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Edgar Groenen, hoogleraar natuurkunde 

en wonend in De Meij van Streefkerk-

straat, heeft zelf geen kinderen. Maar een 

feest voor kinderen in de leeftijdgroep 

van zes tot twaalf is zeer wel aan hem 

besteed. Samen met zijn vrouw deed 

hij hartstochtelijk mee om de stands te 

bemensen, bijvoorbeeld bij het blikken 

gooien. Edgar: “Vanaf dat eerste jaar 

[2001, red.] is het feest ons erg goed 

bevallen. In dat eerste jaar waren er te 

weinig vrijwilligers. Ik herinner me wel 

dat ik verschrikkelijk moe was, en ik ben 

ook wel eens onderkoeld geraakt, maar 

toch: elke keer heb ik na afloop weer een 

voldaan gevoel.”

“Er wordt iets georganiseerd en je ziet 

dat kinderen daar enorm van genieten. 

Ik vind het leuk om in die kinderogen te 

kijken. Ze moeten iets doen waarvoor ze 

eigenlijk een beetje bang zijn. Ze hebben 

een opbeurend woord nodig. En dan zie je 

de bevrijding als het gewoon lukt.”

Spetterend
Benno Nieuwenhuizen uit de De Laat de 

Kanterstraat ziet jaarlijks de optocht aan 

zijn voordeur voorbij trekken. “Het is een 

spetterend feest. Wij wonen hier al lang, 

mijn vrouw zelfs al zo’n vijftig jaar. Van 

vroeger kan ik me nog wel herinneren 

dat er een goochelaar op trad, of iets 

dergelijks; het huidige feest staat in geen 

verhouding tot wat het was in de jaren 

zeventig. Nu is het groots, en spectaculair 

voor Leidse begrippen.

En verder...

11

Kort na de oorlog sloegen Burgemeesterwijkers de handen ineen om jaarlijks 

een Koninginnedagfeest te organiseren. Maar die organisatoren van het eerste 

uur werden ouder en ouder, de buurt vergrijsde, aan een traditie kwam een eind. 

Totdat diezelfde traditie in 2001 nieuw leven kreeg ingeblazen. En nu hebben we 

al weer enkele jaren een spetterend feest op het Oranjeplein. Maar hoe beleven 

de omwonenden 30 april?

door Rinke Berkenbosch

Koninginnedag: 
‘een steengoeie dag!’

de wijkkrant   april  2009
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Thomas van Duin 
10 jaar voorzitter

Parkeernota negeert Professoren-
en Burgemeesterswijk

ALV met indringend beeld
Joods Weeshuis

Overlast herbestrating

Bridgedrive groot succes

Herdenking ontruiming 
Joods Weeshuis

Nieuwbouw Lorentzhof

Vredeskerk verbouwd

Burgerrun

Woningen bij Lorentzschool?

Oranjeplein

Dodenherdenking 
in de wijk 

De wijkvereniging nodigt u uit 

voor het bijwonen van onze eigen 

herdenking van oorlogsslachtoffers 

in de wijk. Dit doen wij op  

maandag 4 mei om 19.00 

uur bij de ‘bevrijdingsboom’, 

hoek Zeemanlaan-Van der 

Waalsstraat. Daar zullen de 

kinderen een krans leggen.

+programma (pag 36.)

Koninginnedag



Soms vraag je je wel eens af: hoe lang 

kan dit nou nog doorgaan. En dan doel 

ik in dit geval op de manier waarop de 

gemeente omgaat met onze wijkbewo-

ners. Neem nou onze themabijeenkomst 

over het parkeerbeleid van de gemeente 

en wat dat voor onze wijk betekent. Het 

is nauwelijks te geloven dat wij, in weer-

wil van onze zeer meewerkende  houding 

en onze oplossingsgerichte voorstellen, 

te horen krijgen dat het eigenlijk wel 

druk is bij ons, maar dat de gemeente op 

parkeergebied grote plannen heeft met 

een naast ons gelegen wijk. De invoering 

van de blauwe zone, zal getest worden, 

maar niet bij ons. Het is werkelijk onbe-

grijpelijk dat de gemeente blind is voor 

de gevolgen die de proeven en testen in 

andere wijken voor ons zullen hebben. 

Wie zijn auto straks niet meer kwijt kan 

in Tuinstadswijk, zoekt een plekje in 

onze wijk. Plaats zat, toch? Op vragen 

wat diezelfde gemeente daaraan in onze 

wijk gaat doen, is het antwoord: niets. 

Heerlijk zo’n thema-avond waarover 

een bezoeker aan de ALV op 19 maart 

terecht opmerkte: “Heel goed dat we hem 

houden, maar ik ben geen steek wijzer 

geworden, anders dan dat de gemeente 

voor ons niets wil doen.”

Je zou er narrig van worden.

Gelukkig was er ook nog onze fantas-

tische Burgerrun. Een primeur waar velen 

van genoten en wat de stemming betreft: 

niks narrigheid, alleen maar plezier.

Aan de thema-avond en Burgerrun 

besteden wij natuurlijk aandacht in dit 

nummer van de wijkkrant. Maar ook aan 

een ander jaarlijks hoogtepunt: de viering 

van Koninginnedag. En niet te vergeten, 

een andere primeur: de bridgedrive. 

Ook is er een interview met Monica,  

Redactioneel
Hoogtepunten

2

Als we er zijn - als het feest niet toevallig 

in een vakantie valt - dan schuiven we 

aan.”

Voor Benno zelf is vooral het gedeelte 

’s middags en ’s avonds aantrekkelijk: 

“Eten. Borreltje drinken. Gezellig.” De 

festiviteiten eerder op de dag zijn vooral 

de moeite waard voor kinderen tussen 

de zes en de twaalf jaar. Voor de leeftijd-

groep daarboven - de twaalf-plussers - 

valt er niet zo gek veel te beleven. “Zo zij 

het”, meent Benno Nieuwenhuizen. “Tja, 

wat zou je moeten doen voor die kinde-

ren van 13 tot 18? Waar kun je die een lol 

mee doen? Ik kom uit het onderwijs, dus 

ik weet waarover ik praat. Volgens mij 

zoeken die wat oudere kinderen gewoon 

hun eigen plezier. Volgens mij moet je 

daar niet iets aparts voor gaan organise-

ren. Dat wordt buitengewoon moeilijk. 

Laat ze maar gewoon meedoen met de 

groten.” 

Middelpunt
Karel Vahrmeijer - thans 66 jaar - drijft 

de winkel op de hoek van de Cobetstraat 

en de De Laat de Kanterstraat, dus pal 

aan het “schitterende plein” zoals hij het 

zelf kwalificeert. De rol van zijn winkel 

op het jaarlijkse feest? “Nou ja, wij zijn 

gewoon het middelpunt”, zegt Karel. “De 

mensen van de organisatie lopen in en 

uit. Ze gaan hier naar de wc, ze komen 

hier de afwas doen. Wij leggen ze in de 

watten, tot een koud buffet aan toe. Want 

let wel: die jongelui van de organisatie 

doen enorm hun best; ze zijn nergens te 

benauwd voor, ze lopen zich rot, de hele 

dag, de dag erna zijn ze ziek van het vele 

werk.”

De winkel van Vahrmeijer levert een forse 

bijdrage. Niet alleen door de voorzienin-

gen ter beschikking te stellen, maar ook 

doordat de asperges en de aardbeien (“en 

dan Hollandse en niet die Spaanse uit de 

supermarkt”) tegen inkoopprijs aan de 

man worden gebracht. “Als het voorjaar 

niet te koud is geweest en als die asper-

ges er zijn, dan gaan ze de deur uit voor 

een scheet en drie knikkers. Geeft niet, ik 

heb het er graag voor over – ter promo-

tie van dit unieke feest. Ik vind het een 

steengoede dag. Zou ik voor geen goud 

willen missen.”

Echt buurtfeest?
Zijn er soms ook kanttekeningen? 

Nauwelijks. Maar Edgar Groenen geeft 

desgevraagd aan dat hij de Koningin-

nedagfestiviteiten wat minder geschikt 

vindt als echt buurtfeest. “Het is wel een 

heel grote buurt. Je loopt tegen mensen 

aan die je zelfs van gezicht niet kent. Op 

zichzelf zou een dergelijk feest wel een 

verbindend element in een buurt kunnen 

zijn, maar door de grote toeloop, ook van 

mensen buiten de wijk, wordt dat wat 

minder; het wordt wat ‘meer verdund’. 

De functie van een echt buurtfeest komt 

daardoor ietwat in het gedrang, maar dat 

moet dan maar. Ik zeg niet dat het anders 

moet. Dat is aan het organisatiecomité.”

Benno Nieuwenhuizen: “Ik vind het best 

iets hebben. En dat is zwak uitgedrukt. 

Houwen zo! Ik zou niet weten hoe je het 

feest zou moeten verfraaien of verbete-

ren. Niet uitbreiden, is mijn advies. Het is 

al een hele hijs voor de organisatie zoals 

die nu is.”

van de Plaat die betrokken is bij de 

soepel lopende verbouwing van de 

Vredeskerk. De verbouwing van 

Lorentzhof verloopt niet zonder slag 

of stoot en ook de verbouwing van de 

St. Josephschool wordt op de voet 

gevolgd door een klankbordgroep. Aan 

beide is een artikeltje gewijd. Tot slot 

is er een interview met onze voorzitter 

Thomas van Duin. Hij is op de kop af 

tien jaar voorzitter van onze schitterende 

wijk. Reden voor ons om eens terug te 

blikken op tien jaar hoogtepunten.   <

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina.
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Jubilea
Het is precies tien jaar geleden dat ik 

tot voorzitter van de wijkvereniging 

werd gekozen. Vijf jaar na de oprichting 

in 1994. Dit jaar word ik vijftig jaar en 

woon ik 15 jaar in de wijk. In 2011 

bestaat de Professorenwijk 75 jaar en 

korfbalvereniging Sporting Trigon hon-

derd jaar. Grappig hè, al die jubilea.

Na een hele korte winterslaap, nu met 

echte vorst, sneeuw en ijs, komt onze 

wijk weer in een prachtig ontluikend 

voorjaar. Het jonge groen, de warmer 

wordende zon, bewoners op straat, 

stoepen met mijn dochter, langer licht 

’s avonds, de eerste uitnodiging voor 

een straatfeest in mijn eigen straat.

Op de rand van de winter had de wijk 

meteen twee primeurs: de bridgedrive en 

een geheel nieuw, sportief evenement: 

Burgerrun. Ik keek mijn ogen uit hoeveel 

kinderen en volwassenen dit op de been 

bracht. Medebestuurslid en hoofdredac-

teur Rob zag er zijn uitdaging in om zijn 

conditie weer op peil te brengen en was 

de succesvolle senior van de dag. Burger-

run zal voortaan het sociale wijkprogram-

ma in de openlucht van het nieuwe jaar 

inluiden, dat zie ik nu al.

De voorbereidingen voor Koninginnedag 

zijn in volle gang, zoals u op de achter-

kant kunt lezen. Ik ben er nu voor de 

achtste keer bij betrokken. Geweldig en 

altijd toch ook weer 

spannend. We zoeken 

trouwens nog volop 

vrijwilligers om een 

handje te helpen. Geef 

u op, graag. Op de 

achterpagina ziet u hoe.

In 2011, of al eerder, 

wil ik heel graag het 

duizendste lid van de 

wijkvereniging begroe-

ten. Misschien bent u 

het wel! Word lid! De grootste en meest 

actieve wijkvereniging van de stad. We 

gaan er voor!   <

Hosvlonder
Karel Vahrmeijer is eveneens een te-

vreden participant. In vergelijking met 

vroeger vindt hij dat de hele entourage, 

de sfeer, is opgeknapt.”Een echt familie-

feest,” aldus Karel. “Behalve dan die hos-

vlonder.” Hosvlonder? “Ja, een vlonder om 

op te hossen. Vroeger werd zo’n vlonder 

om een uur of drie neergelegd. En daarna 

ging de hele wijk aan het dansen, sprin-

gen, huppelen en hossen. De buurman 

danste met de buurvrouw; de kinderen 

zaten daaromheen te spelen. Maar ja, die 

kinderen werden groot, die ouders wer-

den oud, en toen is het zaakje opgehe-

ven. Toch: ik zou het wel leuk vinden als 

die hosvlonder nog eens terugkwam.”  <

De gezusters Planjer uit de Kapteyn-

straat hebben er ook dit jaar weer zin 

in. Saar (9) en Sofie (7) houden zich 

vooral bezig met de aan- en verkoop 

van spulletjes. Nee, aan de optocht 

doen ze dit jaar niet meer mee. “Dat is 

meer iets voor kleinere kinderen.”

Kinderen en ouders die dit jaar op de 

vrijmarkt gaan plaatsnemen, let dus 

goed op! Want Saar en Sofie hebben 

verschillende tips:

 Speelgoed verkoopt het best. 

“En maak een grabbelton. Vorig jaar 

hadden we ook worteltaart gemaakt. 

Géén videobanden!”

 Neem ruim voldoende wisselgeld 

mee. “Je verkoopt soms meer als je 

‘geld-terug-hebt’.”

 Sofie: “Een stoeltje voor jezelf, 

anders moet je op de grond zitten. En 

eten voor jezelf. En een tasje en een 

portemonneetje voor als je zelf iets 

wilt kopen.”

 Belangrijk: “Neem een doorzichtig 

zeil mee, dat je over de spulletjes kunt 

leggen. Die worden dan niet nat als het 

gaat regenen.”

 “Het is misschien handig,” oppert 

Saar, “om de dingen goedkoper te 

maken als je bijna niks verkoopt.”

Saar en Sofie vinden de markt het 

leukste van Koninginnedag. Saar zegt: 

“We hebben ook wel eens dingen op 

Marktplaats gezet, maar het verkopen 

op het plein is veel leuker.”

Tips voor de vrijmarkt
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DINSDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
Hoek Lammeschansweg / Koninginnelaan

Voor al uw groenten en fruit
Wij verzorgen ook fruit bij:

Kinderdagverblijven, op basisscholen en op het werk

Kijk op www.olyerhoekgroenteenfruit.nl

telefoon: 06  - 53 682 282

4

Zeemanlaan 22 b
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5131020

Uw nieuwe adres voor al uw 
huishoudelijke artikelen, 

cadeaus, batterijen, kaarsen, 
spaarlampen, speelgoed enz.

Van alle bekende merken: BK, Duracell, 
Leifheit, Oral-B, Philips, Tefal, 

Tomado, HG reinigingsproducten, Bolsius 
en Gouda, Lego, Mattel, Playmobiel, 

computerspellen, enz. 

Uw vertrouwde Drogisterij-Parfumerie 
al meer dan 70 jaar in deze wijk.

Met een uitgebreid assortiment van:
        drogisterij producten, baby artikelen,

zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, reform artikelen, afslank 

producten en natuurlijk een gratis advies 
van onze medewerkers.

De herfst komt er aan, dus nu tijd voor 
nieuw gratis advies voor de verzorging van 
uw huid met onze nieuwe producten van: 
Louis Widmer, Planté, Collistar, enz. of 

een behandeling in onze salon.                            

Nog steeds 10% klantenkaart korting op:
Burberry-Boss-Cacharel-Chanel-Dior-
van Gils-Gaulthier- Paco Rabanne-enz.

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577
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Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van 19 maart was het 
10 jaar geleden dat Thomas van 
Duin ‘ja’ zei tegen het verzoek 
of hij voorzitter wilde worden 
van onze wijkvereniging. Wij 
spraken met hem over verleden, 
heden en toekomst.

Het is 1994. Thomas van Duin, zijn 

partner Marjolein Morée en de op komst 

zijnde Lisa verhuizen vanuit de Leidse 

binnenstad als beginnend gezin naar de 

Van de Sande Bakhuyzenlaan. Een heer-

lijke straat waar ze zich meteen thuis 

voelen. Een van de dingen die ze vrijwel 

direct doen is contact zoeken met de 

mensen uit de straat, met name met de 

wat oudere bewoners.

“Marjolein en ik hebben vanuit onze 

studies geschiedenis en sociologie veel 

belangstelling voor de levensverhalen 

van mensen. Het inkleuren van de 

geschiedenis met persoonlijke herin-

neringen vinden we erg belangrijk. We 

begonnen om ons heen te kijken naar 

ouderen in onze ‘nieuwe’ straat. Want 

we wilden weten wat de geschiedenis 

van de straat was, hoe de mensen die er 

woonden dat beleefd hadden. Zo kwa-

men we in contact met de familie Stuut, 

die een heerlijk persoonlijk belevings-

verhaal had.” 

Inmiddels was het gezin Van Duin-Morée 

behoorlijk ingeburgerd en toen Thomas 

in contact kwam met de toenmalige 

secretaris van de in 1994 opgerichte 

wijkvereniging Ronald Stokkel  was er 

geen houden meer aan. Het verhaal van 

de familie Stuut werd de eerst aflevering 

van de rubriek ‘Buurtherinneringen’ in de 

wijkkrant. In 1996 trad Thomas toe tot 

de redactie.

De vier oprichters van de wijkvereni-

ging wilden in 1999 het bestuurders-

stokje overdragen aan een geheel nieuw 

bestuur en ze wilden dit eerste lustrum 

luister bijzetten met de uitgave van een 

boek over de Professoren- en Burge-

meesterswijk.

“Mij werd gevraagd bij te dragen aan 

dit boek”, zegt Thomas. “Gezien mijn 

interesses in historie en mensen was dat 

niet tegen dovemansoren gezegd. Zo 

kwam van het één het ander en al snel 

volgende de vraag of ik beschikbaar was 

voor een bestuursfunctie.”

Het was in april 1999 dat Thomas van 

Duin door de ALV gekozen werd in de 

functie van voorzitter. Met hem werden 

nog vijf medebestuursleden benoemd. 

Vanaf dat moment neemt Marjolein 

‘buurtherinneringen’ over.

Op de vraag hoe hij zichzelf als voorzit-

ter zou omschrijven, is Thomas wat 

aarzelend. “Ik denk dat een voorzitter 

vooral een zeer brede belangstelling 

moet hebben voor zaken die de wijk 

aangaan, zeg maar: een generalistisch 

basisgevoel voor de wijk. Daarnaast 

vind ik dat je als voorzitter vooral een 

stimulator en waardeerder moet zijn. Ik 

heb inmiddels 20 bestuursleden meege-

maakt. Allemaal mensen met hun eigen 

talenten, hun eigen drijfveren en hun 

eigen verantwoordelijkheden. En dan 

heb ik het nog niet eens over de bijna 

honderd vrijwilligers die zich jaarlijks 

inzetten voor de wijk. Het geeft een 

enorme kick om al die mensen bezig te 

zien.”

Hoogtepunten
In de tien jaar dat Thomas voorzitter is, 

zijn er heel veel zaken de revue gepas-

seerd. Volgens hem zaten daar betrekke-

lijk weinig dieptepunten bij. Tijdens dit 

interview met een feestelijk tintje zijn 

we vooral geïnteresseerd in de hoogte-

punten.

Eigenlijk zonder na te denken komt hij 

spontaan met de Beverprijs die burge-

meester Lenferink op 25 november 2005 

uitreikte aan de wijkvereniging. “We kre-

gen deze prijs vanwege onze bijdrage 

aan ‘het samen leven in de stad’, zoals 

Lenferink dat noemde, en onze aandacht 

voor de sociale samenhang in de wijk”, 

zegt Thomas met enige trots. Daarnaast 

noemt hij het jaarlijks terugkerend 

Koninginnedagfeest, de succesvolle actie 

van de wijkvereniging voor verkeers-

maatregelen op de Burggravenlaan en 

de De Sitterlaan en het tot stand helpen 

brengen van de twee boeken ‘Van stads-

polder tot beschermd stadsgezicht’ en 

‘Een wijk met aanzien’. “En niet te ver-

geten onze bemoeienis met de lastige 

discussies over de nieuwe bestemming 

van het voormalig Joods Weeshuis en 

natuurlijk het geweldige digitale archief 

hierover dat Frans Hoek op onze website 

heeft ingericht. Ook ben ik trots op de 

drukbezochte verkiezingsavonden die 

we in 2002 en 2006 georganiseerd heb-

ben, waarbij we de politiek naar onze 

wijkbewoners brachten.” Thomas noemt 

ook het activiteitenfonds waarmee, 

dankzij de opbrengst van de boeken, 

straatfeesten gesponsord kunnen wor-

den. “Het geeft me een geweldig goed 

gevoel te merken dat steeds meer stra-

ten zo’n feest organiseren. Ik probeer 

bij zoveel mogelijk van die feesten even 

langs te gaan.”

Als Thomas zijn blik op de toekomst 

richt, heeft nog steeds wel wensen. Zo 

is hij er van overtuigd dat onze web-

site een steeds belangrijker rol gaat 

spelen in de communicatie met de 

wijkbewoners. “De wijkkrant is al tien 

jaar hèt communicatiemiddel van de 

wijkvereniging. We kregen er laatst op 

de jaarvergadering weer complimenten 

over en terecht. Maar de website is ook 

belangrijk aan het worden. Ik denk dat 

we nog een extra slag kunnen maken op 

het gebied van interactiviteit. Mensen 

moeten kunnen ‘praten’ met elkaar op 

de site. Gedachten en meningen over 

wijkonderwerpen uitwisselen. En een 

digitale nieuwsbrief voor leden lijkt mij 

geweldig.”

Verder kijkt hij nu al uit naar de viering 

van 75 jaar Professorenwijk in 2011. “Ik 

ben natuurlijk zeer betrokken bij de ma-

nier waarop we dat gaan vieren. En na 

tien jaar voorzitterschap is het wellicht 

ook wel een heel natuurlijk moment om 

het voorzittersstokje over te dragen.”  <

Ik denk dat je vooral een brede 
belangstelling moet hebben

door Rob Beurse

Thomas van Duin: 10 jaar voorzitter wijkvereniging
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Parkeernota negeert 
Professoren- en 
Burgemeesterswijk

door Marco van der Hoeven

Uit metingen van de gemeente Leiden 

blijkt dat de parkeerdruk in delen van 

onze wijk,  vooral in de buurt van de 

Lammenschansweg, op zaterdagmiddag 

soms honderd procent is. Dit betekent 

dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. Dat-

zelfde onderzoek laat bovendien zien dat 

uit het natrekken van de nummerborden 

blijkt dat het merendeel, 59 procent van 

de auto’s die er dan geparkeerd worden, 

niet toebehoort aan wijkbewoners.

Dit is één van de problemen die spelen 

rond parkeren in onze wijk. 

Geen soelaas
De Kadernota Bereikbaarheid biedt echter 

geen soelaas voor de betreffende delen 

van ónze wijk. Uit een toelichting van 

verkeersambtenaar Reinoud van Gulik 

en wethouder John Steegh blijkt wel dat 

de gemeente grootse plannen heeft met 

andere delen van de stad.

“Parkeren is emotie”, aldus 
wethouder Verkeer en Milieu 

John Steeg tijdens een 
voorlichtingsavond over het 

nieuwe Leidse parkeerbeleid. 
Die emotie speelt zeker in de 

Professoren- en Burgemeesters-
wijk, waar de parkeeroverlast 
steeds groter wordt naarmate 

het lastiger wordt elders in 
Leiden gratis te parkeren. De 

bewoners die deze bijeenkomst 
bezochten werden echter niet 

gerustgesteld: de gemeente 
Leiden neemt volgens de Kader-

nota Bereikbaarheid geen regule-
rende maatregelen in de wijk.

Geen regulerende maatregelen voorzien 
om parkeerproblemen aan te pakken

De parkeertarieven worden aangepast, er 

komt een proef met Blauwe Zones en de 

parkeergelegenheid in het centrum moet 

in een meerjarenplan worden uitgebreid. 

De gemeente erkent dat de bereikbaar-

heid van het centrum, mede door de 

slechte parkeervoorzieningen, niet goed 

is. In onderzoeken scoort Leiden onver-

minderd laag.

Om dat tekort aan aandacht voor 

parkeergelegenheid goed te maken wil 

Leiden de komende jaren diverse nieuwe 

parkeerterreinen aanleggen of uitbrei-

den. Dat begint volgend jaar met het 

Morspoorterrein en het Haagwegterrein, 

in 2011 volgen het ROC Lammenschans 

en diverse particuliere garages die als 

P+R moeten gaan fungeren. Op langere 

termijn volgen het transferium (2015), 

Kooiplein (2015), Molen De Valk (na 

2015) en de parkeergarage Garenmarkt 

(na 2025).

Een belangrijk onderdeel van deze plan-

nen is wel dat met de eigenaren van deze 

locaties, die vaak alleen onder werktijd 

bezet zijn, overeenstemming moet 

worden bereikt om ze op andere uren als 

parkeergelegenheid te gebruiken. 

Zelf bedruipend
Een belangrijke verandering in de financi-

ele constructie is dat het parkeergeld niet 

meer willekeurig door de gemeente ge-

bruikt kan worden, maar dat het systeem 

gesloten wordt. De inkomsten van de 

drie nieuwe tarieven (2,40, 2,00 en 1,50) 

worden uitsluitend gebruikt voor het in 

stand houden van het parkeersysteem.

Nieuw in de nota zijn ‘blauwe zones’, 

waar met parkeerschijven lang parke-

ren wordt tegengegaan. Testgebied is 

in ieder geval Transvaal, daarna volgt 

de Tuinstadwijk. Een nadeel voor de 

gemeente is dat de boetegelden van een 

‘blauwe zone’ naar het Rijk gaan, dus de 

kans is klein dat dit systeem - dat relatief 

duur is voor een gemeente - in veel 

andere wijken terecht zal komen.
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Ringweg Oost
De gemeente heeft beloofd een 

effectenonderzoek te houden naar 

de gevolgen van de komst van de 

Ringweg Oost over de Kanaalweg 

voor onze wijken. Sindsdien heeft 

de wijkvereniging hier echter 

niets meer over gehoord. Zij heeft 

de gemeente dus nu gevraagd 

om informatie over de wijze van 

onderzoek en aangegeven hierbij 

graag gesprekspartner te willen 

zijn. 

Singelroute
Het wijkbestuur gaat in haar 

reactie in op de Singelroute, in het 

bijzonder in op het voorgenomen 

eenrichtingsverkeer op de Zijl-

singel. Dat zal een flink verkeers-

aanbod op de Hoge Rijndijk tot 

gevolg hebben. Het wijkbestuur 

verwacht dat een deel van dit 

verkeer mogelijk de Zoeterwoud-

sesingel zal nemen om haar weg 

uit de stad te vervolgen, dan wel 

dat een deel dit via de Hoge Rijn-

dijk de Burggravenlaan en de De 

Sitterlaan zal doen. In beide geval-

len zal dit de verkeersdruk op de 

wijk vergroten. De wijkvereniging 

vraagt de gemeente of zij deze 

zorg deelt en hoe zij denkt dat 

dit kan worden voorkomen.

<

Blauwe zone
Ook de parkeeroverlast is voor de wijkvereniging een punt van zorg, vooral 

de proef met de blauwe zones. Er is waardering dat de optie van ‘blauwe 

zones’, met de niet-fiscale maatregel van ‘de parkeerschijf’, nu serieus in 

beeld is. Wel zijn er nog een aantal vragen en opmerkingen: Hoe zal deze 

test worden uitgevoerd? Wat is het beoogde doel van de proef? Wanneer 

is de test geslaagd en wordt deze geschikt bevonden voor de gehele schil 

rond het centrum? Het argument dat een blauwe zone geen financieel voor-

deel zou hebben, kan het bestuur niet onderschrijven. Immers, automobi-

listen die gedwongen worden de auto in de parkeergarages te parkeren, 

leveren daar parkeergelden op (hogere bezettingsgraad). Het bestuur advi-

seert om, voorafgaand aan en tijdens de proef, de bezettingspercentages in 

omliggende parkeergarages te meten. De proef begint straks in de Tuin-

stad-Staalwijk. Het bestuur attendeert de gemeente er op dat het effect kan 

zijn dat de parkeerdruk in onze wijk hoger wordt. Het vraagt daarom om 

onze wijkbewoners te informeren en bij de proef te betrekken. Ook vindt 

het bestuur het belangrijk dat dit wordt gemonitord en het adviseert dat 

er een meldpunt verkeersoverlast wordt geopend. Verder doet het bestuur 

suggesties over het instellen van de parkeerschijf.  

Reactie van de Wijkvereniging 
op de Kadernota Bereikbaarheid

In de inspraakreactie gaat het bestuur van de wijkvereniging in op een aantal punten uit de kadernota.

Lammenschansweg, 
Burggravenlaan, 
De Sitterlaan
Het wijkbestuur gaat ook in op 

de verkeersonveiligheid van de 

Lammenschansweg, de Burg-

gravenlaan en de De Sitterlaan. 

De gemeente moet concreter 

aangeven hoe zij de onveilige 

plekken op de Lammenschansweg 

zou willen aanpakken. Tevens 

vraagt het bestuur aandacht 

voor de Burggravenlaan en de De 

Sitterlaan; wegen die dagelijks 

wordt gebruikt door duizenden 

schoolgaande kinderen, lopend 

en fietsend. Het bestuur vraagt 

de gemeente of de dertig kilome-

terzone wordt behouden en of er 

meer controle kan plaatsvinden 

op deze plekken, aangezien de 

snelheidslimiet regelmatig wordt 

overschreden.

Openbaar vervoer-visie
Ten slotte wordt de regionale 

OV-visie (Openbaar vervoer-visie) 

behandeld. De wijkvereniging 

tekent protest aan tegen het 

feit dat het er op lijkt dat er in 

die OV-visie geen buslijn meer 

overblijft die door onze wijk rijdt. 

Het bestuur vraagt de gemeente:  

Is dit het geval? En zo ja, deelt de 

gemeente dan de opvatting dat dit 

een ernstige verslechtering is van 

de toegankelijkheid van het open-

baar vervoer in onze wijk? Verder 

lijkt het erop dat een populaire 

busroute vanuit onze wijk richting 

Zoetermeer geen korte verbinding 

blijft, maar via Leiden Zuid-West 

zal gaan rijden. Dit is volgens het 

wijkbestuur een grote achteruit-

gang.
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door Coco Hoek

Was dan alles van waarde weerloos? 

Nee, het succesvolle gala met big band, 

dat het wijk-jubileumjaar afsloot, lijkt 

wel degelijk een nieuwe traditie te 

worden. In 2011, als de Professorenwijk 

75 jaar bestaat, zou er heel goed weer 

één kunnen komen, zegde Thomas van 

Duin toe. 

Een ander nieuw geluid in onze wijk 

komt van het Wijkcomité Voorkom 

Meeuwenoverlast. Zij reageren op het 

al vertrouwde geluid van de meeuwen 

met een hele reeks maatregelen die 

wij zelf kunnen treffen om de plaag 

tegen te gaan. Op de wijkwebsite vindt 

u informatie over het nieuwe comité 

en Marina van den Berg en Frans van 

Lelyveld zijn altijd bereid informatie te 

geven. 

Verder is het ledenaantal weer gegroeid, 

naar 829 in 2008. De vereniging streeft 

nog steeds naar 1000 leden in 2010. 

Vanuit de zaal kwam het verfrissende 

voorstel voor een “Leden, werft een 

lid” actie: als alle leden één ander lid 

werven, zitten we in 2010 op ruim 1600! 

Binnenkort kunt u dus op zondagochtend 

de eerste aanbellers verwachten. Op 

het voorstel om al in dit leven een 

beloning voor zulk missiewerk te geven, 

suggereerde een stem uit de zaal een foto 

van het bestuur, voor op het nachtkastje. 

De stem was overigens van een oud-

bestuurslid, dat de motiverende werking 

van dit geschenk 

wellicht toch iets 

overschat.

Wilt u wel actief 

zijn, maar daar 

niet van deur tot 

deur zingend van 

getuigen, weet dan, 

dat Kunst over de 

Vloer 2009 nog 

vrijwilligers nodig 

heeft. In 2007 was 

de laatste editie 

van dit succesvolle 

huiskamerfestival. 

De vrijwilligers van 

toen zijn ermee gestopt, maar er zijn al 

twee nieuwe kandidaten gevonden. Zij 

kunnen deze klus niet samen aan, dus 

wilt u hieraan meewerken, meld u dan bij 

Frans Hoek. (FransHoek@profburgwijk.nl)

Na warme complimenten vanuit de zaal 

voor de Thema-avond Parkeerbeleid 

én voor de Wijkkrant nieuwe stijl sloot 

Thomas van Duin deze wel zeer bewogen 

jaarvergadering af.

Indringend beeld van het Joods 
Weeshuis
Na de pauze was het woord aan Frans 

Hoek. Herhaaldelijk is al gewezen op het 

indrukwekkende digitale monument voor 

de bewoners van het Joods Weeshuis, 

dat Frans op de profburgwijk-website 

heeft ingericht. U vindt het onder het 

menukopje ‘Dossier’. Deze avond - twee 

dagen na de herdenkingsplechtigheid met 

leerlingen van het Bonaventura en van het 

Erasmuscollege uit Zoetermeer - gaf hij 

een lezing met veel nog nooit vertoonde 

foto’s.

Hoekstenen
Als eerste memoreerde hij de bouw van 

het weeshuis: de vier speciale hoekstenen 

zijn een traditioneel Joods gebruik. Op 

twee ervan zijn de namen nog goed 

zichtbaar. Een ander bouwaspect hing 

nauw samen met het Loofhuttenfeest. 

Hierbij werd gedurende meerdere dagen 

zoveel mogelijk in de open lucht geleefd. 

Op één foto was duidelijk te zien dat het 

dak van de grote serre achter het gebouw 

ophaalbaar was, zodat dit mogelijk was. 

Een ander opvallend element was het 

kleurgebruik in het huis. Veel primaire 

en heldere kleuren, zoals fel geel in de 

gang en fel blauw linoleum op de blank-

eiken eettafel. Het praktische aspect 

werd ook niet uit het oog verloren: in de 

speelkamer zat zwart linoleum tot ‘kind-

hoogte’ tegen de muur. Waar vijftig tot 

zestig kinderen zich uitleven geen gek 

idee. 

Een nieuwe lente, 
veel nieuw geluid
Ook dit jaar was de jaarvergadering van de wijkvereniging een aan-

eenschakeling van louter hoogtepunten. In één woord samengevat: 

traditiedoorbrekend. Althans, de bereidheid tradities te doorbreken 

was meer dan aanwezig. Bijna waren de statuten gewijzigd: vorig 

jaar eindigden wij met één bovenstatutair bestuurslid. Helaas is 

het bestuurslid in kwestie (Jolanda van Gorkum) inmiddels terug-

getreden; de nieuwe dageraad is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De 

traditie van een tweekoppige kascommissie wankelde eveneens. Het 

voorstel om voortaan een reservelid te benoemen werd spontaan en 

per acclamatie aangenomen. Op het verzoek om een vrijwilliger voor 

die positie volgde algemeen stilzwijgen. De profburgwijkse lente 

laat dus nog even op zich wachten... 

M a b e l l e ’ s
Tuinonderhoud en -ontwerp

Stieltjesstraat 39
2313 sj Leiden
t: 071 514 26 95
m: 06 126 452 16
e: m.weterings@hetnet.nl

advertentie
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Grote familie
En er is alle reden om aan te nemen, dat 

de kinderen zich inderdaad mochten 

uitleven in het weeshuis. Er waren geen 

uniformen, er was geen strikte scheiding 

tussen jongens en meisjes (behalve op 

de slaapzalen natuurlijk), het weeshuis 

was, kortom, werkelijk één grote familie.  

De brieven van Hans Kloosterman, op de 

website, getuigen daar op indrukwek-

kende wijze van.

Hans Kloosterman is één van de wees-

kinderen die voor ons tot leven kwamen 

in Frans’ lezing. Hij heeft de oorlog 

overleefd omdat de buurman, de dappere 

en bevlogen heer Stoffels, voor hem een 

halfjoods-verklaring geregeld heeft en 

hemel en aarde heeft bewogen om die 

op tijd in Westerbork te krijgen. Met deze 

verklaringen heeft hij diverse wees-

kinderen het leven gered. Dit was 

mogelijk, omdat veel kinderen in het 

tehuis geen wees waren, maar bijvoor-

beeld uit éénouder gezinnen kwamen. De 

moeder was dan Joods, vaak een dienst-

meisje dat de term ‘vrije avond’ wat al te 

letterlijk nam en plotseling zwanger was. 

Als de vader zijn kind erkende, vroeg de 

heer Stoffels een verklaring aan. In het 

hele Joods Weeshuis was er, op alle 162 

kinderen die er gewoond hebben, maar 

één echt weeskind, d.w.z. een kind waar-

van beide ouders gestorven waren.

Met behulp van poëziealbumversjes 

(poesie-album, zeiden de meisjes toen 

ook ongetwijfeld - wat een handschriften 

trouwens! Prachtig ‘dun op, dik neer’ 

schoonschrift) en van briefjes, geschreven 

aan de heer Leo Levisson ter ere van zijn 

zestigste verjaardag (“ik hoop, dat u nog 

heel lang leeft”, schreef een tienjarige, 

voor wie zestig al zo ontzettend lang 

was), werd een indringend beeld ge-

schetst van het dagelijks leven van de 

kinderen in het weeshuis. Een levenswijze 

waaraan op 17 maart 1943 zo’n ver-

schrikkelijk einde kwam.     <

In Memoriam 

Roland 
Landheer
Wij ontvingen het droeve bericht van 

het overlijden van Ronald Landheer. 

Een half jaar geleden verhuisde 

hij vanaf de Duyvendakstraat naar 

Hoofddorp. Ronald hield zich binnen 

de wijkvereniging een aantal jaren 

bezig met het groenbeleid. Gedreven 

was hij, standvastig in zijn opvattin-

gen en hij wist van aanpakken.

Zo zorgde hij er persoonlijk bijna 

dagelijks voor dat zijn wijde woon-

omgeving ontdaan werd van zwerf-

vuil en losse papiertjes. Wat dat 

betreft was hij een voorbeeld van 

iemand die als voorbeeld voor 

anderen kon dienen.

Het bestuur van de Wijkvereniging 

Professoren- en Burgemeesterswijk

voor hem en haar

Op dinsdag HEREN knippen 65+
€ 15,00

Maandag en woensdag gesloten
www.jacqueline-haarmode.nl
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Profiteer van de kansen op de woningmarkt.
Slaap lekker, met de Dubbele Lasten Dekker.

Uw droomhuis gevonden, maar bang dat u uw huidige woning niet snel genoeg verkoopt? 
RE/MAX Makelaarscentrum heeft speciaal hiervoor de Dubbele Lasten Dekker ontwikkeld.

Hoe werkt het?
Gedurende een periode van één jaar worden de netto hypotheeklasten voor uw huidige woning 
gedekt. U heeft dus alleen de hypotheeklasten van uw nieuwe woning. Het netto bedrag wordt, 
voor het huidige huis, per kwartaal, vooraf uitgekeerd. Er is dus direct geld beschikbaar!

Wat zijn de voordelen?
- U heeft geen dubbele hypotheeklasten;
- Betaling per kwartaal vooruit, dus direct geld beschikbaar;
- Uitbetaling geschiedt via de notaris, dus betrouwbaar;
- Uw woning wordt verkocht door een actieve RE/MAX makelaar;
- De mogelijkheid om met dit product ook de verkoop van uw woning te versnellen;
- Vrijblijvende financiële begeleiding van een Erkend Hypotheek adviseur;
- Dit product kost u als koper niets. De kosten zijn voor de verkopende partij.

U bent geïnteresseerd en wilt meer weten over dit unieke RE/MAX product? Bel dan naar ons 
kantoor en maak snel een afspraak met Gijs de Kok, de wijkmakelaar van de Professoren- en 
Burgemeesterswijk.  

 RE/MAX Makelaarscentrum
 Levendaal 73-75 Leiden - Makelaar Gijs de Kok
 Tel. 071-5162372  / Mobiel 06-30034949 / gijsdekok@remax.nl



Onze wijk heeft daar al geruime tijd 

mee te maken. Het bedrijf Ouwejan & 

F. de Bruijn Infra is al vanaf vorig jaar 

voorjaar bezig met de bestrating van 

de Zeemanlaan en de Lorentzkade. Dat 

roept de vraag op: wat hangt ons straks 

nog boven het hoofd? Sjaak van Rijn, 

de gemeentelijke wijkmanager, vertelt 

dat men nu bezig is de planning voor 

de komende jaren op te stellen. “Voor 

de Burgemeesters- en Professorenwijk 

zijn eigenlijk geen grote projecten meer 

voorzien. Alleen staat met een groot 

vraagteken een deel van de Wasstraat 

op de rol. Daar duwen de wortels van 

bomen het trottoir omhoog. Met de 

bewoners en de dienst Groen en Milieu 

overleggen we of er een goede oplossing 

is te vinden. Lukt dat, dan wordt het 

uitgevoerd.”

Als alles volgens plan is verlopen zouden 

de bestratingswerkzaamheden in de 

Zeemanlaan en de Lorentzkade volgens 

Van Rijn medio maart afgerond moeten 

zijn. Een probleem bij de voortgang was 

de schaarste aan straatmakers. Omdat 

een aannemersbedrijf meerdere klussen 

onder handen heeft moesten er soms 

mensen van het ene project naar het 

andere worden verplaatst. “De gemeente 

heeft daar begrip voor,” zegt Van Rijn, 

“en is terughoudend om veel nadruk 

op het tempo te leggen. Als je om wille 

van het tempo de kwaliteit van het werk 

veronachtzaamt, ben je verder van huis. 

Dan moet je later met een extra team 

veel nawerk gaan doen.” 

Zoals het er nu voor staat mogen we 

echter wel verwachten dat met de lente 

ook de rust in onze wijk terugkeert.   <

door Alfred Dernison

Overlast herbestrating 
(bijna) voorbij

De eerste Professoren- en Burgemees-

terswijk bridgedrive voor wijkbewoners 

kreeg op zondagmiddag 25 januari haar 

beslag. Een schot in de roos, of - in kaar-

terstermen – een op het juiste moment 

uitgespeelde troef. In de kantine van 

tennisvereniging Roomburg bestreden 

maar liefst 26 paren elkaar met hart en 

schoppen, onder de deskundige leiding 

van Femke Frietema. De paren waren 

verdeeld in twee lijnen: een wedstrijdlijn 

en een recreatieve lijn. Het ging er hard 

aan toe en toen de kruitdampen waren 

opgetrokken bleek het echtpaar Ziegelaar 

de winnaar. Zij gingen er met de eerste 

prijs vandoor: de grote Professorenbo-

kaal.  Tweede waren de dames De Pagter 

en Kaptein en derde de dames Moerer en 

Bijkerk. Ook tijdens de borrel na afloop 

zat de stemming er goed in. Een initiatief 

dat voor herhaling vatbaar is. Volgend 

jaar weer dus.    <

Kuilen in het wegdek, loszittende tegels, scheefgezakte stoep-
randen, het zijn problemen met het wegdek waar we nogal eens mee 
te maken hebben. De remedie is herbestrating. Maar ook dat geeft 
flink wat hinder. Straten worden afgesloten, je moet af en toe door 
het zand baggeren en er ontstaat heel veel lawaai.

Eerste bridgedrive wijkvereniging groot succes

Via de volgende link ziet 

u de uitslag van de drive, 

inclusief alle spelverdelingen.

http://nbbuitslagen.

transfer-solutions.

com/uss/goPage3direct.

do?rndid=50422&verid=791
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door Hendrik van Sandick
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Opnieuw indrukwekkende 
herdenking ontruiming 
Joods Weeshuis

door Frans Hoek

Momenteel wordt het voormalig Joods Weeshuis, 
ex Thoraschool, ex-kleuterschool, ex-lagere school, 
ex-GGD en toekomstig Gezondheidscentrum Rood-
enburg verbouwd. Deze verbouwing verloopt zeer 
voorspoedig. Men verwacht september/oktober 
2009 het gezondheidscentrum te kunnen openen!

17 maart 2009:
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In dat centrum is een kamer gereserveerd 

als permanente herdenkingsruimte over 

de inwoners van het Joods Weeshuis. 

Aan ons, de wijkvereniging, is gevraagd 

om die ruimte in te richten. Dat gaan we 

natuurlijk niet alleen doen. We hebben 

contact met de nieuwe bewoners van 

het pand, de Joodse gemeenschap en 

Leonard Kasteleyn, de man die jarenlang 

onderzoek naar het reilen en zeilen van 

het Weeshuis heeft gedaan.

Op 17 maart wordt, inmiddels voor 

de derde keer dus bijna traditioneel, 

herdacht dat op die dag in een razzia 

alle bewoners van het weeshuis werden 

afgevoerd naar Westerbork en uiteindelijk 

op 4 personen na naar de gaskamers in 

Polen.

Harmonie
De eerste herdenking organiseerden 

de leerlingen van het Erasmuscollege 

in Zoetermeer. Dit jaar was de 

wijkvereniging leidend qua faciliteiten 

en werd de herdenking gedragen door 

leerlingen van zowel het Erasmuscollege 

als het Bonaventurecollege in onze wijk. 

Beide groepen leerlingen werkten in 

volstrekte harmonie een programma af. 

Bijzonder was, dat de secretaris van de 

Joodse gemeenschap ook aanwezig was. 

De omvang en impact van de herdenking 

neemt dus ieder jaar toe.

Een uitdaging was dit jaar dat het pand 

formeel ontoegankelijk was vanwege de 

veiligheidsrisico’s van de verbouwing. 

Ondanks dat heeft aannemer een ruimte 

afgeschermd waar we met z’n allen naar 

binnen mochten voor het deel van het 

programma dat stilte nodig heeft. Die 

stilte was er! Hoewel er veel vaklieden 

aanwezig waren konden we de symboli-

sche speld horen vallen. Heel veel dank 

aan de aannemer en de uitvoerder die dit 

allemaal mogelijk hebben gemaakt.

De krans van de wijkvereniging is ten 

slotte aan de linkerkant van de tuin onder 

één van de hoekstenen gelegd, bij het 

pad dat de kinderen elke dag gebruikten. 

Naast de afvoerpijp, zoals één van de 

leraren zo treffend opmerkte.

In 2010 wordt de vierde herdenking nog 

mooier en indrukwekkender!    <

Herdenking Joods Weeshuis
Op het Bonaventuracollege Burggravenlaan hebben we naast de 
gewone vakken ook themaklassen. In deze themaklassen wordt 
op een leuke manier afwisseling gegeven aan de normale vakken. 
Wij hebben de afgelopen periode de themaklas gevolgd over het 
Joods weeshuis dat in 1943 is ontruimd en hier in de wijk staat. 

 Eerst kregen we informatie over het weeshuis en een gastles van meneer 

Frans Hoek. Daarin hebben we veel geleerd over waarom het weeshuis zo bijzon-

der was en wat er is gebeurd. Daarna hebben we bedacht wat we op de herdenking 

gingen doen en dat uitgevoerd.

 17 maart was de herdenking, samen met het Erasmus College uit 

Zoetermeer. Het Erasmus College begon met een joods lied. Daarna droegen 4 leer-

lingen van onze school een gedicht voor. Daarna werd er een gebed voor de doden 

gezegd door een jongen van het Erasmus College. 

 Toen gingen we naar buiten om een krans te leggen. De namen van alle 

mensen die op 17 maart 1943 ontruimd zijn, werden opgelezen en daarna hebben 

we ze met krijt op de grond geschreven. We hebben steentjes gelegd bij de krans. 

Dit is een joods gebruik. Het oplezen en schrijven van de namen is een teken dat 

ze niet vergeten zijn. De herdenking werd afgesloten met een gebed dat door 

meneer Levie van de Leidse synagoge werd gezegd. De twee gebeden vonden we 

de mooiste onderdelen van de herdenking. Het was wel jammer dat het weeshuis 

verbouwd werd, want daardoor was het een beetje rommelig en konden we het 

weeshuis niet goed zien. 

 We hebben een hyves-pagina gemaakt om ook aan andere leerlingen te 

kunnen laten zien wat er met het weeshuis gebeurd is. Binnenkort gaan we daar 

nog meer foto’s en informatie op zetten. We zijn nog bezig met een boek voor in 

de herdenkingsruimte van het weeshuis. In dat boek maken we een pagina voor 

elk kind dat er in 1943 woonde.

 Voordat we aan de themaklas begonnen hadden we nog nooit van het 

weeshuis gehoord. We vonden het interessant om er meer over te leren. We hopen 

dat er nog heel lang herdenkingen zullen zijn.    <

door leerlingen van het Bonaventuracollege
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Cultuur Kunst Educatie
voor Ontwikkeling en Werk

De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, Leiden, 
tel.: (071) – 512 31 37. e mail: info@dezonneboom.nl

Tijd voor verandering?!

Crisis: bekijk het eens van een andere
kant en steek je ‘licht’ op bij 

de Zonneboom.

Vrij Kunstzinnige Jaren 
Oude patronen doorbreken, nieuwe vermogens aanspreken.
Je gaat intensief met diverse kunstdisciplines aan de slag:
schilderen (diverse technieken), tekenen, boetseren,
muziek- en bewegingskunst, zang en clownerie. 
De lessen worden zo aangeboden dat kunst als 
bevrijdende en vernieuwende kracht werkt, op weg 
naar wie je worden wilt.
Start september 2009, maandag- of dinsdagmiddag.

Kunst- en cultuurgeschiedenis 
Dieper inzicht in de ontwikkeling van mens, kunst en 
cultuur.
Overzicht van de kunst- en cultuurperioden, 
achtergronden en causale en empirische verbanden.
Kunstzinnige verwerking van de theorie door middel van
verschillende teken- en schildertechnieken en boetseren.
Musea bezoeken maken onderdeel uit van het 
programma.
Start september 2009, woensdagmiddag.

Academie voor Sociale Kunst 
Geef(t) een wending aan je leven!
Je maakt een ontdekkingsreis in het landschap van 
het sociale. Sinds Joseph Beuys kennen we de śociale´
dimensie van de kunsten. 
Kunst, cultuur, filosofische en esoterische stromingen,
planetentypes en dierenriemtekens worden samenge-
bracht met het ontwikkelen van zelfkennis en actieve
kunstbeoefening (o.a. muziek, spel, bewegingskunst,
boetseren en schilderen). 
Start oktober 2009, 1 dagdeel per week.

Impuls!!!
Werk aan de wereld, werk aan jezelf.
Een impuls die wordt gewekt wil tot uiting te komen. 
Je krijgt al doende en oefenend vaardigheden aangereikt
voor je eigen levenspraktijk maar ook voor een gezonde
sociale toekomst. Samenwerken, communicatie, sociale
driegeleding, biografie ondersteund door activiteiten als
smeden, boogschieten, muziek, spel en beweging.
Start oktober 2009, 1 dagdeel per week.

Kijk voor meer info, open dagen en ons 
complete aanbod op www.zonneboom.nl

In onze wijk gevestigd:

Bij onze BOVAG-autorijschool kun je in
een prettige sfeer en op ontspannen wijze
leren autorijden in je eigen tempo volgens 
de nieuwste lesmethoden.

Hoge slagingspercentages: zie www.cbr.nl
Lessen per 60 minuten € 40,-.
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

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

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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De avond begint gemoedelijk. Maar al 

snel wordt duidelijk dat de aanwezige 

omwonenden zich grote zorgen maken 

over de parkeergarage die gepland 

staat onder de nieuwbouw. Er is in het 

ontwerp gekozen voor een ingang aan 

de Lorentzkade, en een uitgang aan de 

Zoeterwoudsesingel. In haar richtlijnen 

voor de nieuwbouw heeft de gemeente 

aangegeven dat een in- of uitgang aan 

de Lammenschansweg geen optie is. 

De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor 

bewoners van de Lorentzhof, van de 

Bruggen, en voor gebruikers van de faci-

liteiten die er in de nieuwbouw komen, 

zoals een gezondheidscentrum en een 

kinderdagverblijf. Een bezorgde bewo-

ner rekent voor: 160 parkeerplaatsen, 

betekent zeker zo’n 320 ‘verkeersbe-

wegingen’ per dag. En dat in straten die 

daar oorspronkelijk niet op gebouwd 

zijn. En hoe weren we stadsbezoekers 

die een makkelijke parkeerplek zoeken?

“Het is zeker niet de bedoeling dat Jan 

en alleman hier gaat parkeren. Daar 

gaan we zeker voor waken”, belooft 

Frist van Oosten, directeur van de 

Lorentzhof.

Toekomstbestendig
Behalve de verkeersbewegingen vrezen 

omwonenden ook dat er teveel functies 

op een te klein oppervlak worden ge- 

propt. “Wij zijn geen commerciële 

projectontwikkelaar. Wij willen de 

Lorentzhof toekomstbestendig maken. 

Daarom komen er aanvullende voorzie-

ningen. Ouderen van de toekomst ver-

langen dit”, geeft Frist van Oosten aan.

De omwonenden vragen waarom er 

geen alternatieve locatie is gezocht 

voor deze vestiging van de Bruggen. 

De Bruggen is een woonlocatie voor 

kinderen met een bijzondere achter-

grond en zorgbehoefte. “Krijgen we 

straks loverboys tussen de bejaarden?” 

vraagt een geëmotioneerde omwonende 

zich af. Miriam van Dijk, projectleider 

bij Ons Doel reageert: ”We hebben 

intensief naar andere locaties gezocht, 

maar er is geen alternatief. En het be-

staande gebouw voldoet niet meer aan 

de eisen. Met dit plan vinden we echt 

dat we kwaliteit leveren.”

Wijkkarakter
Volgens Rosanne van Yperen van DP 

architectuurstudio is bij de nieuwbouw 

rekening gehouden met het karakter 

van de wijk. “De wijk kenmerkt zich 

door kleine blokjes huizen, die onder-

ling verschillen, maar de huizen binnen 

het blok zijn min of meer gelijk; ze 

horen als het ware bij elkaar. Bij de 

geplande nieuwbouw zal ook gewerkt 

worden met blokken, die wel duidelijk 

bij elkaar horen, maar toch onderling 

verschillen. Een ‘zachte uitstraling’ past 

het beste in de omgeving. Bruine bak-

stenen en een rustige gevel, bewerkstel-

ligen dat.” 

In het bestemmingsplan is bepaald dat 

een derde van het oppervlak onverhard 

moet zijn. Dit maakt dat er langs en tus-

sen de nieuwbouw voldoende groen zal 

zijn. De architect noemt dat groen een 

stadstuin, met rustige zitjes, zon- en 

schaduwplekken.

Ondanks dit ‘mooie’ vooruitzicht blijft 

voor de omwonenden de gebruiksin-

tensiteit voorlopig een grote zorg. Ons 

Doel, Zorgcentrum Lorentzhof en een 

commissie van omwonenden zullen 

komende periode intensief met elkaar 

overleggen om de verschillen van in-

zicht zoveel mogelijk te overbruggen.

<

door Titia Buddigh

Nieuwbouw Lorentzhof

Een aantal keren is er in onze 
Wijkkrant geschreven over de 
aanstaande nieuwbouw op 
het terrein van Zorgcentrum 
Lorentzhof en Ipse de Bruggen. 
Buurtbewoners roeren zich: wat 
betekent dit voor mijn woon-
genot, het omgevingsgeluid en 
autoverkeer? Wij schoven aan 
bij een overleg tussen Woning-
bouwvereniging Ons Doel, de 
Lorentzhof, het Architecten-
bureau en een aantal bezorgde 
omwonenden.

Verontruste omwonenden 
komen bij elkaar

Een groep omwonenden van het Lorentzhof 

heeft zich, na een informatieavond 

bij het zorgcentrum, verenigd om als 

gesprekspartner de belangen van de 

omwonenden in dit megaproject te 

behartigen. Deze groep bewoners is 

niet tegen de nieuwbouw, maar wil wel 

zorgdragen dat de woonomgeving door dit 

bouwproject niet dusdanig verandert dat de 

leefbaarheid in de buurt hierdoor verslechtert.

Indien u meer wilt weten over dit bouw-

project of van de Buurtcommissie of wilt u 

een reactie kwijt dan kunt u mailen naar: 

BuurtcieLorentzhof@gmail.com.

grote zorg voor 
omwonenden

Gebruiksintensiteit 



16
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

��������������������������������������������
�������������������������������

��������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������������

�������������
�������������������������������������������������������

��������������
���������������������� �����������������
���������������������� �����������������
����������������

������������������������
�����������������������������
���������������������������������
��������������������������

 de . la . Tête
 Schoonheidssalon

voor echte huidverbetering

Marijke van ‘t Hooft
Lammenschansweg 18
2313 DM Leiden
071-5156963

Of het nu is voor een goede 
gezichtsbehandeling, het 
verven van uw wimpers of 
het harsen van uw benen. Bij 
Schoonheidssalon de la Tête 
bent u in goede handen.

Er wordt gewerkt met de 
producten van 
dr. Baumann. Deze 
producten zijn vrij 
van parfum, minerale 
olie en chemische 
conserveringsmiddelen. 
Zelfs de meest gevoelige, 
allergische, acne- of 

eczeemhuid reageert 
bijzonder goed op deze 
producten.
Persoonlijke aandacht, 
echte huidverbetering en 
ontspanning staan bij mij 
hoog in het vaandel. Dit zal 
er toe bijdragen dat u zich, in 
mijn praktijk, al snel thuis zult 
voelen.

Graag tot ziens,

 Marijke 
 van ’t Hooft

www.schoonheidssalon-delatete.nl

Bij schoonheidssalon de la Tête bent u in goede handen!
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“Om te beginnen is het letterlijk een 

eiland”, vertelt Walter. “Op de Kaag, tegen-

over de Sociëteit. Het is 80 ha groot en 

wordt bewoond door een boer en boerin 

die biologische kaas maken. Wij gebruiken 

het eiland en de boerderij om trainingen te 

geven aan teams en afdelingen, die vooral 

gericht zijn op samenwerken. De ‘schatten’ 

die op het eiland te vinden zijn staan voor 

de kwaliteiten van mensen. Wie is waar 

heel goed in, en hoe kun je dat het best 

gebruiken in een afdeling.”

“Het is een heel luchtige manier van 

werken”, vult Marieke aan. “De mensen 

kunnen het eiland niet af, we eten bij de 

boerin aan tafel, de cursisten zitten soms 

met z’n allen in de hooiberg te overleg-

gen. Als er iets is op de boerderij, een 

kalfje wordt geboren, of 

de koeien gaan na 

de winter de wei 

in, dan nemen 

we dat in het 

programma 

op.

Het resultaat is iets wat niet zo puur 

amusement is als karten, maar ook niet 

zo hyperzakelijk als een training in een 

hotel.”

Het roer om
Hoe vind je zo’n unieke locatie? “We 

zochten een trouwlocatie,” vertelt Marieke, 

“en we keken bij de Kaagsociëteit. Toen 

zagen we deze boerderij ertegenover. 

We waren er allebei weg van en de boerin 

vond het ook wel een hele eer, een bruiloft 

op het erf.”

“Op onze huwelijksreis hebben we daar 

verder over nagedacht”, zegt Walter. “We 

hadden allebei een drukke baan, en twee 

kinderen. We wilden het roer omgooien. 

Marieke werkte al als trainer bij GITP en 

ik was manager bij KPN. Maar ik vond met 

mensen werken en teams vormen veel 

interessanter dan het puur inhoudelijke 

deel. We hebben eerst nog overwogen of 

één van ons zou beginnen terwijl de ander 

een vaste baan zou houden. Maar uiteinde-

lijk hebben we de knoop 

door gehakt.” “We hadden onszelf een 

jaar gegeven”, voegt Marieke toe. 

Levensvatbaar
Uiteindelijk bleek het bedrijf meer dan 

levensvatbaar te zijn. In de afgelopen drie 

jaar zijn waarschijnlijk al rond de 2000 

mensen op het eiland geweest, van KPN, 

het Hoogheemraadschap, de gemeente 

Leiden.

“We spreken heel concrete doelstellingen 

af – wat wil je bereikt hebben als je terug-

vaart? Bij de een gaat het om communice-

ren met klanten, bij de ander om efficiën-

ter besluiten nemen.”

“We hebben een eigen model ontwikkeld 

om communicatiestijlen duidelijk te ma-

ken.” Walter haalt een kaart tevoorschijn 

waarop Bertha II fotogeniek in de lens 

kijkt. “Dierenmanieren, heet het. Ben je 

communicatief gezien een uil, een schaap, 

een kip of een haan? Het helpt mensen 

om te begrijpen hoe je effectief met elkaar 

kunt omgaan. Wel weer in een luchtige, 

speelse sfeer.”

“We hebben inmiddels alles meegemaakt, 

stille groepen, drukke groepen, het leven 

op de boerderij. En het weer! We hebben 

een keer vastgezeten door een weeralarm, 

de pont voer niet meer. Dat is toen, met 

een paar flessen wijn, nog heel gezellig 

geworden. En we hebben geschaatst rond 

het eiland. En uiteraard is er een cursist te 

water geraakt.”

Ondertussen zit ik vlijtig te kijken hoe ik 

communiceer. En verhip, ik ben een kip! 

Dat betekent dat ik relatiegericht ben, 

praat over beleving, een hoog tempo heb. 

Dit is een zeer eenzijdige selectie van de 

aardigste eigenschappen van de kip. Wie 

het hele verhaal wil horen, moet bij 

Schateiland zijn, Hugo de Vriesstraat 58, 

tel. 06 338 340 91, 

www.schateiland.com   <

VERHIP, IK BEN EEN KIP!
Schateiland! Piraten, een kaart met kruisjes, Jo ho ho, en een fles 
vol rum. En dat in onze wijk! Dat wil zeggen, de redactie stuitte 
op ‘Schateiland, training en teamontwikkeling’. En dat was dus 
niet Long John Silver, die vindt dat een zeerover een leermoment 
beleeft als je ‘m alleen op een onbewoond eiland achterlaat. Walter 
Landwier en Marieke van Maanen vertellen wat Schateiland in onze 
tijd inhoudt.
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door Coco Hoek

• Walter Landwier en Marieke van Maanen 



Misschien is het u opgevallen 
dat de toren van de Vredeskerk 
in de steigers staat. Of heeft 
u al eerder de bedrijvigheid 
rondom de kerk opgemerkt. De 
Vredeskerk wordt ingrijpend 
verbouwd. Wat staat er te 
gebeuren? De Wijkkrant stak haar 
licht op bij Monica van der Plaat, 
lid van de bouwcommissie van de 
Vredeskerk. 
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Laten we bij het begin beginnen. 
Hoe is een en ander ontstaan? 

Monica: “Aan de renovatie van onze kerk 

is een heel traject voorafgegaan. De 

Protestante Gemeente Leiden heeft een 

paar jaar geleden twee gebouwen afgesto-

ten. Sinds die tijd kerken we samen met 

de Maranatha wijkgemeente onder het dak 

van de Vredeskerk. Het gebouw van de 

Maranathakerk is afgebroken. Vervolgens 

is besloten dat de Vredeskerk gerenoveerd 

moest worden. Samen met ons is een com-

missie samengesteld die in 2007 begon 

met denken en plannen. Het is opwindend 

om over zoiets ingrijpends na te denken. 

Enkele jaren geleden hadden we, rond 

de aanschaf van kerkelijk meubilair, als 

gemeente, al eens gepraat over de vraag: 

‘wie zijn we met elkaar, wat willen we uit-

stralen.’ Nu konden we dat uitbreiden met 

‘en wat past daar ruimtelijk gezien dan 

bij.’ Dat is een proces dat je met elkaar 

doormaakt, heel goed eigenlijk om dat 

zo eens te bespreken. Onze ideeën zijn 

vervolgens door een bouwkundige uitge-

werkt en daarna getoetst aan de financiële 

mogelijkheden. Dan rolt er een plan uit.”

De renovatie lijkt zeer ingrijpend te 
worden. Klopt dat?  

Monica: “Nou en of. Het is een totale 

renovatie. Sinds de bouw in 1964 is er 

wel klein onderhoud gepleegd, zoals het 

vervangen van dakbedekking of ketels. En 

er is ook wel buitenschilderwerk gedaan, 

maar daar bleef het verder bij.

Een aantal zaken is dringend toe aan 

onderhoud en verbeteringen. Met name de 

verwarming stond op instorten. We had-

den graag na de zomer willen beginnen, 

zodat we niet nóg een winterseizoen met 

deze kachel hoefden te doen. De vorige 

winter had de verwarming ons al eens in 

de steek gelaten. Maar  besluitvorming in 

zo’n omvangrijk project kost nu eenmaal 

tijd dus uiteindelijk werd het januari. In 

december hebben we daarom een paar 

keer onze vingers gekruist dat de kachel 

het zou houden. Deze narigheid is straks 

gelukkig over: het hele gebouw wordt 

voorzien van nieuwe verwarming. In de 

kerkzaal wordt vloerverwarming aange-

legd.”

“Een volgende punt was onze entree. De 

ingang aan de Van Vollenhovenkade is 

de Vredeskerk verbouwd 
Minder koude voeten en een 
sfeervolle ontmoetingsruimte

door Jacqueline Weeda

• Monica van der Plaat.
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overdekt, en dat betekende de laatste 

jaren dat het dikwijls een hangplek was 

voor jongeren. Afgezien daarvan was 

de ingang ook wat donker en somber. 

We hebben besloten om de deuren van 

de entree naar voren te verplaatsen. Dat 

geeft meer licht en ruimte aan de binnen-

kant én we denken dat we daarmee ‘het 

rondhangen’ ontmoedigen. In de op die 

manier ontstane ruimte worden nieuwe 

toiletgroepen geplaatst. Dat is nodig 

omdat het gebouw in toenemende mate 

ruimte biedt aan diverse activiteiten en 

groepen. Het huidige sanitair is daarvoor 

eigenlijk niet toereikend.”

“Omdat onze accommodaties steeds 

intensiever worden gebruikt begon de 

indeling van het gebouw ons ook te 

knellen. Een van de ruimtes is namelijk 

tegelijk ook de doorgang naar de achter-

zijde van het gebouw. Brandtechnisch is 

dat al onacceptabel, maar ook voor de 

koster was het een heel gedoe. Als alle 

ruimtes verhuurd waren, liep de koster 

met zijn kannen koffie buitenom. Ook 

als het regende. Voor hem en voor ons 

is het dus een belangrijke verandering 

dat er een gang wordt gemaakt van 

de keuken naar de achterzijde van het 

gebouw. Zo kan de koster de ruimtes 

beter bedienen. Ook de keuken wordt 

helemaal opgeknapt zodat deze aan 

moderne eisen voldoet.”

“De wanden van de ontmoetingsruimte 

worden gestuct en daarmee zal de 

ruimte lichter worden. Verder worden de 

verschillende ruimtes beter geluiddicht 

gemaakt. Tot slot wordt het hele gebouw 

opnieuw geschilderd en komt overal 

nieuwe vloerbedekking.

In de toren zal een klok van de Maranatha-

kerk worden opgehangen. We vinden dat 

natuurlijk een symbolische gebeurtenis die 

het samen vieren en samenwerken van de 

beide wijken mooi tot uitdrukking brengt.”

Waar zijn alle gebruikers van de 
Vredeskerk op dit moment onder dak? 

Monica: “Dat was nog een hele puzzel 

die we eerst opgelost moesten hebben, 

voordat we met de verbouwing konden 

beginnen. Onze eerste uitwijk is het 

gebouw Staalwijk, dat wordt beheerd door 

de Christelijke wijkvereniging Staalwijk. 

We hebben daarmee een relatie. Andere 

groepen zitten op allerlei plekken om ons 

heen: onder meer in de Arcade in Room-

burg. Zelfs het Buurthuis Stevenshof heeft 

een groep. En voor onze kerkdiensten 

maken we elke zondag dankbaar gebruik 

van de aula van het Bonaventuracollege.” 

De werkelijkheid van een verbouwing 
kan verrassend zijn na vele plannen op 
papier en in het hoofd. Waar ben je het 
meest nieuwsgierig naar? 

Monica: “Het spannendste voor mij zal 

zijn, hoe onze keuze voor de kleuren zal 

uitpakken. We hebben lang stilgestaan bij 

de vraag wat we als gemeente willen uit-

stralen, en welke sfeer we willen. Dan kom 

je niet weg met ‘grijs, grijs, en grijs’ voor 

vloeren, wanden en houtwerk. In de kleur 

moet onze gemeenschap, onze uitstraling, 

onze sfeer terugkomen. Het is ons huis. 

Wij zijn er wekelijks, soms dagelijks. Het 

moet kloppen.”

Wil je een tipje van de sluier 
oplichten?

Een glimlach: “Nee. Want ik vind dat het 

aan onze eigen gemeenteleden is voor-

behouden om hier al eersten een oordeel 

over te vormen. Ik kan wel zeggen wat 

ik mooi vind en wat we hebben gekozen, 

maar het gaat om hen. Dáár hebben we 

het voor gedaan. Ik vind het natuurlijk 

wel spannend wat men ervan zal vinden. 

De meningen zullen misschien verdeeld 

zijn, maar ik hoop toch dat de meeste 

gemeenteleden het passend en sfeervol 

zullen vinden.”

Wie gaan straks het meest profiteren 
van de verbouwing? 

Monica: “In de eerste plaats de gemeente 

zelf. Minder koude voeten in de kerkzaal 

tijdens de winter en een sfeervolle ont-

moetingsruimte. Natuurlijk gaan ook de 

gebruikers het merken. Het gebouw kan 

straks meer groepen tegelijk aan en die 

groepen hebben we wat meer te bieden. 

Onze keuken is straks ingericht op het 

cateren van groepen mensen. Dat opent 

mogelijkheden, die overigens op dit mo-

ment nog begrensd zullen zijn vanwege 

het feit dat we nu één koster/beheerder 

hebben.”

En wanneer mag iedereen weer 
terugkomen?

Monica: “Dat zal gefaseerd gaan. Als het 

goed is, is begin april de kerkzaal weer 

opengegaan. De kerk, de toiletten en de 

keuken zouden dan klaar moeten zijn. Met 

het oog op de lijdensweek die dan voor de 

deur staat, en natuurlijk het Paasfeest, vin-

den we dat betekenisvol. Dominee Venema 

is al bezig met de voorbereidingen voor 

onze “intocht” op Palmzondag (5 april). 

Met Pinksteren, 31 mei, zijn alle overige 

werkzaamheden klaar, een tweede, bete-

kenisvol moment. Vanaf dat moment is de 

Vredeskerk weer helemaal klaar voor alle 

gebruikers en gebeurtenissen.”

Waar kunnen nieuwsgierigen terecht? 

Monica: “Onze nieuwe website 

www.vredeskerk-leiden.nl. Van daaruit 

kan dan doorgeklikt worden naar foto’s 

van de verbouwing. Vóór die tijd 

kunnen al foto’s worden bekeken via 

http://tinyurl.com/819lab. 

Zaterdag 30 mei is de open dag. 

U moet beslist komen kijken!”    <
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Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig 
advies zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en 

lichaamsbehandelingen van Huidverzorgingstudio Ineke de Graaf. 
Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en nascholing en richt 
zich ook op de huidverzorging thuis, waardoor  de duurzaamheid van 

de behandeling wordt verlengd.
Naast de diverse huidverzorgende en pedicurebehandelingen, 
zoals massages, harsen en professionele fruitzuurpeelings, 

kunnen klanten bij onze huidverzorgingstudio ook terecht voor 
definitieve ontharing met behulp van de diodelaser. 

Deze behandeling wordt uitgevoerd door een huidtherapeute die is 
aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten.

Ineke de Graaf
van ‘t Hoffstraat 35 - 2313 SN Leiden – telefoon: 071 - 514 80 43

lid ANBOS – e-mail: ineke@huidverzorgingsstudio.nl - www.huidverzorgingsstudio.nl

Ineke de Graaf

Geef een 
behandeling 
cadeau.

Wij hebben 
prachtige bonnen!

advertentie Remax
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Na ruim 50 jaar wordt onze wijk op-

nieuw verwend met een huishoud/speel-

goedshop. Een winkel waarin we alles 

vinden voor het huishouden in de breed-

ste zin van het woord. Pannen, servies-

goed, allerhande schoonmaakartikelen, 

leuke bloemvazen, gezellige sfeermakers 

in de vorm van kaarsen olielampjes en 

nog vele andere snuisterijen. Ook aan 

de kinderen is gedacht, met een groot 

assortiment speelgoed.

Ongeveer 50 jaar geleden was er een 

winkel op de hoek van de Zeemanlaan/

van ’t Hoffstraat van de firma Van der 

Sluis met een vergelijkbaar assortiment. 

Veel wijkbewoners kunnen zich dat vast 

nog wel herinneren. Daar kon je terecht 

voor huishoudelijke artikelen, speelgoed 

en kachels. Daarnaast kon je er ook een 

wasmachine of bromfiets huren.

De firma Zierikzee heeft het pand waarin 

de huidige winkel is gevestigd indertijd 

voor zichzelf laten bouwen, omdat deze 

firma door zijn snelle groei uit het pand 

in de Van ‘t Hoffstraat was gegroeid. Voor 

de bouw was het een braak liggend stuk 

land, waar in die tijd door veel bewoners 

het tuinvuil gedumpt werd. Zierikzee 

heeft er op deze wijze een mooie hoek 

van gemaakt.

Met deze nieuwe winkel wordt onze wijk 

volgens mij weer opnieuw verwend.

Als we eens kijken wat er aan winkels 

is in onze wijk, kunnen we met recht 

zeggen dat we een rijke wijk zijn. Niet 

alleen rijk aan een grote diversiteit aan 

winkels, maar ook echt allemaal winkels 

waar je met alle liefde en vriendelijkheid 

persoonlijk wordt geholpen. Waar vind je 

dat nog?

Dat alleen al vind ik goud waard.

Voor mij gaat er niets boven de buurt-

winkel.    <

De geschiedenis 
herhaalt zich

Aanmeldingskaart voor Lidmaatschap 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie 
bedraagt momenteel minimaal € 8,50 en kan worden overgemaakt op Postbank rekening nr. 55.67.659 ten 
name van Ver. Professoren- en Burgemeesterswijk Leiden, o.v.v. lidmaatschap. (U kunt ook gewoon een accept-
girokaart van ons ontvangen, waarna u kunt betalen). Deze kaart uitknippen en inleveren bij of opsturen naar 
onze secretaris: Rudmer Dalstra, Van den Brandelerkade 15, 2313 GV Leiden.

    

Voorletters :  ...................   Naam ........................................................................................: 

Roepnaam :  .................................................................................................................................................

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

Postcode/woonplaats :  .................................................................................................................................................

Telefoonnummer :  .................................................................................................................................................

E-mailadres :  .................................................................................................................................................

Rekeningnummer : 

Handtekening :                                                         Datum:  .....................................................

Aanmeldingskaart

U kunt ook lid worden via e-mail: info@profburgwijk.nl, of het formulier 

invullen op onze website www.profburgwijk.nl onder de knop <Lid worden>.

door Thea de Graaf
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Burgerrun

door Rob Beurse

Een feest 
met louter 
hoogte-
punten

Op hoeveel deelnemers de 
organisatoren moesten rekenen 
was natuurlijk niet duidelijk. 
Dat kon ook niet, want het 
was de eerst keer dat zoiets 
werd georganiseerd. 250 
startnummers moest toch wel 
genoeg zijn. Nou, dat was het 
maar net; ze gingen schoon op.

Willem Jan Langenbach, één van onze 

Burgermannen, liep al enige tijd met het 

burgerrun-idee rond. Dit jaar moest het 

ervan komen. Samen met een aantal 

mensen uit de Roodenburgerstraat en wat 

Burgermannen zette hij een hardloopfeestje 

neer dat zijn weerga niet kent.

Het weer was deze keer zeker geen spel-

breker: fris, maar met een lekker zonnetje. 

Van alle kanten kwamen de mensen toe-

stromen. Ze schreven zich in, namen wat te 

drinken, lieten hun kleinere kinderen spe-

len in het luchtkasteel. En de stemming... 

Ja, wat zal ik ervan zeggen.. fantastisch!

Swingend, dansend, aanmoedigend en 

de juiste muziek kiezend, leidde DG Jan 

Dobbe ons de dag door, van hoogtepunt 

naar hoogtepunt. Els verzorgde professio-

neel de warming-up voor de jeugd op de 

Lorentzbrug. En toen... het eerste start-

schot. Er zouden er nog vele volgen, want 

het runprogramma was goed gevuld.

De fotocollage spreekt voor zich. Het ging 

niet om het winnen, het ging niet om het 

meedoen, het ging alleen om het plezier, 

en dat hebben we gehad.

Dank aan allen die deze dag door hun inzet 

mogelijk maakten.   <

Uitslagen
Kinderloop 1: 1. Joris  2. Martijn  3. Quinten

Kinderloop 2: 1. Gijs  2. Thijs  3. Jorge

Volwassenenloop: 

Robert Stein (eerste man), 

Maaike Patist (eerste vrouw)

Estaffeteloop: 1.Supersprinters  

2. Roadrunners  3. Sprintgodinnen.

Uitslagen
Verspringen: 4, 5 en 6 jaar: Roemer Patist

7 en 8 jaar: David Muste

9 en 10 jaar: nr. 214 (naam helaas niet beschik-

baar, maar wij verzoeken of degene die dit nummer 

had zich bij de redactie wil melden?)

Sprint:

4,5 en 6 jaar: Saskia ‘t Hart

7 en 8 jaar: Alvar Schoolman
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Gisteren scheen voor het eerst sinds tij-

den weer eens de zon en kon ik mij niet 

langer beheersen: ik ben de tuin gaan 

opruimen. De kerstrozen en sneeuw-

klokjes bloeien en dan wil ik die oude 

vergeelde stengels eigenlijk niet meer 

zien. Sommige vaste planten lopen al 

weer uit, van andere is nog niets te zien. 

Volop aanwezig is de akelei, altijd één 

van de eerste planten die in het voor-

jaar weer te voorschijn komen. Overal 

zitten paarsgrijze knoedeltjes die zich 

langzaam zullen ontvouwen tot mooie 

bossen frisgroen samengesteld blad. 

Het verrassende is dat ze elk jaar weer 

op een andere plek staan en ook elk jaar 

weer andere bloemen hebben. Hoewel 

akelei een vaste plant is, is hij maar 

kortlevend. Om dat goed te maken zaait 

hij zich overvloedig uit. De verschillende 

soorten kruisen gemakkelijk met elkaar, 

dus is het elke keer weer spannend wat 

er uitkomt. Overal waar ze niet in de 

weg staan mogen ze blijven. Omdat ze 

al in mei beginnen te bloeien is er nog 

ruimte genoeg in de tuin. Als de bloemen 

tegenvallen haal ik de planten er meteen 

uit, de mooie mogen blijven staan en 

zich uitzaaien. 

Zeventig soorten
Er zijn wel zeventig soorten akelei, die 

allemaal thuishoren in de het noorden 

van Europa, Azië en Amerika. In Neder-

land komt alleen Aguilegia vulgaris in het 

wild voor. Soms is hij nog te vinden langs 

bosranden in Zuid-Limburg. Elders in het 

land kan hij voorkomen als stinsenplant. 

In de Middeleeuwen was de akelei al een 

veel gekweekte plant. Hij stond symbool 

voor liefde en ootmoed en werd daarom 

geassocieerd met Maria. Hoewel de hele 

plant giftig is, werd hij wel voor bepaalde 

geneeskrachtige doeleinden aangewend. 

Behalve mooi samengesteld blad heeft de 

akelei een heel bijzondere bloemvorm: 

de bloemen hebben opvallende aan-

hangsels, sporen, die per soort variëren 

in lengte. Daaraan dankt de plant ook 

zijn Latijnse naam. Aquilegia is afgeleid 

van aquila, wat adelaar betekent: de 

sporen zouden lijken op de klauwen van 

de roofvogel. In het Engels wordt akelei 

columbine genoemd, naar het Latijnse 

columba, duif: de vorm van de bloem 

doet, met enige fantasie, ook denken 

aan vijf duifjes die vlak naast elkaar op 

de rand van een drinkschaal 

zitten. In de sporen zit honing. 

Hommels zuigen de honing eruit 

en zorgen zo meteen voor de 

bestuiving. Voor akeleien met 

heel lange sporen is hun tong 

te kort, maar daar hebben ze wat 

op bedacht: ze maken gaatjes in de 

sporen en zuigen de honing er vanaf 

de buitenkant uit. Vlinders kunnen 

met hun lange roltong de honing 

wel bereiken. 

Wispelturig
Akeleien groeien in 

elke normale 

tuingrond, 

zolang de 

grond niet te nat is. 

Door hun wispelturige karakter passen 

ze het beste in een natuurlijke tuin. 

Aquilegia vulgaris houdt van half-

schaduw, de andere soorten hebben 

liever volle zon. De gewone akelei 

komt voor in allerlei tinten paars, 

blauw, roze, donkerrood en wit. 

De mooi gevormde bloemen han-

gen naar beneden. De enige die 

soortecht uit zaad terug komt 

is Aquilegia vulgaris ‘Nora 

Barlow’. Dit is een vorm zonder 

sporen, met gevulde bloemen, donker-

rood, met nuances van roze en groen. 

Door de vele kleine blaadjes lijkt de 

bloem eigenlijk niet meer op een akelei. 

Christopher Lloyd zegt erover: “It is an 

ugly flower, but different.” Toch is deze 

variëteit altijd erg populair geweest: hij 

bestaat al sinds de zestiende eeuw. Zijn 

naam kreeg hij echter pas in de vorige 

eeuw. Nora Barlow, een kleindochter van 

Darwin, studeerde genetica in Cambridge 

en experimenteerde in haar tuin met het 

kruisen van bloemen, onder meer ake-

leien. Zij ontdekte dat de gevulde akelei, 

die al jaren in haar tuin groeide, als 

enige soortecht uit zaad terugkwam. Een 

kweker van Bressingham Nursery kreeg 

wat van het zaad om er mee verder te 

kweken, op voorwaarde dat hij de 

plant naar haar zou vernoemen.

Een heel mooie soort is 

Aquilegia chrysantha 

‘Yellow Queen’. Het blad is 

 

mooi

grijsgroen en de zacht-

gele bloemen hebben enorm 

lange sporen. Met zijn hoogte 

van wel 90 cm is het de meest 

elegante akelei. Een heel aparte, 

niet goed winterharde soort, is Aquilegia 

viridiflora, met geurende, groen met 

bruine bloemen. Er zijn ook akeleien met 

bont blad of met tweekleurige bloemen, 

gevulde bloemen, bloemen zonder 

sporen of bloemen die omhoogkijken, 

maar voor mij blijft de gewone huis-, 

tuin- en keukenakelei het mooist. Ik ben 

benieuwd wat er dit jaar weer allemaal te 

voorschijn gaat komen...  <

elke keer weer spannend
Akelei,
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De StadsmolenslootDe Stadsmolensloot is de natuurlijke 

scheiding tussen de Professoren- en de 

Burgemeesterswijk. In de zomer een 

ligplaats voor de vele plezierbootjes. In 

de winter een druk bezochte plek voor 

(beginnend) schaatsers. Voorwaarde is 

dan wel dat er ijs ligt, zoals afgelopen 

januari. Toen het ijs nog niet eens be-

trouwbaar werd geacht door de diverse 

ijsbanen die onze streek rijk is, werd er al 

geschaatst op ‘onze’ sloot.

Deze sloot werd in ± 1644 gegraven (of 

verbreed) en dat werd in die tijd zeker 

niet voor de vrijetijdsbesteding gedaan. 

De Stadsmolensloot was toen namelijk 

een belangrijke ader die gebruikt werd 

om in de lente, de zomer en de herfst de 

Leidse binnenwateren van vers water te 

voorzien.

Er stond in die tijd een molen - ‘de Room-

burg’ - op de plaats van de huidige De 

Sitterbrug, die veertig jaar lang in samen-

werking met de Rodenburgerpoldermolen 

(die op een steenworp afstand stond, 

waar hij nu nog langs de Kanaalweg staat) 

het water in- of uitmaalde.

Sluizen
In de Leidse singels en grachten waren 

sluisdeuren onder de bruggen aange-

bracht die werden afgesloten als er geen 

water gewenst was of open stonden 

tijdens het ‘doorspoelen’. Dat doorspoelen 

was zeker geen overdreven luxe. De in-

woners gebruikten de Leidse grachten als 

open riool en de vele bedrijven loosden 

hun viezigheid in het open water. Als de 

buitentemperatuur hoog op liep, werd de 

kans op ziekten door het gebruik van dat 

vieze water steeds groter en daarom werd 

het water  door bemaling van de molens 

vervangen door schoon water dat uit de 

Roomburgerwatering (nu Rijn- en Schie-

kanaal) werd gehaald. Net als het huidige 

kanaal was de Roomburgerwatering de 

verbinding tussen de Vliet en de Rijn.

Van het toen gebruikte systeem zijn nog 

altijd sporen te herkennen: zoals de twee 

zware houten deuren in het bruggetje bij 

de Cronesteynkade/Zoeterwoudsesingel 

die toen als sluis dienst deden.

Nu Leiden al jaren is aangesloten op een 

gesloten rioolsysteem en gevaarlijk afval 

niet meer geloosd mag worden, heeft de 

Stadsmolensloot wat dat betreft zijn 

functie verloren. De eerder genoemde 

molen ‘de Roomburg’ is in 1684 al van 

zijn plaats gehaald en opnieuw opge-

bouwd aan de Hondsdijkse polder te 

Koudekerk aan den Rijn.   <
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Als je op een winderige dag in het 

voorjaar in het Roomburgerpark wandelt 

en de bomen al beginnen uit te botten, 

wuiven de Drentse krentenbomen 

(Amelanchier lamarckii F.G. Schroed.) je 

toe. Een witte waas komt dan in bewe-

ging en vaak dwarrelen dan al bloem-

blaadjes op de grond. Van dit boompje 

kun je in alle seizoenen genieten. Meestal 

zijn in juni /juli de donkerblauwe krenten 

rijp en kunnen ze worden gegeten. Ook 

de vogels weten dat. Nog voor de bessen 

goed rijp zijn beginnen duiven, merels en 

lijsters in het park ze al te eten waardoor 

mensen die later in het seizoen bessen 

willen plukken achter het net vissen. In 

de herfst worden de bladeren van het 

krentenboompje koperrood tot goudgeel. 

Loop je dan langs deze soort dan word je 

door kleurrijke bladeren toegewuifd. Snel 

daarna dwarrelt deze prachtige massa 

naar de grond. Een heel andere witte 

waas ontstaat op de takken als deze 

in de winter berijpt of besneeuwd zijn. 

Volgens mij verwoordt het - door een 

vriendin toegestuurde - gedicht ’Vrienden 

zijn als bomen’ op een prachtige manier 

hoe wij met het Drents krentenboompje 

kunnen omgaan. 

Drents of Amerikaans 
Het Drents krentenboompje is vanuit 

Noord- Amerika ingevoerd. Daarom 

wordt het ook wel het Amerikaans 

krentenboompje genoemd, bijvoor-

beeld door Van der Meijden (‘Heukels’ 

flora van Nederland’, 2005). Boom 

(‘Nederlandse Dendrologie’, herbewerkt 

door J. de Koning, 2000) schrijft dat het 

Drents krentenboompje in 1781 in Duits-

land is ingevoerd. Weeda et al.(1995) 

geven een uitvoerige toelichting hierop 

in de ‘Nederlandse Oecologische Flora’. 

In Nederland werd de krentenboom voor-

al bij Dwingeloo in Drenthe aangeplant 

en bij Eerde in Overijssel. De aanplant 

in Drenthe is de oorsprong van de naam 

‘Drents krentenboompje’. Die verschillen 

in Nederlandse naamgeving roepen na-

tuurlijk verwarring op en daarom wordt 

in de wetenschap de Latijnse soortnaam 

Amelanchier lamarckii gebruikt. Waar-

schijnlijk was het Drents krentenboompje 

voor de invoer in Europa in Noord-

Amerika een zeldzaam ‘kruisingsproduct’ 

van verschillende Amelanchier- soorten.

Omdat het Drents krentenboompje 

mooier was dan de andere Amelanchier- 

soorten die in Noord-Amerika groeiden 

(weelderiger bloei, grotere bloemen, 

mooiere herfstkleuren, lekkerder vruch-

ten) is dit type gebruikt om in Europa in 

te voeren. Na de invoer in Europa werd in 

het oorspronkelijke verspreidingsgebied 

van het Drents krentenboompje heel veel 

gekapt. Verschillende Amelanchier- 

soorten gingen daardoor in dat gebied 

met elkaar bastaarderen. De oorspronke-

lijke Amelanchier lamarckii is daardoor 

in Noord Amerika uitgestorven. 

Amelanchier vulgaris, 
krentenboom
De geslachtsnaam Amelanchier komt 

uit Frankrijk en is overgenomen van een 

Provençaalse plantennaam Amelanchier 

vulgaris. De vruchten van die plant 

noemt men amélanche. Dat woord is 

mogelijk van Keltische oorsprong (C.A. 

Backer, 2000, ‘Verklarend woordenboek 

van wetenschappelijke plantennamen’). 

Westhoff et al (1970, ‘Wilde planten; Flora 

en vegetatie in onze natuurgebieden’) 

schrijven dat deze boom waarvan men 

dacht dat het een hybride was, in 

Amerika nooit een soortnaam heeft 

gekregen. Nadat hij in Europa is inge-

voerd bleek het wel degelijk een goed te 

onderscheiden, zaadvaste soort te zijn 

die door de Fransman Lamarck in 1783 

een soortnaam kreeg, vandaar lamarckii. 

Lamarck dacht dat het Drents krenten-

boompje een soort meidoorn was. Dat 

idee was niet zo vreemd omdat zowel de 

Vrienden zijn als bomen: 
en bomen buigen ni

maar ze wuiven...
Uit: Vrienden zijn als bomen (Dichter onbekend) 

Je ontkomt niet aan de 
witte waas van het Drents 

krentenboompje



27
de wijkkrant   april  2009

meidoorn als het Drents krentenboom-

pje thuishoren in de rozenfamilie, de 

Rosaceae. 

Vroeger werden de bessen van de 

krentenboom gedroogd en in plaats van 

krenten (gedroogde druiven) in brood 

verwerkt. Vandaar de naam krenten-

boom. De bessen worden ook wel in 

pudding verwerkt of er wordt jam van 

gemaakt. Het hout in het midden van de 

stam (kernhout) is donkerbruin met een 

rode gloed; het hout tussen het kern-

hout en de bast (spinthout) is lichter. Er 

worden onder meer gereedschapsstelen 

van gemaakt. In de literatuur heb ik 

geen informatie over folklore of volks-

verhalen met betrekking tot het Drents 

krentenboompje, kunnen vinden. Dat is 

geen wonder want deze soort is in 1781 

ingevoerd vanuit Noord-Amerika en veel 

volksverhalen dateren van voor die 

datum. Opmerkelijk is dat ook in veel 

andere bomen- en struikenboeken 

over weinig anders dan de biologische 

kenmerken van deze plant wordt 

geschreven. Er is dus weinig meer over 

te vertellen.

Verspreiding
Binnen Europa ligt Nederland (volgens 

Weeda et al) centraal in het gebied waar 

het Drents krentenboompje een vaste 

voet aan de grond heeft gekregen. De 

soort voelt zich thuis op pleistocene 

zandgronden en is zeldzamer in laag-

veengebieden en de duinen. De boom 

gedijt op zonnige tot licht beschaduwde 

plaatsen op droge tot matig vochtige-, 

zand-, leem- en veengrond. Bij Haarlem 

werd omstreeks 1870 voor het eerst 

uitbreiding van de krentenboom vastge-

steld. Ingevoerde soorten krijgen volgens 

Weeda et al soms een plaagkarakter. Dat 

geldt ook voor het Drents krentenboom-

pje. Zijn dichte loof onderdrukt de onder-

groei van bosplanten. Daarom heeft deze 

soort een verarmend effect op de flora 

en uiteindelijk ook op de fauna. Moeten 

we nu bang zijn dat het Drents krenten-

boompje in het Roomburgerpark een 

plaag wordt? Dat verwacht ik absoluut 

niet. Daarvoor wordt in dat park meer 

dan voldoende gesnoeid en uitgedund.

Het Drents krentenboompje is een meer-

stammige, breed uitgroeiende boom die 

zo’n 6-7 meter hoog kan worden. Soms 

bereikt hij zelfs een hoogte van 10 meter. 

Volgens de Nederlandse Dendrologische 

Vereniging kan deze soort tot een boom-

pje met slechts één stam met een ronde 

kroon worden gekweekt die geschikt is 

voor het openbaar groen. Van mij mag dit 

type daarom wel als straatboom in onze 

wijk worden aangeplant. Dat is nog nooit 

gebeurd. Meerstammige bomen zijn 

uiteraard ongeschikt als straatboom.

Stippelmotten
In 1988 verscheen een boek ‘ Insects 

that feed on trees and shrubs’ (Warren 

et al, 2nd ed. Library of Congress in 

Publication Data). Daarin wordt geschre-

ven over allerlei insecten die een relatie 

hebben met houtige gewassen. Diverse 

planten uit het geslacht Amelanchier 

worden door veel soorten insecten 

aangetast. Over aantastingen van ons 

Drents krentenboompje in Nederland 

is niet veel informatie te vinden. Dat is 

niet verwonderlijk omdat we met een 

ingevoerde soort te maken hebben. Inge-

voerde soorten hebben vaak minder last 

van plagen dan inheemse soorten. Toch 

wordt deze boom hier wel aangetast, 

bijvoorbeeld door bladluizen. En ook 

door de meidoornstippelmot, Ypono-

meuta padellus L. In het nabij onze wijk 

gelegen polderpark Cronesteyn is in mei, 

juni en juli vaak te zien dat de meidoorn 

helemaal wordt kaalgevreten door grote 

groepen rupsen. Ze pakken die boom dan 

volledig in met een grote hoeveelheid 

wittig spinsel. Dat gebeurt soms ook met 

de krentenbomen in het Roomburger-

park. Er komt daardoor weer een witte 

waas over die bomen. In mijn achtertuin 

groeit een Drents krentenboompje en ik 

kan iedereen verzekeren dat hij zich daar 

heerlijk thuis voelt. 365 dagen van het 

jaar geniet ik van mijn boom waaraan 

altijd iets te zien is.   <

advertentie

• Onno Blom plant samen 

met medewerkers van de 

gemeente een tulpenboom 

in het plantsoen langs 

de Lorentzkade met als 

naam: ‘Jan Wolkersboom’.

Foto: Herman Berkhoudt

Nieuwe tulpenboom 
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Dokterswoning 
“Mijn herinnering aan het huis Burg-

gravenlaan 4 begint met het beeld van de 

glas in lood-deur tussen vestibule en hal. 

Ik zag die deur al van buiten, de voordeur 

stond open, het zal dus geen winter zijn 

geweest. Het huis was net klaar, denk ik. 

Ik liep hier aan de hand van mijn groot-

vader naar toe, vanaf mijn geboortehuis 

aan de Cobetstraat. Ik was vier jaar, het 

was 1938. Mijn ouders wilden verhuizen, 

omdat er een plan was om achter de 

Cobetstraat te gaan bouwen en ze daar-

door het vrije uitzicht kwijt zouden raken. 

Het cynische was dat dit achter het nieuwe 

huis aan de Burggravenlaan nog veel snel-

ler gebeurde. Aannemer Kaay had dit huis 

en dat ernaast gebouwd in de geest van 

• De tekening van Bosch toont de situatie voor de aanleg van de Roomburgerlaan. Wat merkwaar-

digerwijs ontbreekt, is het roodwitte houten hek dat de straat aan de zijkant van ons huis afsloot 

van het weiland erachter. Ook is het zwarte paadje getekend, alleen niet zwart. Voor zover ik kan 

bedenken zat de tekenaar op het balkon van het huis van Verhey van Wijk. Dit is te zien aan het ge-

tekende struikgewas. Dat huis is de grote vrijstaande villa op de hoek van de Fruinlaan en de Burg-

gravenlaan. Die bewoner was de eigenaar-directeur van de Leidse wolfabriek, later Wollemijntje.”

‘Er stond een Duitse soldaat met 
een geweer in mijn slaapkamer’

Bernard Bol (1934) is geboren 
in de Cobetstraat en getogen 
aan de Burggravenlaan. Hij 
vertelt over het vrije uitzicht 
over de weilanden, maar 
vooral over de oorlogsjaren. 
Die hebben grote indruk 
gemaakt. In huis zaten 
verschillende onderduikers, 
“waar ik officieel niets van 
geacht werd te weten, maar 
soms was er vreemd rumoer 
op zolder.”
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de bestaande huizen verderop in de straat. 

Die waren onder architectuur gebouwd. 

Ons huis was eigenlijk bedoeld als dok-

terswoning met praktijk, vandaar de kleine 

zijkamer die diende als wachtkamer, met 

een tussendeur naar de grote zijkamer. 

Maar er was geen dokter in geïnteres-

seerd, dus kon mijn vader het kopen. 

Hij was wat we tegenwoordig productie-

manager zouden noemen in de Meelfa-

briek ‘de Sleutels’, voorheen de Koster&Co, 

aan de Zijlsingel.”

“Mijn vader had bij de bouw de keuze ge-

had tussen een garage of een broeikasje. 

Auto’s waren geen algemeen noodzakelijk 

vervoermiddel en mijn vader was, als 

boerenzoon, een plantjesliefhebber, dus 

was de keuze niet moeilijk. De erfenis van 

de niet gebouwde garage waren de stalen 

toegangsdeuren. Die roestten steeds 

verder, omdat ze dienden als achterwand 

van de composthoop. In de oorlog is de 

kas gebruikt als tabakskwekerij. Verder 

hielden we er konijnen en kippen.”

Zwarte paadje 
“De Roomburgerlaan bestond nog niet, 

zoals ook op de tekening van Bosch te 

zien is. Er liep een donker pad, het ‘zwarte 

paadje’, naar ‘de Nieuwe Vaart’, zoals 

het Rijn- en Schiekanaal genoemd werd. 

Halverwege dit pad stond de fabriek van 

Smit, die röntgenapparatuur en onder-

delen daarvan voor Philips fabriceerde. 

Achter ons huis begon het weiland, ‘het 

land van Vogel’, genoemd naar de boer 

die het bezat. Verderop, iets voorbij de 

Rijndijkstraat, begon ‘het land van Teune’. 

Daar moest je helemaal niet wezen, want 

die kwam met een schop achter je aan. 

De Rijndijkstraat eindigde met een hek en 

er was een sloot langs het zwarte pad dat 

als een soort afsluiting van deze straat 

fungeerde. Die sloot liep ook door langs 

de achterkant van de huizen en zal wel 

als riool gefungeerd hebben. Destijds was 

de Rijndijkstraat het prototype van een 

achterbuurt. Daar mocht je als kind nooit 

komen. Er bleken na de bevrijding enkele 

‘moffenhoeren’ actief te zijn geweest in de 

Rijndijkstraat. Zij werden kaal geschoren 

en in de menie gezet. Het gekke is dat je 

dat nooit meer vergeet. De straat sloot 

toen al op één of andere manier aan op 

het pad, waardoor ik als toeschouwer 

getuige was van deze wraakoefening.”

“Zoals ook op de tekening te zien is, was 

het uitzicht naar het oosten praktisch 

onbelemmerd. Ik heb vanuit mijn slaap-

kamerraam de openingsfestiviteiten van 

Avifauna in Alphen, met vuurwerk en 

zo, kunnen zien. Door de bouw van de 

duplexwoningen in de jaren vijftig is dit 

helaas verdwenen. Toen is ook de Room-

burgerlaan aangelegd.”

“De originele cv-ketel werd met Buderus 

cokes gestookt. Het was voor mij als klein 

jongetje altijd weer voor een fascinerend 

schouwspel als de kolenbunker gevuld 

moest worden. Mannen legden een lege 

kolenzak in een punt over hun hoofd 

heen, klommen langs een ladder met de 

volle zakken naar boven en stortten de 

kolen dan met een geweldig lawaai in de 

bunker. In de oorlog, toen de bunker leeg 

was, werd er een zogenaamd ‘HONKA-

kacheltje’ boven op de bestaande kachel 

geplaatst. Die was vooral bedoeld om op 

te koken. Door het onhandige gebruik ont-

stonden schroeiplekken in het parket.”

Glasschade 
“Hadden de meeste huizen in de buurt 

glasschade tijdens de oorlog, bij ons is er 

zelfs geen ruit van de broeikas gesneu-

veld. In de periode dat de Duitsers V1 en 

V2’s afschoten, werd er praktisch elke dag 

gebombardeerd, want de aanvoerroute 

van deze raketten vond per trein langs 

Lammenschans plaats, meestal ’s nachts. 

De spoorlijn dus was een dankbaar doel-

wit, hoewel weinig succesvol. De Duitsers 

waren ook niet helemaal achterlijk. Ze zet-

ten de spoorbrug open om beschadigin-

gen te voorkomen. Meer door mazzel dan 

vakmanschap sloeg een bom in de put van 

brug in, waarmee de spoorlijn onbruik-

baar was geworden en het bombarderen 

stopte.”

Onderduikers 
“Het kamertje op de eerste verdieping in 

de uitbouw was oorspronkelijk de slaapka-

mer voor het dienstmeisje. Na de oorlog, 

toen het dienstmeisje voor-dag-en-nacht 

verdwenen was, werd het de slaapkamer 

van mijn broer. Onze zolderverdieping met 

de grote kamer is in de oorlog verblijf-

plaats van twee onderduikers geweest. Het 

waren twee studenten, waaronder de zoon 

van een collega van mijn vader. Zij wilden 

de gedwongen ‘arbeitseinsatz’ in Duitsland 

ontlopen. Er waren af en toe ook andere 

lieden in huis waar ik officieel niets van 

geacht werd te weten, maar soms was er 

vreemd rumoer op zolder en mocht ik daar 

niet met m’n trein spelen. Op een nacht 

is het huis door de Duitsers omsingeld en 

werd mijn vader opgepakt en met een heel 

stel anderen met vrachtwagens afgevoerd 

naar de Heemraadsingel in Rotterdam, 

waar de SD zat. Het hele huis is overhoop 

gehaald. Kennelijk waren de onderduikers 

toevallig weg of zo goed verstopt dat ze 

niet gevonden zijn. Het heeft allemaal op 

mij een grote indruk gemaakt. Tijdens de 

overval stond er een Duitse soldaat met 

geweer in mijn slaapkamer. Als bewijs van 

mijn vaders illegale activiteiten was er 

een kaartje gevonden van Zuid-Holland, 

op transparant papier, zo’n blind kaartje 

waarvan de plaatsen en de eilanden met 

nummers aangegeven werden. Volgens 

de SD was dit het invasieplan. Mijn vaders 

kennis van de Duitse taal en vooral het 

Duitse denken heeft er voor gezorgd dat 

hij na drie dagen weer vrijgelaten werd, 

voor zover ik begreep samen met de rest 

van de opgepakten.”

Inwoning 
“Ook hadden we tijdens de oorlog inwo-

ning van verschillende mensen. Zo hebben 

we nog onderdak verleend aan een echt-

paar dat uit hun huis in Scheveningen ge-

zet was voor de aanleg van de Atlantikwal. 

Ook hebben we nog een tijd de buren van 

nummer 6 onderdak verschaft. Hun huis 

was gevorderd door de Duitse SD. Het wa-

ren twee vrijgezelle zusters, beiden in het 

onderwijs, de dames Couvee. Op nummer 

8 woonde de familie Van Dam, waarvan de 

echtgenoot ook in het onderwijs zat. Heel 

bijzonder was dat hij tijdens de oorlog in 

hun achterkamer een groot kajuitzeiljacht 

bouwde, waarmee hij tot op hoge leeftijd 

gezeild heeft. Op nummer 10 woonde de 

familie Ubbink, hij was dominee. Verderop 

woonde een familie Bijvanck, waarvan de 

echtgenote een keer per jaar bezoek kreeg 

van prinses Juliana, tijdens de jaarlijkse 

rëunie van de meisjes-studentenvereniging 

VVSL. Ook heeft  de roemruchte schrijver 

W.F. Hermans ergens in het rijtje gewoond. 

In het laatste huis woonde de familie 

Parmentier en in het huis daarvoor de 

familie Snijders. Dat vergeet je niet, want 

de dochter was mijn vriendinnetje en die 

had een step met luchtbanden! Voordat de 

Roomburgerlaan werd aangelegd, had het 

huis van de overburen, dus op de hoek 

met de Verdamstraat, als adres Fruinlaan 

18. Daar woonde familie De Sitter, directe 

familie van de beroemde astronoom De 

Sitter.”    <

‘Kennelijk waren de 
onderduikers toevallig 
weg of zo goed verstopt 
dat ze niet gevonden zijn’
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Het zal niemand ontgaan zijn, 2009 is 

uitgeroepen tot Darwinjaar. Niet alleen 

omdat Charles Darwin precies 200 jaar 

geleden geboren is, maar ook omdat pre-

cies 50 jaar later zijn boek ‘On the origin 

of species’ van de persen rolde. En of men 

het eens is met zijn theorie of niet, feit is 

dat het boek de hele biologie (toen nog 

natuurlijke historie geheten) en verwante 

wetenschappen op zijn kop zette. Dit 

boek was dan ook het startsein voor een 

hernieuwde belangstelling bij studen-

ten voor de studierichtingen botanie en 

zoölogie. Waren deze vakken voorheen 

met name ondersteunende vakken voor 

medici, nu werden ze een op zichzelf 

staande wetenschap. Emiel Selenka, vanaf 

1868 hoogleraar dierkunde in Leiden, pro-

fiteerde als eerste van deze hernieuwde 

belangstelling. Hij wist bij de universiteit 

bijna al zijn wensen vervuld te krijgen. 

Zelfs een heus laboratorium verrees vlak 

naast de Sterrenwacht (dit lab is geruime 

tijd geleden vervangen door het huidige 

Van der Klaauw Laboratorium).

Terwijl het bij Selenka niet op leek te 

kunnen, moest zijn voorganger Jan van 

der Hoeven veel moeite doen om wat 

geld los te peuteren. Keer op keer klopte 

hij, vanaf het moment van zijn aanstel-

ling als hoogleraar dierkunde (in 1826 

buitengewoon en vanaf 1835 gewoon 

hoogleraar), aan bij de universiteit voor 

professionelere middelen, zoals een nieuw 

laboratorium. En steeds weer trok hij aan 

het kortste eind. Jan van der Hoeven had 

zijn tijd niet mee...

Zoölogie 
Jan van der Hoeven wordt in Rotterdam 

geboren (9-2-1801) als jongste van vier. 

Zijn vader sterft als hij 1 jaar is. Zij 

moeder hertrouwt enkele jaren later 

(1810) met Martinus Pruys. Pruys toont 

zich een uitstekend vervanger. Eén van 

Jan’s broers voegt later zelfs de naam 

Pruys aan toe de zijne (de latere medicus 

Cornelis Pruys van der Hoeven).

De studie van Jan verloopt zonder pro-

blemen en hij kiest uiteindelijk voor de 

zoölogie (zijn ouders zagen hem liever de 

medische kant kiezen). Andere talenten 

komen in die tijd ook aan de oppervlakte, 

zoals zijn tekentalent, waarvan hij in zijn 

wetenschappelijke loopbaan veel profijt 

heeft. Maar ook zijn uitmuntende kennis 

van de literatuur en van vakken die zijn 

vakgebied raken zoals de geologie, de 

mineralogie en de botanie ontwikkelen 

zich. Daar gaat hij dan ook colleges in 

Jan

van der Hoeven
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat 
in de wijk is vernoemd, 
uitgelicht. Deze keer – met op de 
achtergrond ‘het Darwinjaar’ – is 
het Jan van der Hoeven.
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geven. Dat breekt hem in de tweede helft 

van zijn loopbaan overigens flink op. Die 

periode van zijn leven is zeker niet de 

prettigste. In die tijd geeft hij vooral les 

aan aankomende medici. Die zien deze 

lessen als noodzakelijk kwaad en gaan 

uiteindelijk massaal hun colleges volgen 

bij Van der Hoevens collega J. van Breda. 

Van Breda was moderner, gaf kortere 

colleges (en dus goedkoper) en zag nog 

wel eens wat door de vingers. Van der 

Hoeven was daarentegen streng en legde 

de lat hoog als er getuigschriften behaald 

dienden te worden.

Populair
Hij beschikt overigens wel over een 

enorme kennis en maakt zich daarmee 

ook buiten de landsgrenzen populair. 

Zijn nevenactiviteiten in bijvoorbeeld de 

Leidse gemeenteraad hebben bijgedragen 

aan zijn populariteit als mens. Maar als 

wetenschapper wil het maar niet lukken. 

Klap op de vuurpijl is het uit de hand ge-

lopen conflict met de mededirecteur van 

Museum van Natuurlijke Historie (thans 

Naturalis), Herman Schlegel, over het doel 

dat een museum als dit zou moeten heb-

ben. Schlegel – opvolger van Temminck 

– wil het museum namelijk commercieel 

exploiteren, Van der Hoeven wil het uit-

sluitend bestemmen voor de wetenschap. 

Van der Hoeven kon dan zeer explosief 

reageren omdat dat nu eenmaal in zijn 

karakter zat en dat werd nog erger omdat 

hij veel te veel hooi op zijn vork nam. 

Hij trekt in dit conflict wederom aan 

het kortste eind en verlaat zijn post als 

directeur van het museum. Hij heeft daar-

entegen wel voor een belangrijk deel aan 

de collectie bijgedragen met maar liefst 

zo’n kleine 400 preparaten en opgezette 

dieren.

Daarna blijft Van der Hoeven zich inzetten 

voor zijn geliefde vak, tot zijn dood toe. 

In zijn laatste jaren publiceert hij een nog 

zeer belangrijk standaardwerk dat wordt 

verfraaid met illustraties van zijn hand.

Geen doorbraak
Hoe belangrijk ook voor de zoölogie, 

een echte doorbraak is er nooit gekomen. 

Biologen als Hugo de Vries of Nico 

Tinbergen hebben een duidelijke plaats 

in de wetenschap op weten te eisen door 

hun naam te verbinden aan een belang-

rijke ontdekking of uitvinding. Van der 

Hoevens rol bleef uiteindelijk gering, 

terwijl hij echt wel wat voor de dierkunde 

heeft betekend. Zijn rotsvast geloof in 

de schepping van de aarde en zijn anti-

Darwiniaanse houding stonden in die 

tijd, vlak na het verschijnen van Darwins 

‘Origin of Species’, lijnrecht tegenover de 

door wetenschappers omarmde evolutie-

theorie. Ook dat werkte niet in zijn voor-

deel, waarbij we in het midden laten of hij 

uiteindelijk ook in deze discussie aan het 

kortste eind heeft getrokken...

Jan van der Hoeven overleed na een korte 

periode van achteruitgang op 10 maart 

1868 en ligt begraven op de begraaf-

plaats Groenesteeg.  <

Bronnen:
- De Leidse Universiteit in verleden en heden;
- De wiekslag van hun geest (W. Otterspeer);
- Winkler Prins Encyclopedie;
- Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek;
- Het Leidse pluche;
- De Leidse Senaatskamer (P.J. Blok e.a.);
- Pallas Leidensis MCMXXV;
- Natuurlijke geschiedenis van het dierenrijk 
  (J. vd Hoeven);
- Van zoötomie tot zoölogie (P. Dullemeijer);
- Internet: DBNL, levensbericht door G. Ph. F. Groshans    
  Wikipedia.

• Een voorbeeld van Van der Hoevens 

   tekentalent.

• Het zoötomisch (later zoölogisch) laboratorium 

aan de Sterrenwachtlaan (vanaf de Witte singel).

• Overblijfsels van het oude lab ingemetseld in 

het huidige Van der Klaauwlaboratorium.
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In wijkkrant 42 kon u lezen dat de 

wijkvereniging de rechtzaak tegen de 

gemeente Leiden vanwege de geplande 

39 woningen bij de nieuwe Lorentzschool 

heeft gewonnen. De rechter was onder 

andere van oordeel dat de gemeente ten 

onrechte geen onderzoek naar mogelijke 

geluidsoverlast heeft uitgevoerd. Hoe 

geruststellend de uitkomsten van het 

inmiddels uitgevoerde geluidsonderzoek 

zijn, is niet bekend. Het bestuur van de 

wijkvereniging bestudeert deze nu.

Intussen heeft de wijkvereniging de ge-

meenteraad laten weten nog steeds tegen 

het plan te zijn. Vooral de inperking die 

het betekent voor het speelterrein voor de 

900 tot 950 leerlingen en de onvermijde-

lijke overlast van spelende kinderen voor 

de nieuwe woningen zijn hierbij argumen-

ten. Het gaat in het plan om 39 apparte-

menten, verdeeld over twee gebouwen, 

met een ondergrondse parkeergarage. 

Ook is er plaats voor een peuterspeelzaal.

Alternatieve invulling
De medezeggenschapsraad (MR) van de 

Lorentzschool heeft zich actief gemengd 

in deze discussie. In een uitvoerig betoog 

aan de gemeenteraad bepleit zij een 

alternatieve invulling van het terrein naast 

de nieuwe school aan de Van Vollenho-

venkade. “Deze alternatieve invulling zou 

wat de medezeggenschapsraad betreft in 

ieder geval moeten voorzien in accom-

modaties voor bewegingsonderwijs en 

buitenschoolse opvang en zou bovendien 

rekening moeten houden met meer speel-

ruimte voor de kinderen van de school.”

“Van een dergelijke alternatieve invul-

ling profiteert overigens niet alleen de 

Lorentzschool”, zo geeft de MR aan. “Van 

een extra accommodatie voor buiten-

schoolse opvang profiteren alle drie de 

scholen in de omgeving. De medezeg-

genschapsraad van de Lorentzschool ziet 

mogelijkheden om de komende jaren een 

aantal urgente problemen structureel op 

te lossen. Wat ons betreft zijn dit kansen 

die de gemeente Leiden niet mag laten 

liggen.” De MR wijst erop dat er een groot 

tekort aan plaatsen voor buitenschoolse 

opvang voor kinderen van de Lorentz-

school bestaat. Wettelijk zijn basisscholen 

tegenwoordig verplicht deze opvang aan 

te (laten) bieden.

Te gevaarlijk
Ook geeft de MR aan dat de gymzaal in de 

nieuwe school onvoldoende is voor alle 

kinderen. “De extra gymzaal die de school 

wordt aangeboden, de gymzaal van de 

Arcade in Roomburg, valt weliswaar 

binnen de gestelde norm van maximaal 

1 kilometer afstand, maar de route naar 

deze gymzaal is wat de school betreft te 

gevaarlijk voor een groep van 30 niet al 

te ervaren fietsers. Vervoer per bus of te 

voet is niet aan de orde omdat dit een te 

groot beslag legt op de kostbare onder-

wijstijd. Dit betekent dat de kinderen van 

de Lorentzschool aanmerkelijk korter 

moeten gaan gymmen of genoegen 

moeten nemen met maar één gymles per 

week, wat niet strookt met de

beleidsadviezen die op dit terrein worden 

gegeven en de aanbevelingen van de 

onderwijsinspectie. De situatie zal alleen 

maar verslechteren wanneer de sloop en 

nieuwbouw van de St. Josephschool is 

gestart, de gymzaal aan de Du Rieustraat 

definitief wordt gesloopt en de Roomburg-

school mogelijk gedeeltelijk gebruik van 

de gymzaal van de Lorentzschool gaat 

claimen.”

Steun gemeenteraad?
Mede dankzij de inzet van CDA-raadslid 

en wijkgenoot Moniek van Sandick is in 

de Leidse gemeenteraad een meerderheid 

van partijen gevoelig voor het alternatieve 

pleidooi, tot ongenoegen van de wet-

houder. Indien de raad toch akkoord gaat 

met het oorspronkelijke bouwplan, zal de 

wijkvereniging overwegen of zij opnieuw 

formeel bezwaar en beroep gaat instellen.  

<

Woningen bij Lorentzschool?
‘Liever buitenschoolse opvang, extra gymzaal en groter speelplein’

Marian Rappoldt
De Sitterlaan 75
Tel.: 5135142 of 5661405
E-mail: info@alchemillatuinontwerp.nl
www.alchemillatuinontwerp.nl

Folder op aanvraag

De Leidse wethouder van Onder-
wijs, Gerda van den Berg, heeft 
de gemeenteraad laten weten 
door te willen gaan met het 
voorgenomen nieuwbouwplan 
bij de nieuwe Lorentzschool. 
Zowel de wijkvereniging als de 
medezeggenschapsraad van de 
school is tegen het plan. Ook 
de gemeenteraad is kritisch en 
neemt het pleidooi voor alterna-
tieven serieus.

Bent u al lid?

door Thomas van Duin
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gezondheidscontroles-cursussen) 
Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp
Voor wijkverpleging en gezinshulp:
uitleencentrale 
Van Vollenhovenkade 25 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 512 18 94
Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden Holland
Boshuizerkade 44 - 2321 TT Leiden
Telefoon: 531 35 32
Verzorgingscentrum Lorentzhof
Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden
Telefoon: 514 95 95

Woningstichting Ons Doel
Schuttersveld 65 - 2316 ZZ Leiden
Telefoon: 522 20 25

Servicepunt Woonomgeving
Telefoon: 071 - 516 5501, ma. t/m vr. van 
7.30 - 17.00 u. Bezoekadres: Admiraal 
Banckertweg 15, ma. t/m vr. van 7.30 - 17.00 u.
E-mail: woonomgeving@leiden.nl

B4Kids Peuterpalet
Oppenheimstraat 6  - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 48 39
B4Kids De Basisbende
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 43 69
Peuterspeelzaal De Glijbaan
Burggravenlaan 17a - 2313 HM Leiden
Telefoon: 5121331
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 10 61
Stichting ’t Kasteel
Buitenschoolse opvang
Sportpark Roomburg
Telefoon: 513 54 74

Bonaventuracollege
Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden
Telefoon: 566 01 66
Stedelijk Gymnasium
Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden
Telefoon: 512 13 65
Openbare Basisschool Lorentz
Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 17 77
P.C. Basisschool Roomburg
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 513 09 58
R.K. Basisschool Sint Joseph
Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 22 63

Speeltuin ‘de Speelschans’
Van Vollenhovenkade 22
Secretaris: Maarten Gombert
Pieter de la Courtstraat 107 - 2313 BS Leiden
Telefoon: 568 03 56
E-mail:  Natalie.Maarten@tiscali.nl

Korfbal - LKV Sporting Trigon
Zoeterwoudsesingel 50 - 2313 EK Leiden
Telefoon: 514 27 88
Tennis – TC Roomburg
Tennispark Roomburg - Telefoon: 531 67 50
RK Gymnastiek- en Volleybalverg. 
Groen-Wit
Telefoon: 514 91 27 - E-mail: info@groenwit.nl
www.groen-wit.nl
Gymnastiekverg. Nieuw Brunhilde
Telefoon: 521 53 08 - www.nieuwbrunhilde.nl
Chr. gymnastiekvereniging D.O.S.
Telefoon: 589 40 93 - www.dos-leiden.nl

Hockey - LHC Roomburg
Sportpark Roomburg
Postbus 11077 - 2301 EB Leiden
Telefoon: 513 22 25

Religie

de wijkkrant   april  2009
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kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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• Gas
• Water
• Sanitair
• CV installatie
• Riolering
• Alle dakbedekkingen

Vrijblijvend een prijsopgaaf
Geen voorrijkosten!

V.d. Waalsstraat 19b • 2313 VB Leiden
Tel.:  071 - 528 43 49
Fax:  071 - 528 43 51

5168080071

de laat
kromhout

+
makelaardij o.g.

Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
Telefoon 071 - 516 80 80

Planciusplantsoen 26b
2253 TS Voorschoten
Telefoon 071 - 579 31 00

VOOR:
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Full Service Makelaar

071 5168080 funda logo
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Hubèr glas in lood atelier

Bel voor informatie 
en/of prijsopgave: 
06 - 546 922 87

Wij maken glas-in-lood ramen
naar uw of ons ontwerp, 
repareren en restaureren 
bestaande ramen en plaatsen 
glas-in-lood in dubbel glas.

Marianne Passchier Coaching
voor persoonlijke ontwikkeling en effeciviteit

Balans kwijt in werk en privé?

Meer ambities dan tijd?

Teveel stress? Bezinning nodig? 

Weer met meer plezier aan het werk? 
Gun jezelf een coach!

Kijk op www.mariannepasschiercoaching.nl 
of bel 06-10872926 

Kiek in de pot
uw traiteur

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten

Delicatessen Kaasspecialiteiten

Hogewoerd 79  •  2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608

www.winkelstandinbeeld.nl

Colofon 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging 

Professoren-  en Burgemeesterswijk te Leiden. 

Hoofd- en eindredactie: Rob Beurse 

Redactie: Thomas van Duin, Marco van der Hoeven

Kopij en informatie: redactie@profburgwijk.nl

Internet: www.profburgwijk.nl Webmaster: Frans Hoek

Vaste medewerkers: Alfred Dernison, Coco Hoek, 

Hans Elstgeest, Jacqueline Weeda, Frans Hoek, 

Marian Rappoldt, Marjolein Morée, Rinke Berkenbosch, 

Rinny E. Kooi, Titia Buddingh.

Foto’s en illustraties: Coco Hoek, Frans Hoek, 

Jos Versteegen, Rinny E. Kooi, Rob Beurse. 

Ontwerp en Layout: 

www.beau-design.nl (06-511 63 780) Druk: Druno 

en Dekker Oplage: 3.750 ex.

Wijkkrant 44 komt uit in september 2009. 

Deadline kopij: 15 augustus 2009.
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10 mei moederdag
Kiek in de pot heeft 
voor deze dag een 
origineel Engels high tea 
samengesteld voor de prijs 
van 11,75 euro p.p.



In de succesvolle traditie van de eerdere Oranjefeesten organiseert de 

wijkvereniging dit jaar opnieuw een groots wijkfeest op Koninginnedag, 

donderdag 30 april 2009. Dit maal dagen we jou uit!

■ opstellen kinderoptocht ■ start kaartverkoop 
kinderspelen en consumpties.

■ start kinderoptocht ‘Mijn uitdaging’, met 
Jong-K&G en een reuzendraaiorgel ■ gezellig koffie 
drinken met een oranje gebakje op het Oranjeplein

■ terugkomst kinderoptocht ■ optreden Jong-K&G
■ officiële opening Koninginnedagfeest 2009 
■ uitreiking prijzen mooiste kinderversiering/
uitdossing 

■ officiële opening van de Kinderspelen ‘Mijn uit-
daging’ ■ opening van de vrijmarkt ■ startschot 
rondritten paardentram ■ startschot loten-
verkoop rad van avontuur
■ start verkoop diverse hapjes en drankjes, 
waaronder de spectaculaire verse pannenkoeken.

■ start spectaculaire klimwand.

■ afsluiting Kinderspelen ■ demonstratie 
demoteam Gymnastiekvereniging Groen-Wit.

■ start So you think you can... Ga de uitdaging 
aan! Een spannende competitie voor tieners.

■ opening Oranje Culinair ■ Muziekprogramma 
met de Grilladeros en Jazz Connection ■ World-
percussie: demo en workshop.

■ spectaculaire afsluiting met de swingende 
band Coverstory.

■ officiële afsluiting Koninginnedagfeest 2009.

programma Kinderoptocht‘Mijn uitdaging’ 
Laat zien wat jouw uitdaging of 
jouw inspiratie is. Hoe wil jij je 
graag laten zien? Wie is jouw grote 
voorbeeld? Vandaag mag het! 
De drie mooiste uitdossingen 
ontvangen een... medaille!

Kinderspelen‘Mijn uitdaging’ 
Na de officiële opening begint het 
plein vol Oudhollandse kinder-
spelen.
Het – dit jaar nog grotere – spring-
kussen is ter beschikking gesteld 
door organisatie voor buiten-
schoolse opvang ’t Kasteel.
Met de speciale kinderkaart van 
slechts €3,- kun je aan alle spelen 
meedoen, een ritje maken met de 
paardentram en je krijgt ook nog 
limonade en een lekkere oranje-
traktatie.

Vrijmarkt
Opnieuw is er op en rondom het 
plein een vrijmarkt. Let op: geen 
handel! Het gaat hier om tweede 
hands spulletjes. Wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Som-
mige delen direct aan het plein 
zijn dit maal afgezet voor andere 
bestemmingen. En: geen handel in 
etenswaren.

Leuke prijzen met het 
Rad van Avontuur
Ook deze traditie blijft: het Rad 
draait voor kinderen en 
volwassenen met leuke prijzen.

Volop eten en drinken
De hele dag kun je allerlei drinken 
en etenswaren kopen bij de eigen 
cateringstand. Je koopt daarvoor 
een consumptiekaart van €5,-.
Eind van de dag verzorgt traiteur 
Kiek in de Pot heerlijke maaltijden 
voor een lage prijs.

Volop muziek
In de loop van de middag worden 
we getrakteerd op swingende 
evergreens van het trio 
Grilladeros (vanaf 16.00 uur). 
Tijdens de avondmaaltijd speelt 
het trio Jazz Connection.
De percussiegroep Worldpercussie 
(onder leiding van onze wijkge-
noot Misha Kostava) komt met 
spectaculaire shows door kinderen 
en volwassenen en geeft ook nog 
een workshop. 
De vierpersoons popgroep 
Coverstory zal dit maal het Konin-
ginnedagfeest swingend afsluiten.

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.45 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

16.00 uur

20.00 uur

22.15 uur

Vereniging Koninginnedag Leiden, De Laat+Kromhout Makelaardij, Snijders textiel, Teeuwen Verzekeringen BV, Van Marwijk Adviesgroep, Huber Glas in Lood, Visser Fysiotherapie en Sportcentrum, Harteveld Drogisterij en Parfumerie, 

Kerkvliet Makelaars, Key en Belastica, Elly’s Beestenboel, Gezinus Wolf Administratie en Advies BV, Maatwerk Timmer- en Onderhoudsbedrijf, REMAX Gijs de Kok, Uw makelaar, Peter van den Beld Haptonomie, Marthy’s Haarstudio, 

Banketbakkerij Kallenberg & Broodje Met, BMS Netwerk Notarissen, Express Shops Lammenschans, Drive4all verkeersopleidingen, Informatica Advies Centrum Leiden, Administratiekantoor B.J.J. Boter, Candido Huidverzorging, 

Fysiotherapie Groepspraktijk vd Salm, Sjardijn Gevelrestauratie, Weydelandt Kaas Speciaalzaak, Vavier Schildersbedrijf, Asarum Natuurlijke Decoraties, Barthen Toliletcabines, BSG Media, BSO Het kasteel, Buurtwinkel Vahrmeijer- 

Groente, Fruit, Brood & Banket, Olyerhoek Groente en Fruit, Nozeman, Postkantoor Shop P.E.J. van Zelm, Griffioen Precious Presents, Rozemarijn Bloemenshop, Rooijmans Tweewielers, AK AL Bakkerij, Huurcenter, Boedelbakken BV

30 APRIL
‘Oranjeplein’

(kruispunt 
Cobetstraat-De Laat de 

Kanterstraat)

Voor dit grootse feest kunnen we wel wat 
handjes gebruiken. Bijvoorbeeld voor: hulp 
bij op- en afbouwen van het feestterrein, 
bij kinderspelen, bij middagspelen, bij de 
verkoop van eten en drinken.

Dank aan onze sponsors:

So you think you can...

Graag een handje helpen!

Helma van Overbeeke 
(mob. 06-54254249 / 
h.vanoverbeeke@tiscali.nl) 
of Mieke van de Waart 
(tel. 5323945 / 
waart134@planet.nl).

Bel 

Laat even wat van je horen! 
We zijn je zeer dankbaar! 

So you think 
you can... 
Ga de uitdaging aan!
Na het plein vol kinderspelen begint 

‘de grote uitdaging’. Dit evenement 

is vooral bestemd voor tieners. 

Daag jezelf en anderen uit met:

■  de reuzen klimwand van 

 10 meter hoog

■  de tumbling baan 

 (m.m.v. Groen-Wit)

■  spijkerbroek hangen

■  wielrennen (m.m.v. 

 wielervereniging Swift)

■  korfbal gooien (m.m.v. Sporting  

 Trigon)

■  Make, dress & show: maak je  

 eigen kleding, maak je mooi op  

 en loop de catwalk.

H fet van 10 tot 10, voor jong en oud.

KONINGINNEDAG
Groots Koninginnedagfeest 

voor de Professoren-, 
Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt.2009‘


