
n
u

m
m

e
r 

4
6

Want zo ging het dus vorig jaar. Prachtig 

weer, een gezellige drukte en plotseling 

was er het gerucht: ‘aanslag op de 

koningin’. Wat te doen. Hoe reageren 

we daarop? Telefoongesprekken, 

beelden op de televisie. Nog meer 

geruchten, maar nu het bericht dat 

sommige steden alle feestelijkheden 

hadden afgelast. Om drie uur, net 

toen Gymnastiekvereniging Groen-

Wit de aanwezigen had getrakteerd 

op een spectaculaire springact, 

werd het terechte besluit genomen: 

onze feestelijkheden gaan terug 

naar een heel laag niveau. Geen live 

muziek, geen demonstraties meer. De 

catering ging door, maar live-muziek 

werd afgelast. Een heel bijzondere 

en ingetogen voortzetting van ons 

Koninginnedagfeest.

Extra
Volgens medeorganisatoren Mieke en 

Siebke zal de komende Koninginnedag 

extra bruisen van de activiteiten. Veel 

muziek, veel sportactiviteiten, veel eten 

en drinken en vooral veel, heel veel 

plezier.

Voor Mieke en Siebke is het, wat 

organisatie betreft, de vierde afl evering 

van dit schitterende feest in onze wijk. 

Siebke omschrijft het als ‘een echt 

wijkfeest op dorpsniveau’. “Het is een 

uniek evenement en het is zo belangrijk 

dat het er is. Je ontmoet in een gezellige 

sfeer veel mensen, borreltje erbij en 

de kinderen hebben het naar hun zin. 

Er ontstaat vanzelf een gevoel van 

saamhorigheid. Wat wil je nog meer?”

En verder...

12

De Koninginnedag van vorig jaar zal door de aanslag op onze Koningin wel 

altijd ons geheugen gegrift blijven als ‘dramatisch’. Door die aanslag gingen 

alle festiviteiten na drie uur terug naar low level. Dit jaar zal het programma 

weer full speed draaien. Dat mag ook: het is de tiende maal dat het feest wordt 

gehouden. We spraken met twee van de organisatoren, Mieke van de Waart en 

Siebke de Horn, over deze aanstaande inhaalslag.

door Rob Beurse

Een uniek 
wijkfeest op 
dorpsniveau

de wijkkrant   april  2010
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Lorentzhof opent avondrestaurant

De fi lmpianist

Leeskring Professoren- 
Burgemeesterswijk

Natuuroevers in de wijk

Behoud sportzaal Du Rieustraat

Jaarvergadering

Onthulling koff ermonument
Joods Weeshuis

Bonaventuracollege

Enerverende verkiezingsavond

Programma Koninginnedag

Koninginnedagfeest 2010: de 10de keer!

Dodenherdenking 
in de wijk 

4 mei - 19.00 uur 

bij onze ‘bevrijdingsboom’ 

Zeemanlaan, vlak bij Van der 

Waalsstraat. Iedereen welkom.

+programma (pag 40.)

Koninginnedag



Wandelend met mijn hond langs de Van 

den Brandelerkade tuitten mijn oren zo-

wat van het vogelgezang. Meteen dacht 

ik terug aan onze algemene ledenver-

gadering. Daar werd de vraag gesteld: 

“Wat heb je er nu eigenlijk aan om lid 

te zijn van de wijkvereniging.” Ik kon 

me niet inhouden en heb – zoals onze 

reporter ter plekke het elders in deze 

krant verwoordt – een ‘vlammend betoog’ 

gehouden over onze prachtige wijk. Mis-

schien iets gechargeerd, maar ze heeft 

gelijk, wel recht uit mijn hart. Want laten 

we eerlijk zijn. We wonen in een schit-

terende, groene, kindvriendelijke wijk. 

Een wijk die het verdient om verzorgd en 

geknuff eld te worden. Kortom: een wijk 

om van te houden. De wijkvereniging 

staat pal voor de instandhouding van al 

die prachtige belevingen van onze wijk. 

We kijken naar de veiligheid, naar het 

woongenot, naar de kindvriendelijkheid. 

Ons uitgangspunt is dat de wijkbewoners 

tevreden en betrokken zijn. We beharti-

gen dus niet alleen de belangen van de 

bewoners, maar ook en vooral bevorde-

ren we het welzijn en de leefbaarheid in 

onze wijk.

Stel nu dat u dit leest en u bent nog 

geen lid bent van onze wijkvereniging, 

dan nodig ik u van harte uit om de bon 

in deze wijkkrant in te vullen en op 

te sturen naar onze secretaris. U kunt 

natuurlijk ook onze ledenwerfstand 

bezoeken die op Koninginnedag weer 

een prominente plaats zal innemen 

op het Cobetplein. Aarzel niet. Om de 

hoogte van het contributiebedrag zal 

het niet gaan: € 8,50 per jaar. Daarvoor 

verzorgen wij voor u en uw kinderen 

onder meer het ongekend populaire 

Koninginnedagfeest op het Cobetplein, 

geven we het Burgerbal, hebben we 

een leesclub in leven geroepen, houden 

Redactioneel
Een wijk om van te houden
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Andere politieke wind?
De belangstelling voor lokale politiek zou 

er nauwelijks zijn. Nou, dat geldt niet 

voor onze wijk, zo zag ik op onze eigen 

verkiezingsavond van 2 maart. Ruim 

200 wijkgenoten zaten in de aula van 

het gymnasium en hoorden hoe de 12 

partijen zich presenteerden en onder-

scheidden.

In het ontluikend voorjaar proberen 

Leidse politieke partijen onder leiding 

van de grootste partij D’66 een nieuw 

gemeentebestuur te smeden. Mogelijk 

zonder de PvdA. Een historische 

trendbreuk. Gaat dat eff ect hebben 

op onze wijken? Misschien wel. D’66 

wil de RijnGouweLijn niet die over de 

Lammenschansweg zou moeten komen 

te liggen. Ook aan de RingwegOost, 

over de Kanaalweg, wordt door die partij 

getwijfeld. Zonder RGL zou die RWO 

waarschijnlijk niet nodig zijn. En wordt 

het irritante knelpunt Lammenschansplein 

nou eens aangepakt en blijft de 

Oostvlietpolder groen? En hoe gaat de 

proef met parkeerbeperkingen in onze 

wijk aangepakt worden? Komen er nou 

wel of geen appartementen bij de nieuwe 

Lorentzschool? Of toch een extra gymzaal 

en meer buitenschoolse opvang?

Ondertussen draait de organisatiegroep 

Koninginnedag (met drie nieuwe wijk-

genoten dit jaar erbij) 

op volle toeren om de 

tiende viering voor te 

bereiden! Ik vind het nu 

al weer spannend.

Komt u ook?

Geniet van het voorjaar, 

kom naar buiten.   <

Mieke beaamt dit van harte: “De kinde-

ren zijn eigenlijk de hele dag bezig. Ze 

helpen ook mee met de activiteiten Op 

die manier wordt het ook hun feest. En 

de volgende dag fi etsen we met z’n allen 

de wijk rond om bedankjes in de bus te 

doen bij de vele vrijwilligers die de hele 

dag klaar hebben gestaan voor de bezoe-

kers van het feest.”

“Het mooie aan ons Koninginnedagfeest 

is dat het een feest is voor iedereen”, 

licht Siebke toe. “Na de feestelijke 

opening, met koffi  e en oranje muffi  ns, 

beginnen we ook dit jaar natuurlijk weer 

met de kinderoptocht voor de jongsten 

onder ons. Daarna is er een zeer 

uitgebreid jeugdprogramma met heel 

veel sportieve activiteiten.”

“Want”, zo vult Mieke aan, “het thema is 

‘Koninginnebal’ in al zijn betekenissen. 

Bij de kinderoptocht verwachten we dus 

zowel prachtig aangeklede prinsesjes als 

voetballers.”

“Bij de sportieve uitingen zal de bal 

uiteraard een concretere rol spelen”, 

zegt Siebke. “Zo geven korfbalvereniging 

Trigon en hockeyclub Roomburg 

een clinic en zal er een voetbalkooi 

geplaatst worden. Daarnaast zal Groen-

Wit weer een demonstratie geven met 

aansluitend een workshop. Daar zal de 

‘bal’ wat minder ‘zichtbaar’ zijn, maar 

het zal ongetwijfeld gaan over rollen en 

draaien.”

Samen
Nadruk bij al deze activiteiten zal vooral 

liggen op het samen doen van dingen.

Ook de minder sportief ingestelde 

kinderen zullen aan hun trekken kunnen 

komen. De workshop Mode, die vorige 

jaar door Helma van Overbeeke gege-

ven zou worden, maar door de treurige 

gebeurtenissen werd afgelast, krijgt een 

nieuwe kans. Hetzelfde geldt voor het 

muzikale programma. Vorig jaar kon dat 

dus niet doorgaan, maar we zullen probe-

ren ze allemaal een herkansing te geven. 

“Ze hebben er het hele jaar voor kunnen 

oefenen, dus succes is verzekerd”, grapt 

Siebke.

Het zal volgens Siebke en Mieke wel pas-

sen en meten worden om het overvolle 

programma gerealiseerd te krijgen. “Veel 

dingen zullen tegelijkertijd gedaan 

worden. Terwijl de mannen van Burgerbal 

hun traditionele pannenkoeken bakken 

zijn er ook andere activiteiten bezig. Zo 

worden er bijvoorbeeld clinics gegeven 

of is er een demonstratie en intussen 

gaat de verkoop van drankjes en hapjes 

gewoon door.”

Naast het sportieve aspect krijgt dit 

jaar ook de muziek extra aandacht. Dat 

begint al met een optreden van K&G bij 

de opening en de kinderoptocht en vanaf 

ongeveer 16.00 uur zal er live muziek 

ten gehore gebracht worden. “We heb-

ben dit jaar ook een optreden van ‘World 

Percussie’. Die groep geeft niet alleen een 

demonstratie, maar zal ook een work-

shop verzorgen. Dat belooft een gewel-

dig muziek feest te worden”, zegt Mieke 

met uitgesproken voorpret.

Slot van de avond komt de ‘bal’ nog een 

keer terug. “Dansen op het Cobetplein 

tijdens het groot Koninginnebal.”

Drive
Hoewel Mieke aangeeft dat ze 

na vier jaar wel eens op 

een andere manier 

van ons Koningin-

nedagfeest wil ge-

nieten, spat het 

enthousiasme er 

bij beide dames 

vanaf.

Op de vraag 

“wat drijft 

jullie?” zegt 

Mieke: “Ik heb 

een paar jaar 

als bezoeker het 

feest beleefd. Ik 

vond het gewel-

dig leuk. En ik 

vind dan dat 

je zelf ook wel 

je steentje mag 

bijdragen. Nu, na 

het vierde jaar heb 

ik zoiets van: tijd dat anderen het van me 

overnemen. Ik roep dus hierbij mensen 

op om zich aan  te melden om mee te 

helpen bij de volgende organisatie 

we onze unieke kerstboomborrel en 

behartigen we en bewaken we op vele 

moment de belangen van onze heerlijke 

wijk.

In dit nummer leest u weer van alles 

over wat er in onze wijk gaande is. 

Over de zeer goed bezochte verkiezings-

avond bijvoorbeeld en over de zeer 

aangrijpende herdenking bij het Joods 

weeshuis. Ook is er aandacht voor 

Koninginnedag, de leesclub, het 

Bonaventura en... we werven leden. Bent 

u al lid? Maak uw buurman of buurvrouw 

dan ook lid. Bent nog geen lid? Aarzel 

dan niet... 

Veel leesplezier.   <

Rob Beurse, hoofdredacteur

> Vervolg voorpagina

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

van dit unieke feest.”

Siebke zit er wat anders 

in en die blijft voorlopig 

nog even. Organiseren 

zit haar namelijk in het 

bloed. “Ik organiseerde 

al van jongs af aan jaren 

allerlei activiteiten bij de 

Scouting. Daar geniet 

ik van. Ik vind het nu 

eenmaal leuk om 

dingen te organiseren. 

Zaken te regelen en 

creatief te improviseren 

als de dingen anders 

gaan dan verwacht... 

heerlijk. 

Daar haal ik een 

enorme voldoening 

uit.”

Het is duidelijk: 

Koninginnedag 2010 zal, 

in dit jubileumjaar, 

speciaal, spectaculair, 

maar vooral gezellig 

zijn.   <

•  Mieke van de Waart (r) en Siebke de Horn: 

 “Er ontstaat vanzelf een gevoel van saam-

 horigheid. Wat wil je nog meer?”
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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
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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.

Het najaar is begonnen, 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

voor hem en haar

Op dinsdag HEREN knippen 65+
€ 15,00

Maandag en woensdag gesloten
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“Voorlopig doen we het nog als proef,” 

zegt Magda, “maar het ziet er nu 

(23 februari) na een maandje al zeer veel-

belovend uit.” 

Het is er bepaald gezellig als we het res-

taurant binnenkomen. Veel van de tafel-

tjes zijn bezet: twee dames uit onze wijk 

die de leeftijd van 20 allang zijn gepas-

seerd, zitten lekker te eten en genoeglijk 

te keuvelen. Later, bij het verlaten van 

het restaurant, zegt één van de dames: 

“Eten met z’n tweeën is heel gezellig want 

ik zeg maar zo, alleen is maar alleen.” 

Stevig gearmd en lachend haasten ze zich 

naar de taxi die hen weer veilig thuis zal 

brengen. “Die komen hier elke week”, 

weet Magda.

We kiezen een tafeltje waar we een goed 

overzicht hebben over het restaurant. De 

dame die ons bedient doet dat heel toe-

gankelijk en vriendelijk: “Wilt u misschien 

vooraf wat drinken?” Nou dat willen we 

wel. We nemen rode en witte wijn. Beide 

blijken degelijke goed smakende wijnen. 

Het begin was in ieder geval goed. En eer-

lijk gezegd verwachtten we dat ook wel.

Behoefte
Terwijl wij het menu bestuderen, ge-

nieten van onze wijn en een inmiddels 

gebracht schaaltje broodjes met kruiden-

boter, vragen we Magda over het hoe en 

waarom.

“We hebben hier al jaren de mogelijkheid 

om een maaltijd te komen eten”, vertelt 

ze, “maar dat is alleen tussen de middag. 

We merkten dat er ook behoefte was om 

’s avonds die mogelijkheid te hebben. 

Daarom besloten we een proef te nemen 

met een avondrestaurant om te kijken of 

er voldoende animo voor zo’n restaurant 

is. Voorwaarde was wel dat de prijzen 

niet te hoog moesten zijn en dat de 

maaltijden geen ‘verzorgingshuisachtig’ 

door Rob Beurse

Als er al iets ontbrak in onze 
prachtige wijk, dan is dat 
misschien wel een gezellige 
eetgelegenheid. Zorgcentrum 
Lorentzhof heeft op die 
sluimerende behoefte ingespeeld 
en sinds kort is elke dinsdag het 
restaurant geopend van 17.00 tot 
ca. 18.30 uur voor de smulpapen 
onder ons. Frans Hoek en ik 
namen op uitnodiging van Magda 
Louwerse, hoofd communicatie van 
Lorentzhof, de proef op de som.

Gezellig, 
goedkoop 
en lekker

Lorentzhof opent avondrestaurant voor wijkbewoners

We kiezen een tafeltje waar we een goed BehoefteBehoefte

Gezellig, 
goedkoop 
en lekker

Hoofdgerecht  6 euro
Soepje  1 euro
Toetje  1 euro

Doelgericht en effectief
www.picocommunicatie.nl
T: 0651163780 - E: rob@picocommunicatie.nl

 Conferenties
 Evenementen groot en klein (ook privé)
 Communicatie: van concept tot implementatie
 Fotografie
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Wijkgenoot Yvo Verschoor is professioneel fi lmpianist

‘Het is een soort tijdmachine’

”Het was erg leuk om historische 
opnames uit de wijk te begelei-
den. Ik gebruik bij voorstellingen 
graag beelden uit de buurt van de 
locatie van een fi lmconcert. Het 
neemt mensen als het ware mee 
terug in die tijd.” Aan het woord 
is Yvo Verschoor, wijkgenoot en 
professioneel fi lmpianist. In een 
uniek optreden begeleidde hij 
op 18 maart enkele ‘zwijgende’ 
wijkfi lms uit de jaren dertig op de 
piano. “Dat dit nog bestaat!”, zo 
sprak een verbaasde en vergulde 
wijkbewoner na afl oop.

door Thomas van Duin

karakter  zouden hebben.” 

Wat de prijzen betreft zit het wel goed: 

6 euro voor een hoofdgerecht, 1 euro 

voor een soepje en 1 euro voor een 

toetje. De proefperiode begon in januari. 

“Tien dinsdagavonden is het restaurant 

open voor iedereen; daarna bekijken 

we op basis van het resultaat hoe we 

verder gaan”, aldus Magda. “We mikken 

een beetje op de wat oudere bewoners 

in de wijk. Het is de bedoeling dat ze 

gewoon komen binnenlopen en lekker 

genieten van een heerlijke maaltijd in een 

gezellige ambiance, waar ze zich thuis 

voelen.”

Volgens Magda, maken ook de bewoners 

van het verzorgingshuis en hun bezoe-

kers dankbaar gebruik van de nieuwe 

eetgelegenheid. “Kijk”, wijst ze ons aan, 

“die meneer komt hier sinds ons avond-

restaurant open is, elke dinsdag samen 

met zijn dochter eten. Dat is gezellig en 

zorgt voor een heel fi jn contact.” 

Animo
Nou aan de animo zal het niet liggen. 

Het restaurant zit behoorlijk vol. De 

bediening heeft het zo druk dat zelfs 

de kok een handje toesteekt. “Of we al 

een keuze uit het menu hebben kunnen 

maken?”

We moeten kiezen uit een A en een B 

menu. Beide zien er veelbelovend uit.  

Elke dinsdagavond is er andere menu 

samenstelling. Deze dinsdag hebben 

we de keuze uit: minestronesoep of 

runderbouillon; lamsgehaktballetje met 

jus, andijvie en gekookte aardappelen 

of buikspekrollade met jus, stamppot 

zuurkool met ananas. De maaltijd wordt 

afgesloten met een heerlijk toetje.

Frans en Magda gingen voor de mine-

stronesoep, de zuurkool en perzikstukjes 

met slagroom als toetje. Ik ging voor de 

Het optreden was de invulling van 

het openbare themagedeelte direct 

aansluitend op de jaarvergadering 

van de wijkvereniging in de grote 

zaal van zorgcentrum Lorentzhof. De 

wijkvereniging beschikt sinds enkele 

jaren over unieke historische fi lms over 

de Professoren- en Burgemeesterswijk. 

De recente vertoning van enkele daarvan 

was de opmaat naar het jubileumjaar 

2011, als de Professorenwijk 75 jaar is.

‘Zwijgende fi lms’ tot leven 
brengen
Yvo Verschoor brengt als professioneel 

fi lmpianist ‘zwijgende’ fi lms tot leven. 

“Tijdens mijn conservatoriumtijd werd 

ik, nu zo’n 18 jaar geleden, gevraagd 

om in het Haags Filmhuis een fi lm te 

komen begeleiden. Op dat moment 

hield ik me voornamelijk bezig met 

jazzimprovisatie. Al gauw bleek dat je 

voor het begeleiden van fi lms een hele 

andere manier van improviseren nodig 

hebt en na het spelen bij een paar fi lms, 

raakte ik gefascineerd door dat oude 

beeldmateriaal. In 1995 organiseerde 

het Nederlands Filmmuseum een 

cursus ‘fi lm begeleiden’, omdat daar 

toen veel ‘zwijgend’ fi lmmateriaal werd 

gerestaureerd en vertoond. Daardoor 

was er behoefte aan pianisten en uit 

een groep van zo’n tien cursisten ben 

ik daar toen uitgekozen en vervolgens 

één van de vaste pianisten geworden 

bij het Filmmuseum. Zodoende kreeg 

ik de unieke kans om bij duizenden 

verschillende fi lms te spelen en heb ik 

allerlei verschillende stijlen moeten leren 

om diverse genres ‘aan te kunnen’.”

“Een fi lm als ‘Metropolis’ (Fritz Lang 

1927) vraagt om hele andere muziek dan 

bijvoorbeeld ‘De Man met de Camera’ 

(Dziga Vertov 1929), en ‘The Kid’ 

(Chaplin 1921).  Een Franse komedie uit 

1907 is ook weer totaal verschillend qua 

muzikale aanpak. Dat is iedere keer weer 

een uitdaging.”

“Ik heb ook veel muziek gespeeld uit 

oude fi lmmuziekarchieven, zogeheten 

Cue-Sheets met bij iedere scene 

andere muziekjes, maar de laatste 

jaren is improviseren bij fi lm echt mijn 

specialisatie geworden. Ik stel steeds 

vaker programma’s samen waar ik zelf 

iets mee heb, zodat ik ook steeds meer 

m’n eigen muziek er in kwijt kan. Ik 

vind geïmproviseerde muziek vaak veel 

spannender en ‘frisser’ dan de soms nog 

bestaande originele scores bij fi lms.

Improviseren geeft je de mogelijkheid om 

echt ‘in de fi lm te zitten’ en de persona-

ges, verhaallijnen en verschillende lagen 

al of niet te benadrukken.”

Ook op verjaarspartijen
“Ik vond het erg leuk om op 18 maart 

oude beelden uit de wijk te zien en het is 

erg leuk als het publiek zoveel herkent. 

Je overbrugt met de piano de enorme 

kloof tussen de manier van fi lmen toen 

en nu. Het was vaak zwart-wit, verhaal-

lijnen en montage komen vaak traag 

over, maar als je daar door heen kijkt, 

zie je opeens allerlei leuke, bijzondere en 

vaak prachtige dingen uit de geschiedenis. 

Het is een soort tijdmachine. Doordat 

het bewegende beelden zijn, komen ze, 

nog meer dan oude foto’s, door de live 

muziek als het ware tot leven.” 

“Ik word regelmatig gevraagd om bij 

verjaarspartijen of bruiloften speciale 

fi lmconcerten samen te stellen en te 

spelen. Dat doe ik meestal met mijn 

eigen concertvleugel en groot fi lm-

scherm, mits de locatie zich daarvoor 

leent. Vaak is dat geweldig om te doen. 

Het is voor veel mensen iets heel anders, 

een unieke en persoonlijke invulling van 

hun feest en meestal hebben mensen 

zoiets nog nooit meegemaakt.”

“Het is voor mij geweldig om te zien 

dat een prachtig gemaakte komedie van 

bijvoorbeeld Buster Keaton of Charlie 

Chaplin nog steeds mensen van alle 

generaties ontroert en aan het lachen 

maakt, of ze nou 4 of 94 jaar zijn.”   <

Voor meer informatie: 

zie de prachtige website (ook met 

fi lmpjes!) www.yvoverschoor.nl
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door Maaike Verschuren

Hanneke van der Veen, bestuurslid van 

de wijkvereniging en initiatiefneemster, 

wist van te voren niet of de club aan 

zou slaan. “Ik wist niet of er behoefte 

was aan zo’n leesclub. Maar blijkbaar 

is die er wel, want we hebben nu zelfs 

een wachtlijst.” Zestien dames meldden 

zich aan bij de wijkvereniging, terwijl er 

plaats is voor ‘slechts’ tien deelnemers. 

De wijkvereniging kijkt of er misschien 

een mogelijkheid is voor een tweede 

groep. “Het is lastig, want ook al hebben 

we genoeg deelnemers, een tweede Mar-

tien Verhagen (leidster van de leesclub) 

vind je niet zo makkelijk.” Een Neerlan-

dicus uit de wijk, Dick Bruinsma, heeft 

aangegeven bereid te zijn een tweede 

leeskring te leiden. “Dat wordt dan wel 

in de avonduren, want hij werkt overdag. 

We weten niet of dat voor de deelnemers 

een obstakel is.”

Kist
Iedere zes weken lezen de deelnemers 

van de leesclub een boek, dat tijdens de 

bijeenkomst wordt besproken. Martien 

Verhagen, oud-lerares, leidt de bijeen-

komsten. De boeken zijn afkomstig uit 

een boekenkist van Pro Biblio. In deze 

kist zitten zeven dezelfde boeken. Aan 

het einde van de ochtend neemt iedereen 

het boek voor de volgende keer mee naar 

huis. 

De meeste dames kenden elkaar niet, 

maar dit blijkt geen enkel probleem. “We 

hebben eerst even kennisgemaakt”, ver-

telt mevrouw Cornelissens. “Sommigen 

kende ik van gezicht, anderen helemaal 

niet. Maar we hebben gemeen dat we al-

lemaal van lezen houden. Je merkt gelijk 

dat we toch allemaal hetzelfde slag mens 

zijn.”

De eerste bijeenkomst is gehouden bij 

Hanneke van der Veen thuis. Een vaste 

locatie moest nog gevonden worden. Dit 

blijkt niet nodig te zijn, want de dames 

van de leesclub stellen om beurten hun 

huis ter beschikking. De bedoeling van 

de bijeenkomsten is het creëren van een 

open gesprek over het boek. Wat viel je 

op? Wat zou de schrijver hiermee bedoeld 

hebben? “Soms waren we het met elkaar 

eens en soms ook niet. Maar dat is juist 

leuk, dan ontstaat er een discussie.” 

Twee keer
Het eerste boek dat besproken is, is 

‘Indische duinen’ van Adriaan van Dis. “Ik 

heb het boek twee keer gelezen, en via 

Google extra informatie gezocht over de 

schrijver”, vertelt de 79-jarige mevrouw 

Cornelissens. “De boeken die we met 

elkaar behandelen heb ik allemaal al 

eerder gelezen, maar dat geeft niet. Het 

is interessant om met anderen te praten 

over het boek. En als je het boek voor 

de tweede keer leest zie je weer andere 

lagen in het verhaal.” Het boek voor de 

volgende bijeenkomst op 8 april heeft 

ze ook al uit. “Het nieuwe boek is ‘De 

as van mijn moeder’, ook zo’n prachtig 

boek. Het vervolg heb ik ook al uit. Ik 

ben mijn hele leven al dol op lezen.”

  

Tot de zomervakantie komt de leeskring 

nog twee keer bij elkaar, op 8 april 

en 20 mei. Vanaf september start bij 

voldoende aanmeldingen een tweede 

groep in de avonduren.    <

“Ik heb nooit eerder bij een 

leeskring gelezen omdat er nooit 

één was bij ons in de wijk”, 

vertelt mevrouw Cornelissens. 

Zij is één van de tien deelnemers 

van de Leeskring Professoren- 

Burgemeesterswijk die vorige 

maand voor het eerst bijeen 

kwam. Deze leesclub is speciaal 

voor ouderen in de wijk die van 

lezen houden.

Leeskring Professoren- Burgemeesterswijk 
draait op volle toeren
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Muzikanten 
gezocht voor 
wijkband

Redelijk ervaren gitarist met enige 

bandervaring zoekt enthousiaste 

muzikanten (drummer, bassist, tweede 

gitarist, keyboard, zanger en/of 

zangeres(sen) om gezellig in onze 

wijk (Burgemeester. & Prof.) muziek te 

maken. Muziekgenre wat mij betreft 

gevarieerd (covers; funk, classic rock, 

pop, blues). Repeteren bij voorkeur in 

de wijk. Enige ambitie, bijvoorbeeld in 

de vorm van enkele keren optreden per 

jaar, lijkt me inspirerend.

Heb je interesse, mail aub. 

E-mail: vanloon-verbout@hetnet.nl

Willem van Loon

Dringend 
gezocht

Redacteuren 
voor de 
Wijkkrant
Het gaat om het schrijven van één 

artikeltje per blad.

De wijkkrant verschijnt drie keer per jaar.

Er is uiteraard altijd van te voren goed 

overleg over waar je belangstelling naar 

uitgaat.

Vind je het leuk om af en toe eens 

een stukje te schrijven? 

Neem dan contact op met:

Rob Beurse, hoofdredacteur

E-mai: beurse@xs4all.nl 

Telefoon: 06 - 511 637 80

“Wat we gemeen 
hebben? Dat we 
allemaal van boeken 
houden” Buurtborrel

Op zaterdag 5 september jl. werd de 

jaarlijkse buurtborrel gehouden van de 

Meijerskade/Uhlenbeckkade/Duyven-

dakstraat in het Rosarium. Nu nog in 

oude staat. Dit najaar zal het Rosarium 

een opknapbeurt ondergaan. Er was 

voor het eerst gebruik gemaakt van het 

uitleenmateriaal van de wijkvereniging: 

een partytent en statafels. De opkomst 

was groot. Zoals altijd had iedereen wat 

lekkers te eten en drinken meegenomen. 

Leuk om te zien is dat er steeds meer 

kinderen komen wonen in deze straten. 

Als je nagaat dat in 2000 de eerste baby 

werd geboren sinds 20 jaar! De kinde-

ren spelen ook weer volop op de stoep 

tot groot vermaak van de wat oudere 

bewoners. Het weer zat gelukkig mee! 

Het was een gezellig samenzijn! Iedereen 

bedankt voor zijn/haar komst en bijdrage 

en graag tot volgend jaar.   <

door Jackelien P. Kuntz



De gemeente Leiden is al enkele jaren 

bezig met het aanleggen van ‘natuur-

oevers’ in Leiden.

In onze wijk zijn ze inmiddels gerea-

liseerd aan de Meyerskade en de Van 

Vollenhovenkade.

Het doel van de natuuroever is om een 

grote diversiteit aan water- en moeras-

planten te krijgen en de buff ercapaciteit 

voor regenwater in sloten te vergroten.

Vorig jaar was de Van de Sande 

Bakhuijzenlaan aan de beurt. De be-

woners zijn in overleg gegaan met 

de betrokken gemeenteambtenaren 

over dit voornemen. Het aanvankelijke 

plan om de gehele oever rondom de 

sloot om te bouwen tot een geleidelijk 

afl opende natuurhelling is door hen 

tegengehouden. Het zou de huidige 

schoonheid van één van de laatste 

oorspronkelijke sloten in onze wijk 

verpesten, de toegankelijk van het water

voor bootjes en schaatsers verkleinen en 

er was de vrees voor onveiligheid voor 

kleine kinderen. Ook vrezen de bewoners 

dat rietbeplanting alle overige planten 

gaat overwoekeren. Uiteindelijk is

gekozen voor een veel beperkter strook 

natuuroever, die in maart jongstleden is 

aangelegd (zie foto). De straatbewoners 

zullen door de gemeente betrokken 

worden bij het beheer.   <
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door Thomas van Duin

Natuuroevers 
in de wijk

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

Folder op aanvraag
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door Rob Beurse

Er is een bezwaarschrift 
ingediend. Waarom?
“De wijkvereniging en een aantal 

omwonenden hebben een bezwaarschrift 

ingediend tegen de door de gemeente 

afgegeven bouwvergunning aan een 

aannemer om op de plaats van de te 

slopen gymzaal en aantal woningen te 

bouwen. Aanleiding voor deze twee 

bezwaarschriften is de mening van zowel 

de buurtbewoners als de wijkvereniging 

dat de gymzaal behouden moet blijven 

in verband met een nijpend tekort aan 

gymzaalcapaciteit in onze buurt. Het nu 

verlenen van deze vergunning is in strijd 

met het bestemmingsplan en tevens 

overhaast door een lopende discussie in 

de gemeenteraad over een onderzoek 

naar gymcapaciteit in de wijk. Het 

bezwaarschrift van de buurtbewoners 

kende overigens een andere motivering: 

de bouwplannen zijn volgens hen niet in 

overeenstemming met door de gemeente 

gedane toezeggingen tijdens een (vorige) 

procedure bij de Raad van State op 

7 september 1999. Toen zegde de 

gemeente namelijk toe dat er op deze plek 

bij eventuele nieuwbouw meer speelruimte 

zou komen dan de huidige speelruimte 

rondom de gymzaal. In de huidige 

Behoud sportzaal 
Du Rieustraat fi fty fi fty

plannen neemt de speelruimte juist af. 

Daarnaast hebben de buurtbewoners nog 

een aantal andere procedurele bezwaren 

aangevoerd.”

 

Is er al een reactie op deze 
bezwaarschriften?

“De bezwaarschriften zijn op 4 december 

behandeld  in de Commissie voor 

de Beroep- en bezwaarschriften van 

de gemeenteraad. Deze Commissie 

heeft de bezwaarschriften beoordeeld 

en geconcludeerd dat de bezwaren 

van ons ongegrond moeten worden 

verklaard. Dit advies is uiteraard door 

het College van B en W, dat uiteindelijk 

op de bezwaarschriften moet beslissen, 

overgenomen.

Het oordeel van de Commissie is 

gebaseerd op een aantal overwegingen. 

Ten eerste: op grond van het toentertijd 

vigerende bestemmingsplan heeft 

de onderhavige gymzaallocatie de 

bestemming woondoeleinden: daarmee is 

ons eerste argument (inderdaad terecht) 

verworpen. Ten tweede voldoet het 

ingediende bouwplan aan de voorschriften 

van het bestemmingsplan, waardoor er 

geen ruimte is om de bouwaanvraag af te 

wijzen. Art 44 van De Woningwet bevat 

namelijk een limitatief/imperatief stelsel 

met normen waaraan een bouwaanvraag 

moet worden getoetst. Indien aan die 

normen wordt voldaan – hetgeen het geval 

is – mag de gemeente de bouwaanvraag 

niet weigeren af te geven.”

Dit is wat je noemt een strikt juridisch 

oordeel. Maar er loopt blijkbaar ook 

een ‘politiek traject’. De gemeente zou 

in het verleden toezeggingen hebben 

gedaan met betrekking tot het behoud 

of uitbreiding van de hoeveelheid 

speelruimte in de wijk: het imperatief/

limitatief stelsel verplicht dus het College 

de bouwaanvraag te verlenen.

 

“Per saldo: de wet verplicht de gemeente 

tot de afgifte van de bouwaanvraag.”

 

Is er kans dat de Sportzaal 
blijft bestaan? En hoe groot is 
die kans?

“Of de sportzaal blijft bestaan is 

een kwestie van het maken van 

een politieke inschatting. Namelijk: 

alhoewel de bouwaanvraag is verleend 

is er in de eerste plaats een toezegging 

door de gemeente gedaan dat de 

gymzaal de komende twee jaren in 

gebruik moet blijven in verband met 

lopende nieuwbouwplannen van de 

Josephschool. Om die reden is de reeds 

eerder aangevraagde sloopvergunning 

ingetrokken. Daarbij komt in de tweede 

plaats dat de grond nog steeds eigendom 

is van de gemeente en nog niet is geleverd 

aan de aannemer. Dit maakt het mogelijk 

dat de gemeente, als eigenares van de 

grond, nog aanvullende beslissingen kan 

nemen bij de levering van de grond of 

zelfs in het uiterste geval van de levering 

kan afzien. In dat kader kunnen ook de 

gedane toezeggingen in 1999 een rol 

spelen. Dit zal dan ongetwijfeld van de 

zijde van de aannemer tot een claim 

leiden, maar dat moet dan in een civiele 

procedure worden afgewikkeld.  Per saldo 

zou dat de gemeente geld kunnen kosten 

of minnelijk moeten worden opgelost door 

de aannemer elders in de stad ergens mee 

te ‘compenseren’. Ook zou in het huidig 

economisch tij de situatie kunnen ontstaan 

dat de aannemer vermoedt dat hij deze 

vier nieuw te bouwen huizen niet kan 

verkopen en er daarom ‘wel vanaf wil’.”

 

Of het zover komt zal uiteindelijk een 

politieke keus worden of ‘nader inzicht’ 

ertoe leidt dat er bereidheid bestaat bij de 

gemeente de gymzaal te behouden. Qua 

bestemmingsplan kan dat nu ook: in het 

inmiddels in november 2009 vastgestelde 

nieuwe bestemmingsplan is, dankzij 

het initiatief van het CDA, een wijziging 

aangebracht waardoor de locatie Du 

Rieustraat 20 een ‘gemengde bestemming’ 

heeft gekregen: wonen en sport/recreatie.

 “Per saldo: het nieuwe college moet 

hierover een besluit nemen en wij kunnen 

hooguit de ‘politieke kaart’ uitspelen voor 

behoud van de gymzaal. Dit vereist dat 

we er gedoseerde maar continue aandacht 

voor vragen. En laten we de scoringskans 

houden op fi fty-fi fty.”

 

Op welke manier willen 
de indieners de zaal gaan 
gebruiken?

“Er wordt uitgegaan van het huidig 

multifunctioneel gebruik”: overdag 

scholen. ‘s avonds en weekeinde 

sportverenigingen.”

 

Hoe lang loopt dit ‘project ‘al?
 

“De perikelen rond de sportzaal Du 

Rieustraat hangen samen met nieuwbouw 

Lorentzschool: om de fi nanciering van die 

school rond te krijgen moest de gemeente 

– nadat ze het hiervoor van het Rijk 

gekregen geld via de algemene middelen 

grotendeels reeds had ‘opgemaakt’ 

aan andere projecten – op zoek naar 

aanvullende geldpotten. Die zijn gevonden 

door geld te verdienen met de bouw van 

de appartementen aan de Vollenhovekade 

en deze vier huizen in de Du Rieustraat. 

Hierbij is het goed te weten dat wij als 

wijkvereniging ook nog steeds bezwaar 

hebben tegen de geplande woningbouw 

aan de Van Vollenhovekade: die procedure 

hebben we in 2008 gewonnen bij de 

rechtbank, waardoor dat traject weer 

opnieuw is gestart. Vanuit die optiek 

loopt het gehele project dus reeds vele 

jaren en zal voorlopig ook nog niet zijn 

afgewikkeld.”   <

De Sportzaal in de Du Rieustraat ligt al jaren onder vuur. Het is 
inmiddels al meer dan tien jaar geleden dat de gemeente besloot 
deze zaal te off eren voor woningbouw. Steeds wordt vanuit de 
omwonenden en de politiek de discussie over de nut en noodzaak 
van het bestaan van deze sportzaal aangezwengeld. Hij is er nog 
steeds, maar met het gereed komen van de Lorentzschool is deze 
discussie weer erg actueel. De wijkvereniging en buurtbewoners 
dienden onlangs een bezwaarschrift in tegen de sloop van de 
sportzaal en bouw van een aantal woningen. Wij spraken hierover 
met Rudmer Dalstra, secretaris van onze Wijkvereniging.

Bedoel ik wat u begrijpt?

De titel van de workshop geeft de 

verwarring weer waar communicatie toe 

kan leiden. 

We kennen allemaal wel voorbeelden 

van situaties waarin je overtuigd bent 

dat je duidelijke taal spreekt  tegen je 

echtgenoot, je baas, je vriendin, je kind. 

Na wat heen en weer praten kom je 

erachter dat je woorden volkomen anders 

zijn geïnterpreteerd of uitgelegd.  

Deze miscommunicatie kan leiden tot 

onbedoelde confl icten.

De workshop is geen taalcursus: het gaat 

over de inhoud en de interactie van je 

communicatie. Welke signalen geeft de 

ander waaruit blijkt dat je op dezelfde 

golfl engte zit? Iedereen heeft zijn of haar 

eigen werkelijkheid en een eigen manier 

van beleven van die werkelijkheid. 

Rood betekent niet voor iedereen 

hetzelfde. 

Het programma is verdeeld over 

drie avonden en aan de hand van 

praktijkvoorbeelden en eenvoudige 

technieken leer je hoe je je communicatie 

kunt verbeteren. 

Verzorgd door:

Focus on Life - www.focusonlife.nl 

Ria Eijck 06 - 538 30 418  

riaeijck@focusonlife.nl 

Jannie Slijp 06 - 107 63 997 

jannieslijp@focusonlife.nl 

Data

Dinsdagavond 27 april 2010

Maandagavond 3 mei 2010

Maandagavond 10 mei 2010

Tijd

Van 19.30 – 22.00 uur.

Lokatie 
Vredeskerk,  

Van Vollenhovenkade 24 - Leiden

Kosten

75 euro voor 3 avonden.

Workshop
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 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!

Requiem van 
Gabrie Fauré

Het is al weer bijna een jaar geleden dat 

de Lorentzschool haar nieuwe gebouw in 

gebruik nam.

Recent heeft basisschool Roomburg 

op het braakliggend terrein naast het 

schoolplein enkele noodlokalen gebruikt, 

vanwege een eigen verbouwing. Het 

fraaie schoolplein van de Lorentzschool 

is overigens een eigen ontwerp van 

een ouder die landschapsarchitect is, 

in samenspraak 

met de leerlingen-

raad en de 

leerkrachten.

Inmiddels staan 

de noodlokalen 

al weer leeg. De 

Lorentzschool zou 

hier graag tijdelijk 

buitenschoolse 

opvang willen 

hebben. Maar het 

gemeentebestuur 

heeft nog niet 

ingestemd.

Op de achtergrond speelt de discussie 

over de defi nitieve bestemming van het 

kale terrein rond de school. De gemeente 

handhaaft haar wens voor appartemen-

ten en levert eerdaags de defi nitieve 

bouwvergunning. Met bouwbedrijf 

Niersman is al in 2007 een uitvoerings-

overeenkomst gesloten. Daarmee ver-

plicht deze aannemer zich voor het op de 

markt aanbieden van de appartementen. 

Als daarvan 70% ‘op papier’ is verkocht, 

start de feitelijke bouw. De spannende 

vraag is hoe realistisch dit is op de 

huidige woningmarkt en wie er graag pal 

naast een basisschool met 900 leerlingen 

wil wonen.

De wijkvereniging en de Lorentzschool 

zouden op deze plek liever andere be-

stemmingen zien, zoals een extra gym-

zaal of (extra) buitenschoolse opvang.  < 

Op 24 en 25 april neemt een aantal 

buurtgenoten deel aan een bijzondere 

uitvoering van het Requiem van Gabriel 

Fauré. Als leden van het Leidse kamer-

koor Capella Vocale zingen zij mee in de 

uitvoering in kleine bezetting, die zelden 

te horen is. Er zijn twee uitvoeringen, het 

concert in Leiden vindt plaats in de 

Hartebrugkerk op zondag 25 april om 

15.00 uur. Capella Vocale is inmiddels 

bekend in de Burgemeester- en Profes-

sorenbuurt, zij hebben de Oud-Katholieke 

Kerk als oefen- en concertruimte. 

Kaarten zijn te bestellen op 

www.capellavocale.nl    <

TAXICENTRALE

ELTAX

071-521 21 44

Lorentzschool wacht op 
nieuwe buren

advocaat in de buurt?

persoonlijke rechtshulp voor een redelijke prijs

Mr. A. Hoekstra-Wagemans

advocaat

meijerskade 13
2313 EG leiden

tel: 071 - 514 77 41
fax: 071 - 514 86 95

mr.hoekstra@hetnet.nl
www.meesterhoekstra.nl
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De vergadering begon onschuldig 

genoeg, met een agenda en verslag 

die zwijgend werden goedgekeurd. 

De voorzitter, Thomas van Duin, legde 

desgevraagd uit dat de vergaderstukken 

niet op de website geplaatst worden, 

omdat ze dan voor iedereen toegankelijk 

zijn. Het bestuur legt verantwoording af 

aan de leden, niet aan de gehele wereld-

bevolking-met-internetconnectie. Een 

juist besluit, hoewel de teleurstelling van 

Chicago tot Melbourne groot zal zijn. 

Wel werd de webmaster terecht geprezen 

voor de uitgebreidheid en presentatie 

van de site.

Decharge
De kascommissie – het zal u deugd doen, 

dit te vernemen – verklaarde voor 100% 

achter de jaarcijfers te staan. Gelukkig 

dacht een van onze leden er tijdig aan, 

dat de vergadering vervolgens de pen-

ningmeester nog wel decharge diende 

te verlenen. En op het nippertje werd de 

decharge ook aan het voltallig bestuur 

verleend. Als vrouw van een bestuurslid 

slaakte uw verslaggeefster uiteraard een 

zucht van opluchting: ook dit jaar hoeven 

we de boot niet te verkopen.

Donkere wolken
Maar met het jaarverslag pakten de 

donkere wolken zich boven de vergade-

ring samen. Daaruit bleek namelijk een 

gestage stijging van het aantal opzeggin-

gen. Weliswaar maar van 15 in 2006 naar 

38 in 2009, maar toch: kon het zijn dat 

onze leden de vereniging bewust de rug 

toekeerden? Heeft de crisis ook onze wijk 

zó hard getroff en? 

Gelukkig wist Hans Muste, verantwoor-

delijk voor de ledenadministratie, ons 

gerust te stellen. Een deel is natuurlijk 

verloop (verhuizen en overlijden) en een 

deel is veroorzaakt door een zogenoem-

de opschoonactie waarbij leden die naar 

elders verhuisd zijn, maar wel lid ge-

bleven zijn, nu de status van ‘donateur’ 

hebben gekregen.

Aanvankelijk ging de discussie hierna 

nog over de middelen om het aantal 

leden en donateurs (nu 896) zo snel 

mogelijk naar 1000 te tillen. Voorgesteld 

werd de Burgerlijke Stand in te schakelen 

– niet zozeer om met het ledenformulier 

op kraamvisite te gaan, maar vanwege 

nieuwkomers die naar de wijk verhui-

zen.  Hoewel het wel chique zou zijn om 

je kind al voor de geboorte als lid op te 

geven. Bij Eton en Harrow doen ze dat 

tenslotte ook.

Een stem uit de zaal deed het zeer 

constructieve voorstel om straten waar 

alle huishoudens lid zijn een gratis borrel 

aan te bieden. Het bestuur zal dit nog in 

beraad nemen.

Ontroerend
Onthutsend was daarop de vraag vanuit 

de vergadering waarom mensen über-

haupt lid zouden worden. Rob Beurse 

vulde de oorverdovende stilte met een 

vlammend en ontroerend betoog over 

onze prachtige wijk. Zo mooi, zo schoon, 

zo gezellig, met zulke prachtige feesten: 

nergens vind je een wijk als deze. Een 

Gelukkige, Groene wijk; een wijk om van 

te houden, aldus Beurse.

Maar daarna – en door deze prachtige 

woorden was het des te tragischer, houdt 

u de Kleenex gereed – bleek opeens de 

volle impact van wat zo eufemistisch een 

opschoonactie genoemd was. Een dame 

(wier naam wij omwille van de privacy 

niet zullen noemen – u zult dit na lezing 

begrijpen) meldde dat zij onlangs naar 

de overkant van de Lammenschansweg 

[red.:  de kant met de oneven nummers] 

verhuisd was. Betekende dit nu dat zij 

geen lid meer was? Eigenlijk niet eens 

meer ter vergadering mocht verschijnen?

Middenberm
Aan Hans Muste de penibele taak om 

het onbestaanbare te verklaren. Hij had 

het er zichtbaar moeilijk mee en daar 

hoeft een man zich niet voor te scha-

men. Edoch, hij stond daar, hij kon niet 

anders: de dame in kwestie is inderdaad 

geen lid meer van onze vereniging, maar 

slechts nog donateur. Zij zou daarover, 

zo meldde hij, nog een brief ontvangen. 

Maar wat voor troost gaat daar van uit? 

De dame in kwestie hield een dapper 

pleidooi: haar hele leven in de ProfBurg-

wijk gewoond, eerst aan de Treublaan, 

toen aan de Uhlenbeckkade – en nu 

opeens geen lid meer? Door een straat 

over te steken?

Helaas, de harde realiteit is duidelijk en 

onontkoombaar in de statuten omschre-

ven. Als hamerslagen vielen de woorden 

van Muste op ons neer: de ProfBurgWijk 

wordt begrensd door de middenberm van 

de Lammenschansweg.  

Lezer, laat dit u toch vooral tot les zijn! 

Eén moment van onbezonnenheid, één 

handtekening onder de verkoopakte, één 

middenberm te ver en u bevindt u in de 

duisternis, waar geween is en geknars 

der tanden. Uw kindskinderen zullen het 

u nog verwijten. Verbanning. Donateur-

schap. 

Een kleine hoop rest de door verhuizing 

getroff enen nog. Vanuit de zaal, die tot 

in het putteke van haar hart meeleefde, 

kwam het uitmuntende voorstel om de 

grens van de ProfBurgWijk zowel aan de 

Lammenschansweg als aan de Hoge Rijn-

dijk – waar de bewoners van de Koude 

Kant eenzelfde lot beschoren is – uit te 

breiden naar beide zijden van de straat.

Een geweldige gedachte, waar het be-

stuur, zeker met het Jubileumjaar 2011 in 

het vooruitzicht, over na dient te denken. 

Een gelukkige, 
Groene wijk: 
een wijk om van te 
houden

Jaarvergadering van de Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk

Trouwe lezers zijn inmiddels 
gewend aan de rollercoaster 
van spannende en 
ontroerende momenten die de 
Jaarvergadering altijd weer 
oplevert. Dit maal wil ik toch 
waarschuwen dat onderstaand 
verslag mogelijk schokkende 
fragmenten zal bevatten en 
derhalve niet geschikt is 
voor jeugdige lezers. Haakt u 
hierdoor echter vooral niet af: 
wat op 17 maart voorviel, kan 
ook u overkomen!

door Coco Hoek

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.

GRO
EP

SP
RA

KT
IJ
K
VO

OR
FYSIOTHERAPIE

M. van der Mark
     P.A.M. van der Salm
          F.J. van Bemmel-Haselhoff
               B.J.G. Verroen-Rouwenhorst

‘Uw bewegen 
     is onze zorg’

www.fysiotherapieleiden.nl
071-512 47 88

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden
Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden
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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
Aantrekkelijke pakketaanbiedingen!

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

Loek Groenewegen. Kanaalweg 37

VERKEERSOPLEIDINGEN
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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
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Onthulling koff ermonument 
in combinatie met herdenking van de 
ontruiming op 17 maart 1943

Voormalig joods weeshuis

door Frans Hoek

Op 17 maart werden deze koff ers offi  cieel 

onthuld: op vijf plaatsen staan nu zes kof-

fers. De eerste op de Vliet, de tweede op de 

hoek Rapenburg en Heerensteeg, de derde 

en vierde voor de deur van het oude Politie-

bureau aan de Zonneveldstraat en de vijfde 

daar recht tegenover bij het Kamerlingh 

Onnes gebouw.

Basalt
Toen onze wijkvereniging hoorde van het 

plan voor de koff ers hebben we gevraagd 

om voor het voormalig weeshuis aan de 

Roodenburgerstraat een zesde koff er te 

plaatsen. Immers, van de 270 in de oorlog 

vermoorde joden kwamen er 54 uit het 

weeshuis! Het verzoek werd ingewilligd en 

ook de fi nanciering kwam rond. Waar voor 

de koff ers in de stad verschillende kleuren 

graniet zijn gebruikt uit verschillende wind-

streken, heeft Ram Katzir voor ‘onze’ koff er 

speciaal basalt uit Israel gehaald. Dit is een 

grijze steensoort die hard van buiten, maar 

zacht van binnen is.

De onthullingen werden door een groeiende 

groep mensen, waaronder de burgemeester, 

bijgewoond. Om drie uur was ons monu-

ment aan de beurt. Onze wijkvereniging 

hield nu voor de vierde keer de herdenking 

van de razzia op 17 maart, waarbij alle aan-

wezige bewoners van het weeshuis werden 

gedeporteerd. Wij doen dat traditiegetrouw 

samen met groepen leerlingen van het 

Bonaventuracollege in onze wijk en van het 

Erasmus College uit Zoetermeer.

Bijzondere mensen
Na een introductie onthulden twee wel heel 

bijzondere mensen het koff ermonument. 

Jopie Schröder-Vos was er, het vriendinnetje 

aan wie Lotte Adler voor de razzia haar kof-

fer met fotoboek en muziekbladen in bewa-

ring gaf. De stenen koff er voor het voorma-

lig weeshuis is gemodelleerd naar die koff er 

van Lotte. Verder was Pieter de Vries er. Hij is 

één van de vier weeshuiskinderen die niet in 

de kampen omkwamen. Mevrouw Schröder 

legde na de onthulling bij de koff er heel in-

drukwekkend een Davidsster van witte rozen 

voor haar vermoorde vriendinnetje.

Na een toelichting door de beeldhouwer Ram 

Katzir waren de scholieren aan de beurt. 

Allereerst werd er door twee leerlingen na-

mens de wijkvereniging een krans gelegd. 

Daarna was er muziek en werden er gedich-

ten voorgelezen. Door de heer Levie van de

joodse gemeenschap werd samen met een 

leerling van het Erasmus College Kaddish 

gebeden. Dit is het traditionele joodse gebed 

voor de overledenen.

De leerlingen van beide scholen legden elk 

een steentje op de bovenkant van de koff er, 

waarna de namen van de 58 weggevoerde 

mensen werden genoemd.

Na afl oop was er koffi  e, thee en fris en 

kon er in het pas heropende gebouw 

gekeken worden naar een tentoonstelling 

over de joodse scholieren in de tweede 

wereldoorlog. 

Er blijft permanent een digitale fotolijst en 

een vitrine met een wisselende tentoon-

stelling achter in de herdenkingsruimte, 

links van de ingang.

Al met al kunnen we terugkijken op een 

indrukwekkende herdenkingsplechtigheid 

waarbij ruim 150 mensen aanwezig waren. <

In onze stad zijn er al tientallen herdenkingsmonumenten 
voor de Tweede Wereldoorlog. Voor de groep die het meest 
te lijden heeft gehad, onze joodse medeburgers, was tot 
op heden nog geen monument in Leiden. De gemeente 
heeft een commissie in het leven geroepen die de opdracht 
kreeg zo’n monument te realiseren. Na een prijsvraag is er 
op voorstel van beeldend kunstenaar Ram Katzir gekozen 
voor een antimonument. Geen grote beeldengroep of 
zoiets, maar op verschillen plaatsen door de stad een 
‘vergeten’ stenen koff er. Bedoeling is dat voorbijgangers 
zich afvragen van wie die bagage is geweest en waarom 
deze is achtergelaten.

‘Onze wijkvereniging hield 
nu voor de vierde keer de 
herdenking van de razzia op 
17 maart, waarbij alle 
aanwezige bewoners van het 
weeshuis werden gedeporteerd’
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Sinds 1 oktober zwaait Eduard Nagel hier 

de scepter. Wat zijn zijn plannen met de 

school? En: gaat de wijk daar iets van 

merken?

De nieuwe directeur vertelt met veel 

plezier over ‘zijn’ school. “We hebben 

een enthousiaste groep docenten. En het 

klimaat is goed: Leerlingen voelen zich 

veilig bij ons op school. We hebben een 

prachtig gebouw. En ik zie zeer betrok-

ken ouders.”

Bijzonder trots is hij op de Bona mun: 

Model United Nations. Dit is een pro-

gramma waarbij leerlingen de verenigde 

naties compleet naspelen. En dat gebeurt 

internationaal. In april is een internatio-

nale delegatie leerlingen op bezoek bij 

het Bona. En over een aantal maanden 

gaan de Bona-leerlingen bij een andere 

‘mun’ op bezoek. Er wordt gediscussi-

eerd, onderhandeld en gelobbyd, zoals 

dat ook bij de echte UN gebeurt.

Iets anders waar de directeur trots op 

is, is de jaarlijkse musical. Met honderd 

leerlingen wordt de complete productie 

gedraaid. Niet alleen òp het podium, 

maar ook erachter: grime, kostuums, 

licht en geluid: alles wordt door leerlin-

gen gedaan. En alle jaren doen mee.

Groeiambitie
De school aan de Burggravenlaan telt 

nu 1070 leerlingen, waarvan de helft uit 

Leiden komt.”We hebben geen groeiambi-

tie. Met dit aantal is de menselijke maat 

gewaarborgd. En kleiner is niet praktisch. 

Zo is het precies goed.”

In de kamer van de directeur is het orde-

lijk. Een ronde overlegtafel, en een cru-

cifi x boven het bureau. Hoe belangrijk is 

de katholieke basis voor de identiteit van 

de school? “Alle gezindten zijn welkom,” 

geeft Eduard desgevraagd aan. “Maar we 

verwachten wel dat leerlingen meedoen 

met vieringen. Ouders moeten dat ook 

ondersteunen.”

De vorige school waar Eduard leiding 

aan gaf was een zwarte school in de 

Schilderswijk in Den Haag. Het Bona is 

grotendeels wit. Een opvallend verschil 

vindt Eduard de opstelling van  ouders. 

“Ouders hebben hoge verwachtingen van 

hun kinderen en dat geeft soms onnodig 

veel druk. Dat is altijd wikken en wegen: 

kan en wil het kind dit, of is het de druk 

van de ouder.”

ProfBurgwijk
Er komen veel kinderen uit de Profburg-

wijk, maar ook uit Roomburgh. “Het is 

niet meer zo dat kinderen automatisch 

van de Katholieke Basisschool St. Joseph 

naar het Bona gaan. Ouders kiezen na de 

basisschool de school die ze het beste 

vinden passen. Een deel gaat naar het 

Gym, een deel gaat naar het Da Vinci, 

en het Visser t Hooft. We vinden het wel 

belangrijk de relatie met basisscholen 

als de Joseph te verstevigen. We zitten in 

een krimpende markt: het aantal kinde-

ren neemt langzaam af. Dus zullen we er 

hard aan moeten trekken om ouders en 

kinderen geïnteresseerd te houden voor 

onze school.”

In september gaat er een bijzondere 

‘coproductie’ met het St Joseph van start. 

Kinderen uit groep 7 en 8 van de Joseph, 

die delen van het standaard-programma 

van de basisschool dreigen te ontgroeien 

mogen een Excellentieprogramma op het 

Bona volgen. Het Bèta-lab: een actieve 

leeromgeving waar de kinderen, onder 

begeleiding, allerlei proefjes kunnen 

doen. 

Themaklas
Ook wil de directeur meer met de wijk 

doen. Er is een themaklas geweest over 

het Joodse Weeshuis. Een andere manier 

om meer naar buiten te treden is de 

maatschappelijke stage. Sinds dit jaar 

moeten alle leerlingen een stage doen 

buiten de school. Helpen in een verzor-

gingshuis bijvoorbeeld, of het opfrissen 

van de directe omgeving van de school.

“We zijn echt een school in 

ontwikkeling,”geeft Eduard aan. “Onze 

ambitie is om over vier jaar bij de 10% 

beste scholen van Nederland te horen. 

En dat is haalbaar. Het betekent wel dat 

we ook resultaatgerichter, taakgerichter 

moeten gaan werken.”

Gaat dat niet ten koste van het warme 

klimaat van de school? “Nee, ik denk dat 

je die resultaatgerichtheid nodig hebt, 

om zo te kunnen blijven. Het gaat om 

de balans tussen een veilig klimaat en 

optimale resultaten.”    <

Bonaventura: een 
school met ambitie

door Titia Buddingh

Dinsdag 10.30 uur.

Bonavanturacollege Leiden

Een plukje jongens hangt wat 
ongeïnteresseerd rond op de 
trap. Eén laat iets zien op zijn 
mobiel, de jongens lachen. 
Verderop, in de gang, hangt 
een bord: Stilte! Mondelingen! 
En net terwijl twee over-
duidelijke brugklassers 
wat zoekend naar het 
mededelingenscherm kijken, 
rent er een leraar voorbij 
met dikke tas vol papieren. 
Zomaar een pauzetafereel op 
het Bonaventurecollege aan 
de Burggravenlaan.

•  Directeur van het Bona, Eduard Nagel, tijdens de aangrijpende herdenking van de 

    ontruiming van de Joods Weeshuis in 1943.
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De verkiezingsavond, georganiseerd 

door de wijkvereniging, was een succes. 

Zo’n 250 wijkbewoners meldden 

zich op 2 maart in de aula van het 

gymnasium aan de Fruinlaan. Zij kregen 

een debat voorgeschoteld tussen de 

vertegenwoordigers (onder wie zeven 

lijsttrekkers) van de twaalf partijen die 

aan de verkiezing hebben meegedaan. 

De twaalf begonnen tijdens de 

voorstelronde al te benadrukken dat ze 

in de Professoren- en Burgemeesterswijk 

eigenlijk allemaal een soort van 

thuiswedstrijd speelden. Ze gaven aan 

dat ze (1) zelf al jaren met veel plezier in 

de wijk wonen, of (2) vroeger met veel 

plezier in de wijk gewoond hadden, of 

(3) best ooit nog eens met plezier in de 

wijk zouden willen wonen, of (4) op z’n 

minst vaak in de wijk kwamen... en dat 

met veel plezier. Daarmee was meteen 

voor alle aanwezigen duidelijk: dit zijn 

weliswaar politici, maar het zijn wel ónze 

politici. 

Sleutelrol
Intussen zijn de verkiezingen zelf al 

weer geschiedenis. De uitslag (zie kader) 

heeft het Leidse politieke landschap toch 

wel enigszins veranderd. De zittende 

coalitie van PvdA, VVD en CDA is haar 

meerderheid kwijtgeraakt. Bij het vormen 

van een nieuw college krijgt grote 

winnaar D66 ongetwijfeld een sleutelrol. 

De partij van lijsttrekker Paul van Meenen 

(aanwezig) steeg van 2 naar 10 zetels en 

is nu de grootste. 

Wat zijn de concrete consequenties van 

de verkiezingsuitslag voor de wijk? Dat 

moet nog blijken. Bij het ter perse gaan 

van deze editie van de Wijkkrant was 

nog niet bekend welke partijen straks de 

wethouders gaan leveren, en al helemaal 

niet welk programma hun leidraad zal 

gaan worden. Tijdens de verkiezingsavond 

kwamen wel verschillende belangrijke én 

omstreden issues bovendrijven. En daaruit 

bleek dat het voor een nieuw college nog 

een hele toer zal worden om op één lijn te 

komen.

RijnGouweLijn
Een taai vraagstuk voor de Leidse politiek 

was, is en blijft de RijnGouweLijn (RGL) in 

combinatie met de Ringweg-Oost (RWO). 

Ter herinnering: in 2007 is een referendum 

gehouden over de vraag of Leidenaren 

vóór of tegen een RGL door de Breestraat 

zijn. De tegenstanders trokken, zoals bij zo 

ongeveer elk referendum, aan het langste 

eind. Daarmee kwam een nieuw tracé via 

de Hooigracht en de Langegracht in beeld. 

Daar rijden nu nog veel auto’s die dwars 

door Leiden heen moeten. De bedoeling is 

dat dit doorgaande verkeer in de toekomst 

de nieuwe Ringweg-Oost (via onder meer 

de Kanaalweg) gaat gebruiken. Daardoor 

zou er op de Hooigracht en de Langegracht 

ruimte beschikbaar komen voor de RGL.

De politieke stemming tijdens de 

verkiezingsavond? De SP en de Partij 

voor de Dieren, om er maar twee te 

noemen, gaven aan dat zij hoe dan ook 

tegenstanders zijn van zowel de RGL als 

de RWO. GroenLinks, PvdA en CDA zijn 

vóór beide projecten. De VVD is dat ook, 

maar woordvoerder Pieter van Woensel 

wees erop dat de realisatie van de RWO 

twijfelachtig is geworden nu de gemeente 

Leiderdorp geweigerd heeft daaraan mee 

te werken. “De Ringweg-Oost schrappen 

en tegelijk een RGL over de Hooigracht 

– dat kan niet,” aldus Van Woensel. “Wat 

ons betreft moet de RGL dan toch door de 

Enerverende 
Verkiezingsavond 

door Rinke Berkenbosch

De verkiezingsavond op 2 maart, daags 
voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
werd druk bezocht. De lokale kopstukken 
spraken zich uit over de toekomst 
van Leiden in het algemeen, en de 
Professoren- en Burgemeesterswijk in het 
bijzonder. Er was gespreksstof te over. De 
RijnGouweLijn bijvoorbeeld. “Niet meer 
te stoppen,” constateerden PvdA en CDA. 
“Onbespreekbaar,” beloofde een vastberaden 
lijsttrekker van D66. “Het is beter staande te 
sterven, dan kruipend te leven.”

Breestraat.” Guido Terpstra, lijstrekker van 

de ChristenUnie, voorspelde dat de RGL 

er niet zal komen: “Wij zijn een openbaar-

vervoerpartij pur sang, maar ik verwacht 

dat de provincie moet gaan kiezen tussen 

de RijnGouweLijn en de Rijnlandroute 

[verbinding tussen de A4 en de A44, red.]. 

Voor allebei is geen geld.”

Voor D66 is de aanleg van de RGL 

onbespreekbaar. “Dat is voor ons een 

breekpunt,” zei Paul van Meenen. PvdA-

lijsttrekker Gerda van den Berg hakte 

daar fel op in. Zij wees erop dat de RGL 

een regionaal project is, waarbij de 

provincie Zuid-Holland haar zogenoemde 

doorzettingsmacht zal uitoefenen om 

het desnoods tegen de zin van Leiden in 

erdoor te drukken. “D66 spiegelt u iets 

voor wat niet mogelijk is. Nu nog tegen de 

RGL zijn, is luchtfi etserij.” CDA-lijsttrekker 

Jan-Jaap de Haan: “Leiden zei nee, de 

provincie zegt ja. Maar inmiddels is het 

project wel verbeterd. Met het nieuwe tracé 

zijn er geen confl icten meer met fi etsers. 

We hebben eruit gesleept dat de RGL wordt 

doorgetrokken naar de kust. We krijgen 50 

miljoen extra voor andere maatregelen. Dit 

project kan niet meer gestopt worden. Wie 

dat zegt, bedondert de zaal!”

Paul van Meenen (D66) hield voet bij stuk. 

“Je kunt de referendumuitslag niet negeren. 

We gaan de verkiezingsuitslag toch ook 

niet negeren? Andere partijen hebben zich 

bij die doorzettingsmacht van de provincie 

neergelegd. Wij niet.” Van Meenen citeerde 

voor de gelegenheid een niet nader 

genoemde wijsgeer: “Het is beter staande 

te sterven, dan kruipend te leven. Tegen de 

RGL zijn? Ik beloof u: dat kán!”

Vreemdparkeerders
Een ander punt: parkeren. 

“Vreemdparkeerders staan hier in de 

wijk omdat ze ergens anders hun auto 

niet kwijt kunnen. Dus moeten er meer 

parkeergarages komen in de binnenstad. 

Wij zijn tegen betaald parkeren in deze 

wijk,” aldus Van Woensel van de VVD. “Ons 

uitgangspunt is dat je gratis voor je huis 

kunt parkeren, en je bezoek ook. Wij zijn 

niet van het autootje pesten,” zei De Haan 

van het CDA. “Gratis voor je eigen huis?” 

schamperde Van Meenen (D66). “Mooie 

woorden, maar dat gaat niet werken. Dat 

vind ik nou holle retoriek.”

Iets verder van huis, maar toch nog 

dichtbij, ligt een andere kwestie die de 

Leidse politiek tot op het bot verdeelt: 

de plannen voor een bedrijventerrein 

in de Oostvlietpolder. Veel partijen zijn 

daar tegen. Voorstanders zijn er ook, 

maar niet van harte. “Voor ons is het een 

worsteldossier,” zei Pieter Kos, lijsttrekker 

van GroenLinks. PvdA-wethouder Gerda 

van den Berg: “We hebben dikke rapporten 

waaruit blijkt dat Leiden echt iets moet 

doen om te voorkomen dat bedrijven 

verdwijnen. Het gaat om 29 van de 180 

hectare die de Oostvlietpolder groot is. En 

het levert 2000 banen op. Daar moeten we 

onze ogen niet voor sluiten.”

En zo kwam er nog veel meer 

voorbij. Van het minimumbeleid tot 

heroïneverstrekking. Van de Lorentzhof tot 

geruchten over het sluiten van zwembad 

De Vliet. En van het LAK-theater tot 

hoogbouw die volgens de één de skyline 

van Leiden verpest, terwijl de ander dat 

vooral een kwestie van smaak vindt. Een 

van de aanwezige bewoners verzuchtte 

in de hem voorgehouden microfoon: 

“Met de hoogbouw van het ROC aan de 

Lammenschansweg heeft deze wijk haar 

onschuld verloren.” Dat schoot Pieter Kos 

van GroenLinks in het verkeerde keelgat: 

“Wat nou ‘onschuld verloren’? Ik kom 

overal in de stad en geloof me: u woont in 

een fantastische wijk!”

Peiling
Vooraf konden de aanwezigen hun 

politieke voorkeur kenbaar maken. Na 

afl oop was er opnieuw een peiling. Daaruit 

viel op te maken dat vooral GroenLinks 

tijdens deze verkiezingsavond kiezers zou 

hebben gewonnen, terwijl de PvdA, de 

VVD én D66 de grootste verliezers waren. 

Wat D66 betreft was die peiling geen 

voorbode van het resultaat daags erna. 

Dat kunnen we met de kennis van nu wel 

vaststellen.    <

zetels 2010 zetels 2006
D’66 10 2
PvdA  6 10
VVD 6 6
CDA 4 5
GroenLinks 4 4
SP 4 7
Christen Unie 1 2
Leefbaar Leiden 1 2
Stadspartij Leiden Ontzet 2 1
Partij voor de Dieren 1 -
Partij Sleutelstad 0 -
Stem Terug 0 -

TOTAAL: 39 39



26
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

27
de wijkkrant   april  2010

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>.

Word nu lid van onze 
wijkvereniging!

Pergola’s zijn oorspronkelijk afkomstig 

uit het Middellandse Zeegebied. Be-

groeid met druiven zorgen ze daar voor 

prettige zitplekken in de schaduw. Ook 

in onze tuinen kunnen pergola’s goed 

gebruikt worden om een terras te over-

kappen en zo de zitplek een plafond 

te geven. Pergola’s of colonnades (een 

enkele rij palen met een ligger erop) die-

nen ook om verschillende tuindelen met 

elkaar te verbinden, of om de overgang 

van het ene tuindeel naar het andere te 

markeren. In een lange smalle tuin kan 

een in de breedte geplaatste pergola 

of colonnade de lengte van de tuin 

doorbreken. Als de constructie stevig 

genoeg is kan er ook nog een schom-

mel aan worden gehangen. Plaats een 

pergola nooit zomaar ergens in de tuin: 

er moet altijd een verband zijn met het 

huis of eventueel de schuur. Een mooie 

hoogte voor een pergola is 2,5 meter. 

De hoogte van de tuin wordt er door 

begrensd, maar zonder dat het een 

benauwd 

gevoel 

geeft: je kan 

er ruim onder 

door kijken en 

makkelijk onder 

door lopen. Die 

hoogte is ook nodig 

omdat door de begroei-

ing het geheel een stuk lager zal 

worden. Een bloeiende blauwe regen 

scheelt al gauw een halve meter! En ook 

dat is een goede reden om een pergola 

te plaatsen in de tuin: ruimte voor klim-

mers en dus meer groen en bloemen in 

de tuin.

Een eenvoudiger en goedkopere oplos-

sing is het planten van een boom. Er 

zijn tal van bomen die ook geschikt zijn 

voor een kleine tuin en die de tuin een 

mooi dak kunnen geven. De volgende 

bomen hebben allemaal een brede, 

maar niet te dichte kroon.  De meeste 

soorten sierkersen en -appels worden 

niet al te groot en bloeien uitbundig in 

het voorjaar. Een mooie kers is bijvoor-

beeld de vroegbloeiende witte Prunus x 

yedoensis. Malus ‘Evereste’ heeft rose-

witte bloesem en in het najaar oranje-

rode appeltjes die lang blijven 

hangen. Het nadeel van deze 

bomen is dat het blad een beetje 

saai is. Gleditsia triacanthos 

‘Elegantissima’ heeft frisgroen, fi jn 

verdeeld blad, vergelijkbaar met 

dat van de bekende bolaccacia. Dit 

boompje heeft echter een mooiere 

vorm en hoeft niet elk jaar gesnoeid 

te worden. Ook heeft het geen last van 

takbreuk wat bij de bolaccacia nogal 

eens een probleem kan zijn. In de herfst 

kleurt het schitterend geel. Liquidam-

bar formosana, de amberboom, heeft 

mooi puntig handvormig blad dat in 

het najaar schitterend verkleurt: paars, 

rood, oranje en geel in één boom! Een 

prachtige boom die je maar zelden ziet 

in tuinen maar waar heel veel aan te 

beleven is, is de Koelreuteria panicu-

lata.  Het grote geveerde blad loopt in 

het voorjaar roze uit. In de zomer bloeit 

hij met grote gele bloempluimen. De 

zaaddozen die daarna verschijnen lijken 

op lampionnetjes en kleuren langzaam 

rood. In het najaar wordt hij mooi geel. 

Een boom die een dakje moet vormen 

boven de tuin, moet liefst niet helemaal 

achterin de tuin geplant worden want 

dan is het eff ect veel minder. Plant hem 

ergens waar je eronder kan zitten, of 

waar je er onderdoor moet lopen. Als 

je vanuit het huis onder het bladerdak 

van een boom de tuin in kijkt, geeft dat 

diepte aan de tuin, de tuin lijkt groter. 

Ook maakt de afwisseling van zon en 

schaduw de tuin boeiender.   <

Het dak van 
de tuin
Een tuin, en zeker een stadstuin, 
is altijd een besloten ruimte. 
Ons woord ‘tuin’ komt van het 
middeleeuwse tuun, wat ‘omhei-
ning’ betekent. Huizen, schuttin-
gen, hagen, schuren en de grond 
bepalen de grenzen van de tuin. 
Binnen deze grenzen voelen we 
ons veilig. Maar om je werke-
lijk geborgen te kunnen voe-
len heeft de tuin ook een ‘dak’ 
nodig. Ook in de hoogte moet 
er ergens een begrenzing zijn. 
Dit kan bereikt worden door een 
boom te planten of een pergola 
te plaatsen.

•  De zaaddozen van Koelreuteria paniculata.

(of zoveel meer 

als u het waard 

is) wordt u niet 

alleen lid, maar 

ontvangt u ook 

geheel gratis 

een prachtig 

boekje over de 

historie van 

onze wijk.*

* Het boek wordt u na ontvangst van uw betaling bij u thuis bezorgd.

Word nu lid van onze Word nu lid van onze 

Voor 
slechts 

€ 8,50 

per jaar 
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Station Lammenschans
Het kan niet anders of architect Koen van 

der Gaast (Utrecht, 10 augustus 1923 

– Zeist, 7 februari 1993) moet zich heb-

ben omgedraaid in zijn graf. Zijn kleine 

stationnetje aan de Lammenschans, 

eens dè blikvanger in de omgeving, nu 

volledig overschaduwd door een enorme 

buitenproportioneel kontrasterende 

betonnen kolos. Maar meteen genoeg 

daarover, vele woorden zijn daar al aan 

vuil gemaakt. Ik wil dit bescheiden stati-

onnetje aan de Lammenschans graag een 

keer onder uw aandacht brengen. Dit sta-

tion, gelegen aan de enkel baans spoor-

weg Leiden – Woerden werd in 1961 

in gebruik genomen, nadat het spoor 

eerst fl ink omhoog gebracht was en de 

spoorlijn niet meer gelijkvloers hoefde te 

kruisen met (toen nog) de tramlijn.

De spoorlijn werd in 1878 voor het eerst 

bereden en is na een kleine driekwart 

eeuw van elektrische bedrading voorzien. 

Aanvankelijk leek de lijn niet zo’n heel 

groot succes. Men had verwacht dat de 

centraal gelegen stad Utrecht een grote 

aantrekkingskracht zou hebben door 

een (in)directe verbinding te hebben met 

alle grote steden in de Randstad. Dit is 

misschien een reden dat het spoor nooit 

verdubbeld is. Maar na de electrifi cering 

van 1950 kwam de vraag naar openbaar 

vervoer goed op gang, mede omdat de 

bevolking fl ink toenam en mensen steeds 

vaker buiten de stad hun opleiding of 

werk vonden. Dat maakte de aanleg van 

een ‘voorstadhalte’ zoals Lammenschans, 

noodzakelijk. 

De architect Koen van der Gaast kreeg de 

opdracht deze halte te ontwerpen. Deze 

architect had al naam gemaakt met het 

ontwerp van station Eindhoven (1954) 

en later ook Den Haag Centraal (1975), 

het inmiddels vervangen Amsterdam RAI 

(1981) en Voorburg (1988).

Het werd een eenvoudig gebouwtje met 

veel glas waarin een wachtruimte en een 

ruimte voor de kaartverkoop. Het station 

moest via een betonnen trap vanaf het 

Kamerlingh Onnesplein bereikt worden 

(later werd ook een voorziening getroff en 

voor minder validen, zodat zij het per-

ron vanaf de Melchior Treublaan konden 

bereiken). 

In de loop der tijd heeft het station een 

aantal kleine metamorfoses ondergaan 

De belangrijkste waren in 1984, toen 

wachtruimte en loketruimte van plaats 

wisselden en in 2003, toen het loket 

werd gesloten en er alleen nog door 

middel van automaten op het perron 

plaatsbewijzen konden worden gekocht. 

Ook belangrijk was de vervanging van 

het perronmeubilair in 1993 en in 1997 

de ingebruikname van een spiksplinter-

nieuwe bewaakte fi etsenstalling.

Inmiddels heeft het gebouwtje een 

gedeeltelijk nieuwe functie (horeca) en 

is het wachten op de eventuele komst 

van de RijnGouweLijn, die wellicht het 

station een ander aanzien zal geven of in 

het ergste geval, overbodig zal maken. 

De tijd zal het leren. Tot de komst van 

de RGL (2015) zal station Lammenschans 

dan in de schaduw van de ROC-kolos zijn 

(bescheiden) karakter moeten zien te 

bewaren.  <
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niet af hoe groot een boom in korte 

of langere tijd kan worden, of hoeveel 

overlast een bepaalde soort kan geven 

(schaduw, afval van bladeren, hinderlijke 

vruchten enz.)? De schijnbeuk is een 

soort waar deze problemen zich niet 

vaak zullen voordoen. Het is een relatief 

kleine boom die uiterst geschikt is om te 

worden aangeplant in een tuin, zelfs in 

een kleine tuin. Hij wordt slechts ca. 6-8 

meter hoog. In het land van herkomst 

kan deze soort overigens wel een hoogte 

van 25 meter bereiken. 

De kroon is betrekkelijk 

open, en geeft daarom 

weinig schaduw. Ondanks 

deze voordelen is deze 

boom niet zo erg bekend 

en wordt hij daarom niet 

gekozen. 

Wortel schieten
De Arctische schijnbeuk 

wordt in ons land soms 

als boom en soms 

als struik aangeplant. 

Het is een soort die 

vaak meerstammig is. 

Kwekers zorgen door hun 

snoeiactiviteiten er voor 

dat de jonge planten zich 

tot een boom met slechts 

één stam kan ontwikkelen 

maar de ontwikkeling 

kan ook beperkt 

worden tot die van een 

struik. Als de onderste 

takken van zo’n struik 

langdurig met de grond 

in aanraking komen gaan 

deze spontaan wortel 

schieten en ontstaat er 

een ‘schijnbeukcomplex’. 

Dat gedrag vertonen ook veel andere 

soorten bomen en heesters. In de Leidse 

Hortus Botanicus staat een echte Fagus-

soort, een treurbeuk, waarvan een tak 

ook langdurig met de grond in aanraking 

is geweest, en ook die tak heeft wortel 

geschoten.

Kenmerken
In het voorjaar, als de Arctische 

schijnbeuk uitbot, komen opvallend 

kleine gekartelde bladeren met mooie 

duidelijke nerven te voorschijn. Het 

uitbotten gaat in tegenstelling tot 

Morriën’s woorden “Zou ik het breken, 

barsten, knallen horen” niet met geluid 

gepaard. Er wordt dan wel een kruidige 

geur verspreid. Als de volgroeide 

bladeren worden gekneusd, ruiken ze 

naar kaneel. Er zijn meer dan 35 soorten 

schijnbeuken. Veel soorten blijven in 

de winter groen. Dat geldt niet voor de 

Arctische schijnbeuk. Daarvan worden de 

bladeren in de herfst goudgeel waarna ze 

afvallen. Gedurende het hele jaar door, 

maar vooral in de winter, is de ragfi jne 

horizontale vertakking van de boom 

goed te zien. In het voorjaar bloeit de 

Arctische schijnbeuk onopvallend. Er 

worden zowel vrouwelijke als mannelijke 

Wie weet wat een schijnbeuk is? In 

lang niet alle boeken over bomen staat 

informatie over de schijnbeuk. Hij wordt 

wel in de dikke ‘Van Dale’ (veertiende 

herziene uitgave) vermeld: “een 

schijnbeuk is een meerstammige boom, 

die bij ons als heester voorkomt, met 

typerende vertakking, die vooral in de 

winter opvalt.” Deze omschrijving is zo 

gek nog niet. De schijnbeuk is een soort 

die relatief weinig wordt aangeplant. 

In onze wijk staan er slechts een paar. 

Ze groeien onder meer in de tuinen van 

de Burggravenlaan 46 en 38. Ook in de 

voortuin van Meijerskade 10 staat een 

mooi exemplaar (zie foto). In deze tuinen 

gaat het om de Arctische schijnbeuk, 

Nothofagus antartica (G. Forst.) Oersted).

Herkomst
De botanicus en natuuronderzoeker 

Joseph Banks (1743-1820) ging tussen 

1768 en 1771 op expeditie met de 

ontdekkingsreiziger James Cook (1728-

1779). Deze expeditie voerde hen naar 

diverse continenten en had als doel om 

nog niet in kaart gebrachte gebieden 

in het zuiden van de Grote Oceaan 

te verkennen. Hij schreef over deze 

zuidelijke beuken (= schijnbeuken) in 

zijn reisverslag (J, Banks, 1769. The 

Endeavour Journal of Joseph Banks 

1768-1771 (deel één). 

Vertegenwoordigers van het geslacht 

Nothofagus groeien op alle zuidelijke 

continenten, behalve in Afrika. Lang 

geleden moeten er in Afrika ook 

uitgestrekte bossen van Nothofagus-

soorten zijn geweest. Nothofagus-

soorten hebben ook in Antartica 

gegroeid want daar zijn fossielen van 

vertegenwoordigers uit dit geslacht 

gevonden. Die zuidelijke verspreiding 

herinnert aan de periode dat die 

werelddelen nog met elkaar in contact 

stonden (tot ca. 160 miljoen jaar geleden) 

en het klimaat in die werelddelen nog 

anders was dan nu. Antartica was 

toen veel warmer dan tegenwoordig. 

(zie Colin Tudge, 2006. Het verborgen 

leven van bomen, Spectrum). De soort 

die in dit artikel speciale aandacht 

krijgt, Nothofagus antartica, hoort 

oorspronkelijk thuis in het zuiden van 

Zuid-Amerika, o.a. Vuurland. Deze soort 

is in 1840 voor het eerst ingevoerd in 

Engeland.

 

Schijnbeuk en beuk
Schijnbeuken uit het geslacht Nothofagus 

vertonen op het oog veel overeenkomst 

met de beuken uit het geslacht Fagus. 

De schijnbeuk vormt net als de 

beuk behaarde twijgen en bezit ook 

lenticellen. Een lenticel kan worden 

vergeleken met een huidmondje. Het is 

een kleine opening met een verdikte rand 

in de kurklaag (in de bast van bomen) 

van houtige planten. Via lenticellen 

vindt er gasuitwisseling plaats tussen 

de levende weefsels en de lucht en 

kunnen ook plaagorganismen een plant 

binnendringen (schimmels, insecten). De 

schijnbeuk vormt net als de beuk ook 

kantige noten; ze zijn erg klein. In een 

omhulsel zitten een aantal nootjes (2-7). 

De schijnbeuk werd jarenlang ingedeeld 

in de beukenfamilie, de Fagaceae.

In werkelijkheid lijkt de schijnbeuk 

helemaal niet op de beuk. De 

ontwikkeling van de bolsters van 

beukennootjes verloopt anders dan 

die van de noten van de schijnbeuk. 

Ook recent genetisch onderzoek 

heeft uitgewezen dat de onderlinge 

verwantschap van de schijnbeuk en 

de beuk niet zo groot is. Daarom 

zijn de Nothofagus-soorten nu in een 

aparte, nog wel nauw verwante, familie 

geplaatst, de Nothofagaceae. De naam 

Nothofagus (vertaald betekent dat 

schijnbeuk) verwijst naar het feit dat men 

oorspronkelijk dacht dat de zuidelijke 

beuken echte beuken waren. Notho komt 

van het Griekse woord Nothos, onecht; 

fagus komt uit het Latijn en betekent 

beuk. De geslachtsnaam van beuken is 

Fagus. 

Aanplant
Bij de aanleg van tuinen worden vaak 

willekeurig allerlei bomen aangeplant 

zonder dat men zich realiseert hoe groot 

zo’n boom kan worden. Na een aantal 

jaren later komt men vervolgens met een 

probleem te zitten. De boom wordt te 

groot en moet volgens de eigenaar (of 

buren) worden gekapt met alle ellende 

van dien (hoge kosten, kapvergunning 

aanvraag, protest tegen de kap enz.). 

Waarom wordt tijdens de aanleg van 

tuinen niet zorgvuldiger nagedacht over 

de keuze van de soort boom die wordt 

aangeplant. Waarom vraagt men zich 

advertentie

De schijnbeuk, 
een ‘beuk’ uit h  

zuidelijk halfr ond

Adriaan Morr iën (1912-2002)

H  voorjaar komt in stilte; m  een fi jner oor
Zou ik h  breken , barsten, knallen horen
Waarmee de blaren uit hun schilden 

bloemen gevormd; veel minder 

vrouwelijke dan mannelijke. Deze soort 

groeit snel en is daardoor kwetsbaar 

voor ruk- en valwinden. Het kan zomaar 

gebeuren, dat tijdens  een stevige storm 

een takdeel los scheurt. Het is daarom 

verstandig deze soort op een beschutte 

plaats te poten. De schijnbeuk in de 

voortuin van Meijerskade 10 is ongeveer 

even oud als de berk in de tuin van 

nummer 14. Al is deze schijnbeuk een 

snelle groeier, tegen deze berk kan hij 

niet op. De Arctische schijnbeuk is een 

prachtige boom. Het is absoluut de 

moeite waard tijdens een wandeling 

door onze wijk eens een bezoek aan dit 

‘boompje’ te brengen.   <
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Mevrouw Millaard (1927) 
is opgegroeid aan de Hoge 
Rijndijk. Ze kwam in 1967 in de 
Burggravenlaan wonen om haar 
gehandicapte broer te verzorgen. 
De woning is, nu ze zelf ouder 
wordt, perfect: het enige huis in 
de laan met een privélift.

Met haar ouders en vijf jaar oudere broer 

bracht mevrouw Millaard haar jonge jaren 

door in een woning aan Hoge Rijndijk 72. 

Ze herinnert zich nog goed dat ze in de 

oorlog een onderduikster hadden. “Die 

mevrouw kwam oorspronkelijk uit Apel-

doorn en was bij ons gekomen via mijn 

twee tantes. Zij hadden haar naam door-

gekregen via een bekende van de Petrus-

kerk. Ze was als een oudere zuster voor 

me. Ze leerde me dansen en overhoorde 

me mijn huiswerk. In het laatste half jaar 

van de oorlog woonden ook haar twee 

dochters bij ons in. Mijn vader en moeder 

vonden dat de vrouw geregeld frisse 

lucht moest hebben. Daarom ging mijn 

vader ‘s avonds met haar aan de arm 

wandelen in de Roodenburgerstraat alsof 

ze zijn vrouw was. De Burggravenlaan 

was er nog niet, daar waren alleen wei-

landen. ‘Je zal toch wonen in die velden’, 

zei mijn vader dan, niet vermoedend dat 

zijn zoon en dochter daar later samen 

een bovenwoning zouden betrekken. Hij 

overleed toen ik 30 jaar was.”

Meisjesdroom
”Mijn meisjesdroom was om stewardess 

bij de KLM te worden. Maar ik kwam in 

1945 van de meisjes/HBS aan de Garen-

markt en toen had de KLM geen behoefte 

aan stewardessen. Er waren nog maar 

weinig vliegtuigen zo vlak na de oorlog. 

Mijn volgende wens om hofmeesteres op 

een schip te worden, maar dat vond men 

voor een meisje destijds te avontuurlijk. 

‘Breek haar benen’, zei de man van mijn 

moeders beste vriendin, die dat veel te 

gevaarlijk voor mij vond als enige vrouw 

tussen allemaal mannen.”

Ook naar de Hogere Hotelschool mocht 

ze niet, omdat haar vader ambtenaar was 

en geen hoteleigenaar. De directeur van 

de HBS raadde haar aan huishoudkunde 

te gaan doen. Dat bleek uiteindelijk een 

schot in de roos want ze had veel plezier 

op de Rooms Katholieke school Zita 

aan het Rapenburg, waar ze in kleine 

klasjes van ongeveer vijf meisjes het vak 

leerde. Er waren zo weinig leerlingen 

dat leerlingen uit verschillende klassen 

gecombineerd les kregen. “We hebben 

heel veel gelachen, want we zaten daar 

met allemaal meiden die dienstmeisjes 

gewend waren thuis en helemaal niets 

van het huishouden wisten. De opleiding 

duurde 41⁄2 jaar. In die periode liep je 

ook stage bij een arbeidersgezin, een 

middenstandsgezin en een ‘rijk’ gezin. 

Telkens moest je na een stage een tijd 

wachten op de volgende, van april tot 

september. Ik hield wel van poetsen maar 

niet van koken. Daarom haalde ik eerst 

alleen de akte N VII Schoonmaken, was-

sen, strijken en huishoudkunde. Helaas 

moesten we later van het Ministerie van 

Onderwijs verplicht ook de akte N VIII 

koken halen.”

Na haar examen ging mevrouw Millaard 

werken voor de Boshuizerschool, op de 

Lagere Huishoudkunde Beroepsopleiding, 

LHBO.

Ontslagen en weer aangenomen
”Toen ze trouwde in 1952, werd me-

vrouw Millaard, zoals toen gebruikelijk, 

ontslagen uit vaste dienst, maar wel weer 

in tijdelijke dienst genomen. “Huishoud-

kundigen waren toen erg in trek en ik 

kon overal werken, in Haarlem, Amster-

dam. Toen ik 20 jaar in dienst was, zei de 

administrateur: ‘We hebben een generaal 

pardon’ en pensioenrechten, die destijds 

voor getrouwe vrouwen werden afge-

kocht, werden weer voor mij ingekocht. 

Ik was altijd lid van de vakbond en goed 

op de hoogte van mijn rechten.”

“Ik had altijd een verdeling met een col-

lega die graag kookte. Ik nam vooral de 

schoonmaak- en poetslessen voor mijn 

rekening. Maar helaas ging die collega 

trouwen en moest ik 13 jaar beide vak-

ken geven.”

Mevrouw Millaard scheidde van haar 

man toen hun zoon 4 jaar was. Dat was 

toen nog een beetje een taboe. “Het 

bestuur van de school drong erop aan 

dat ik dit niet zou vertellen.” Ze trok met 

haar zoontje in bij haar moeder, die na 

de dood van haar vader aan de Hoge 

Rijndijk in een kleiner huis was gaan 

wonen. Haar moeder was graag bereid 

om op haar kleinzoon te passen als haar 

dochter naar haar werk was. “Dat was 

ongewoon voor die tijd: ik werkte als 

alleenstaande moeder altijd volledig, 

35 lesuren per week. Ik was tenslotte 

kostwinster.”

“Mijn zoon ging naar de Kernstraat-

school, dezelfde school waar ik zelf op 

had gezeten. Hij kon volop spelen in de 

buurt, eerst bij een veldje met een keet 

en een paard en een speeltuintje waar 

een oude man toezicht hield. Mijn zoon 

deed altijd mee aan Koninginnedag en 

vond het heerlijk om in de diligence te 

zitten. Hij hielp dan ook met het paard. 

Toen hij groter werd, speelde hij op een 

voetbalveldje achter de Vredeskerk, op 

de plek waar in 1989 de villa’s zijn ge-

bouwd. In de zomer speelde hij water-

polo in de zwembad de Vliet.”

Oude stempel
”Later kreeg mevrouw Millaard naast haar 

werk en de opvoeding van haar zoon 

ook de zorg voor haar broer Piet. Hij was 

koopvaardijoffi  cier van beroep en liep in 

Australië, door een ongelukkige val in het 

scheepsruim, op zijn 39ste een dwarslae-

sie op. Hij kwam in de Anna kliniek van 

het LUMC terecht. “Voorlichting daarover 

was er toen nauwelijks. Mijn moeder en 

ik wisten niet hoe je om moest gaan met 

zoiets. We bedachten dat ik maar het bes-

te samen met mijn zoon en mijn broer 

kon wonen om voor hem te zorgen. In 

1967 kwam er een ééngezinsfl at op de 

derde verdieping van de Burggravenlaan 

vrij. De eerste tien jaar liep mijn broer 

voetje voor voetje van de trappen af. 

Daarna hebben we op aanraden van mijn 

zoon bij de gemeente een lift aange-

vraagd. De gemeente wilde geen traplift, 

dat zou de hal maar ontsieren. We kregen 

daarom een privélift in het trappenhuis, 

als enige in de Burggravenlaan.”

Haar broer kreeg ook een aangepaste 

auto en een parkeerplaats voor de deur 

en één op zijn nieuwe werkplek bij het 

Gemeentelijk Admini-

stratiekantoor. 

“Ik deed de 

boodschappen 

in de buurt, 

vooral de 

Cobetstraat bij 

Vahrmeyer en 

Janson en ook 

mijn zoon was 

altijd graag 

bereid iets te 

halen voor ‘oom 

Piet’. Mijn broer 

was van de 

oude stempel. 

Ook als hij 

wel valide was 

geweest, had hij nooit de boodschappen 

gedaan. Wel deed hij altijd de fi nanciën 

voor mijn moeder en mij. Maar hij ging 

zelden naar buiten. Alleen naar het 

postkantoortje in de Cobetstraat. Daar 

ging hij heen voor zijn hobby postzegels 

verzamelen en ik moest er zelfs op aan-

dringen dat hij zo nu en dan een luchtje 

schepte op het balkon.”

“De woningen aan onze kant van de 

Burggravenlaan waren destijds in bezit 

van de partij de Vrijzinnig Democra-

ten. Dat is in de loop van de tijd wat 

afgezwakt. Mensen in de buurt waren 

vriendelijk voor elkaar maar er was niet 

veel contact. Ik was immers net als mijn 

broer de hele dag weg door mijn werk. 

De meeste mensen dachten dat wij een 

echtpaar waren. We heetten immers alle 

twee Millaard. Mijn broer was ook als een 

vader voor mijn zoon. Mijn broer is acht 

jaar geleden overleden. Ik ben hier naar 

volle tevredenheid blijven wonen en dat 

is ook in de toekomst goed mogelijk. De 

privélift komt nu goed van pas!”    <

De enige woning 
met een lift •  Koninginnedag 1971 kruispunt 

Cobetstraat - De Laat de Kanterstraat: toen 

al met een koets. Achterop links de zoon van 

mevrouw Millaard, Ruud.

advertentie

Brecht Rutgers van der Loeff 
van de Sande Bakhuyzenlaan 17
2313 SG Leiden
06-14475366

info@voor-ouders.nl
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Jacques Oppenheim, geboren in Groningen 

(3 maart 1849), was een kopstuk uit de 

geschiedenis van de rechtsgeleerdheid. 

Zijn terrein was het Staats- en Admini-

stratief recht. De publicatie in 1895 van 

zijn standaardwerk ‘Het Nederlandsche 

Gemeenterecht’ is van groot belang ge-

weest voor de toenmalige, maar zeker ook 

de hedendaagse rechtswetenschap, alleen 

al door het feit dat dit werk na 1895 vele 

malen moest worden herdrukt...

Gemeentesecretaris
Jacques is zoon van Uri Oppenheim 

(oprichter van de Oppenheimbank te 

Groningen) en Betje (Israëls) de Jongh. 

Jacques groeide in zijn geboorteplaats 

op, doorliep er de lagere school. In 

diezelfde stad volgde hij de Latijnse 

School (voorloper van het Gymnasium). 

In 1867 rondde Jacques deze met goed 

gevolg af. Nog datzelfde jaar schreef 

hij zich in op de Groningse Universiteit. 

Vijf jaar later beëindigde hij ook deze 

opleiding met goede resultaten. Zijn 

promotie volgde datzelfde jaar. In die 

tijd was hij al enige tijd leraar in de 

‘staathuishoudkunde’ op het Gymnasium 

en op een landbouwschool, eveneens 

te Groningen. Inmiddels legde hij de 

eerste hand aan een proefschrift over de 

mogelijkheid tot afschaffi  ng van de Eerste 

Kamer, maar nog voor dit proefschrift 

tot een goed einde kon worden gebracht 

kreeg hij bij de Provinciale Groninger 

Courant een plaats op de redactie. Daar 

werd hij al snel opgemerkt als kritisch 

schrijver over de handel en wandel in de 

Groningse politiek, met name zijn soms 

zeer kritische gemeenteraadsverslagen. 

Hierdoor verwierf hij een plek als 

gemeentesecretaris van de stad 

Groningen. Deze baan accepteerde hij 

in 1873 op 24-jarige leeftijd. Tot zijn 

benoeming tot hoogleraar zou hij deze 

functie bekleden.

Schools
In 1885 volgde Oppenheim prof. Tellegen 

op als hoogleraar in het Staats- en 

Administratief recht aan de Universiteit 

van Groningen. Op 16 september 1885 

sprak hij zijn inaugurele rede uit getiteld: 

De volksregeering in het constitutioneel 

stelsel.

Zijn manier van lesgeven was schools, 

zeer levendig en hij wist zijn leerlingen 

te boeien. Daarbij was herhaling van de 

leerstof en het stellen van vragen aan 

zijn pupillen zijn manier om belangrijke 

punten extra onder de aandacht van zijn 

studenten te brengen.

Betrekkelijk snel liet hij Groningen voor 

wat het was. In 1893 werd hij namelijk 

hoogleraar te Leiden. Hij volgde daar prof. 

Buys op, wederom in het Staatsrecht, met 

daarbij ook het onderwijs in het Volken-

recht. Opnieuw moest hij een entreerede 

schrijven, dit keer De theorie van den 

organischen staat en hare waarde voor 

onzen tijd, Die hij uitsprak op 18 oktober 

1893.

Jacques

In 1907 komt er een eind aan zijn carrière 

als hoogleraar als hij bij Koninklijk Besluit 

wordt benoemd tot lid van de Raad van 

State. Op 4 december van dat jaar houdt 

hij zijn afscheidsrede en komt er een eind 

aan 22 jaar hoogleraarschap.Oppenheim 

keert in 1916 terug naar Leiden, ditmaal 

in een bestuurlijke functie, die van 

Curator van de Leidse Universiteit. Tot zijn 

overlijden in 1924. Hij sterft op 6 oktober 

in zijn woonplaats Den Haag, vijf jaar na 

zijn eredoctoraat dat de Leidse Universiteit 

hem verleende.

Onopvallend
In zijn privéleven was Oppenheim een 

onopvallend man. Hij was rustig, sociaal, 

eenvoudig. Op dikdoenerij kon men hem 

niet betrappen. Wel kon hij zeer vasthou-

dend zijn als hij (in zijn ogen) gelijk had in 

zijn standpunt(en).

Hij trouwde op 25 juni 1879 met Helena 

Paulina van Nierop (1846-1938). Uit dit 

huwelijk werden drie kinderen geboren: 

Bertha Mathilda Ida (geb. 1881), Adriaan 

Synco (1884) en Elsa Rachel (1885). Deze 

laatste studeerde en promoveerde in de 

rechten te Leiden. Daarna werkte ze in 

het Haagse Vredespaleis waar ze Philip 

C. Molhuysen leerde kennen. Uit deze 

ontmoeting kwam een liefdesrelatie voort 

en uiteindelijk trouwden ze. Dat huwe-

lijk was geen lang leven beschoren maar 

schonk hen wel een zoon. Vlak na de dood 

van haar vader kwam Elsa te werken bij 

de Leidse Universiteitsbibliotheek. Daar 

werd ze – na 16 jaar arbeid – net als vele 

andere Joodse medewerkers, in november 

1940 ontslagen door de Duitse bezetter. 

Haar inmiddels uitzichtloze positie bracht 

haar tot zelfmoord. Dit drama voltrok zich 

op 8 april 1941. Ze werd begraven in Den 

Haag, tegenover haar oude werkgever, het 

Vredespaleis (op de Israëlitische begraaf-

plaats). 

Jacques Oppenheim heeft zijn leven lang 

veel Joodse bestuursfuncties bekleed: 

het Nederlands-Israëlitisch Seminarie, 

het kerkbestuur van de Nederlands-

Israëlitische gemeente te Den Haag, de 

Maatschappij tot Nut voor Israëlieten in 

Nederland, en dergelijke.

Naast zijn eredoctoraat werd Oppenheim 

op verschillende manieren gehuldigd, zo 

werd hij bijvoorbeeld benoemd tot Com-

mandeur in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw. Vanaf 1902 was hij lid van de 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Maar vooral zijn het zijn wetenschappe-

lijke verdiensten en publicaties, die hem 

onsterfelijk hebben gemaakt. Hij heeft 

zich in een gebied van het recht bevonden 

dat voor ons nog dagelijks van belang is, Oppenheim
In deze rubriek wordt een 
professor, naar wie een straat in 
de wijk is vernoemd, uitgelicht. 
Deze keer is dat Jacques 
Oppenheim.

namelijk het Staatsrecht, met als belang-

rijkste onderdeel: de grondwet, waaruit 

verschillende onderdelen zoals het kies-

recht, het enquêterecht, de ombudsman, 

maar ook het waterschap en het vergun-

ningenstelsel voortvloeien.   <
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Wijkvereniging

Speeltuin

Sportclubs

Zorg

Wonen

Wijkbeheer

Vereniging Professoren- en
Burgemeesterswijk

Postbus 11129 - 2301 EC Leiden
KvK 40448253

Thomas van Duin (voorzitter)
Telefoon: 06 23866740 -  513 1233
E-mail: voorzitter@profburgwijk.nl
Rudmer Dalstra (secretaris)
Telefoon: 513 38 84
Van den Brandelerkade 15 - 2313 GV Leiden
E-mail: secretaris@profburgwijk.nl
Hans Muste (penningmeester)
Telefoon: 514 32 30
E-mail: hansmuste@hetnet.nl
Hendrik van Sandick (bestuurslid)
Telefoon: 512 43 30
E-mail: hendrikvansandick@hetnet.nl
Hanneke van der Veen (bestuurslid)
Telefoon: 514 75 70
E-mail: ja123vdveen@hetnet.nl
Frans Hoek (bestuurslid/webmaster)
Telefoon: 513 43 11 / 06 5493 4510
E-mail: FransHoek@profburgwijk.nl
Rob Beurse (bestuurslid/redactie 
wijkkrant)
Telefoon: 514 00 95
E-mail: Redactie@profburgwijk.nl

Bewonerscommissie Zuidoost 
(samenvoeging van de bewoners-
commissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. 
van Woningstichting Ons Doel)
Secretaris: E.C. Meyer
Professorenpad 25 - 2313 TA Leiden 
Telefoon: 071-5132155
E-mail: ec.meijer@ziggo.nl
Voorzitter: C. Monfi ls
Kanaalstraat 1 - 2313 NN Leiden
Telefoon: 512 08 59
Overige bestuursleden:
Joke Lefebre (penningmeester)
Gerrit Mets (lid)
Buurtactiviteiten Roomburg
Van Vollenhovenkade 1 
(in clubgebouw van Hockeyclub Roomburg)
Telefoon: 513 24 62
E-mail: roomburg@lwo.nl
Postadres: Stadsdeelbureau Zuid
Boshuizerlaan 5 - 2321 SG Leiden
Buurtactiviteiten Roomburg is van ma t/m do 
geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Stichting Radius / Leidse Senioren 
Zelfstandig Zuid Oost
Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden
Telefoon: 707 42 00
E-mail: l.koolhaas@radius.nl

Politie Bureau Zuid 
Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden
Telefoon: 0900 - 8844

Politie

Oud-katholieke Parochie
Parochie: pastoor drs. R. Bosma
Kerkgebouw / parochiecentrum:
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden
Telefoon: 512 40 77
R.K. Petrusparochie
Lammenschansweg 40
Pastoor J. Smith 
Herensingel 3 - 2313 JS Leiden
Telefoon: 512 19 12
Protestantse Kerk Nederland
Vredeskerk
Predikant: dr. G.J. Venema
Van Vollenhovenkade 21 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 23 17

ActiVite
Simon Smitweg 8 (hoofdkantoor) - 2353 GA 
Leiden - Postbus 149 - 2350 AC Leiderdorp - 
Telefoon: 5161415 - www.activite.nl
Locaties in de Profburgwijk:
Burggravenlaan 250 - 2313 GG Leiden
Van Vollenhovenkade 75 - 2313 GG Leiden
Telefoonnummers:
Voorlichting en Preventie: 514 89 18
Uitleen (hulpmiddelen): 512 18 94
Thuiszorg: 514 89 24
(Consultatiebureau-diëtiste-
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
Rijnsburgersingel 60 - 2316 XX Leiden
Postbus 569 - 2300 AN 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 4b  - 2313 JE Leiden
Telefoon: 516 04 44
B4Kids De Basisbende
Oppenheimstraat 2-6 - 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 Buurt

Scholen
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advertentie Remax

Gijs de Kok gekozen tot 
RE/MAX Makelaar van het Jaar

Wijkmakelaar van de Leidse 

Professoren- en Burgemeesterswijk, 

Gijs de Kok, is verkozen tot RE/MAX 

Makelaar van het Jaar.  De titel 

Makelaar van het Jaar komt alleen die 

makelaar toe die naast verkoopsucces 

met woningen zich ook toelegt op de 

kwaliteit van zijn service naar zijn klanten 

en collegamakelaars. De Kok heeft met zijn 

onuitputtelijke inzet voor zijn klanten bewezen 

uitstekende dienstverlening te combineren met 

vele verkopen.

De uitreiking van de award “Makelaar van het Jaar” 

vond onlangs plaats tijdens de  “RE/MAX Award 

avond”. Een avond waarbij alle RE/MAX makelaars en 

fi nancieel adviseurs die zich verdienstelijk hebben 

gemaakt, onderscheiden worden. Deze 

Makelaar van het jaar award was voor 

De Kok een volledige verrassing. “Dit 

had ik dus echt niet verwacht” aldus 

De Kok.

RE/MAX is wereldwijd de marktleider 

in onroerend goed en ook in 

Nederland zijn ze hard op weg naar de 

nummer één positie.

RE/MAX Makelaarscentrum Leiden

Gijs de Kok, wijkmakelaar van de Professoren- en 

Burgemeesterswijk

Levendaal 73-75, Leiden, 071-5162372

gijsdekok@remax.nl,  www.remax.nl

Gijs en Marijke 
de Kok

en collegamakelaars. De Kok heeft met zijn 

onuitputtelijke inzet voor zijn klanten bewezen 

gemaakt, onderscheiden worden. Deze 

Nederland zijn ze hard op weg naar de 

nummer één positie.
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Colof on 
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging 

Professoren-  en Burgemeesterswijk te Leiden. 

Hoofd- en eindredactie: Rob Beurse 

Tekstcorrector: Marjolein Moree

Redactie: Thomas van Duin en Rob Beurse

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, 
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Kiek in de pot
uw traiteur

Hogewoerd 79  •  2311 HG Leiden
Tel 071 - 512 0608

www.winkelstandinbeeld.nl

Dagverse maaltijden
Party-schalen Buffetten

High-tea’s Soiree’s

Diners Lunchgerechten

Delicatessen Kaasspecialiteiten

di. t/m vr. 9.00 - 17.30
zaterdag 9.00 - 13.00 

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 behandelingen zoals harsen, massages 
en professionele fruitzuurpeelings, kunt u ook terecht voor een pedicure-
behandeling en defi nitieve ontharing met behulp van de diodelaser. Deze 

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

Probeer nu ook de DermarollerTM Therapie! Een revolutionaire 
natuurlijke huidverjonger op basis van microchirurgische needling. 

Check voor meer info: www.dermaroller.be

Van ‘t Hoffstraat 35  *  2313 SN Leiden *  071-5148043   
ineke@huidverzorgingsstudio.nl  *  www.huidverzorgingsstudio.nl 

*  Lid ANBOS 

Ineke de Graaf

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
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Full Service Makelaar

071 5168080 funda logo

makelaardij o.g.

www.delaatfides.nl

adv Laat+Fides.indd   1 15-07-2010   14:59:50

Hot stone 
massage 

& 
Stoel 

massage

NIEUW!

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



■ opstellen kinderoptocht ■ start kaartverkoop 
kinderspelen en consumpties.

■ start kinderoptocht ‘Ik ga naar het Koninginne-
bal’, met fanfare Jong-K&G en een reuzendraaiorgel 
■ gezellig koffi  e drinken met een oranje gebakje 
op het Oranjeplein

■ terugkomst kinderoptocht ■ optreden Jong-K&G
■ offi  ciële opening Koninginnedagfeest 2010 
■ uitreiking prijzen mooiste kinderuitdossing 

■ offi  ciële opening van de Kinderspelen 
■ opening van de vrijmarkt ■ startschot rondrit-
ten paardentram ■ startschot lotenverkoop rad 
van avontuur ■ start verkoop diverse hapjes en 
drankjes, waaronder de verse pannenkoeken, 
gebakken door de Burgermannen.

■ start spectaculaire klimwand ■ Groen-Wit-
acrobaten voor het goede doel (RiLaX). 

■ afsluiting Kinderspelen ■ spectaculaire act 
luchttumbling Gymnastradagroep van Groen-Wit
■ jazzdans-demo: lekker bewegen op uitdagende 
muziek, ook van Groen-Wit.

■ start Koninginnebal... Ga de uitdaging aan! 

■ opening Oranje Culinair ■ opening gevarieerd 
muziekprogramma.

■ spectaculaire afsluiting met de swingende band 
Backstabbers.

■ offi  ciële afsluiting Koninginnedagfeest 2010.

programma
Kinderoptocht
‘Ik ga naar h  Koninginnebal’ 
Laat je zien in je mooiste 
uitdossing, alsof je naar een 
echt Koninginnebal gaat!

Oudhollandse Kinderspelen
Na de offi  ciële opening begint 
om 11.45 uur het plein vol Oud-
hollandse kinderspelen, inclusief 
groot springkussen.
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 en geen etenswaren! Alleen 
tweede hands spulletjes. Wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt. 
Sommige delen direct aan het plein 
zijn afgezet voor andere bestem-
mingen.

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

Volop eten en drinken
De hele dag kun je allerlei drinken 
en eten kopen bij ons eigen 
cateringstand. Je koopt hiervoor 
een consumptiekaart à € 5,-. Ook 
buurtwinkel Vahrmeijer staat buiten 
met een lekkere kraam. Vanaf
16.00 uur verzorgt de Leidse 
traiteur Kiek in de Pot heerlijke 
maaltijden voor een lage prijs.

Spectaculaire klimwand
Wegens succes herhaald: de 
spectaculaire klimwand, midden 
op het Oranjeplein!

Acrobaten voor goed doel
Tijdens het Koninginnedagfeest 
dagen acrobaten jou uit: doe met 
ze mee voor een donatie voor de 
strijd tegen kinderkanker van 
organisatie RiLaX.

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.45 uur

13.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

16.00 uur

20.00 uur

22.00 uur

Vereniging Koninginnedag Leiden • De Laat+Kromhout Makelaardij • Snijders textiel • Teeuwen Verzekeringen BV • Van Marwijk Adviesgroep • Huber Bouw & 
Installatie • Visser Fysiotherapie en Sportcentrum • Barthen Toiletcabines • Kinderopvang ‘t Kasteel • Buurtwinkel Vahrmeijer- Groente, Fruit, Brood & Banket

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 • Fick Makelaardij, Peter van den Beld Haptotherapie en Coaching • Marthy’s Haarstudio • Griffi  oen Precious Presents

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

Groepspraktijk vd Salm • Sjardijn Gevelrestauratie • Hendo • De.la.tête Schoonheidssalon • Focus on Life • Asarum Natuurlijke Decoraties • Olyerhoek Groente en Fruit • Keurslagerij Ed Nozeman • Postkantoor Shop P.E.J. van Zelm  

Rozemarijn Bloemenshop • Rooijmans Tweewielers • AK AL Bakkerij • Weydelandt Kaas Speciaalzaak • Huurcenter • Boedelbak.

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, hulp bij kinderspelen, 
hulp bij middagspelen, hulp bij de catering 
en de kraamverkoop.

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! 

Gevarieerd
muziekprogramma 

15.30 uur

Optreden leerlingen muziekschool

16.00 uur

Long Conversations and the Closet 

Orchestra (catchy songs met vrolijk 

karakter)

17.15 uur

Percussieshow met 

Misha Kostava

18.00 uur

Moon and Jazz (zwoel en swingend)

19.00 uur

Percussieworkshop met 

Misha Kostava

20.00 uur

Swingen met Backstabbers:

Britpop, Rock en Indie-covers.

Groots Oranjefeest

voor de Professoren- en  
Burgemeesterswijk en 

Rijndijkbuurt

Dank aan onze sponsors:

voor de 

10e         !X

draait de hele dag voor kinderen en draait de hele dag voor kinderen en 

De hele dag kun je allerlei drinken De hele dag kun je allerlei drinken 

5,-. Ook 5,-. Ook 
buurtwinkel Vahrmeijer staat buiten buurtwinkel Vahrmeijer staat buiten 

dagen acrobaten jou uit: doe met dagen acrobaten jou uit: doe met 

clinic korfbal door Sporting Trigon

mini-toernooi streethockey

mini-toernooi straat(kooi)voetbal 

wielrennen 
(m.m.v. wielervereniging Swift)

spijkerbroek hangen

Koninginnebal fashion 
design workshop

H  fe t van 10 tot  10, 
voor jong en oud.

Koninginnebal: 
Ga de uitdaging aan!

Koninginnebal

We maken er 

weer een gezellig 

Koninginnefeest 

van!

Jongeren, doen

 jullie mee met de 

Koninginnebalspelen 

in de middag?

Kinderen, komen jullie in je mooiste sprook-jes- of sportuitdossing naar de Koninginnebal-optocht?


