 april tot en met 15  mei 2006. Richt u deze aan: Gemeente Leiden, 
College van B&W, postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Procedure bestemmingsplan in 4 stappen
Stap 1, voorontwerp: inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan + 
voornemen beschermd stadsgezicht. Periode: 4 april tot en met 15 mei 
2006. Dit kan leiden tot aanpassingen in het plan door het College van 
B&W, dat vervolgens ‘ontwerp’ heet
Stap 2, ontwerp en besluitvorming: u kunt schriftelijk uw ‘zienswijze’ 
kenbaar maken op het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken. 
Iedereen die dit doet krijgt tevens de gelegenheid deze persoonlijk toe 
te lichten bij de raadscommissie. Vervolgens stelt de gemeenteraad het 
bestemmingsplan (mogelijk met aanpassingen) vast. Periode: nog niet 
bepaald, hoogstwaarschijnlijk na de zomer.
Stap 3: bezwaar: gedurende zes weken ligt het raadsbesluit met het vast-
gestelde bestemmingsplan ter inzage. Alleen degenen die een zienswijze 
hebben ingediend, kunnen in deze periode bedenkingen tegen het plan 
indienen bij Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Zuid-Holland. 
Vervolgens houden GS een hoorzitting voor bezwaarmakers en nemen 
vervolgens een beslissing.
Stap 4: beroep: gedurende zes weken ligt het besluit van GS ter inzage. 
Alleen degenen die bedenkingen hebben ingediend, kunnen in die pe-
riode beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

Procedure Beschermd Stadsgezicht in 3 stappen
Stap 1: aanwijzingsvoorstel ter inspraak gedurende zes weken. Periode: 4 
april tot 16 mei 2006. Adressering: zie hierboven ‘inspraakperiode’.
Stap 2: raadcommissie behandelt de reacties, u hebt de gelegenheid voor 
mondelinge toelichting. Periode: nog niet bekend. Vervolgens neemt de 
gemeenteraad een besluit en legt dit, via de provincie, voor bij het Rijk.
Stap 3: de minister neemt een besluit. Dit wordt gepubliceerd in de Staats-
courant. Binnen zes weken na publicatie kunnen belanghebbenden be-
zwaar maken. Periode: nog niet bekend.

Op zoek naar het 
gouden paasei
Het feest op tweede paasdag zal traditiegetrouw het begin zijn 

van een nieuw speeltuinseizoen. Om 10.00 uur zal de paas-

haas alle kinderen in de speeltuin verwelkomen, die de hon-

derden chocolade eieren mogen gaan zoeken. Er zullen twee 

gouden eieren verstopt zijn, die bij de paashaas ingeruild mo-

gen worden voor een mooie verrassing. En terwijl de kinderen 

dan nog nagenieten van de chocola, kunnen ze kijken naar het 

poppentheater Prins Joris. Het poppentheater bestaat uit een 

groot kasteel met grote poppen. Er wordt een spannend ver-

haal verteld over prins Joris, een prinses, een tovenaar, een nar 

en een koning. Bij slecht weer zal het paasfeest plaatsvinden in 

de gymzaal in de Oppenheimstraat. Voor alle kinderen, die lid 

zijn van de speeltuin zal de toegang gratis zijn. Introducés be-

talen 2 euro per kind.

● De Lorentzschool krijgt aan de Van Vollenhovenkade een

 nieuw gebouw voor 900 leerlingen in combinatie met 40

 woningen. Let op: de inspraak hiervoor loopt apart, van13   

 maart t/m 21 april!

● De Josephschool aan de Oppenheimstraat krijgt ook een

 nieuw gebouw, eveneens in combinatie met 40 woningen.

● Als de RijnGouweLijn doorgaat, zullen hier voor bomen ge-

 kapt gaan worden aan de Melchior Treublaan (+spoordijk-

 verhoging en –verbreding) en de Lammenschansweg.

Thomas van Duin

Agenda van
speeltuinactiviteiten 2006:

Paasfeest:  17 april

Peuterpretochtenden:   17 mei, 14 juni en 6 september

Openingsfeest nieuw clubhuis: 10 juni

Huttenbouwen:  eerste week van     

    de schoolvakantie

Vossenjacht:  3 september

Sint maarten:                begin november

Kinderbingo:               kerstvakantie

Van al deze activiteiten krijgen de speeltuinleden nog bericht
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Na het afschieten van de plannen om een opvanghuis 

voor verslaafden te vestigen in het voormalige Joodse 

Weeshuis aan de Roodenburgstraat is de gemeente Lei-

den op zoek naar een nieuwe bestemming. De VVD Leiden 

presenteerde onlangs plannen om er een zorghotel te ves-

tigen. Maar achter de schermen zijn al onderhandelingen 

gaande met potentiële huurders. Zo wil Parnassia graag 

een uitbreiding van zijn poliklinische activiteiten in het 

pand. De gemeente Leiden hult zich in stilzwijgen.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteerden kan-

didaat-raadslid Jean Hermans van de VVD en architect Tammo 

Bruins plannen om aan de Roodenburgstraat een zorghotel te 

vestigen. Dit is een 

soort hotelvoorzie-

ning waar de gas-

ten in een rustige 

omgeving kunnen 

herstellen, en ver-

pleegkundige zorg 

en begeleiding krij-

gen. Het is bedoeld 

voor patiënten die 

geen volledige, voort-

durende ziekenhuis-

zorg nodig hebben. 

Volgens de initia-

tiefnemers vult deze 

voorziening de leemte tussen de beschermde omgeving van 

het ziekenhuis en de zelfstandige situatie thuis.

Bij de goedbezochte presentatie waren vertegenwoordigers 

van verschillende organisaties en politieke partijen vertegen-

woordigd. De aanwezigen reageerden positief op de plannen, 

en de aanwezige vertegenwoordigers van politieke partij-

en (VVD, CDA en Groen Links) leken eveneens sympathiek te 

staan tegenover de plannen voor een zorghotel.

Ook Leo Levy, van de Nederlands Israëlitische Gemeente in 

Leiden, is voorstander van het voorgestelde zorghotel. “We 

hebben gehoord van de plannen, en zijn er erg mee ingeno-

men. We weten geen andere bestemming, het is een goed 

voorstel.” Voor Levy is wel van belang dat rekening wordt ge-

houden met de beladen geschiedenis van het pand (de ontrui-

ming en deportatie van de Joodse kinderen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog). Om die reden was de opvang voor verslaafden 

voor hem dan ook geen goed idee. Hij ijvert nu voor een mo-

nument voor de niet-teruggekeerde bewoners van het wees-

huis.

Daarnaast wil hij een breder monument voor de Joden die 

in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd uit Leiden. Dat 

gaat echter niet van een leien dakje, en de gemeente is niet 

erg enthousiast voor een Joods monument. “We zijn erover in 

gesprek met de ge-

meente. Maar dat 

duurt al jaren, en gaat 

ambtelijk traag. Het is 

vermoeiend.”

Overlast

Een van de mogelijke, 

gedeeltelijke, invullin-

gen van de lege ruimte 

is uitbreiding van Psy-

cho-Medisch Centrum 

Parnassia. Op dit mo-

ment is aan de zijkant 

van het voormalig GGD-gebouw al de door Parnassia georga-

niseerde methadonverstrekking gevestigd. Hierover komen 

van buurtbewoners al klachten over overlast door verslaafden 

en vervuiling. Uitbreiding van de verslavingszorg aan de Rood-

enburgstraat zou voor meer overlast kunnen zorgen.

Een woordvoerder van Parnassia bevestigt dat zijn organisatie 

belangstelling heeft voor extra meters in het voormalig GGD-

gebouw, en zegt dat er gesprekken gaande zijn met de ge-

meente over uitbreiding van de aanwezigheid van Parnassia in 

het pand. Het zou gaan om kantoorruimte en poliklinische ac-

Gemeente terughoudend

Nog onduidelijkheid over nieuwe bestem-
ming voormalig Joods Weeshuis
Marco van der Hoeven

Het voormalige GGD-gebouw in de Rodenburgstraat
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tiviteiten. Daarmee zou volgens hem overigens maar een ge-

deelte van het pand gemoeid zijn, voor de overige ruimte zijn 

andere gegadigden. Over de status van de aanvraag voor meer 

ruimte bij de gemeente was volgens hem nog niets bekend, 

anders dan dat er door Leiden met verschillende partijen ge-

sproken wordt over de ruimte.

Redelijke bestemming

Het actiecomité GGD-gebouw is na de succesvolle lobby te-

gen de komst van een opvang voor verslaafden opgeheven, 

en deels opgegaan in de Buurtvereniging Professorenwijk-

west. Voor Frits Leene van het voormalig actiecomité is het be-

langrijkste aspect dat de dreigende bestemming voor dak- en 

thuislozen van de baan is. Voor het overige neemt hij een af-

wachtende houding aan. Hij heeft kennis genomen van de 

plannen om een zorghotel te vestigen in het gebouw, en vindt 

dat een sympathieke bestemming. Maar voor hem zijn er 

meer mogelijkheden die in aanmerking komen. “Er kunnen 

ook andere voorstellen komen van de wethouder. Over elke 

redelijke bestemming valt te praten.”

Hij is op de hoogte van de onderhandelingen die Parnassia 

voert om extra kantoorruimte en ambulante voorzieningen te 

betrekken aan de Roodenburgstraat. “Dat zou mogelijk over-

last kunnen veroorzaken.” Een brief die hij enige tijd gelden 

aan wethouder Buijing heeft gestuurd om te vragen naar de 

stand van zaken rond het pand is nog niet beantwoord.

Een woordvoerder van de gemeente Leiden kan geen commen-

taar geven op de stand van zaken rond de nieuwe bestemming 

van het voormalig weeshuis. Op dit moment is volgens hem 

wel intern overleg aan de gang, maar over de inhoud daarvan 

wil hij geen mededelingen doen. Ook is het volgens hem niet 

duidelijk wanneer er officieel meer bekend wordt, onder meer 

omdat de college-onderhandelingen nog volop aan de gang 

zijn. De verantwoordelijk wethouder Hans Buijing (PvdA) was 

niet voor commentaar bereikbaar.

Deze gedenksteen voor de weggevoerde kinderen zou moeten worden aan-
gevuld met een volwaardig monument

(Foto’s: Mediabureau Leiden)

Parnassia wil zijn activiteiten in het gebouw uitbreiden

Op dit moment bewonen anti-krakers het pand
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Kanaalpark 144  Leiden • Plantsoen 25  Leiden • Heereweg 139  Lisse

www.teekenskarstens.nl

Als ondernemer wilt u vanzelfsprekend de sterkste adviseurs om u heen. In ons vakgebied heeft dit gelukkig weinig met brute kracht te

maken, er gelden andere vermogens. Zoals samenspel, kennis van zaken, mentale weerbaarheid en timing: je moet ook weten wanneer je

tot actie overgaat en wanneer niet. Als ondernemer houdt u natuurlijk ook de kosten in de gaten. Alleen zo word je de winnende partij.

Deze visie heeft er toe bijgedragen dat TeekensKarstens advocaten notarissen in Leiden en omstreken is uitgegroeid tot het grootste en

meest veelzijdige kantoor. Heeft u behoefte aan helder juridisch advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 071 579 17 00 of

kijk op www.teekenskarstens.com.

Arbeidsrecht, vastgoed-, milieu- en bestuursrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, ICT-recht, intellectuele eigendom,

overname, turnaround, herstructurering.

Recht van de sterkste
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Stonden wij voor 6 maart bekend als de gewilde Profes-

soren- en Burgemeesterswijk, sinds de verkiezingen zijn 

we opeens de ‘behoudende wijk’ geworden, die nu een 

linkse draai heeft gemaakt. En wat behouden wij dan zoal? 

Onze fraaie wijk zelf, die dit jaar honderd jaar bestaat. De 

Wijkvereniging is druk bezig om hier een daverend feest 

van te maken. Hendrik van Sandick is binnen het bestuur 

met de coördinatie van het feest belast. 

Hendrik, hoe hebben jullie de diverse activiteiten gekozen?

“We hebben natuurlijk al een jaarlijks groot feest, Koningin-

nedag. Voor deze gelegenheid wilden wij iets anders doen, 

dus niet weer spelletjes en een band. Daarom is de wijkreünie 

op 17 juni één van de hoogtepunten. In de Vredeskerk kunnen 

niet alleen oude en nieuwe en zelfs oud-wijkbewoners met el-

kaar kennismaken, er komt ook een fototentoonstelling, films, 

video’s, wijkwandelingen en een lezing over de geschiedenis 

of architectuur van de wijk en op verzoek van velen ook een 

tocht met de paardentram.”

Maar de tram is toch juist een populair onderdeel van Koninginnedag?

“Ja, het is zelfs zo populair dat veel ouderen ook meewillen. 

Maar op Koninginnedag is hij er echt voor de kinderen. Nu 

mogen de ouderen ook!”

Hoe gaan jullie de oud-wijkbewoners bereiken?

“We zetten advertenties, zorgen dat we op reünie-websites ko-

men en in deze wijkkrant zit een bon. Met de krant bereiken 

we 3500 huishoudens, we hopen dat veel mensen die bon naar 

een oud-wijkgenoot sturen!”

Staat er nog meer in de planning?

“Ja, de aftrap was het planten van bomen in de wijk, op 22 

maart, de Nationale Boomfeestdag. Dat was een activiteit 

met een dubbel doel: het is leuk voor de kinderen van de Lo-

rentzschool, die de twintig bomen mogen planten. Maar te-

gelijkertijd is het iets blijvends voor de wijk. Een compliment 

overigens voor de gemeente, die ons heel behulpzaam is ge-

weest en de bomen heeft geregeld. Er komt op de wijkreünie 

een speciale editie van de wijkkrant, deze keer alleen voor le-

den van de vereniging. Iedereen die dit jaar lid wordt, krijgt 

‘m! Verder organiseren we onder anderen met de Burgerman-

nen (voetbalclubje uit de wijk) op zondagmiddag 2 juli de 

Wijkspelen. De echt sportieve onderdelen voor kinderen zijn 

de wijkkampioenschappen sprint en hardlopen met per leef-

tijdscategorie een beker voor de winnaar. De elfstratentocht 

(met stempelposten) is de wedstrijdloop voor de volwasse-

nen. Voor de kinderen komt er ook nog een aantal sportieve 

spelen. Voor volwassenen denken we verder aan touwtrekken 

met straatteams en enkele ludieke onderdelen, maar dat moet 

voorlopig een verrassing blijven. Hopelijk kunnen we later in 

de zomer nog iets organiseren, zoals een bridgedrive, waarbij 

je telkens naar een ander adres gaat in de wijk. Als iemand dat 

wil organiseren laat hij me opbellen. Verder is er een idee, nog 

in de grondverf, voor een teken- of  schilderwedstrijd over de 

wijk. Ook daarvoor zoeken we nog organisatoren.”

Rond de kerstboom in de Zeemanlaan gingen geruchten over een ga-

lafeest?

“Dat zal november worden, maar dat gaan we nog helemaal 

uitwerken. Of het lukt en welke vorm het krijgt, formeel of in-

formeel, een themafeest wellicht, is nog niet bekend.” 

Is dat niet enorm veel werk allemaal?

Bestuurslid Hendrik van Sandick is belast met de coördinatie van het grote 
wijkjubileumfeest

Jubileumfeest in de honderdjarige wijk

Programma vol sportieve verrassingen
Coco Hoek
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Optimax Kinder
 Multi Vitaminen

Optimax Kinder vitaminen&mineralen
zijn verkrijgbaar bij :
DA Harteveld, Zeemanlaan 22, Leiden
Telefoon 071-5123577

Elke dag beregoed !
Optimax Kinder vitaminen&mineralen
vult de dagelijkse voeding aan met
essentiële vitamines en mineralen in
een lekkere beertjes-kauwtablet. De
tabletten zijn compleet van samen-
stelling zonder kunstmatige zoet-
stoffen en onnodige toevoegingen.

100 tabletten van €  10,50
Nu voor €  7.95
250 tabletten van €  21,50
Nu voor €  16.25

“Het is heel leuk om als bestuur samen zo’n klus te klaren. We 

doen met z’n allen de reünie en tentoonstelling. Ook hebben 

zich al enkele wijkbewoners aangemeld om mee te helpen. 

Het is wel een werkpiek, maar wel een gezellige piek. Meestal 

komt topdrukte door de belangenbehartiging, dus dit is een 

heel leuke afwisseling. Voor de Wijkspelen en eventueel het 

slotfeest hopen we veel vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Als er 

nog mensen zijn die willen helpen of die zelf een idee hebben 

en wat willen organiseren, moeten ze vooral even contact op-

nemen!”

Zie verder ook de achterpagina van deze wijkkrant.

U WILT UW HUIS VERKOPEN? 

Bel ons eerst! 

071-5162372

“NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®” 

Vraag naar makelaar Gijs de kok 

DROOMHUIS OF SPOOKHUIS? 

Bel ons eerst! 

071-5162372

“NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®” 

Vraag naar makelaar Gijs de kok 

DROOMHUIS
OF

SPOOKHUIS?
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De rubriek Blikvangers beschrijft bijzondere gebouwen 

in en om de wijk. Deze eerste keer richt Hans Elstgeest de 

blik op het rioolgemaal aan de Lammenschansweg.

Ergens, aan ‘onze kant’ van de Lammenschansweg, staat een 

klein huisje, met een stevig ijzeren hek erom. Er staan wat 

spullen van de gemeente en er hangt een vage gas- of riool-

lucht. Daar, onder dat kleine gebouwtje wordt met een capa-

citeit van gemiddeld 1200 kuub per uur het rioolafval van onze 

en een aantal omliggende wijken door een 100 cm dikke pijp 

naar de waterzuiveringsinstallatie aan de Voorschoterweg ge-

pompt. Het is een rioolgemaal, het enige vijzelgemaal (een vij-

zel is een ronddraaiende as die lijkt op een wokkel) en één van 

de zes grote gemalen in Leiden (er zijn nog ruim honderd klei-

nere gemalen in en om de stad). Samen met het regenwater 

worden fecaliën en ander afval opgevangen in een grote, 6 me-

ter diepe bak en 24 uur per dag, 7 dagen van de week, verma-

len en weggepompt.

Het rioolgemaal pompt het rioolafvalwater met een capaciteit van gemiddeld 
1200 kuub per uur door een 100 cm dikke pijp naar de waterzuiveringsinstallatie 

aan de Voorschoterweg

In 1972 werd het gemaal gebouwd. Het heeft in de loop der ja-

ren het werk van het gemaal aan de Geregracht overgenomen. 

Dit gemaal springt nog wel bij als grote wolkbreuken voor pro-

blemen dreigen te gaan zorgen, zelfs de maximale capaciteit 

op de Lammenschansweg van 1800 kuub per uur is dan niet 

voldoende.

De bemaling is overigens zo goed als storingsvrij maar wordt 

wel - net als alle andere gemalen in de stad - via een compu-

tersysteem op de Adm. Banckertweg bewaakt. Eventuele sto-

ringen zijn vaak snel opgelost.

Omdat mensen tegenwoordig hun chemisch afval niet meer 

lozen, is het afvalwater dat gezuiverd moet worden vrij 

‘schoon’ te noemen. Rest dan nog de stank, die overigens erg 

meevalt als je je bedenkt wat daar beneden allemaal gebeurt. 

Die stank wordt met behulp van filters en toevoegingen bijna 

geheel onderdrukt.

Blikvangers     Hans Elstgeest

Het rioolgemaal



Het nieuwe schoolgebouw gezien vanaf de Van Vollenhovenkade, met links en rechts de woonblokken

Een impressie van de nieuwe situatie, gezien vanaf de Van Vollenhovekade
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Sociale controle

Natuurlijk heeft een school behoefte aan buitenspeelruimte. 

Om het gebouw zijn twee pleinen gepland: een groot school-

plein in het midden van het woonblok Van Vollenhovenka-

de/Asserstraat/Burggravenlaan en een open plein aan de Van 

Vollenhovenkade. Aan dit open plein zullen ook twee ap-

partementencomplexen worden gebouwd met ondergrond-

se parkeergelegenheid. De woningen kijken uit op het plein, 

waardoor de sociale controle groot is. De oude bomen die 

nu op het plein van Asserstraat 1 staan, de oude Zonnebloem 

kleuterschool, kunnen blijven staan en geven het open plein 

straks meteen karakter. 

Als alles volgens plan verloopt, zal aan het einde van 2006 be-

gonnen worden met de sloop van de helft van de huidige Lo-

Over tweeënhalf jaar zitten alle negenhonderd leerlingen 

van de Lorentzschool bij elkaar in een mooi, nieuw ge-

bouw. Maar voor het zover is, zal er nog heel wat moeten 

gebeuren. Als alles volgens plan verloopt, zal de sloop van 

de school eind 2006 beginnen.

Atelier PRO heeft een ontwerp gemaakt voor de nieuwe school 

aan de Van Vollenhovekade. Het gebouw van drie verdiepin-

gen bestaat uit 38 lokalen, een gymzaal en een peuterspeel-

zaal met mogelijkheden voor BSO (buitenschoolse opvang). 

Om zo’n grote school het gevoel van kleinschaligheid te ge-

ven, hebben de architecten de verdiepingen toebedeeld aan 

de verschillende leeftijdsgroepen. Op de begane grond komen 

de kleuterklassen, de onderbouw zit op de eerste verdieping 

en de tweede verdieping is gereserveerd voor de bovenbouw, 

de oudste leerlingen. Het hart van de school wordt gevormd 

door de gymzaal, die ook dienst doet als aula. Verticaal is het 

gebouw verdeeld in vier huizen, die de thema’s aarde, vuur, 

water en lucht kregen. Die indeling in zowel huizen en ver-

diepingen klinkt wat ingewikkeld, maar het zorgt ervoor dat 

leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten aan één gang. 

Bijvoorbeeld: vier kleutergroepen zitten naast elkaar in huis 

Aarde op de begane grond. Voor leerlingen blijft de grote 

school zo toch overzichtelijk. En om de grote stroom leerlingen 

’s ochtends en ’s middags goed te kunnen verwerken, heeft de 

school drie ingangen. 

Sloop Lorentzschool begint eind 2006 

Grote school met gevoel van kleinschaligheid
Karen van Rooij
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rentzschool, namelijk de gebouwen aan de Asserstraat. De 

lagere groepen krijgen dan les in de laagbouw en de noodlo-

kalen aan de Van Vollenhovekade. Groepen 5 t/m 8 zitten ruim 

twee jaar in noodlokalen op het Trigonterrein aan de Zoeter-

woudsesingel. 

Om de verkeersstromen hier soepel te laten verlopen, zal er 

een fietsers- en voetgangersbrug worden gemaakt aan de 

Cronesteinkade. Wanneer de nieuwe school klaar is eind 2008, 

zullen alle leerlingen verhuizen naar hun nieuwe gebouw en 

kan de noodschool aan het Trigonterrein worden afgebroken. 

Het terrein krijgt dan haar oude groenbestemming weer terug, 

Begin februari is begonnen met de voorbereidingen voor 

de bouw van het nieuwe onderkomen van de buiten-

schoolse opvang (BSO) ’t Kasteel. Het gebouwtje in de 

vorm van een kasteeltje komt te staan op het terrein van 

speeltuin de Speelschans. Het zal ook in gebruik worden 

genomen als nieuw clubhuis voor de speeltuin. Bij de 

eerste mooie buitenspeeldagen in maart trokken de kin-

deren zich niks aan van bouwactiviteiten in de hoek van de 

speeltuin; enthousiast klommen en schommelden zij zoals 

andere jaren.

Janine Melai van de stichting Vrienden Roomburgerpark is ge-

schrokken van de schade die is aangericht bij de aflevering van 

het hout voor het bouwen. Volgens het bestuur van de speel-

tuin heeft de leverancier zijn uiterste best gedaan om zo zorg-

vuldig mogelijk te werk te gaan. En zoals afgesproken zal veel 

aandacht worden besteed aan de herplanting van bomen en 

struiken, zodat dit deel van het park er straks weer groen en 

verzorgd uit zal zien.

Nieuwbouw Speelschans in park Roomburg

Camouflagekleuren en extra bomen
Karen van Rooij

De Vrienden Roomburgerpark en de Vereniging van Eigenaren 

(VvE) Vollenhovenflat, die bezwaar maakten tegen de nieuw-

bouw in het park, hebben gezamenlijk overleg gevoerd met 

BSO ’t Kasteel en de Speelschans. Daar heeft de VvE een nieuw 

kleurvoorstel ingediend voor de buitenkant van het kasteel-

tje, namelijk camouflagekleuren in plaats van signaalkleuren. 

Steven Smit, voorzitter van de Speelschans: “Wij kunnen wel 

meegaan in dat voorstel. Maar we hebben ook toegezegd dat 

er nog eens drie grote bomen extra voor het gebouwtje worden 

gepland, zodat het aan het oog wordt onttrokken voor bewo-

ners van de Vollenhoveflat.”

Smit wordt voorzitter van de beheercommissie van het kas-

teeltje. Een vertegenwoordiger van BSO ’t Kasteel zal de rol 

van penningmeester op zich nemen. Namens de VvE  Vollen-

hoveflat zal Joop Breien zitting nemen in de commissie. Het 

kasteeltje zal officieel worden geopend tijdens het grote ope-

ningsfeest van de speeltuin op zaterdag 10 juni. 

maar hoe dit er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. 

De oude laagbouw van de Lorentzschool aan de Van Vollenho-

vekade kan worden gesloopt als de nieuwbouw af is, waarna 

kan worden begonnen met de bouw van de twee appartemen-

tenblokken. Eind 2010 moet het hele project klaar zijn. 

Wanneer de nieuwe school af is, zullen de leerlingen geen gym 

meer krijgen in de gymzaal aan de Du Rieustraat. Dit gebouw 

kan dan ook worden gesloopt. De gemeente is van plan op 

deze plek vier eengezinswoningen neer te zetten in de golven-

de stijl van het al gebouwde woonblok in die straat. 
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Opleidingen 
De Vrij Kunstzinnige Jaren

Wanneer oude vormen zijn weggevallen of steeds 
meer beginnen te knellen, dan is het tijd voor 
vernieuwing. In zulke situaties is het goed om met 
kunst aan de lag te gaan. De moed, de inspiratie 
en de vrijheid die hierdoor worden opgewekt, 
maken het gemakkelijker om oude patronen te 
doorbreken. De kunstgebieden die aan de orde 
komen zijn: schilderen, tekenen, boetseren, 
muziek, zang, bewegingskunst, vertelkunst, 
clownerie, evolutieleer, mineralogie, plant- en 
dierkunde, kleurenleer en kunst- en 
cultuurgeschiedenis. 

Vraag de aparte folder aan! 
Start: september 2006 

Academie voor Sociale Kunst
Met het oog op morgen! 

De kunst spreekt een andere taal. De kunstenaar 
Joseph Beuys sprak van een ‘ wijder begrip van 
de kunst’. Kunst dringt door in alle facetten van 
het leven, ook het sociale leven tussen mensen. 
Kunst leert je innerlijke belevingen te verbeelden 
en te communiceren. De ontmoeting met de ander 
krijgt daardoor een heel andere inhoud. Maar ook 
de ontmoeting met jezelf verandert van betekenis. 

In de Academie voor Sociale Kunst werk je in 
woord en daad aan het verwerven van inzicht in 
historische en actuele wereldgebeurtenissen, de 
ontwikkeling van de mens door de eeuwen heen 
en je eigen biografie. Modules die aan de orde 
komen zijn o.a. kunst- en cultuurgeschiedenis, 
actieve kunstbeoefening, sociale kunst (gesprek- 
en conflicthantering, aandacht- en 
concentratieoefeningen), filosofische en 
esoterische stromingen, planetentypes, 
dierenriemtekens en biografie. 

Vraag de aparte folder aan! 
Start: oktober 2006 

Informatie en aanmelding Texelactiviteiten, 
Vrij Kunstzinnige Jaren en Academie voor 
Sociale Kunst:  
De Zonneboom – De Laat de Kanterstraat 5 – 
2313 JS Leiden – T 071 5123137 – 
info@zonneboom.nl – www.zonneboom.nl

Even helemaal weg en toch zo dichtbij:  
De Zonneboom op Texel 

Texel; eiland van rust en ruimte. Een prima 
plek om uit te waaien en tot bezinning te 
komen. Zodra je op de veerboot stapt laat je 
de dagelijkse beslommeringen – letterlijk – 
achter je.  Het eiland heeft al veel bezoekers 
geïnspireerd tot schilderen, zingen en dansen 
of krachten meten het het vuur van het 
smeden. Op Texel kan het allemaal. 
De Zonneboom biedt u een scala aan 
mogelijkheden tot ontplooiing en persoonlijke 
groei. Het aanbod is geinspireerd op aarde, 
water, lucht en vuur, de 4 elementen die op 
Texel volop aanwezig zijn en die zoveel 
kracht geven.  

Beeldhouwen 
ma 1 t/m do 4 mei 2006 

Drie dagen koperdrijven 
ma 1 t/m wo 3 mei 2006 

Drie dagen smeden
do 4 t/m za 6 mei 2006 

Kunstzinnige cursus 
‘ontdek je kracht’ 
do 4 t/m zo 7 mei 2006 

Kunst- en cultuurgeschiedenis: 
Egypte en Griekenland 
Een weekend luisteren, kijken en 
schilderen
za 13 en zo 14 mei 2006 

Heb je wel gehoord van de zeven, de 
zeven… 
Bijzondere dansdagen op Texel 
ma 15 t/m do 18 mei 2006 

Licht - Lucht - Ruimte 
Schilderen met aquarelverf 
ma 15 t/m do 18 mei 2006 

De juiste vraag stellen: 
Hoe doe je dat en waarom? 
vr 19 en za 20 mei 2006 

Pinksteren en de magie van het vuur 
Smeden en pasteltekenen 
do 8 t/m za 10 juni 2006 

Papier in beeld 
Workshop werken met papier 
di 6 t/m vr 9 juni 2006 

In verband met reserveren van overnachting 
(waar u zelf voor dient te zorgen) is tijdige 
aanmelding gewenst. 
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Bij de gemeente wordt hard gewerkt aan het beant-

woorden van de 23 zienswijzen die door buurtbewoners 

zijn ingediend naar aanleiding van de nieuwbouwplan-

nen van het ROC op het Lammenschanspark. Na een in-

ventarisatie van de zienswijzen zijn alle vragen, in totaal 

zo’n zeventig stuks, gebundeld in één document. Bij de 

beantwoording zullen alle aandachtspunten groepsgewijs 

(geluidsoverlast, schaduwwerking, verkeersstromen, etc.) 

worden behandeld. De mensen die een zienswijze heb-

ben ingediend, krijgen dus een overzicht thuis van alle 

vragen en alle antwoorden daarop van de gemeente. De 

verwachting is dat dit overzicht begin april kan worden 

verzonden naar de 23 buurtbewoners. 

Voor zover bij het drukken van deze krant bekend was, zou de 

bouwaanvraag op 4 april worden behandeld in het College van 

Burgemeester en Wethouders. De aanvraag zal ook besproken 

worden in de raadscommissie die over dit soort grote nieuw-

bouwplannen gaat. De nieuwe gemeenteraad wil het aantal 

raadscommissies terugbrengen van zes tot vier. Welke raads-

leden er in welke raadscommissies zitting nemen en hoe het 

vergaderschema van de commissies er uit ziet, is nu nog onbe-

kend. 

Het is de bedoeling dat de 23 indieners een uitnodiging ontvan-

gen voor de vergadering van de betreffende raadscommissie 

wanneer de nieuwbouwplannen van het ROC worden behan-

deld. Hier kunnen zij hun zienswijze mondeling toelichten. Toch 

is het ook raadzaam om de publicaties van de gemeente in het 

Stadsblad en op de gemeentelijke website in de gaten te hou-

den voor het vergaderschema en om te lezen hoe men zich aan 

kan melden voor het bijwonen van de vergadering. 

In december 2005 is op het ROC-terrein begonnen met de 

sloop van enkele kleine gebouwen. Het omzagen van de bo-

men op het parkeerterrein van het ROC mag pas beginnen na 

15 juli 2006, omdat er tijdens het broedseizoen van 15 maart 

tot 15 juli niet gekapt mag worden. Of het ROC volgens plan-

ning in september 2006 kan beginnen met slopen en bouwen, 

zal de komende maanden duidelijk worden. 

Recreatieprogramma Lorentzhof

Maandag 10 april  Zangkoor “De Zaaiers”   19.30 uur

Donderdag 20 april  Crescendo. Operettemelodiën e.d.  19.30 uur

Dinsdag 25 april  Bingo     14.30 uur

Donderdag 27 april  Volkshuiskoor    19.30 uur

Zondag 07 mei  Shir Chades (Gospelkoor)   14.30 uur 

Zaterdag 13 mei  Voorjaarsmarkt    14.00uur

Maandag 15 mei  Werkmans Wilskracht (fanfare)  20.00 uur

Donderdag 18 mei  Bingo     14.30 uur

Zondag 21 mei  Fluitensemble    14.30 uur

Woensdag 07 juni  Rijnlands Mannenkoor Vox Humana  19.30 uur

Donderdag 22 juni  Stevenshofkoor    19.30 uur

Donderdag 29 juni  Bingo     14.30 uur

Toegangsprijs € 1,70 p.p. inclusief koffie

Nieuwbouw ROC

Bewoners stellen vragen aan gemeente
Karen van Rooij
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De Lorentzhof heeft grootse nieuwbouwplannen. Daarin is 

bijvoorbeeld plaats voor een wijkrestaurant, een ontmoe-

tingsplek voor jong en oud. Zoals het er nu uitziet, moeten 

de plannen in 2010 gerealiseerd zijn. Hiske Gerbrandy, 

directeur van Lorentzhof, en Magda Louwerse, manager 

welzijn/wijkservice zijn straks verantwoordelijk voor het 

nieuwe wijkservicecentrum c.q. het restaurant. Wat hou-

den de plannen nu precies in? 

Er komt een wijkservicecentrum, dat gericht zal zijn op de wijk, en niet 

alleen op de bewoners van het complex Lorentzhof? 

Magda Louwerse: “Er komt multifunctioneel centrum voor zo-

wel de bewoners van de wijk, als de bewoners van Lorentzhof. 

In overleg met dienstverleners uit de wijk denken we aan een 

gezondheidscentrum met eerste- en tweedelijnszorg. Onze 

ruimte is beperkt, en daarom zoeken we naar een flexibele be-

nutting. Een fysiotherapieruimte zou ’s avonds bijvoorbeeld 

gebruikt kunnen worden voor fitness of voor de cursus ‘be-

wegen voor ouderen’. Naast de gezondheidszorg denken we 

ook aan een bibliotheekvoorziening, computerlesplekken, een 

kapsalon of een pedicure salon. Ook het vertonen van films, 

het organiseren van muziekavonden of het volgen van cursus-

sen moet in de nieuwe ruimten van het dienstencentrum mo-

gelijk worden. Van al deze voorzieningen zullen de bewoners 

van het complex gebruik maken, maar zeker ook de bewoners 

van de wijk.” 

Wat verandert er nog meer? 

Hiske Gerbrandy: “Lorentzhof als zodanig blijft bestaan, maar 

de opzet van de zorg zal veranderen. Er is steeds meer behoef-

te aan kleinschaligheid. Nu hebben we lange gangen met aan 

weerszijden deuren; die zullen er straks niet meer zijn. Het 

kleinschalig groepswonen voor dementerenden zal meer lijken 

op een gezinssetting. Daarnaast zullen er honderd apparte-

menten worden gebouwd. Vijftig daarvan zijn sociale huurwo-

ningen en vijftig worden koopwoningen. Deze zogenaamde 

‘levensloopbestendige’ appartementen zijn bedoeld voor se-

nioren. Dit betekent dat de woningen zodanig worden ge-

bouwd dat mensen niet hoeven te verhuizen als hun behoefte 

aan zorg toeneemt.” Magda Louwerse: “Het is ‘uit de tijd’ dat 

mensen in een verzorgingshuis gaan wonen als ze ouder wor-

den en zorg nodig hebben. Van onze tijd is de gedachte dat je 

als mens zo lang mogelijk zelfstandig blijft en vanuit die posi-

tie zelf kunt kiezen voor de zorg die je nodig hebt. Op die ma-

nier worden mensen niet van de samenleving geïsoleerd, maar 

blijven zij er deel van uitmaken. Die samenleving moet dan wel 

als het ware onder handbereik zijn. Vroeger richtte ik mij met 

het bedenken van activiteiten vooral op onze bewoners. Nu is 

het andersom: ik probeer me zoveel mogelijk te richten op de 

mensen uit de wijk, en de bewoners genieten mee van het aan-

bod voor de mensen van buitenaf.”

Waar komt het restaurant?

Hiske Gerbrandy: ‘De nieuwbouwplannen zijn getekend in 

een soort grote letter U. In het midden van de U is een tuin ge-

pland. We willen het restaurant dat voor een groot deel van 

glas zal zijn in die tuin bouwen.’ 

Hoe is de situatie nu?

Magda Louwerse: “Ook nu hebben we een restaurant waar 

mensen van buiten de Lorentzhof kunnen komen eten, maar 

we zijn voor het nieuwe restaurant op zoek naar mogelijkhe-

den om wat beter af te stemmen op de behoefte van buitenaf. 

Om te beginnen moet het restaurant ook ’s avonds een warme 

maaltijd kunnen bieden. Daarnaast moeten de keuzemoge-

lijkheden wat groter worden: kindermenu’s, vegetarische me-

nu’s en meer variatie in vis, vlees of groenten. Omdat we een 

instelling zijn zonder winstoogmerk kunnen we de prijzen wat 

lager houden dan bijvoorbeeld een commerciële instelling in 

de stad.”

Wat is de doelgroep? 

Hiske Gerbrandy: “We willen juist dat er heel veel verschil-

lende doelgroepen gebruik gaan maken van ons restaurant. 

Natuurlijk blijven we koken voor onze eigen zorgvoorzie-

ning. Vanwege de kleinschaligheid zullen de mensen van onze 

zorgvoorziening waarschijnlijk met elkaar eten in hun eigen 

gemeenschappelijke ruimte. Maar we richten ons met het res-

taurant onder meer op de familie die op bezoek komt en zegt: 

zullen we met elkaar vanavond in het restaurant eten? En we 

Plannen voor een wijkrestaurant 

Ontmoetingsplek voor jong en oud
Jacqueline Weeda
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richten ons ook op de toekomstige bewoners van de apparte-

menten, die eens een avond geen zin hebben om hun eigen 

potje te koken. Bovendien richten we ons op de wijk: op gezin-

nen, op alleenstaanden die geen zin hebben om in hun eentje 

te eten, of op ouderen die in de wijk wonen en niet alle da-

gen willen of kunnen koken. Voor het restaurant zouden we 

geen doelgroepen uit willen sluiten en verwachten we, dat er ’s 

avonds een gemêleerd gezelschap te vinden zal zijn. Het moet 

vooral een sociale functie gaan bekleden en een ontmoetings-

plek worden voor de wijk.’

Een restaurant in de wijk, bedoeld voor de wijk dus, van jong tot oud. 

Het klinkt als een goed plan. Maar zou er ook behoefte aan zijn? 

Voor het antwoord op deze vraag verwijst Hiske Gerbrandy 

naar een vergelijkbaar initiatief bij zorgcentrum Rijn en Vliet 

in Leiden Zuid-West. “Daar heeft men al langere tijd een res-

taurant voor de wijk, dat een gemiddelde bezetting van tachtig 

personen per avond beleeft.”

Mooi…maar Leiden Zuid-West is toch geen Burgemeesters- en Profes-

sorenwijk? 

Magda Louwerse: “We hebben een informatieavond gehouden 

in een buurtzaaltje aan het Professorenpad. Daar bleek dat on-

der meer de bewoners van het Professorenpad grote belang-

stelling hebben voor de mogelijkheid om ’s avonds tegen een 

schappelijke prijs warm te kunnen eten.” 

Dus toch de doelgroep ouderen? 

Hiske Gerbrandy: “We kunnen natuurlijk niet gaan concur-

reren met een restaurant in de stad, maar we kunnen vanuit 

onze zorginstelling wel groepen mensen bedienen. Onze ei-

gen doelgroep, namelijk de ouderen, bedienen we in dit geval 

door het restaurant en het wijkservicecentrum een levendige 

maatschappelijke functie te geven. Dat is voor ons het belang-

rijkste.”

Hoe zeker is het dat het restaurant er komt? 

Gerbrandy: “De gemeente zal binnenkort eerst inspraakavon-

den houden in de wijk. Pas daarna zullen de bouwplannen 

definitief kunnen worden. De data voor deze avonden zullen 

onder meer in het Leids Nieuwsblad worden gepubliceerd.” 

Hiske Gerbrandy en Magda Louwerse willen een wijkrestaurant voor iedereen
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Johan Huizinga wordt als tweede zoon van Dirk Huizinga 

(hoogleraar in de fysiologie en histologie te Groningen) 

en Jacoba Tonkens op 7 december 1872 in Groningen ge-

boren. Als hij net anderhalf jaar oud is, overlijdt Johans 

moeder onverwacht tijdens een vakantie op Texel. Vader 

Dirk hertrouwt met Harmanna Margaretha de Cock. In 

1885 gaat Johan naar het Gymnasium in Groningen. In dat 

jaar is ook Johan’s ‘stiefbroer’ Herman geboren. Johan 

legde met goed gevolg het gymexamen af om daarna de 

studie in de Nederlandse letteren aan de Universiteit van 

Groningen te starten. Hiermee start de wetenschappelijke 

carrière van de professor naar wie één van de straten in 

onze wijk vernoemd is.

Zijn studententijd verloopt zeer voor-

spoedig en Huizinga weet snel een aan-

tal vrienden rond zich te verzamelen 

- onder wie Willem de Sitter - om zijn 

verblijf aldaar zo aangenaam moge-

lijk te maken. Bij P.J. Blok, die dan nog 

in Groningen verblijft, loopt hij colle-

ges. Geschiedenis zou een belangrijke 

plaats gaan innemen in het leven van 

Huizinga. De uitstekende verhouding 

met Blok zorgt ervoor dat hij Huizinga 

voordraagt een leraarsambt in Haarlem 

te gaan bekleden. Op 1 september 1897 

verschijnt Huizinga voor het eerst voor de klas. 

Voorafgaand aan die tijd vinden nog een paar 

belangrijke gebeurtenissen plaats in het le-

ven van de jonge Huizinga. Op 28 mei 1897, 

promoveert hij cum laude. De dreiging van de 

militaire dienst, lijken op dat moment het le-

raarsschap in de weg te staan. Huizinga on-

dergaat samen met zijn goede vriend De Sitter 

de medische keuring. Er komen enkele gebre-

ken aan het licht, die Huizinga voor ‘dienst’ 

ongeschikt maakt (bijziendheid). Zo kan hij 

toch met een gerust hart zijn ambt aan de ge-

meentelijke HBS te Haarlem aanvaarden. En-

kele jaren van rust volgen, waarin hij trouwt 

met Mary Vincentia Schorer. Hij voltooit enkele werken onder 

andere over de geschiedenis van Haarlem.

Schok

De eerste helft van 1903 staat bol van contrasten, droevige ge-

beurtenissen volgen vreugdevolle momenten op en andersom. 

Johans halfbroer Herman overlijdt op zeventienjarige leeftijd. 

Tien dagen daarna wordt Johan  privaatdocent aan de Univer-

siteit van Amsterdam. Op 19 maart wordt hij vader als dochter 

Elisabeth geboren wordt, 15 mei is hij vaderloos als Dirk Hui-

zinga overlijdt. 

Op 11 april 1905 aanvaardt Johan de 

leerstoel te Groningen in de Algemene 

en Vaderlandse Geschiedenis. In de tijd 

daarna schenkt zijn vrouw hem nog vier 

kinderen: Dirk, Leonhard, Jakob en nog 

een dochter: Hermanna Margaretha 

die vernoemd is naar Huizinga’s stief-

moeder die 20 januari 1910 is overle-

den. Dat vier jaar later zijn eigen vrouw 

zou overlijden was de grootste schok 

voor hem. Begin 1914 ontdekken de art-

sen bij haar een hersentumor waaraan 

ze enkele maanden later zou komen te 

overlijden. Johan ontwerpt zelf de ge-

denksteen voor haar graf. Na het over-

lijden van Mary vertrekt Huizinga naar Leiden. 

Hij bewoont er een huis aan de Witte Singel. 

Blok fungeert ook ditmaal als kruiwagen. Op 

27 januari 1915 houdt Huizinga zijn inaugurele 

rede (over historische levensidealen).

Een volgende schok wacht hem als zoon Dirk 

op de leeftijd van vijftien jaar komt te overlij-

den. Eind maart 1920 wordt hij begraven in 

Oegstgeest.

Verwerpelijk geschrift

Na een periode van rustig werken en alle te-

genslagen verwerkend treedt Huizinga weer 

Johan Huizinga

In de door de PTT ‘54 uitgegeven serie 
zomerzegels vertegenwoordigde Hui-

zinga een waarde van 15 cent

De Professor   Hans Elstgeest

Johan Huizinga
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Huizinga was naast historicus ook een begenadigd tekenaar

Plaquette met de beeltenis van Huizinga op het complex aan 
de Witte Singel

meer in de openbaarheid. Op 31 januari 1930 is Huizinga pro-

motor van Prinses Juliana die haar erepromotie beleeft. Hui-

zinga treedt in 1932 op als Rector-Magnificus. Hij doet dit tot 

september 1933. Tijdens dit rectoraat zou hij voor de nodige 

verrassingen komen te staan, zoals het plagiaatprobleem met 

professor Colenbrander. Een andere verrassing volgt tijdens 

een conferentie in Leiden waar hij de aanwezige Dr. Von Leers, 

auteur van Forderung der Stunde, Juden Rauss, vraagt of hij inder-

daad de schrijver is van dit verwerpelijke geschrift. Huizinga 

beveelt Von Leers, die de vraag bevestigend beantwoordt, on-

middellijk te vertrekken. De Duitse autoriteiten zijn snel op de 

hoogte van het voorval. Huizinga wordt het lidmaatschap ont-

nomen van enkele Duitse wetenschappelijke verenigingen. 

Zijn werken worden zelfs verboden in Duitsland. Het voorval 

zou in de toekomst nog een staartje krijgen.

Niet veel later ontvalt hem opnieuw een naaste; Cornelis van 

Vollenhoven, vriend van Huizinga en hoogleraar in de rechts-

wetenschap.

In 1935 volgt de verhuizing naar de Slingelandlaan. Een nieuw 

hoogtepunt vindt plaats in 1937: Huizinga is getuige tijdens 

het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard op 7 janu-

ari, op 27 februari ontvangt hij een eredoctoraat te Oxford en 

4 oktober van dat jaar trouwt hij met Auguste Alwine Caroline 

Maria Scholvinck. 

Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en het leven op 

de Universiteit wordt er niet makkelijker op. De bezetter ziet 

de leerstoelen graag opgevuld door Nationaal Socialisten en 

Publicaties
Huizinga heeft tot in het jaar van zijn dood boeken ge-

publiceerd. De belangrijkste zijn: Hendrik Kern: Mannen 

en Vrouwen van beteekenis in onze dagen (1899); De op-

komst van Haarlem, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschie-

denis en Oudheidkunde (1906); Geschiedenis der Universiteit  

Groningen gedurende de derde eeuw van haar bestaan, Aca-

demia Groningana MDCXIV-MCMXIV (1914); Mensch en Me-

nigte in Amerika (1918); Herfsttij der Middeleeuwen (1919); 

Erasmus (1924); Tien Studiën (1926); Leven en werk van Jan 

Veth (1927); Homo Ludens (1938); Nederland’s beschaving 

in de zeventiende eeuw, een schets (1941); Geschonden We-

reld (1945). Veel van deze uitgaven circuleren nog in de 

tweedehands boekwinkels en veel worden van tijd tot 

tijd opnieuw uitgegeven. Misschien nog dit jaar ver-

schijnt er een biografie van Huizinga door Willem Ot-

terspeer, hoogleraar universiteitsgeschiedenis.

zoals te verwachten kan Huizinga als een van de eersten het 

veld ruimen;  de Duitsers hadden immers nog een appeltje 

met hem te schillen. 

In deze moeilijke jaren wordt op 4 november 1941 dochter Lau-

ra geboren, hij zal maar kort van haar kunnen genieten. Op 

7 augustus 1942 wordt Huizinga gevangen genomen en naar 

St. Michielsgestel overgebracht. De Duitsers ontslaan hem uit 

dit kamp op 30 oktober wegens gezondheidsklachten. Maar 

Huizinga mag niet meer terugkeren naar Leiden, bang als de 

nazi’s zijn voor zijn invloed. Daarom verbannen zij Huizinga 

naar De Steeg, in het oosten van het land. De Steeg blijkt Hui-

zinga’s laatste woonplaats te zijn, kort voor de bevrijding van 

Oost-Nederland overlijdt hij. Huizinga had de wens te worden 

begraven achter het groene kerkje in Oegstgeest, bij zijn zoon 

Dirk. Daar het op dat moment niet mogelijk is dit te verwezen-

lijken zet men hem bij op Heiderust te Rheden om op 27 fe-

bruari 1946 alsnog te Oegstgeest te worden begraven.
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Het echtpaar Masurel heeft al heel wat veranderingen 

meegemaakt voor hun deur. Meneer woont al zeventig 

jaar aan de Lammenschansweg, mevrouw vijftig jaar. Een 

breed, groen gebied met volkstuintjes en de blauwe tram 

maakte in de jaren zestig plaats voor de huidige dubbele 

rijweg. “Tot die tijd heette het hier de Kamerlingh Onnes-

laan, nu de ventweg. Ook al is het wat drukker, we zitten 

gelukkig niet pal aan het verkeer. Op een nieuwe tram zit-

ten we echter niet te wachten.”

Meneer Masurel is geboren in de Kraaierstraat. Op tienjarige 

leeftijd trok hij met zijn ouders, broer en zus in 1935 in het huis 

waar hij nu nog met zijn vrouw woont. “Mijn ouders hadden 

het huis ‘op tekening’ gekocht. De huizen van de Vondellaan 

en de Zeemanlaan waren het voorbeeld. Daar had mijn va-

der eerst zijn oog op laten vallen, maar de huizen aan de Zee-

manlaan waren al verkocht. We kwamen vaak hier langs met 

de blauwe tram op weg naar familie in Den Haag. Ik denk dat 

mijn vader toen de wijk in 

aanbouw heeft gezien.”

Blauwe tram 

In 1935 waren de Petrus-

kerk en de huizen achter 

hun huis net in aanbouw. 

“Van de Petruskerk stond 

de toren er al. Aan de rest 

waren ze nog bezig. Mijn 

broer en ik trapten altijd 

een balletje tegen de mu-

ren van de kerk. Veel ver-

tier voor kinderen was er 

nog niet. Er waren natuurlijk nog niet zoveel kinderen in de 

buurt en ook nog geen scholen. Wel speelden we wegkruiper-

tje in de huizen die in aanbouw waren en ik speelde vaak voor 

de deur met mijn Vliegende Hollander.” Zijn ouders hadden 

niet zoveel contacten in de buurt, alleen met familie die aan 

de overkant woonde. Meneer Masurel ging naar school buiten 

de wijk. Hij was lid van de Jongelingsvereniging van Prediker, 

een christelijke jongerenvereniging die gevestigd was in de Jan 

Vossensteeg.

“Ik deed wel boodschappen voor mijn moeder in de buurtwin-

kels even verderop in de straat, bij kruidenier Zandvliet en sla-

gerij Zwartjes. Een ons van de beste ham kostte toen 26 cent.”

De blauwe tram had twee of drie wagens en hij reed 

langzaam.”Hij moest vaak wachten voor de stoplichten bij de 

kruising met het treinspoor. Dat bevond zich toen nog op ge-

lijke hoogte met de tram. De omgeving was heel landelijk. Er 

liep een sloot rondom door naar de De Sitterlaan. Daarin zaten 

ganzen die bij ons op de stoep kwamen.” Langs het tramspoor 

lagen in de jaren dertig allerlei volkstuintjes van tramper-

soneel. In de loop van de jaren veertig kwam daarvoor in de 

plaats de tuinderij van Star. “Die sneed verse bloemen af waar 

je bij stond. Pas begin jaren zestig werd het treinviaduct ge-

bouwd. Enkele jaren later werd de blauwe tram opgeheven en 

er werden twee rijbanen aangelegd. Toen werd de naam Ka-

merlingh Onneslaan op-

geheven en kregen wij 

hier ook de naam Lam-

menschansweg, net zoals 

de overkant al heette.”

Schillenboer

In 1954 trouwde me-

neer Masurel. Hij had zijn 

vrouw zijdelings via Pre-

diker leren kennen. Het 

paar ging inwonen bij 

zijn ouders. “Mijn moe-

der was hulpbehoevend 

geworden en mijn vrouw ging toen voor haar zorgen. Daar 

dacht je niet bij na”, licht mevrouw Mazurel toe, “dat was toen 

heel vanzelfsprekend.” Bejaardenhuizen waren er nog niet. Er 

kwam wel een paar keer per week ‘s ochtends een zuster van 

het Groene Kruis. De ouders van meneer Masurel gingen de 

Buurtherinneringen
‘Mijn vader zag de wijk in aanbouw’
Marjolein Morée
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bovenverdieping bewonen en het echtpaar kreeg de kamers 

en suite beneden. “Dat was handig, want daar was ook de keu-

ken. Het was vóór wonen en achter slapen.” De vader van me-

neer Masurel overleed in 1955 en zijn moeder in 1962.

Hun oudste dochter werd geboren in 1958, de tweede in 1962. 

Meneer was overdag naar zijn werk bij de Belastingdienst en 

mevrouw was huisvrouw. Aan de deur kwamen veel leveran-

ciers zoals Van der Lugt met zijn paard en wagen en een schil-

lenboer, een aardappelboer, een kaasboer en een man met 

closetrollen. “Een kruidenier kwam je opschrijfboekje halen 

en leverde even later de bestellingen af”, vertelt mevrouw Ma-

surel. De leveranciers kwamen nooit voor een dichte deur. “Je 

bracht en haalde de kinderen naar en van school, ook tussen 

de middag, want vroeger had je geen continurooster. Maar 

verder was je gewoon thuis.” Dat betekende overigens niet 

elke dag koffie drinken met de buren. “Dat was ik van huis 

uit niet gewend. Mijn ouders hadden een zaak en waren altijd 

druk.” Contacten waren er vooral met andere ouders die ze op 

de school van haar dochters trof. 

Gevaarlijk

Hun oudste dochter ging in 1962 naar de protestants-christe-

lijke kleuterschool de Zonnebloem aan de Asserstraat, die daar 

Kamerlingh Onneslaan 1935

in 1958 was gebouwd. Later gingen beide dochters naar de 

Prinses Ireneschool, een Finse houten school aan de Van Vol-

lenhovenkade. Mevrouw Masurel was actief in de oudercom-

missie. Elke schooldag begeleidde ze ook kinderen die met 

een bus uit de Rivierenbuurt kwamen om in de Professoren-

wijk naar school te gaan door de Burggravenlaan. Haar jong-

ste dochter liep ook mee in het rijtje dat naar school ging.

De twee dochters speelden vooral in huis of in de tuin en min-

der in de wijk. Daar was ook niet zoveel te beleven. “Ik herin-

ner me wel dat er bij groenteboer Philipse  zo’n glazen kastje 

was en achter het glas stonden dan aankondigingen van wat 

er in buurthuis Het Profje gebeurde. Maar wij gingen daar niet 

heen. Wij zaten aan de rand van de wijk en dat lag een beetje 

uit de route.”

Het uitzicht vanuit huis was eerst mooi landelijk met die tuin-

tjes en later de tuinderij. Aan de veranderingen raakte het 

echtpaar Masurel toch snel gewend. “Dat er een autoweg 

kwam in plaats van de blauwe tram heeft ons niet zo gestoord. 

Je hebt geen last van het geluid. Het zit toch altijd een eindje 

weg door de ventweg ertussen.” Maar voor de eventuele komst 

van de Rijn Gouwelijn voor de deur voelen ze weinig. “Er rij-

den al veel bussen en de snelheid van die tram maakt het heel 

gevaarlijk voor fietsers en voetgangers”,  vat meneer Masurel 

hun bezwaren samen.
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Keurslager Ed Nozeman, Marthy`s Haarstudio 
Bloemenshop Rozemarijn, DA Drogisterij van Harteveld, 

Tandprothetische praktijk R Brouwer, 
 Broodje met…?, 

Banketbakkerij Kallenberg,   Elly`s Beestenboel, 
Huidverzorgingsstudio Ineke de Graaf 
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Op een zonnige, doch ijskoude zaterdag in februari komen 

de wijkbewoners afscheid nemen van groentewinkel ’t 

Hofje en de eigenaars Piet en Mieke Haastert. De winkel is 

nagenoeg leeg, op wat eenzaam ogende pakken aardap-

pelpuree en potten mayonaise na. Achtentwintig jaren 

van noeste arbeid hebben hun tol geëist: de gezondheid 

van Piet staat het niet meer toe om het zware beroep van 

groenteman uit te oefenen.

Om vier uur vormt zich een lange rij buurtgenoten voor het 

pand aan de Van ’t Hoffstraat 12. Piet en Mieke schudden vele 

handen. Frans Hoek, bestuurslid van de wijkvereniging, me-

moreert meer dan een kwart eeuw ondernemerschap. De be-

ginperiode waarin Piet de boodschappen nog thuis bezorgde, 

het aanbieden van een bescheiden assortiment kruideniers-

waren in de winkel na het verdwijnen van de buurtkruideniers 

en de jaarlijkse sponsoring van het Koninginnedagfeest in de 

vorm van kisten appels. Frans benadrukt de sociale functie van 

’t Hofje, een plek waar mensen even bijkletsen en het laatste 

nieuws vernemen. Vooral dat zal gemist worden!

Het buurtboek

Afscheid van groentewinkel ’t Hofje

Een plek waar mensen bijkletsen
Lizzy de Wilde

Na het in ontvangst nemen van een kleurig boeket, begeven 

Mieke en Piet zich naar buiten. Een van de winkelmeisjes richt 

het woord tot hen en een buurtbewoonster biedt twee cadeaus 

aan. Een boek met bijdragen van trouwe klanten en een in bal-

lonnen verpakt bedrag aan euro’s waarmee een leuk reisje ge-

maakt kan worden. De gasten heffen het glas en brengen een 

lied ten gehore, Mieke pinkt een traantje weg. Een mooi af-

scheid van een mooie tijd. 

Frans Hoek richt zich tot Mieke en Piet

Euro’s verpakt in ballonnen
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In de vijf stembureaus in de wijk hebben op 7 maart 4768 

mensen hun stem uitgebracht. Er waren ruim 900 stem-

mers meer dan in 2002. Tot verrassing van velen werd de 

SP de grootste partij in de wijk met 18,2% van de stem-

men. De SP had in 2002 slechts 5,6%. Op korte afstand 

volgde nu de PvdA (17%). Procentueel bleef de PvdA on-

geveer gelijk met 2002. 

Dat gold niet voor de VVD die van 18,9% terugviel naar 12,6% 

en Groen Links (van 13,9% naar 8,8%). De VVD was in 2002 de 

grootste partij maar werd nu achter SP, PvdA en CDA vierde. 

Ook D66 verloor een groot deel van de aanhang in de wijk (van 

17,0% naar 5,9%). Naast de SP was ook de Christenunie een 

stevige winnaar. Zij steeg van 4,1% naar 9,3%. Afgezien van de 

landelijke trend heeft het resultaat van deze twee partijen en 

de terugval van de andere partijen ontegenzeggelijk te maken 

met onder meer de opstelling ten aanzien van de Rijn-Gouwe-

lijn, een onderwerp dat ook in onze wijk de gemoederen bezig 

hield. 

Het CDA bleef met ruim 14% van de stemmen ongeveer gelijk 

aan 2002. Leefbaar Leiden en  Leidens Ontzet kwamen op on-

Opmerkelijke verkiezingsuitslag in de wijk
Ad van der Waals

De wijkvereniging had de politieke partijen uitgenodigd om te komen debatteren in de wijk. Deze avond vond plaats op 6 maart in het gymnasiumgebouw. 
(Foto MediabureauLeiden)

geveer 5% van de stemmen en de overige partijen rondom 1%. 

Wanneer we de uitkomsten in de wijk vergelijken met die van 

de gehele stad scoorde de PvdA 5% en de VVD en Groenlinks 

ruim 1% lager dan hun Leidse gemiddelde. Het CDA met een 

stijging van ruim 3%, de SP met 2% en de Christenunie met 

4,5% waren in onze wijk aanzienlijk sterker dan in de rest van 

de stad. 

 

Als we de uitslag van de verkiezingen – voor zover dat mogelijk 

is - vergelijken met de peiling tijdens onze eigen verkiezings-

avond op 6 maart in de wijk zien het volgende. Christenunie 

(24,8%), CDA (24%) en SP (17%) waren daar in de slotstem-

ming de sterkste partijen met op grote afstand de ande-

re partijen. De PvdA had uiteindelijk nauwelijks aanhang en 

aanhangers van CDA en Christenunie waren kennelijk over-

vertegenwoordigd onder de aanwezigen. Desalniettemin be-

vestigde de grote opkomst tijdens de verkiezingsavond die 

georganiseerd werd door de wijkvereniging, dat de betrokken-

heid bij lokale en zelfs wijkgerelateerde problemen een grote 

invloed kunnen hebben op de aanwezigheid bij een verkie-

zingsavond en op het stemgedrag in het stemhokje.
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Na zeventien jaar sluit Stiltecentrum Jethro in de Cobet-

straat voorgoed haar deuren. Op zaterdag 1 april hebben 

de oprichters Jédidjah en Han Duindam afscheid genomen 

met een themadag: afscheid nemen is een Kunst.

Jethro was een middelgroot yogacentrum dat zich een eigen 

plaats in de regio verwierf. De wekelijkse lessen yoga, me-

ditatie, chi en healing waren van het begin af aan de peilers 

waar het centrum op rustte. Toch kreeg het centrum pas echt 

bekendheid door de workshops over actuele onderwerpen, 

zoals de Rol van de Vrouw in deze tijd, de Kracht van het Me-

dicijnwiel, Helende Rituelen, Stress en Onthaasten. Met drie 

grote symposia Als de Dood je lief is . . . . , Edelvrouw-Bedelvrouw en 

het regenboogfestival Weefsels van Licht trok Jethro landelijk de 

aandacht.

Van de Cobetstraat naar de Achterhoek 

Einde voor Stiltecentrum Jethro

Het afscheid zien Jédidjah en Han met gemengde gevoelens 

tegemoet. Ze hebben er hele fijne jaren gehad en veel bij-

zondere, boeiende mensen mogen ontmoeten. En het geeft 

natuurlijk veel bevrediging om telkens vermoeide mensen na de 

les weer geheel ontspannen en geïnspireerd weg te zien gaan. 

Met name de gezondheid van Jédidjah noodzaakte echter tot 

vertrek. Beiden wonen nu al enkele maanden in de Achterhoek 

en genieten dagelijks van de prachtige omgeving. Wel betreu-

ren ze het nog steeds dat geen opvolgers voor Jethro gevonden 

konden worden.

De komende jaren zal Han echter zijn wekelijkse lessen in de ka-

pel van Verbum Dei (ingang Utrechtse Veer) blijven voortzetten. 

Jédidjah is gevraagd haar kennis en jarenlange ervaring door te 

geven in seminars en een opleiding Helende Energie. Het is de 

bedoeling deze deels in Leiden, deels in de Achterhoek te geven.

Uitslagen Verkiezingsavond 6 maart 2006 Wijkvereniging

Tijdens deze avond konden de aanwezigen vooraf en achteraf hun stem uitbrengen. Uit de verschillen blijkt duidelijk dat 

de presentaties, toelichtingen, discussies en ondervragingen tijdens de avond een grote invloed hebben gehad op de po-

pulariteit van partijen.

Partij     1e stemming (vooraf )  2e stemming (na afloop)

PvdA     16       3
VVD     13       8
Groen Links    18       6
D66     12       8
CDA     17     31
Leefbaar Leiden      2       1
SP     21     22
Christen Unie    21     32
Leiden Weer Gezellig     1       2
Wij Leiden      3       2
Stadspartij Leiden Ontzet    5       1
Stadsbelang Leiden     1       1
Duurzaam Leiden     1       0
Nog geen voorkeur   26     12

Totaal uitgebracht        157        129
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Maart: het sneeuwt, het hagelt, het regent. Toch kondigt 

het voorjaar zich al aan. De sneeuwklokjes bloeien in mijn 

tuin en ik zag al krokussen en winterakonietjes. Vroege 

tulpen en narcissen komen voorzichtig te voorschijn. 

Iedereen kent ze wel, of heeft ze in de tuin, de voorjaars-

bollen. Je plant ze in het najaar en de meeste zullen jaar 

na jaar terugkomen en zich gestaag uitbreiden. Maar wie 

plant er wel eens een bol in het voorjaar? De zomerbol 

worstelt met zijn imago: bij zomerbollen denken we aan 

enorme dahlia’s in schreeuwende kleuren, stijve gladio-

len, tuttige begonia’s. En dan al dat werk. In april of mei 

planten en in oktober moet je ze weer uit de grond halen 

en dan maar zien dat je de bollen goed de winter door-

krijgt om ze opnieuw te kunnen planten.

Zomerbollen zijn afkomstig uit warme landen zoals Zuid-Afri-

ka en overleven onze winters niet. En hun uiterlijk is inderdaad 

vaak nogal kleurig en exotisch, waardoor ze moeilijk com-

bineren met andere planten. Deze twee nadelen zijn echter 

makkelijk te ondervangen door de bollen te behandelen als 

kuipplanten. Als het gaat vriezen kan de pot met bollen en al 

vorstvrij worden weggezet en in het voorjaar lopen ze gewoon 

weer uit. Zomerbollen bloeien in de nazomer en de herfst, 

vaak tot aan de eerste vorst, en zijn daarom eigenlijk onmis-

baar om de uitgebloeid rakende tuin weer kleur te geven.

Leuk voor in een pot is Eucomis, verkozen tot zomerbol van het 

jaar 2006. Hij heeft een grote tros groenige bloemetjes die 

wordt bekroond met een toef groene bladeren. Aan dat bi-

zarre uiterlijk dankt hij zijn Nederlandse naam: ananasplant. 

Hij bloeit vanaf augustus en wordt ongeveer vijftig centimeter 

hoog. 

Ismene festalis heeft prachtige grote witte bloemen die heerlijk 

ruiken. Heel bijzonder is de Cosmos atrosanguineus. De bloemen 

hebben de vorm van de eenjarige cosmea, maar ze zijn heel diep 

donkerrood, bijna bruin, en ruiken naar chocola. Crinum lijkt 

een beetje op een amaryllis, maar heeft een tros met wel tien 

afhangende roze bloemen. Ook een ouderwetse snijbloem als 

de fresia is leuk om eens te proberen in een pot, al is het maar 

om de geur. Alles wat ouderwets is, raakt overigens weer hele-

maal in. Zelfs de knolbegonia zie je steeds vaker als kuipplant. 

Van al die ouderwetse bloemen zijn nu variëteiten beschikbaar 

met subtielere kleuren en kleinere bloemen, wat ze aantrekke-

lijker maakt. Een kleinbloemige gladiool is best mooi en vooral 

de dahlia is weer helemaal in, dank zij de bisschop.

Dahlia Bishop of Llandaff is al in de jaren twintig ontstaan. 

Llandaff is een oude kathedraalstad in Wales, die nu deel uit-

maakt van Cardiff. Dahliakweker Fred Treseder liet zijn vriend 

Hughes, de bisschop van Llandaff, de mooiste dahlia uitkie-

zen van de vijf beste hybriden van dat jaar. De dahlia die hij 

uitkoos werd naar hem vernoemd en begon aan een ware ze-

getocht. Toch raakte hij in de vergetelheid, om pas in de jaren 

tachtig herontdekt te worden. Ook nu is hij bijzonder populair. 

Het blad is prachtig donkerpaars en niet zo grof als dat van de 

gangbare dahlia’s, de enkele bloemen zijn dieprood. In navol-

ging van het succes van de bisschop, zijn er meer nieuwe culti-

vars gekomen met donker blad en enkele bloemen, the bishop’s 

children. Allemaal planten die goed in een pot èn in de border 

passen. Ook zijn er nu veel meer soorten te krijgen met kleine-

re bloemen en zachtere kleuren, waarmee goed te combineren 

is. Heel mooi vind ik de diepdonkerrode soorten met namen 

als Arabian Night en Black Beauty. Mooi met lichtroze Lavateraen 

grijsbladige Artemisia. 

Er zijn ook minder bekende bollen die goed toepasbaar zijn 

in de border. Een van mijn favorieten is de Abessijnse gladiool 

(Gladiolus callianthus ‘Murielae’). Het zwaardvormige blad con-

trasteert mooi met andere bladvormen. De geurende bloemen, 

De Tuin       Marian Rappoldt

Verrassende zomerbollen

Abessijnse gladiool
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Het seizoen 2005-2006 is een bijzonder jaar voor hockey-

club Roomburg. Niet alleen bestaat de club zeventig jaar, 

ook het in hockeykringen beroemde PIM’s toernooi wordt 

met Pinksteren voor de dertigste keer georganiseerd.  

LHC Roomburg vindt haar oorsprong in hockeyvereniging 

Zuidwijck, opgericht op 25 juli 1935. Deze club speelde eerst 

op landgoed Zuidwijck bij Wassenaar en kwam via het Leidse 

Hout in 1956 uiteindelijk terecht op het terrein aan de Van Vol-

lenhovekade. In 1971 fuseerde Zuidwijck met hockeyvereni-

ging SISEO tot LHC Roomburg. Het tenue van de club werd 

samengesteld uit de oranje blouse van Zuidwijck en de don-

kerblauwe broek van SISEO.   

Inmiddels is Roomburg de grootste Leidse sportvereniging 

met 1100 leden. Een groot deel daarvan is afkomstig uit de 

Professoren- en Burgemeesterswijk. Maar ook niet-leden ko-

men op het hockeyterrein: het clubhuis wordt gebruikt voor 

naschoolse opvang en door de Leidse Welzijnvereniging voor 

buurtactiviteiten. 

De dertigste editie van het PIM’s toernooi belooft dit jaar extra 

feestelijk te worden. Met ruim zeshonderd spelende bezoekers 

is dit het grootste mixed toernooi van Nederland. Voor de juni-

orteams van LHC Roomburg worden eind mei allerlei activitei-

ten georganiseerd. 

Vijfvoudig PIM’s winnaar DGM na de gewonnen finale in 1986

Het oude clubhuis van Roomburg met de opvallende puntcon-
structie, die later veel lekkages bleek te veroorzaken. Let op het 

echte gras in plaats van kunstgras!

Feestjaar voor hockeyclub Roomburg
Karen van Rooij

wit met donkerrood hart, zijn bijzonder sierlijk: 

als vlinders zweven ze boven de border. Verge-

lijkbaar blad heeft Crocosmia, ook zo’n ouder-

wetse die weer een comeback aan het maken 

is.  Deze bol is hier wel winterhard en is ook 

verkrijgbaar als vaste plant. De sterkste soort 

is Lucifer, knalrood en ruim een meter hoog. Na 

de bloei verschijnen grappige zaaddoosjes die 

in de winter nog lang decoratief blijven. 

Ornithogalum thyrsoides wil ik alleen al om de 

mooie Nederlandse naam in mijn tuin heb-

ben: de zuidenwindlelie. Hij bloeit met kleine 

witte bloemetjes in een piramidale tros.

Met echte lelies heb ik nooit succes gehad. 

Ik koester al jaren een Madonnalelie, die 

zoals het hoort elke winter een mooie toef 

groen laat zien maar vervolgens in de loop 

van de zomer weer stilletjes verdwijnt. Na 

acht jaar produceerde hij voor het eerst een 

bloemstengel. Voordat ik het wist hadden 

de leliehaantjes hem ook ontdekt en was er 

niets meer van over. Het leliehaantje is een 

klein knalrood kevertje, waarvan vooral de 

larven enorm vraatzuchtig zijn. Wie ooit een 

lelie in bloei wil zien, zal hem elke dag goed 

moeten controleren op deze beestjes. In een 

pot is het makkelijker de haantjes in de ga-

ten te houden. Overigens zijn lelies winter-

hard en kunnen ze zowel in het najaar als in 

het voorjaar geplant worden. 

Ananasplant
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“Witte bloemenwolken

Zwarte bessen

Hoestsiroop

…nergens zo goedkoop.

Een geschenk van vrouw Holle.”

(Malihapi Malu, geb 1955, citaat uit onuitgegeven werk)

In juni, juli en augustus, als de gewone vlier (Sambucus 

nigra L.) bloeit, zijn er inderdaad bloemenwolken te zien 

boven de forse oude boom tegenover de Lorentzkade 1 en 

2. Deze gewone vlier is een prachtexemplaar met mooie 

dikke stammen. Gewoonlijk bloeit hij uitbundig. In de 

regel worden vlieren niet erg oud. Aangeplant worden ze 

bijna nooit. De meeste vlieren in onze wijk zijn opgekomen 

uit zaad dat door vogels is verspreid. Vaak kiemen ze op 

plaatsen waar ze eigenlijk niet gewaardeerd worden. Niet 

iedereen wil een vlier in haar of zijn tuin. 

In het openbaar groen staan vaak vlieren. Daar krijgt de boom 

de kans om op te groeien omdat er niet iedere week wordt ge-

schoffeld en er ook 

geen andere be-

groeiing in de weg 

staat. Gewone vlie-

ren zijn te vinden 

in het Trigonpark, 

het Roomburger-

park, in diverse mid-

denbermen, in het 

groen tussen de Lo-

rentzkade en de Van 

den Brandelerkade 

en ook in het groen 

tussen de Uhlen-

beckkade en de 

Meijerskade. In de 

bloeiperiode zijn het 

vaak meer dan bloemenwolken die je ziet; de bloeiende vlieren 

vormen parelsnoeren. Het is een prachtig gezicht.

Ook menig particuliere tuin wordt door deze boom opge-

fleurd, zoals de tuin van de Du Rieustraat 2. Daar groeit een 

forse oude boom. Zou er in onze wijk wel één straat zijn waar 

geen gewone vlier groeit? 

Vlieren en dieren

Vogels zijn belangrijke verspreiders van de vlier. Dat kun je 

merken als de boom bessen heeft en je je was naast zo’n boom 

laat drogen. De vogels eten deze bessen, als zij hun eerste 

poep op je wasgoed laten vallen, kleurt dit prachtig paars. Het 

heeft wel als gevolg dat je de was weer moet gaan doen. 

De vogels hebben ook voor de parelsnoeren in onze wijk ge-

zorgd. Na een vlierbessenmaaltijd zitten zij vaak in een boom 

of struik en poepen daar de zaden uit. En die gaan kiemen. De 

kieming vindt plaats in het voorjaar, veelal op kale grond. De 

kiemplanten kunnen niet goed concurreren met andere plan-

ten en ze kunnen niet goed tegen begrazing. 

De vlier trekt tijdens de bloei veel insecten aan. Het is geen 

plant waarvan de bladeren door veel dieren worden gegeten. 

Konijnen eten in de duinen van veel gewassen, de vlier laten ze 

links liggen. Ik raad iedereen, die een konijn heeft, aan eens 

een tak van een vlier 

en één van een wilg 

in het konijnenhok 

te leggen. Zo lek-

ker als het konijn de 

wilg vindt, zo’n af-

keer heeft hij van de 

vlier. Dat heeft on-

getwijfeld te maken 

met de geur die de 

boom afgeeft. 

Toch zijn er insecten 

die leven op de vlier. 

Kolonies bladluizen 

(Aphis sambuci) zit-

ten graag op de jon-

ge bladeren. Deze 

soort is met sambuci zelfs naar Sambucusgenoemd. Weeda et al., 

noemen in de Nederlandse oecologische flora (uitgave 1995) 

verder bladwespen uit het geslacht Macrophya en de vlieg mi-

Vlier (foto: Jos Verstegen)

Boom in de buurt  Rinny E. Kooi

De gewone vlier, een parel aan de Lorentzkade 
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neervlieg (Liriomyza amoena). Larven van de mineervlieg graven 

gangen in het weefsel van het blad. 

Familie

Volgens de nieuwste Van Dale (Groot woordenboek van de Ne-

derlandse taal), uitgave 2005, hoort de vlier thuis in de Kam-

perfoeliefamilie, de Caprifoliaceae. De samenstellers van de 

Van Dale konden niet weten dat kort na het verschijnen van 

hun werk een nieuwe (23e) editie van Heukels’ flora zou uit-

komen. Daarin wordt de gewone vlier geplaatst in de Muskus-

kruidfamilie, de Adoxaceae. In de 22ste editie van Heukels’ 

flora uit 1995 stond de vlier nog wel in de kamperfoeliefamilie. 

Dat komt omdat de indeling van planten vroeger gebaseerd 

was op morfologische kenmerken. Uit recent DNA-onderzoek 

blijkt vaak dat verwantschappen tussen planten heel anders 

liggen dan eerder gedacht en daarom is de vlier niet meer sa-

men met de kamperfoelie in één familie ingedeeld. Beide 

planten zijn nog wel nauwe verwanten want de familie van de 

vlier heeft als rangnummer 132 gekregen en die van de kam-

perfoelie 133.

In de Van Dale uit 2005 valt nog iets op als we naar het woord 

“vlier” kijken. Als tweede betekenis van ‘vlier’ wordt het woord 

‘violier’ genoemd. Het etymologische woordenboek Van Dale, 

uitgave 1991, zegt dat vlier is ontstaan uit violier. Volgens de 

nieuwste Van Dale moet bij violier niet worden gedacht aan 

een viooltje maar aan: 1 een plant uit het geslacht Matthio-

loa van de kruisbloemenfamilie, m.n. de soorten Matthiola an-

nua (de zomerviolier) en Matthiola incana, veel als sierplant 

gekweekt; 2 muurbloem; 3 anjelier. Dat zijn toch hele andere 

planten dan een vlier! Wie komt er nu op het idee het woord 

vlier af te leiden uit het woord violier?

Woordenboeken zijn – botanisch gezien - niet helemaal te ver-

trouwen. De zomerviolier en de muurbloem horen thuis in de 

Kruisbloemenfamilie, de Brassicaceae. Dat is dus correct. Maar 

de vermelding van de anjelier in die familie is niet goed. Die is 

ondergebracht in de familie van de anjers, de Caryophyllaceae. 

Ook in de 22ste editie van Heukels’ flora zaten de zomerviolier, 

de muurbloem en de anjelier niet in dezelfde familie. 

Standplaats

In de nieuwste Van Dale staat achter vlier ook: moerassige 

grond met een veenlaag erop, syn. moerasveen, samengetrok-

ken uit vledder. Achter vledder staat: vlier, nevenvorm van vlier 

(vlierbes). Helemaal begrijpen doe ik Van Dale niet. Waarom 

staat er achter vledder niets over moerasveen?

In Heukels’ flora staat dat de vlier groeit op vochtige, matig 

voedselrijke, humeuze grond in loofbossen, aan beekoevers 

en in beschaduwde bermen. In die omschrijving zit iets van de 

moerassige grond van de Van Dale. Volgens mij heeft een vlier 

echter niet echt vochtige bodem nodig. In steden groeien vlie-

ren groeien vaak op voedselrijke grond. Wat dat betreft dragen 

poepende honden veel bij aan de kwaliteit van de grond waar-

op een vlier het goed doet. 

Mensen en vlieren

Ooit vlierbessenjam gegeten of vlierwijn gedronken? Of pan-

nenkoeken gebakken met daarin stukjes van de bloemetjes 

van de vlier? Die vlierproducten zijn heerlijk. 

De vlier heeft een belangrijke rol gespeeld in de geneeskunde. 

Volgens de volksgeneeskunde heeft bijvoorbeeld verpulverde 

bast van de vlier in witte wijn een laxerend effect. Hippocrates 

(+460 tot +377 v. Chr.) schreef al over het gebruik van de vlier 

in de geneeskunde.

De boom heeft ook een plaats gekregen in volksgeloof en my-

thologie. De soort is zoals Malihapi Malu het noemt een ge-

schenk voor de mens. M. De Cleene & M.C. Lejeune (2000) 

noemen de gewone vlier een afwerende boom die wordt aan-

geplant tegen blikseminslag, toverij, brand, heksen, weer-

wolven enz. Zouden de vlieren in onze wijk die functie tegen 

onheil ook in onze wijk vervullen? 
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Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel 5135142 of 5661405 
Fax 5135143
e-mail al.chemilla@inter.nl.net

Folder op aanvraag

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

Voor al uw: 
� Dakwerk (pannen, bitumen en kunststof) 
� Lood, zink en koperwerk 
� C.V.
� Gas
� Water
� Riolering
� Badkamers

Vrijblijvend een prijsopgaaf 
Geen voorrijkosten! 

Sjardin & Linden Loodgieters 
Tel: 071-5284349 
Fax: 071-5284351
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Als er iemand zich inzet voor een schone buurt, dan is het 

wel Ed Meijer. De voorzitter van de bewonerscommissie 

van woningcorporatie Ons Doel is onlangs uitgeroepen 

tot Zwerf Afval Pakker (ZAP). Hij kreeg uit handen van 

Stichting Nederland Schoon zelfs een officiële onderschei-

ding. De wethouder overhandigde hem het ZAP-speldje en 

een oorkonde voor zijn inspanningen. Samen met dertien 

andere Zwerf Afval Pakkers, onder wie ook wijkgenoot 

Ronald Landheer, werd Meijer eind vorig jaar in het zon-

netje gezet.  

Ed Meijer let altijd op of er iets te verbeteren valt aan de buurt, 

met name voor ouderen. Ligt er een stoeptegel los? Is er wel 

genoeg verlichting in de straat? Daarnaast kijkt hij met kritisch 

oog naar de vuilnisbakken. Als de deksels kapot zijn of als de 

bak veel te vol zit, trekt Meijer onmiddellijk aan de bel bij de 

milieuafdeling van de gemeente. Dit voorkomt dat er veel afval 

door de buurt gaat zwerven.

Meijer is al negen jaar voorzitter van de bewonerscommis-

sie van Ons Doel (345 woningen in de wijk, onder meer nabij 

de Kanaalweg en Professorenpad). Hij behartigt de belangen 

van de bewoners, veel ouderen. Zo noteert hij waar wat aan 

gedaan kan worden in de wijk om de omgeving leefbaar te 

houden voor ouderen. Verder is hij aanspreekpunt voor de be-

woners van woningen van Ons Doel in de wijk en fungeert hij 

als schakel tussen hen en de corporatie.

Hij bundelt zijn bevindingen op straat en voegt die toe aan een 

dossier genaamd het Obstakelproject, dat Leidse Senioren 

Zelfstandig opstuurt naar de gemeente. Hierin staat bijvoor-

beeld dat er ergens gesnoeid moet worden omdat het trottoir 

erg smal geworden is voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Of 

dat er midden op de stoep een tegel verzakt is, waardoor ie-

mand zou kunnen struikelen. “Ik onderhoud nauwe banden 

met Leidse Senioren Zelfstandig. Iedere maandag wordt daar 

een inloopochtend voor ouderen gehouden. Daar ben ik regel-

matig te vinden om te horen wat er leeft onder de ouderen uit 

de wijk. Verder voer ik regelmatig overleg met Lenie Koolhaas 

van Leidse Senioren Zelfstandig. 

De samenwerking met de gemeente en de districtsraad ver-

loopt ook goed. De districtsraad zorgt ervoor dat er bijvoor-

beeld –op verzoek- extra bomen of een bankje in de buurt 

geplaatst worden. Soms duurt het jaren eer ik iets voor elkaar 

krijg, maar ik zal de moed niet opgeven. Zo heeft er een scheve 

lantaarnpaal bij het Professorenpad gestaan. Na dertien jaar 

is hij eindelijk recht gezet. Dat voelt dan toch als een overwin-

ning.”

Hulde aan de Zwerf Afval Pakker

Ed Meijer zorgt voor schone en leefbare buurt
Pascale van der Vorst

Ed Meijer (vierde van links), met voor hem Ronald Landheer (met trui), bij 
hun huldiging op het stadshuis
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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.
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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 

Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten   

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten 

Delicatessen Kaasspecialiteiten

14 mei moederdag

Kiek in de pot heeft voor deze dag

een origineel Engelse high tea samengesteld

voor de prijs van 11,00 euro p.p.

Hogewoerd 79 2311 HG Leiden
Tel 071-5120608

internet:winkelstadinbeeld.nl

Sinds kort nieuw gevestigd in onze wijk: 

Bij onze rijschool kun je in een prettige sfeer 
en op ontspannen wijze leren autorijden in je 
eigen tempo volgens de nieuwste lesmethoden. 
Les volgens de RIS-methode (Rijopleiding In 
Stappen). Aanbevolen door het CBR. 

Lessen per uur € 35,-. 1,5 uur les voor € 50,-. 
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen! 

Kijk op www.drive4all.nl of bel 
06-22682485 voor meer informatie. 

Loek Groenewegen, van Bemmelenstraat 9 
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Koninginnedag 29 april:

Maak van je kleurplaat een 
kunstwerk!

Dit jaar is de grote held van Leiden de kunstenaar Rembrandt. 

De optocht door de wijk heeft dit jaar daarom het thema Hel-

den. Wie is jouw grote held of heldin? Misschien ook wel 

Rembrandt? Of  anders Zorro, Batman, Prinses Maximá, Tinky-

Winky, Bloom van Winx…? Maak van jezelf een mooie Held(in) 

en loop/fiets mee (of laat je vervoeren in een bolderkar door je 

ouders…).

OPTOCHT KONINGINNEDAG 
NEEM JE KLEURPLAAT MEE 

Dit jaar is de grote held van Leiden de kunstenaar Rembrandt. De optocht door de wijk heeft dit jaar 
daarom het thema Helden. Wie is jouw grote held of heldin? Misschien ook wel Rembrandt? Of  
anders Zorro, Batman, Prinses Maximá, Tinky-Winky, Bloom van Winx…? Maak van jezelf een 
mooie Held(in) en loop/fiets mee (of laat je vervoeren in een bolderkar door je ouders…). 
Voor de drie mooiste helden staat er aan het einde van de optocht een prijs klaar! 
Ook maak je een kans op een prijs als je onderstaande kleurplaat verandert in een kunstwerk.
Het is de bedoeling dat je jouw kleurplaat inlevert bij de stand waar je je inschrijft voor de optocht. Dit 
kan vanaf 9.30 uur. Vergeet niet je naam en je leeftijd op je kleurplaat te zetten! 
Tip: Vraag aan je ouders om deze kleurplaat te kopiëren voor je broertje of zusje. 
Naam:
Leeftijd:

Voor de drie mooiste helden staat er aan het einde van de op-

tocht een prijs klaar!

Ook maak je een kans op een prijs als je onderstaande kleur-

plaat verandert in een kunstwerk.

Het is de bedoeling dat je jouw kleurplaat inlevert bij de stand 

waar je je inschrijft voor de optocht. Dit kan vanaf 9.30 uur. 

Vergeet niet je naam en je leeftijd op je kleurplaat te zetten!

Tip: Vraag aan je ouders om deze kleurplaat te kopiëren voor 

je broertje of zusje.

Naam:

Leeftijd:
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Oproepjes

Gezocht: gitaarleraar

Voor mijn zoon van 15 ben ik op zoek naar een gitaarleraar/le-

rares, voor na de zomervakantie. Hij heeft vier jaar les gehad in 

klassiek gitaar. Marian Rappoldt, telefoon 5661405.

Aangeboden: Brio-treinset

In goede staat complete Brio treinset: veel houten rails, wis-

sels, huisjes, 2 locomotieven die echt kunnen rijden, wagon-

netjes, etc. Plus houten plateau op wieltjes om geheel onder 

een bank weg te rijden. Teab 06-23866740.

Te koop: vierpits kookplaat (gas) en antieke typemachine 

merk Olympia. Meer info via Guido de Vries (06) 29158682.

Strandfeest op straat

Op 1 juli viert de Hugo de Vriesstraat weer het tweejaarlijkse 

straatfeest. Het thema is “The Beach” en het wordt een strand-

feest worden met veel sport en spel erbij. Nu maar hopen dat 

het mooi weer wordt!

Doorgeef cd voor het goede doel

“Doodgaan is niet erg, we zijn allemaal op weg naar het einde, 

van onze geboorte af. Maar die tijd daartussenin, wat doe je 

daarmee? Die moet je, met en voor elkaar, zo goed en gezellig 

mogelijk maken.” Dat was het slot van het interview met Wal-

ter Schrader in onze vorige wijkkrant. Hij geeft hier een heel 

concreet vervolg aan, door de eerste [CU]doorgeef-cd[CU]  in 

onze wijk te lanceren. Wat is de bedoeling van deze actie? Als 

u de cd krijgt, beluister dan het speciaal voor de actie gecom-

poneerde liedje ‘een Engel voor een Kind’ en laat u daardoor 

inspireren tot een gift. Die maakt u over op het in de cd-boek-

je genoemde gironummer. Als u vervolgens uw naam en ge-

gevens in het cd-boekje schrijft, wordt u uitgenodigd voor het 

speciale doorgeef-gala. U geeft de cd dan door aan een wijk-

genoot, die hetzelfde doet. Zo levert één cd 50 giften op, die 

allemaal rechtstreeks ten goede komen aan medische nood-

hulp in o.a. Pakistan, Darfoer en Congo. Op de website van de 

stichting, www.yesicare.nl, kunt u de opbrengst van ‘uw’ CD 

volgen.

Te koop: ‘Vliegende hollander’ (soort skelter die via handbe-

weging rijdt). Geschikt voor kinderen van ca. 4-7 jaar. Prijs € 

15,-

Info: Ineke Vogel (tel. 514 64 91)

Boomplantdag in de wijk

“Ik heb nog nooit een boom geplant” vertelt Jay 

enthousiast. “Ik vind het hartstikke leuk!” De wijk 

bestaat dit jaar honderd jaar. De aftrap van het ju-

bileumjaar is op 22 maart, nationale boomplant-

dag. Natuurlijk is met z’n allen in het park rennen, 

scheppen en zelfs even voetballen een stuk leuker 

voor de kinderen dan op school zitten en taalles-

jes maken. Maar de kinderen helpen deze dag niet 

alleen om onze wijk groener te maken, het wordt 

ook schoner! Na het planten van de twintig bomen 

gaan ze met z’n allen papier prikken. Dat zal in ie-

der geval een stuk lichter zijn, want, zegt Annelou, 

“dat scheppen is best zwaar, als je het een tijdje 

doet!” Kortom, niet alleen de leerlingen van groep 

7, maar heel de wijk profiteert van deze aftrap van 

ons jubileumfeest. Hoe zullen bij het 150-jarig be-

staan de bomen erbij staan? Wellicht lopen dan de 

planters van vandaag met hun kleinkinderen door 

het park: “Kijk jongens, deze boom heb ik geplant 

toen ik net zo oud was als jullie nu.” Meester Mario 

raadt de kinderen in ieder geval aan, ‘hun’ boom 

goed in de gaten te houden, de komende jaren!

Leerlingen planten een boom
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Jong in de wijk
Er wonen hier veel kinderen en 

jongeren. Wat vinden zij van hun 

wijk, de bewoners en de voorzie-

ningen? Elke keer komt een van 

hen aan het woord. Het stokje 

wordt doorgegeven aan een vriend 

of vriendin uit een andere straat. 

Nu is aan de beurt: Lisa, 11 jaar, 

die woont aan de Van de Sande 

Bakhuijzenlaan.

1) Hoe lang woon je al in deze wijk?

Vanaf mijn geboorte elf jaar gele-

den. Toen zijn we hier komen wo-

nen.

2) Hoe vind je het om in deze wijk te wonen?

Leuk. Mijn vriendinnen wonen hier ook allemaal. Het is in de 

wijk gezellig, bijvoorbeeld met die kerstboom aan de Zeeman-

laan en natuurlijk koninginnedag. Daar treed ik meestal op 

tijdens het open podium. Ik houd van muziek en dansen, bij-

voorbeeld Abba of nu Raffaela. Hartstikke goed dat die gewon-

nen heeft met Idols. Je kunt lekker veilig rond fietsen, dat doe 

ik dan met een vriendin en dan rusten we even uit in het speel-

tuintje aan de Beijerincklaan. Ik speel ook vaak buiten met 

onze katten Snuit en Muis.

3) Zijn er dingen die beter kunnen?

Er is voor mijn deur een grasveldje langs de sloot, maar daar 

ligt vaak hondenpoep. Dat is vies. Dus dan kun je daar eigen-

lijk niet spelen. Alle mensen met honden moeten gewoon die 

zakjes gebruiken. Ook moeten mensen eigenlijk veel meer bij 

de winkels aan de Van ’t Hoffstraat gaan kopen, anders gaan 

ze dicht. Voor mij zijn ze lekker 

dichtbij.

4) Zit je in deze wijk op school of een 

sportvereniging?

Ik zit op de Lorentzschool, in groep 

7 in een noodlokaal. Dat is eigenlijk 

heel fijn, want die lokalen zijn nieuw 

en schoon. Na de zomer ga ik naar 

de noodlokalen bij Trigon. Dat is wel 

verder weg, maar dat vind ik ook wel 

leuk, dan ga ik met m’n vriendinnen 

daar naar toe met de fiets. Verder 

is het dezelfde school met dezelfde 

kinderen. Ik vind het wel jammer 

dat ik straks niet meer in het nieuwe gebouw kom.

5) Doe je mee aan activiteiten in de wijk?

Ik zit op jeugdcircus Miloco in die gymzaal aan de Du Rieus-

traat. Dat is super leuk, want je leert veel spannende dingen 

en ik heb er nieuwe vriendinnen gemaakt. En je doet mee aan 

voorstellingen en de taptoe. Ik hoop wel dat Miloco in een an-

dere gymzaal terecht kan, als ze deze gaan slopen. Ik doe ook 

wel eens mee met Haloween, langs de deuren.

6) Ken je veel andere kinderen uit de buurt?

Mijn vriendinnen uit de klas en in mijn straat. Ik ga ook vaak 

met een kindje van twee jaar spelen bij de buren.

7) Als je vijf jaar ouder bent, denk je dan dat je nog steeds leuk 

vindt in deze wijk?

Op zich wel, maar dan zijn de speeltuinen voor mij te kinder-

achtig. Ik zal vaker met mijn vriendinnen in de stad zijn.

Estafette

Lisa



Vereniging Professoren- 
& Burgemeesterswijk34

U WILT UW HUIS VERKOPEN? 

Bel ons eerst! 

071-5162372

“NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®” 

Vraag naar makelaar Gijs de kok 

DROOMHUIS OF SPOOKHUIS? 

Bel ons eerst! 

071-5162372

“NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®” 

Vraag naar makelaar Gijs de kok 

� N I E U W  I N  D E  W I J K�

M a b e l l e ’ s
T U I N O N D E R H O U D  E N  - O N T W E R P  

Mabelle Weterings 
Stieltjesstraat 39 
2313 SJ  Leiden 

tel: (071) 5142695 / 06-12645216 
e-mail: mabelles-tuin@hetnet.nl

T E E U W E N    ASSURANT IEN BV

HET ZEKERE 
VOOR HET 
ONZEKERE

DE SITTERLAAN 89
LEIDEN
TEL. 071-5149967

Colofon

De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging 

Professoren- en Burgemeesterswijk te Leiden.

Hoofd- en eindredactie: Pascale van der Vorst

Redactie: Thomas van Duin, Karen van Rooij, Marco 

Verhoeven

Copij en informatie: redactiewijkkrant@yahoo.com 

Internet: www.profburgwijk.nl

Webmaster: Frans Hoek

Vaste medewerkers:

Hans Elstgeest, Coco Hoek,  Rinny E. Kooi, Marjolein 

Morée, Marian Rappoldt, Jos Versteegen, Ad van der 

Waals, Lizzy de Wilde, Jacqueline Weeda.

Foto’s: Gemeentearchief Leiden, Frans Hoek, Jos 

Versteegen, Mediabureau Leiden

Druk: drukkerij Mostert en Van Onderen!

Aangeboden: Expositieruimte

U WILT UW HUIS
VERKOPEN?

open op di-, wo-, do- en zaterdag van 10.00-17.00
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DE WIJKSPELEN

DE EERSTE KAMPIOENSCHAPPEN VAN DE 

PROFESSOREN- EN BURGEMEESTERSWIJK

zondagmiddag 2 juli 2006 van 13.00 tot 17.00 uur

Olympische Arena Zeemanlaan

Programma-onderdelen:
● kinderloop 
● sprintkampioenschappen voor jong en oud (per leeftijdcategorie)
● speciale kindersportkaart  voor allerlei spelen
● duosprint
● touwtrekken voor straatteams
● Elfstratentocht voor volwassenen (4 km)
● schaaksimultaan
● sportquiz
● demonstraties èn
● enkele spannende verrassingen
 (ga maar vast oefenen in sumoworstelen!)
● èn volop eten, drinken en gezelligheid

als je Burgerbal leuk vindt, 

als je kampioen van de wijk wilt worden

als je leuke sporten en spellen wilt doen

als je een beker wilt winnen

kom dan op 2 juli !!!

Aan oud-bewoners van de Professoren- en Burgemeesterswijk
De wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk nodigt u van harte uit voor de wijkreünie ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de Burgemeesterswijk, op zaterdagmiddag 17 juni, van 13.00 tot 17.00 in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade te Leiden.

WIJKREÜNIE  voor huidige èn oud-bewoners van de wijk 
● tentoonstelling met unieke oude foto’s en kaarten over onze wijk 
● oude films en video’s over de wijk (o.a. de bouw van de Petruskerk)
● lezing over architectuur en groei van de wijk
● speciale jubibleumeditie van de wijkkrant met unieke historische foto’s en interviews 
● wandeling door de Burgemeesterswijk met een gids
● ritje met de paardentram
● en natuurlijk gezellig weer kennismaken en oude herinneringen ophalen
  onder het genot van een hapje en een drankje

HONDERD JAAR BURGEMEESTERSWIJK 1906 - 2006
de wijkvereniging presenteert het

JUBILEUMPROGRAMMA
PROFESSOREN- EN BURGEMEESTERSWIJK

DE  WIJKREÜNIE

zaterdagmiddag 17 juni 2006 van 13.00 tot 17.00 uur in de diverse zalen van 

de Vredeskerk, hoek Burggravenlaan-Van Vollenhovenkade

Voor alle wijkgenoten en vooral oud-bewoners van de wijk en oudere 
wijkbewoners 

Programma-onderdelen:
● officiële opening historische tentoonstelling, met unieke oude   
 foto’s en kaarten over onze wijk en haar bewoners
● oude films en video’s over de wijk (o.a. de bouw van de Petrus-  
 kerk in de jaren dertig)
● lezing over architectuur en groei van de wijk
● presentatie van de speciale jubibleumeditie van de wijkkrant.   
 Deze krant met een beperkte oplage is gratis voor bezoekers van   
 de reünie en leden van de wijkvereniging
● wandeling door de Burgemeesterswijk met een gids
● ritje met de paardentram
● en natuurlijk gezellig weer kennismaken en oude herinneringen   
 ophalen onder het genot van een hapje en een drankje

Wilt u een bepaald onderdeel of de jubileumkrant beslist niet missen? 
U kunt zich van tevoren al aanmelden voor een van de programma-
onderdelen of een exemplaar van de jubilieumkrant reserveren bij 
ons bestuurslid Ada Ravestein, Uhlenbeckkade 5, tel. 512 43 61.

Graag van tevoren aanmelden bij Ada Ravenstein 

(071) 512 43 61 of via info@profburgwijk.nl of via 

postbus 11129, 2301 EC in Leiden.

Om van de reünie een succes te maken, willen we zoveel mogelijk oud-bewoners van de wijk bereiken. Wilt u ons daarbij helpen door
onderstaande strook uit te knippen en in een envelop naar oud-bewoners (misschien van uw eigen woning) of andere belangstellenden op te sturen?



Aanmelden voor de wijkreünie kan via Ada Ravenstein (071) 512 43 61 

of via info@profburgwijk.nl of postbus 11129, 2301 EC in Leiden.


