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Thomas haalt een fl es oranjebitter uit de 

kast: “Die kreeg ik gisteren van Gezinus 

Wolf tijdens de jaarvergadering. Hij 

herinnerde me eraan dat we oranjebitter 

dronken op de goede afl oop van onze 

eerste Koninginnedag en dat ik toen niet 

goed tegen dit drankje kon!”

Gisteren (20 maart 2014) trad Thomas 

af en is hij niet langer voorzitter van de 

wijkvereniging. Thomas: “Alhoewel ik 

nog steeds niet uitgekeken ben op het 

bestuurswerk voor de wijk, leek vijftien 

jaar me een mooi moment, een mooi 

rond getal om te stoppen.” 

Na komende Koningsdag stopt hij 

eveneens als voorzitter van het 

oranjecomité. In 2001 organiseerde 

hij de eerste Koninginnedag met een 

groepje ouders op het schoolplein 

van de oude Lorentzschool aan de 

Oppenheimstraat.“De eerste keer was 

het puur een kinderfeest met spelletjes, 

poppenkast en een theatervoorstelling in 

het buurthuis.”

Plek met historie
Het was een geslaagde Koninginnedag en 

dat gaf aanleiding om het feest het jaar 

erna voort te zetten, maar wel op een 

grotere schaal en op een andere plek. “En 

we kwamen uit bij de plek waar het feest 

ooit werd gevierd: het kruispunt van De 

Laat de Kanterstraat en de Cobetstraat.”  

“Een groep bewoners heeft daar 32 jaar 

lang Koninginnedag gevierd. Dit feest 

kwam voort uit de bevrijdingsfeesten en 

stopte in 1979 omdat de oorspronkelijke 

organisatoren geen opvolgers konden 

vinden.”

Vijftien jaar voorzitter van de wijkvereniging, dertien jaar grote organisator 

van het Koninginnedagfeest… Thomas van Duin – ‘het gezicht van onze wijk’ 

– neemt deze periode afscheid. Tijdens Koningsdag komt zijn witte pak nog 

één keer uit de kast. “Als de dag begint, dan voel ik me trots dat we dit feest 

met z’n allen voor elkaar krijgen.” 

door Margot Lodewijk

Herinneringen aan 
prachtige Oranjefeesten

de wijkkrant   april  2014

> Lees verder op pagina 2.
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Programma 
Koninginnedag 2014

Kerstviering 2013

Algemene Ledenvergadering

Het grote verkiezingsdebat

Herdenking ontruiming 
Joods weeshuis

Leidse Agglomeratie Bereikbaar

Renovatie Lorentzhof

Greentower: een onzalig plan

Wijkgroep Ouderen

Het boemeltje van Leiden 
naar Utrecht

Dodenherdenking 
in de wijk 

4 mei - 19.00 uur 

Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging



Soms zijn de oplossingen voor onze 

problemen zo eenvoudig en voor 

de hand liggend. Neem nou onze, 

toch niet geringe, parkeer- en Blauwe 

Zoneproblemen. De VVD loste het 

tijdens het verkiezingsdebat in één keer 

voor ons op. Hier en daar een boom 

eruit, een beetje schuiven en er konden 

genoeg auto’s bij om het probleem op te 

lossen. De Partij van de Dieren zag het 

niet eens als een probleem. We moeten 

gewoon ophouden met autorijden. Kijk 

daar zaten we als serieuze bezoeker 

van het verkiezingsdebat nu net 

op te wachten: van die ouderwets 

goed doortimmerde ‘wat een gezeur’ 

oplossingen waarbij van empathie geen 

sprake is en zij zelf de enige doelgroep 

van hun zogenaamde ‘snedige’ 

opmerkingen waren. Jammer.

Van dit overigens zeer succesvolle 

verkiezingsdebat in dit nummer 

natuurlijk een verslag. Bovendien staan 

we stil bij Thomas laatste optreden als 

projectleider van de Koningsdag, geven 

we u een update van de plannen rond 

de Ringweg (LAB071), staan we stil bij 

de herdenking van het Joods weeshuis 

en lichten we de mogelijkheden voor om 

materialen voor buurt- en straatfeesten 

te lenen. En natuurlijk is er weer ons 

traditionele spannende verslag van de 

Algemene Ledenvergadering.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Rob Beurse, hoofdredacteur

Redactioneel
‘Snedig’
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Nu echt de 
laatste...
Mijn allerlaatste column in de wijkkrant.

Ik ben voorzitter af. Om precies te zijn: 

afgetreden op 20 maart 2014, tijdens de 

jaarvergadering van de wijkvereniging. 

Na vijftien jaar voorzitterschap. Met veel 

genoegen.

En dat in een multiple jubileumjaar: twintig 

jaar wijkvereniging,tien jaar herdenking 

Joods weeshuis, tien jaar Koninginnedag-

feest en dus vijftien jaar voorzitterschap.

Het jaar is meteen bruisend begonnen: een 

zeer druk bezochte verkiezingsavond op 

11 maart, die door een van de bezoekers 

die te gast was bij De Wereld Draait Door 

gecomplimenteerd! En met een toezegging 

van alle partijen om het bouwplan Oppen-

heimstraat te herzien. Een indrukwekkende 

herdenking van de ontruiming van het 

Joods weeshuis op 17 maart. Met een grote 

afvaardiging van scholieren die de kern 

van de herdenking vormen. Een geslaagd 

Open Muziekpodium op 30 maart met een 

variëteit aan muziekstijlen. En middenin de 

voorbereiding van het allereerste Konings-

dagfeest op 26 april. Pik ik allemaal nog 

even mee dit jaar!

Ik heb een voldaan en gerust gevoel, van-

wege de opvolging. Een vernieuwd bestuur 

is aangetreden. Betrokken en bekwame 

wijkgenoten nemen het stokje over. Uit 

hun midden beslissen zij binnenkort wie 

de nieuwe voorzitter wordt. Hij of zij zal 

zich op deze plek melden: in de eerste 

wijkkrant na de zomer. Wijk en haar 

bewoners: het gaat u allen goed!   <

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

Thomas kende dit historische feit en 

vond in Sabine Bentveld een enthousi-

aste medeorganisator: “Zij kende het 

feest als kind en vond het erg leuk als 

het feest weer terug zou komen op 

deze historische plek. Ook buurtwinkel 

Vahrmeijer was blij dat we terugkwamen. 

Net als vroeger leverden zij meteen weer 

fruitmanden voor het rad van fortuin en 

waren zij betrokken bij de catering.” 

Programma van tien tot tien
“In 2002 zijn we meteen begonnen met 

een programma van tien tot tien uur, 

gericht op  kinderen, tieners en volwas-

senen. Deze formule met vaste onderde-

len als de kinderoptocht, kinderspelen, 

rad van fortuin, open podium, muziek en 

lekker eten werkt nu nog steeds. Vaak 

hoor ik: ‘Dit is het leukste feest, na de 

binnenstad’.” 

“Tot nu toe hebben we vrijwel geen 

problemen gehad en als ze er al zijn, dan 

lossen die zich snel op. Het lukt om de 

gemoedelijkheid erin te houden, veilig en 

beheersbaar. De traditie van deze viering 

zit er in de wijk goed in. De vrijmarkt 

was trouwens in het begin echt een bij-

zaak. Nu merken we wel dat er limieten 

zijn. Zo sturen we soms kinderen weg, 

die de dag ervoor al kwartier willen ma-

ken op plekken die wij nodig hebben.” 

Thomas herinnert zich dat 2009 een 

raar jaar was, vanwege de aanslag op 

de koninklijke familie. “Het was juist het 

enige jaar dat ik er vanwege vakantie 

maar half bij was. Het was natuurlijk 

de vraag wat we zouden doen. Overal 

bleek de tendens om af te bouwen en dat 

hebben wij ook gedaan. De festiviteiten 

gingen op een lager pitje en aan het 

begin van de avond zijn we gestopt.”

Tachtig vrijwilligers
Dit wordt dus het veertiende jaar dat 

Thomas de dag presenteert, en ja, weer 

in hetzelfde pak. “Ik draag niet veel 

pakken en had dit lichte ietwat wijde 

pak in de kast hangen. Het is gedateerd 

van snit, maar in 2002 dacht ik: ik doe 

het aan, met een oranje accent. Want ik 

moet er netjes uitzien voor de offi  ciële 

opening. Sindsdien heb ik het altijd aan 

gehad!” 

Het is Thomas altijd weer gelukt om een 

nieuwe ploeg te krijgen voor de orga-

nisatie van de dag. De lastigste klus is 

wellicht om voldoende vrijwilligers voor 

de dag zelf bij elkaar te krijgen, al lukt 

ook dat elke keer weer. “Die dag zijn er 

zo’n tachtig mensen in touw. Vaak komen 

zij via moeders met netwerken op de 

basisscholen.”

De belangrijkste beloning
Thomas presenteert niet alleen, 

maar regelt achter de schermen de 

infrastructuur en logistiek. De dagen 

ervoor en vooral ’s ochtends vroeg is er 

veel hectiek. Doet de stroom het? Hangen 

de ballonnen? Staan de partytenten? 

Het mooiste moment vindt Thomas als 

hij klaarstaat op het podium en merkt 

dat alles weer draait. “Op dat moment 

komt er een soort ontspanning over me 

en voel ik me trots dat we dit in de wijk 

met z’n allen voor elkaar krijgen. Dat is 

voor mij de belangrijkste beloning. Want 

betrokkenheid is het doel van de wijk-

vereniging; mensen bij elkaar brengen 

en het leefklimaat op peil houden. Met 

belangenbehartiging, het burgerbal en 

andere sportevenementen en bovenal 

het Oranjefeest. Dat is hier de grootste 

uitdrukking van.”

Sponsorgelden en 
kinderspeelkaarten
“Het hart van de omzet zijn voor ons 

de catering, kinderspeelkaarten en 

sponsoren uit de wijk. We maken 10.000 

euro aan kosten, dus er moet wel wat 

binnenkomen aan omzet. Zo nu en dan 

is er paniek, bijvoorbeeld toen Kiek in 

de pot in 2010 stopte als onze vaste 

cateraar. Maar het is natuurlijk een van 

de leuke details van het feest: dat je er 

een ‘decent meal’ kunt krijgen.” 

“Het lukt elk jaar om redelijk quitte te 

draaien. Ik vergeet hierbij de Oranje 

Vereniging Leiden te noemen, want dat is 

een van onze hoofdsponsors. Bovendien 

zijn zij onze schakel naar de gemeente 

bij calamiteiten. Dit jaar komen ze 

trouwens samen met de burgemeester 

het feest openen.” 

“Wie mijn stokje overneemt? Ik heb er alle 

vertrouwen in dat een nieuw iemand het 

programma aan elkaar wil gaan praten. 

Wat die aantrekt, dat gaan we merken! 

Deze Koningsdag ben ik overigens niet 

van het podium weg te slaan, want mijn 

band Talking Loud sluit de avond af met 

swingende muziek.”   <

> Vervolg voorpagina



Zo’n 75 wijkbewoners hebben onder genot 

van een glaasje ‘Glühwein’ of een beker 

warme chocolademelk, bij de warmte van 

de vuurkorven, gezellig bijgepraat. Om 

precies 17.00 uur werd onze alternatieve 

kerstboom ontstoken en hield voorzitter 

Thomas van Duin zijn kersttoespraak. Een 

kersttoespraak die begon met de aankon-

diging van zijn terugtreden als voorzitter 

op de komende jaarvergadering. Hij blikte 

vanuit die positie soms wat weemoedig 

terug, maar ook vol positieve overtuiging 

vooruit. En hij dankte iedereen en met 

name Renée van Duren die samen met een 

aantal buurtbewoners de organisatie van de 

viering had verzorgd. 

Een grote groep kinderen liet tijdens het 

zingen van de kerstliedjes sterretjes bran-

den. De vele vrijwilligers van de wijkver-

ening die aanwezig waren kregen naast een 

welgemeende handdruk en bedankje ook 

een leuk presentje: een sleutelhangerlampje 

om hun pad te verlichten en een kerstster-

retje om de kerstdagen nog meer fl eur te 

geven. Kortom het werd een sfeervolle 

namiddag die we vanuit de wijkvereniging 

graag nog jaren voort willen zetten. 

Helaas is er geen vast organisatieteam meer 

voor de kerstviering. Nu stond nog een 

groepje vrijwilligers uit de Zeemanlaan en 

de bestuursleden van de wijkvereniging 

klaar om de organisatie vorm te geven. 

Maar hiermee is de kerstviering in 2014 

helaas niet gegarandeerd. Wij zijn daarom 

op zoek naar enthousiaste buurtbewoners 

die mee willen helpen bij de organisatie en 

de opbouw van de kerstviering in 2014. 

Helpt u mee? Meld u dan zo snel mogelijk 

aan bij: Renée van Duren. 

E-mail: reneevanduren@hotmail.com  <

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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Mabelle’s 
Tuinonderhoud 
en -ontwerp

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

Mabelle’s 
Tuinonderhoud 
en -ontwerp

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

 Specialist in 
     familiefoto’s      
    & portretten

  Studioadres: Frambozenweg 27 - 2321 KA Leiden
www.robbeursefotografi e.nl - telefoon: 06-51163780

      profiel-fotoaktie 

2 personen voor 1 = 50 euro

ROB BEURSE
     FOTOGRAFIE

Lammenschansweg 10, 2313 DM Leiden

Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH Leiden

E info@fysiotherapievandersalm.nl

I www.fysiotherapieleiden.nl

T 071-512 47 88

‘Uw bewegen 
     is onze zorg’

Kerstviering door Rob Beurse

De kerstviering is al jaren een begrip 
in de wijk. Op 14 december was het weer
zover en ook deze keer werd het weer een 
heerlijk feestje. 
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In de categorie ‘Klein Persoonlijk Leed’ 

was daar die trieste stem uit de zaal, 

die opmerkte dat hij niet zo nodig met 

zijn naam in het verslag hoefde (wij 

zullen hem dan ook niet vermelden), 

maar dat het wel aardig was geweest 

als die naam er toch had gestaan. Wilt 

u overigens de onsterfelijke roem van 

een vermelding in het Wijkkrant-verslag, 

schrijf dan uw naam in blokletters op 

een doosje goede wijn. Discreet over-

handigen.

Van de tragiek van de naam naar de 

tragiek van het getal. Zesenveertig 

leden (ja, 46!) zijn geroyeerd. Er ging 

een zucht van ontzetting door de 

aanwezigen. Een stem uit de zaal vroeg 

wat men dan moest doen om geroyeerd 

te worden. Wij nemen aan dat deze 

formulering een gevolg van schok, 

ontzetting en verbijstering was, en dat 

ons medelid bedoelde te vragen hoe je 

royement kon voorkómen. 

Het antwoord van penningmeester 

Agnes van Lierop was duidelijk: 

“Betalen!” Het blijkt dat de geroyeerden 

dat al twee jaar lang niet gedaan 

hadden. Ondanks zes aanmaningen. 

Ondanks de schande die ze hiermee tot 

in het vierde geslacht over hun kinderen 

en kindskinderen afriepen. 

De zaal stelde voor reeds na één jaar 

te royeren, sprak over het verhalen van 

incassokosten en informeerde of we 

ook een deurwaarder in de wijk hebben, 

maar het immer coulante en humane 

bestuur besloot de tweejarentermijn 

te handhaven. De ALV had hierop een 

machtsgreep kunnen doen, maar heeft 

zich geschikt. Jammer. Nu breien weer 

zo in is, had ik graag als moderne 

tricoteuse toegekeken bij de huisuit-

zettingen.

Dan blijkt ook de Profburgwijk 

niet geheel vrij van discriminatoire 

gedachten. Er werd geïnformeerd 

waarom de twee leesgroepen voor 

ouderen uitsluitend uit vrouwen 

bestaan. Thomas van Duin, diplomaat 

par excellence, probeerde het met “Er 

zijn tenslotte meer oudere vrouwen dan 

mannen.” 

Moet je niet zeggen in een wijk die bol 

staat van de academici. Was daar onder-

zoek naar verricht? Was dit statistisch 

aangetoond? Was er wetenschappelijk 

onderbouwd bewijs? Nee dus. En dit 

stuk gaat daar ook niet aan bijdragen. 

Uw verslaggeefster registreert slechts. 

Zo werd er geroepen dat mannen niet 

lezen. Een stelling die meteen werd 

geamendeerd met “willen niet lezen” en 

zelfs “kunnen niet lezen”. Ook werd ge-

steld dat de oudere Profburgvrouw een 

stuk vitaler is dan de man. Actie leidt 

tot reactie, dus: “Je kunt ook zeggen: 

de mannen zijn allemaal druk bezig, die 

vrouwen hebben tijd om romannetjes te 

lezen.”

Uiteindelijk is toch ook over 2013 aan 

bestuur en penningmeester decharge 

verleend. Ondanks een boekingsver-

schil van één euro. Ondanks de scherpe 

opmerking dat de post ‘activiteiten’, 

die ongespecifi ceerd voor een fors 

bedrag op de begroting 2014 staat, een 

toch niet helemaal helder beeld biedt 

van wat er met ons goede geld gaat 

gebeuren. Het bestuur verklaarde hierop 

fi jntjes een beleidsarme begroting te 

hebben. De zaal was schoorvoetend be-

reid toe te geven dat dit altijd nog beter 

is dan het begrotingsarme beleid van 

onze lokale en landelijke overheden.

En toen was het dan zover. U zult 

begrijpen dat alle voorgaande fi jnslijperij 

uitsluitend diende om het volgende 

agendapunt uit te stellen. Maar het 

gevreesde moment was daar: de 

bestuurswissel vond plaats.

Uiteraard waren wij zielsgelukkig dat 

Astrid van Eerden, Eddie Lamberts en 

Joop van Pijkeren bereid zijn de fakkel 

over te nemen. Er werd wel even kritisch 

gevraagd waarom ze nu al bloemen 

kregen, want ook overmand door emotie 

blijft de vergadering op uw belangen 

letten. Maar die bloemen zijn voor als ze 

erachter komen dat in de kleine lettertjes 

staat dat het een benoeming voor vijftien 

jaar is. Daar kunnen we mee leven. 

Waar we niet mee kunnen, maar helaas 

toch moeten leven: het aftreden van 

onze voorzitter en van Rob Beurse en 

Frans Hoek. Woorden schieten zelfs uw 

verslaggeefster te kort bij dit vertrek van 

de Grand Old Men. (Nee, niet Thomas. 

Die ziet er te jong uit; het zou overdrij-

ving zijn en dat verafschuwen wij.) 

Maar Rob Beurse, grijs geworden in 

dienst van onze vereniging. Vorig jaar 

namen wij reeds dramatisch afscheid, 

maar als een Senior Superman kwam hij 

terug toen de Vereniging hem riep. Ge-

lukkig blijft hij de wijkkrant redigeren. 

En dan Frans Hoek! Wat deed deze 

waarlijk Grand Old Man niet voor de 

vereniging? Twijfel niet aan het diep-

gravend onderzoek van uw objectieve 

verslaggeefster: Frans’ staat van dienst 

is indrukwekkend. Dertien jaar bouwde 

en onderhield hij de wijkwebsite. Hij 

gaf het Joods weeshuis zowel een 

indrukwekkend web-monument als 

een jaarlijkse herdenking. Hij vervulde 

in zijn negen bestuursjaren alle zware 

portefeuilles. Hij lag succesvol dwars 

voor de RGL. 

Hij praatte vier meter van het ROC af. Hij 

leidde Kunst over de Vloer. En ook deze 

vergadering ging geen kwartier voorbij 

zonder zijn expertise. Hij kreeg dan ook 

een stormachtige ovatie en geen oog 

bleef droog toen hij zijn eenvoudige 

doch magistrale afscheidsrede uitsprak: 

“Het is goed.”

En, last but not least, Thomas van Duin, 

onze grote roerganger, die vijftien lange 

jaren het scheepje van de vereniging 

op koers hield. Hij zag om in weemoed, 

maar blikte ook vooruit met vertrouwen 

in het nieuwe bestuur. 

In een sobere maar aangrijpende 

ceremonie droeg hij vervolgens de 

scepter en rijksappel, in de vorm 

van voorzitters-hamer en Beverprijs, 

over aan het nieuwe bestuur. En 

alle aanwezigen voelden: dit is een 

historisch moment. Het doek valt. 

Het licht dooft. Het is het einde van een 

tijdperk. Niet het snijden doet zo’n pijn, 

Profburgwijk-bewoners weten 

het: in maart is de Lorentzhof 

the place to be. Want waar vindt 

men fellere emoties en oprechter 

trouw dan op de Algemene 

Ledenvergadering van onze 

wijkvereniging? Wij geven u de 

hoogte- en dieptepunten van een 

zinderende ALV.

Algemene Ledenvergadering

Een nieuwe lente en 
een nieuw geluid

Astrid van Eerden
 

Van oorsprong ben ik Haarlemse. Ik werk als 

projectmanager voor de rijksoverheid in Utrecht 

en Apeldoorn, maar woon met mijn gezin al 

bijna twintig jaar met veel plezier in deze wijk. 

Aanvankelijk in de Buijs Ballotstraat, maar inmiddels 

alweer vijftien jaar aan de Burggravenlaan.

Het wonen in de Professoren- en Burgemeesterswijk 

ervaar ik een beetje als het wonen in ‘een-dorp-in-de-

stad’: alle belangrijke voorzieningen zijn hier dichtbij beschikbaar; veel buurtbe-

woners kennen elkaar, hebben een goed contact en treff en elkaar bijna dagelijks 

rond de school- en sportvoorzieningen en de aanwezige winkels. Onze kinderen 

hebben hun middelbare school op loopafstand van ons huis. Maar ook het park 

de Bult, het Plantsoen en Cronesteijn zijn vlakbij voor een mooie wandeling of 

een trainingsrondje. Kortom: het is fi jn wonen hier!

Ik voel me dan ook betrokken bij de buurt en de wijk. Ik wil me daarom graag de 

komende jaren actief inzetten vanuit de wijkvereniging om het ook voor oudere 

én jongere bewoners een fi jne, leefbare, (verkeers)veilige en groene wijk te laten 

blijven. 

Joop van Pijkeren
 

Ik ben Joop van Pijkeren en werk bij de Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag als 

hoofd van de afdeling studentenzaken. Ik woon nu 

drie jaar met mijn gezin (Marieke, Jens en Saar) in 

de Goejestraat. Dat voelt als terug van weggeweest 

want ik ben opgegroeid in de Colenbranderstraat een 

paar straten verderop en zat op scholen en vereni-

gingen in de buurt. Later verhuisde ik naar Breda om 

te gaan studeren aan de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. Na mijn studie en 

wat reizen over de wereld ben ik weer in Leiden terechtgekomen. Bewust in deze 

buurt, want het is een prettige wijk met scholen, groen, sportfaciliteiten en nabij 

het centrum. Precies wat wij zochten! Als bestuurslid van de wijkvereniging hoop 

ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk en zal ik 

mij inzetten voor het op adequate wijze behandelen van actuele onderwerpen die 

in de wijk spelen.

maar het afgezaagd refrein.

Maar nu de zon is ondergegaan, kunnen 

wij de maan van het nieuwe bestuur 

zien. Hoe gaan zij het doen? Helemaal 

anders. Dat is precies wat je wilt horen 

als scheidend voorzitter, maar “omdat 

Thomas onvervangbaar is,” voegden ze 

haastig toe, zodat het toch nog gezellig 

bleef. 

Welke vorm gaat de Profburgwijkse Lente 

krijgen? U leest het volgend jaar, in uw 

vertrouwde wijkkrant.   <

Nieuw bestuursleden 
stellen zich voor
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       praktijk voor tandheelkunde 
            preventie                   restauratie                    esthetiek 

 
      voor als je een gezonde  
         mond belangrijk vindt  
 
                 kwaliteit             vernieuwend  
                      persoonlijke aandacht 
 
 
         bereikbaarheid uitsluitend telefonisch: 
         maandag dinsdag woensdag 08.00-1200 uur 
         om de week: 
         donderdag vanaf 11.30 uur of vrijdag 08.00-12.00 uur 
 
                    www.tandartsfokke.nl 
        Hof van Roomburgh 4   2314ZB Leiden 
                       Tel 071 541 42 33 

M. Fokke
tandarts

M. Fokke
tandarts

Het recept voor 
            advies en medicatie

Lammenschansweg 15B • 2313 DH Leiden 
Tel. 071-512 35 53 • www.zuiderapotheekleiden.nl

Waar zouden we zijn zonder bezorgers 

van onze wijkkrant? Als hij niet bij 

onze wijkbewoners in de bus wordt 

gedaan kunnen we er ook geen kennis 

van nemen.

Nu hebben we een hele groep 

fantastische vrijwilligers die de 

wijkkrant bij u thuis bezorgen 

zodra hij verschenen. Maar 

ook deze mensen willen wel 

eens op vakantie, ook deze 

mensen zijn wel eens ziek. 

Daarom zijn we op zoek naar 

wijkbewoners die af en toe bij 

uitval van een bezorger die taak 

een keertje op zich willen nemen. 

Zou jij dat willen doen? Meld je 

dan even bij Karin Jansen. 

E-mail: kcjansen@online.nl

Met 
spoed 
reserve-
bezorgers 
gezocht!

In april, september en 
december valt bij iedereen 
in de wijk de wijkkrant in de 
bus. Bij het bestuur komen 
regelmatig vragen binnen 
waaruit blijkt dat men 
daardoor denkt dat men lid 
is van onze wijkvereniging. 
Maar zo zit dat niet.

Iedereen
De wijkvereniging Profesoren- en Bur-

gemeesterswijk behartigt namelijk de 

belangen van iedereen die in onze wijk 

woont. Daar zijn we een wijkvereniging 

voor. Om iedereen goed op de hoogte te 

houden van wat er allemaal in onze wijk 

gebeurt en leeft en waar de wijkvereni-

ging zich mee bezighoudt, geven wij de 

wijkkrant uit. Een blad over onze wijk 

voor iedereen die in onze wijk woont.

Lid
De mensen die lid zijn van de wijkver-

eniging maken het mogelijk dat dit blad 

verschijnt. Mede door hun fi nanciële 

bijdragen zijn we – naast een fl ink aantal 

andere activiteiten die we verzorgen en 

de hulp van een aantal vrijwilligers – in 

staat deze wijkkrant te maken en bij u te 

bezorgen. 

Dus…
…het feit dat u de wijkkrant ontvangt be-

tekent niet dat u lid bent van onze wijk-

vereniging. Maar u kunt natuurlijk wel 

lid worden en op die manier uw steun en 

sympathie zichtbaar maken. Voor slecht 

€ 10,00 per jaar (inderdaad u leest het 

goed: slecht € 10,00 euro per jaar) bent 

u lid van de wijkvereniging en helpt u 

daadwerkelijk mee al onze wijkactivitei-

ten mogelijk te maken.  <

De wijkkrant is er 
voor iedereen!

Nieuw bestuurslid 
Eddie Lamberts

Als noordeling ben ik begin 2001 in 

Leiden komen wonen. Eerst in de oranje-

buurt en later in de professoren- en 

burgemeesterswijk. Sinds 2008 woon ik 

met vrouw en kind aan de Kanaalweg.

Mijn ouders hadden in het dorp Noord-

laren (waar meestal de eerste schaats-

wedstrijd op natuurijs wordt gehouden) 

een veehouderijbedrijf. Het bedrijf heb ik 

niet overgenomen, maar in mijn huidige 

werk heb ik nog wel dagelijks met de 

agrarische sector te maken. In Zuid-

Holland adviseer ik namelijk boeren en 

tuinders op het gebied van ruimtelijke 

ordening en milieu. 

Ik wilde me naast mijn werk graag als 

vrijwilliger inzetten voor een algemeen 

belang. De vacature van de wijkvereni-

ging voor nieuwe bestuursleden sprak 

mij aan. In maart 2013 ben ik met veel 

plezier begonnen met het bestuurswerk. 

Ik zal me met name bezig houden met in-

houdelijke dossiers, zoals het bouwplan 

tweede fase aan de Oppenheimstraat en 

het verkeersdossier.   <

Nog geen lid? 
Stuur een mailtje naar: 
info@profburgwijk.nl, of kijk op:

www.profburgwijk.nl 
onder de knop <Lid worden>
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Thomas haalt een fl es oranjebitter uit de 

kast: “Die kreeg ik gisteren van Gezinus 

Wolf tijdens de jaarvergadering. Hij 

herinnerde me eraan dat we oranjebitter 

dronken op de goede afl oop van onze 

eerste Koninginnedag en dat ik toen niet 

goed tegen dit drankje kon!”Gisteren (20 maart 2014) trad Thomas 

af en is hij niet langer voorzitter van de 

wijkvereniging. Thomas: “Alhoewel ik 

nog steeds niet uitgekeken ben op het 

bestuurswerk voor de wijk, leek vijftien 

jaar me een mooi moment, een mooi 

rond getal om te stoppen.” Na komende Koningsdag stopt hij 

eveneens als voorzitter van het 

oranjecomité. In 2001 organiseerde 

hij de eerste Koninginnedag met een 

groepje ouders op het schoolplein 

van de oude Lorentzschool aan de 

Oppenheimstraat.“De eerste keer was 

het puur een kinderfeest met spelletjes, 

poppenkast en een theatervoorstelling in 

het buurthuis.”

Plek met historieHet was een geslaagde Koninginnedag en 

dat gaf aanleiding om het feest het jaar 

erna voort te zetten, maar wel op een 

grotere schaal en op een andere plek. “En 

we kwamen uit bij de plek waar het feest 

ooit werd gevierd: het kruispunt van De 

Laat de Kanterstraat en de Cobetstraat.”  
“Een groep bewoners heeft daar 32 jaar 

lang Koninginnedag gevierd. Dit feest 

kwam voort uit de bevrijdingsfeesten en 

stopte in 1979 omdat de oorspronkelijke 

organisatoren geen opvolgers konden 

vinden.”

Vijftien jaar voorzitter van de wijkvereniging, dertien jaar grote organisator 

van het Koninginnedagfeest… Thomas van Duin – ‘het gezicht van onze wijk’ 

– neemt deze periode afscheid. Tijdens Koningsdag komt zijn witte pak nog 

één keer uit de kast. “Als de dag begint, dan voel ik me trots dat we dit feest 

met z’n allen voor elkaar krijgen.” 

door Margot Lodewijk

Herinneringen aan 
prachtige Oranjefeesten

de wijkkrant   april  2014
> Lees verder op pagina 2.

Afscheids-interview met Thomas van Duin

En verder...
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Voorzitter Thomas van Duin gaf eerst één 

minuut spreektijd aan elke partij. Wie ver-

dient straks onze stem: Partij Sleutelstad, 

D66, VVD, GroenLinks, Stadspartij Leiden 

Ontzet, PvdA, Christen Unie, CDA, Partij 

van de Dieren, Partij van Tegenwoordig 

of de SP? De meeste sprekers weten 

binnen de minuut een geoliede pitch te 

geven. Voor de Partij Sleutelstad blijkt het 

toverwoord: ‘referendum’, de Partij van de 

Dieren riep ons op niet te vragen wat de 

partij voor de wijk kan doen, maar wat de 

wijk voor de wereld kan doen. 

Parkeerbeleid
Bestuurslid Regine Scholten leidt het 

eerste grote thema in: het parkeerbe-

leid. Afgelopen zomer was het duidelijk: 

politiek wanbeleid had de wijk met een 

parkeerprobleem opgezadeld. Toch werd 

de wijk daarvan niet verlost, maar besloot 

het college, terwijl D66, VVD, SP en CDA 

elkaar stevig in de houtgreep hielden, een 

oplossing ‘over de verkiezingen heen te 

tillen’. De vier collegepartijen krijgen het 

woord. 

D66 wethouder Robert Strijk gaat diep 

door het stof. “We hebben gefaald in het 

vinden van een oplossing.” Hij had het 

college niet willen laten vallen over de 

parkeerkwestie. Die prijs was te hoog ge-

weest. D66 staat nu een oplossing voor, 

waarbij in het gebied rond het centrum in 

principe betaald wordt geparkeerd. Ook 

moeten de parkeergarages op de Garen-

markt en de Lammermarkt er komen.

De VVD ziet het anders: “We verplan-

ten een boom, verschuiven een paaltje, 

maken kortom, gewoon meer plek voor 

auto’s in de wijk. Voor parkeren in de 

wijk mag niet worden betaald.” Het CDA 

houdt, bij monde van Jan Jaap de Haan, 

een genuanceerd verhaal: de Blauwe Zone 

aanpassen – bijvoorbeeld wat betreft 

tijden – maar niet uitbreiden tot het ka-

naal. De SP pleit voor maatwerk, ook voor 

parkerende werkers in de binnenstad. 

Verkeersbeleid
Inleider verkeersbeleid is bestuurslid 

Eddie Lamberts. Hij poneert de stelling 

dat veiligheid en gezondheid bovenaan 

moeten staan, dat de verkeerscirculatie 

buiten de woonwijk dient te blijven en 

dat de N11 nooit tot de Kanaalweg mag 

worden doorgetrokken. Voor dit deel van 

het verkeersbeleid oogst D´66, bij monde 

van SP’er Julian van der Kraats, lof. Er is, 

onder meer samen met wijkorganisaties, 

een plan ontwikkeld waarbij er een 

grote buitenring om Leiden en óm 

Leiderdorp heen komt met aansluiting 

op de zogenaamde Rijnlandroute. 

Voor verkeer dat vanaf de buitenring 

de stad in komt, moet bestaande 

infrastructuur worden versterkt: 

verhoogde Lammebrug, ongelijkvloerse 

kruisingen, groene golven. De VVD is 

kritisch, het CDA pleit voor het sluiten 

van bruggen voor de scheepvaart in de 

spits (plan ‘De Klep Dicht’), de Partij van 

de Dieren vindt dat Leiden helemaal geen 

bereikbaarheidsprobleem heeft (‘de jungle 

langs de Amazone, díe is onbereikbaar!’), 

Stéphanie Bakker van Groen Links is blij 

met de aankomende oplossing: geen 

door Nynke Smits

Op 11 maart jl. stroomt de aula 

van het Stedelijk Gymnasium vol 

met betrokken wijkbewoners. 

Het is de avond van het 

Grote Verkiezingsdebat in de 

Profburgwijk. Geen wonder, er 

zijn voldoende issues: het 

parkeren, de ringweg, nieuwbouw 

in de wijk. Genoeg om je over 

op te winden. Genoeg om de elf 

aanwezige partijen en de zittende 

wethouders, eens stevig over 

te ondervragen. De aanwezigen 

krijgen bij binnenkomst een 

stembiljet dat twee keer kan 

worden ingevuld. Eén keer vóór 

het debat en vervolgens erna. In 

de pauze mag het biljet worden 

ingeleverd. Aan het eind van de 

avond volgt de uitslag.

Nieuwbouwplan Oppenheimstraat  
    geen politiek draagvlak!

uitbreiding van asfalt. GL heeft vanuit 

de oppositie Cronesteijn voor de N11 

behoed. 

Nieuwbouwplannen 
Oppenheimstraat
Het laatste centrale thema betreft de 

nieuwbouwplannen in de buurt van de 

Oppenheimstraat. Aanstaande lid van 

het bestuur van de wijkvereniging Astrid 

van Eerden licht toe. “Het plan bestaat uit 

een stapeling van wensen: kinderopvang, 

ouderenzorg, appartementen, parkeer-

garage. Te veel, te hoog en te belastend 

voor de wijk. Niet toegestaan volgens 

het bestemmingsplan. Er moeten andere 

keuzes worden gemaakt. Kwaliteit en niet 

kwantiteit van functies dient prioriteit 

te hebben.” Groen Links oogst applaus 

wanneer zij zegt het “akelig” te vinden, 

hoe er níet met de buurt is gecommuni-

ceerd. Andere politici beamen dit en zijn 

eensgezind in het voornemen het plan 

terug te sturen naar de tekentafel. Dit is 

opmerkelijke overwinning voor de buurt 

en de wijkvereniging, die hier al ruim een 

jaar op aandringen.

De zaal aan zet
De zaal is aan zet. Caroline Polderman 

van de Wijkgroep Ouderen wil van de 

VVD weten hoe het verlagen van de OZB 

en de gemeentelijke bezuinigingen zich 

verhouden tot de zorg. De VVD krijgt me-

vrouw Polderman niet overtuigd met ‘veel 

in de wijk’ organiseren, “levensbestendig 

bouwen” en de observatie dat voor oude-

ren een OZB, die anderhalf keer zo hoog 

is als het landelijk gemiddelde, ook be-

zwaarlijk is. Een meneer wil ‘bij handop-

steken’ weten welke partij het plan om de 

OZB te verlagen zal steunen. Er gaat geen 

enkele hand de lucht in. De overheve-

ling van ‘de zorg’, voor ouderen én jeugd 

is voor veel aanwezigen een punt van 

ongerustheid. Groen Links meent dat de 

gemeente het echt goedkoper en beter 

kan, maar dat er aanloopkosten zullen 

zijn. De partij wil een zorgfonds en extra 

geld. Geld voor de zorg mag alléén naar 

de zorg gaan vinden alle partijen.

Thomas van Duin dringt er bij alle lande-

lijke partijen op aan zich assertiever en 

kritischer tot hun Haagse voorlieden te 

wenden: het tempo van overheveling is 

te hoog! 

Opnieuw vragen over bruggen (‘De Klep 

Dicht’ kost de binnenschippers banen) 

en bussen. De Partij van de Dieren dreigt 

weg te lopen. “Dit college is autover-

slaafd!” Een meneer denkt dat iedereen 

het wegdoen van de auto een uitstekend 

idee vindt: “Voor de buurman”. Achter het 

ROC dreigt een hoge toren te verrijzen. 

CDA’er Jan Jaap de Haan heeft er al ruim 

dertig meter afgepraat. Onze wijkbio-

loge, Rinny Kooi, gispt de VVD: te denken 

dat een boom kan worden verplant! ”En 

trouwens: waarom staat er maar één 

vrouw voor de zaal?”

Het is kwart voor elf als de avond wordt 

afgesloten, met de verkiezingsuitslag 

van de in de totaal 92 stemmen. Er zijn 

verliezers (D66 -5 stemmen, VVD -3) en 

er zijn winnaars (SP +7, CDA +3, Groen 

Links +5, Christen Unie +3), maar de 

grootste winnaar is de organisatie zelf: 

onbeslist -11!    <

Het  is pauze en 
de opnieuw ingevulde 
stembiljett  en worden 

verzameld.

Het Grote 
Verkiezingsdebat van 
de Profburgwijk
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De Leidse politie haalde op 17 maart 

1943 op bevel van de Duitse bezetter 

alle Joodse kinderen en hun begeleiders 

uit het weeshuis. Op dat moment waren 

er zestig personen thuis, waarvan 

51 kinderen. Zeven kinderen waren 

inmiddels ondergedoken. Slechts vier van 

de totale groep overleefden de concen-

tratie-kampen, 63 Leidse kinderen en hun 

begeleiders werden vermoord. Misschien 

de grootste oorlogsmisdaad in de 

Leidse geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog.

Koff ermonument
Daarom besloot de wijkvereniging tien 

jaar geleden om op deze datum een 

jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst te 

houden. Ook heeft zij het voor elkaar 

gekregen om in de nieuwe zorgcentrum-

bestemming die het gebouw sinds 2009 

heeft, een permanente herdenkings-

ruimte te mogen inrichten. In 2010 werd 

één van de zes ‘koff ermonumenten’ op 

dringend verzoek van de wijkvereniging 

voor het gebouw geplaatst. Deze stenen 

koff ers die op een aantal plaatsen in de 

Herdenking ontruiming Joods weeshuis

Wie kan mij helpen aan herinneringen 
over mijn joodse opa Meijer van 
Kleeff , voormalig directeur van de 
bioscoop Lido in Leiden? Hij is op 
w11 april 1938 met zijn vrouw Emmy 
en twee kinderen Evelyne en Wolfgang 
(roepnaam Boebi) op Lorentzkade 
4 komen wonen. Uit onderzoek is 
gebleken dat hij in de oorlog voor 
zijn neef een onderduikadres bij een 
buurman had verzorgd en dat die 
vervolgens is opgepakt.

Toen bleek dat mijn opa dit adres had 
verzorgd werd ook hij gezocht. Hij 
heeft toen een nacht in de biechtstoel 
van de Petruskerk geslapen, maar is 
op 17 augustus 1943 gearresteerd 
en weggevoerd via kamp Vught naar 
Auschwitz-Birkenau (31-1-1944 †).
Mochten er mensen zijn die zich iets 
over hem weten te herinneren of wellicht 
documenten of foto’s hebben, dan wil 
ik u vragen contact op te nemen met 
Arthur van Kleeff , telefonisch via 06-
29192130 of via mail arthur.vankleeff @
hotmail.nl.

Wie kan helpen?

‘Een naam 
oplezen 
brengt het 
heel dichtbij’

door Thomas van Duin

stad staan, markeren de plekken waar 

Joodse burgers werden opgepakt.

Het Zoetermeerse Erasmuscollege doet 

al jaren mee aan de herdenking. De 

middelbare school heeft het gebouw als 

oorlogsmonument ‘geadopteerd’. Daar 

voegde zich enkele jaren geleden ook 

ons eigen Bonaventuracollege bij. Sinds-

dien dragen de scholieren de herdenking. 

Zij leggen een krans bij de stenen koff er, 

leggen er steentjes op en lezen een-voor-

een alle namen van de omgekomen 

slachtoff ers voor. 

“Een naam oplezen brengt het heel 

dichtbij”, aldus een scholier tijdens de af-

gelopen herdenking. “Dat maakt het voor 

ons als jongste generatie heel schok-

kend.” Daarom lukt het ieder jaar weer 

om de scholen erbij betrokken te krijgen. 

Ook zijn er ieder jaar familieleden van 

omgebrachte weeskinderen bij de plech-

tigheid. “Deze traditie van herdenken 

in de eigen wijk moet doorgaan”, aldus 

Malka Polak, die sprak namens de Joodse 

Gemeente Leiden.  <

Op 17 maart jongstleden 

hield de wijkvereniging 

voor de tiende maal een 

herdenkingsbijeenkomst ter 

nagedachtenis van de ontruiming 

van het Joods weeshuis aan de 

Roodenburgerstraat. Opnieuw 

namen tientallen middelbare 

scholieren deel. “Deze traditie 

moet doorgaan.”

“Via overaldouchen.nl hadden we 

een tijdelijke douche geregeld, 

voor in de garage. Met een 

kampeerkookset en campingmeubel, 

bivakkerend in een van de 

slaapkamers hebben we die eerste 

maanden in ons nieuwe huis 

doorgebracht. Maar ach, dat was 

best te doen.” Dat vertellen Martin 

Meester (40) en Maaike Meester-

Boogmans (36). Samen met hun zoon 

Alex (4) wonen ze sinds september 

op de Gijselaarstraat nummer 8. Een 

van de huizen met diepe voortuin, 

garage en oprijlaan. 

“We hadden ooit een ideaal wensenlijstje 

voor ons huis gemaakt,” vertelt Maaike, 

“daar stond een garage op, dat wilde 

Martin graag, een ruime woonkamer 

en een tuin, dat vond ik belangrijk. En 

dan moest het ook nog dicht bij de stad 

zijn.” Denkend dat dit niet te realiseren 

zou zijn binnen het beschikbare bud-

get, waren ze al aan het onderhandelen 

met zichzelf: “ok, zonder garage is ook 

best goed”. Maar dankzij de wat lagere 

huizenprijzen en het feit dat dit huis al 

enige tijd te koop stond, kwam het toch 

binnen bereik. “We hebben echt geluk ge-

had. Nu heb ik alles wat ik ooit al wilde 

hebben, tot een walk-in-closet aan toe!”

Echte Leidenaren
Het zijn echte Leidenaren. Maaike, 

geboren in de Kooij, en Martin in het 

Bethlehemhofje, groeiden op in de 

Merenwijk en zijn al sinds hun tienerjaren 

een koppel. Na wat omzwervingen en 

12,5 jaar prettig gewoond te hebben 

in een appartement op de Lasserstraat, 

wilden ze graag wat groters. “We wilden 

eerst per se ons appartement verkopen. 

Dat heeft toch zo’n drie jaar geduurd, 

maar toen vonden we gelukkig wel heel 

snel dit huis. Uiteindelijk zat er 1,5 week 

tussen de twee overdrachten!”

Op de Gijselaarstraat moest het nodige 

gebeuren. Het huis dateert uit 1960 en 

de oorspronkelijke eigenaar is ook de 

enige eigenaar geweest. Er was een hoop 

werk te doen: nieuwe kozijnen, asbest 

verwijderen, loden leidingen, de riolering 

vernieuwen. En dat naast al het meer 

reguliere verbouwingswerk: nieuwe keu-

ken, nieuwe badkamer, nieuwe vloeren 

en een verfje. Maar het resultaat mag er 

zijn, het ziet er prachtig uit. “We hebben 

heel erg veel zelf gedaan”, vertelt Maaike.  

Alleen in het weekend gaven ze zichzelf 

de avonden vrij. “Gelukkig is Martin 

heel handig.” Wat ook hielp is dat ze de 

hulp van een kleurendeskundige konden 

inschakelen. “Dat was een cadeautje van 

de familie en dat was echt super handig 

want die heeft overal over meegedacht.”

Ruimte
Martin heeft een machinefabriek op 

industrieterrein De Waard en Maaike is 

operatieassistente bij het Diaconessen-

ziekenhuis. Allebei in de buurt dus. Zoon 

Alex gaat sinds kort naar de Lorentz-

school en vindt het heerlijk dat hij zoveel 

ruimte om zich heen heeft: “Een trap in 

huis, een bad en een tuin. Hij kan zijn lol 

niet op!”

Martine en Maaike voelen zich ook al 

helemaal thuis in de wijk. “We vinden het 

een heel gemoedelijk straatje en iedereen 

komt even dag zeggen en even kennis-

maken. Het voelt echt warm. Zelfs toen 

we nog midden in de zooi zaten, was het 

toch echt als ‘thuiskomen’ iedere keer.” 

Alles bij elkaar hebben ze zo’n 3 maan-

den gekampeerd in eigen huis. Wat goed 

gewerkt heeft,’ vertelt Martin, ‘is dat we 

onszelf een deadline hadden gegeven 

voor de verbouwing. Met kerst hadden 

we beide families uitgenodigd, dus dan 

moest het gewoonweg klaar zijn.’ En dat 

is het nu ook. Op dat ene bekende peer-

tje na dan…   <

‘Kamperen 
in  huis’

door Monica Wigman

Nieuw in de wijk



Van je hobby je beroep maken, dat 

willen we allemaal wel. Paula de Wolff  

deed het. Na jarenlang als adviseur 

human resource gewerkt te hebben, 

gooide ze het roer om en startte haar 

eigen bedrijfje: Koekie, voor zoete, 

handgemaakte traktaties. Haar voor-

opleiding, Hogere Hotelschool, komt 

hierin uitstekend van pas.

 

“Ik heb eerst een jaar in de keuken gestaan 

en van alles uitgeprobeerd”, vertelt ze. 

“Taarten, cupcakes, koekjes, noem maar 

op. Ik gaf vaak iets aan mijn buren om te 

laten proeven. Toen ik merkte dat het goed 

ging en dat wat ik maakte in de smaak 

viel, besloot ik voor mezelf te beginnen. 

Sinds oktober 2013 is Koekie een feit.”

Paula legt zich toe op zoete traktaties: 

taarten, cupcakes, cakepops, koekjes. 

Daarnaast maakt ze ook wikkels voor 

chocoladerepen. 

Uniek
Wat haar werkwijze uniek maakt, is dat 

zij samen met de klant op zoek gaat naar 

een passende traktatie. Een prinsessen-

taart, cakepops met Rudolf het rendier, 

een Volkswagenbusje op de taart, je kan 

het zo gek niet bedenken of Paula maakt 

het voor je. Ze laat me foto’s zien van 

taarten, cupcakes en andere traktaties 

die een lust zijn voor het oog en waarin 

haar creativiteit duidelijk naar voren 

komt. 

In eerste instantie richtte Paula zich op 

traktaties voor kinderen. Verjaardagstaar-

ten bijvoorbeeld of koekjes en cupcakes 

om op school uit te delen. Momenteel 

bedient zij ook de zakelijke klant. En wilt 

u uitdelen op het werk, ook dan maakt 

Paula passende traktaties. 

“Ik krijg zo veel verschillende verzoeken 

binnen”, zegt ze. “Iedereen is anders 

en heeft zijn eigen wensen. Dat maakt 

het voor mij elke keer weer een uitda-

ging om een traktatie te maken die er 

mooi uitziet en goed 

smaakt. En omdat het 

elke keer weer nieuw 

is wat ik maak, is het 

ook zo leuk om te 

doen.”

Paula vindt het leuke 

van haar werk dat ze 

iets maakt waar ze 

niet alleen veel plezier 

aan beleeft, maar ook 

andere mensen blij mee 

maakt. “Ik krijg zo veel 

positieve reacties! Het is 

gewoon ontzettend leuk 

om te doen!”

Loopt het water u al in 

de mond en wilt 

u meer weten? 

Kijk dan op www.koekiesite.nl.   <

Persoonlijke, handgemaakte 
traktaties van Paula de Wolff  

door Marijke Boter

Koekie

de wijkkrant      april  2014
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In de online nieuwsbrief van de Neder-

landse Mycologische Vereniging van 28 

februari stond een bericht over iemand 

die in Berkel en Rodenrijs de ceders had 

onderzocht naar cedergrondbekerzwam-

men. Hij vond de paddenstoelen bij tien 

van de 23 onderzochte ceders.

De cedergrondbekerzwam, Geopora 

sumneriana, is een grote bekerzwam met 

een fl uwelige donkerbruine buitenkant 

en een crèmekleurige binnenzijde. 

De vruchtlichamen kunnen ruim vijf 

cm in doorsnee worden en groeien 

vaak met tientallen bij elkaar. Het is 

een wortelsymbiont van de ceder: de 

schimmel levert makkelijke water- en 

mineralenopname, de ceder geeft 

producten van de fotosynthese terug. 

Twintig jaar geleden was de soort bekend 

van drie vindplaatsen in Nederland, ik 

vond in de Leidse Hortus in 1997 de 

vierde. Sindsdien fascineert de soort me. 

Inmiddels blijkt het een heel gewone 

soort, maar zoveel als dit jaar is nog 

niet eerder voorgekomen. Nieuwsgierig 

geworden door het bericht op de NMVsite 

ben ik ceders gaan onderzoeken, onder-

weg van mijn huis in de Rijndijkstraat 

tot aan mijn fysiotherapeut en slagerij 

Nozeman. Ik vond bij vijf van de tien 

onderzochte ceders de zwammen: drie 

keer Lammenschansweg, Cronesteijnkade 

en Kernstraat. Let er eens op bij ceders in 

uw omgeving.  <

Let er eens op 
bij ceders in uw 

omgeving

door Hans AdemaCedergrondbekerzwammen in de wijk

Hulp 
gevraagd!
B te buurtbewoners, 
Ik ben Esther, woon in de prof   orenwijk en 
ben op zoek naar een buurtbewoner die zo af en 
toe mijn hulphond kan uitlaten. Het  gaat met  
name om de winterperiode, als ik door het  weer 
niet  is staat ben om met  mijn elektrische rol-
stoel naar buiten te gaan. Mijn hond kan goed 
met  andere honden omgaan, maar heeft  wel 
iemand nodig die de touwtj  in handen heeft . 

Tevens ben ik op zoek naar buurtbewoner(s) die het 

leuk vinden om op de zaterdagmiddag, van 13.45 tot 

ongeveer 17.00 uur, mee te gaan naar mijn hockey-

club, om hand- en spandiensten te verlenen (zoals mijn 

jas uittrekken en op de hond letten). 

U kunt zich aanmelden bij de buurtadviseur van 

Libertas Leiden. Telefonisch te bereiken tijdens de 

spreekuren van dinsdag t/m vrijdag tussen 9:00 en 

11:30 uur op telefoonnummer 071-5201483. Mailen 

kan ook naar s.pracht@libertasleiden.nl. 

Met  vriendelijke groet ,

Esther
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Na jaren van meedenken over het 

verbeteren van de doorstroming 

van verkeer in de Leidse regio 

is er nu overeenstemming 

over kansrijke oplossingen. In 

voorgaande sessies is er een 

aantal te onderzoeken pakketten 

gedefi nieerd. Deze pakketten zijn 

inmiddels doorgerekend en de meest 

veelbelovende zijn geselecteerd.

Oplossingen die uitgaan van een ringweg 

over de Kanaalweg zijn momenteel 

niet gewenst. Enerzijds is gemeente 

Leiderdorp niet bereid mee te denken 

aan een weg die aansluit op de Zijldijk en 

anderzijds is binnen Leiden momenteel 

geen politieke meerderheid te vinden 

voor een ringweg over de Sumatrastraat.

De huidige bereikbaarheidsfi losofi e 

houdt in dat het verkeer zoveel en zolang 

mogelijk op een Agglo-ring blijft rijden. 

Deze ring bestaat uit de al bestaande 

A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de 

Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, 

A44 en de nog aan te leggen 

Rijnlandroute. Daarbij minimaliseren 

we het verkeer in de woongebieden 

en worden de centra goed bereikbaar 

door ‘inprikkers’ vanaf de Agglo-ring. Er 

worden daarbij drie soorten gebieden 

onderscheiden: kernen, woongebieden en 

stedelijke gebieden. In de woongebieden 

is een goede balans tussen leefbaarheid 

en bereikbaarheid van belang. 

Stadslanen, waar auto’s, OV en fi etsers 

gelijkwaardig zijn, dragen zorg voor 

de ontsluiting van de woonwijken. 

Ook wordt het doorgaande verkeer 

beperkt. De stedelijke gebieden in de 

zone nabij de Agglo-ring zijn uitstekend 

bereikbaar. Hier wordt zoveel mogelijk de 

bedrijvigheid geconcentreerd.

De gekozen bereikbaarheidsfi losofi e 

is erop gebaseerd met beperkte 

investeringen de bestaande 

infrastructuur maximaal te gebruiken. 

Bovendien zijn de gekozen oplossingen 

snel te realiseren, vóór 2020.

Kansrijke maatregelpakketten
� No regret maatregelen. Dit zijn snel 

 realiseerbare maatregelen met groot 

 draagvlak, zoals het beperken van 

 het openen van bruggen in de spits, 

 afstemmen van verkeersregel-  

 installaties (groene golven), 

 aanleggen van ontbrekende 

 fi etspaden, installatie van een 

 verkeerscentrale, informatieborden 

 op de Agglo-ring en andere 

 dynamische verkeersmanagement-

 maatregelen, zoals het openstellen 

 van de Hofl andbrug bij calamiteiten. 

 Ook wordt 30 km/u ingevoerd in de 

 hele binnenstad.

door Frans Hoek

Overeenstemming over 
kansrijke oplossingen

Stand van zaken Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071) � Agglo-basis maatregelen. Maatregelen 

 om de doorstroming op de Agglo-ring 

 te versterken en de snelheid te 

 vergroten. De maatregelen omvatten 

 de aanpak van kruispunten, zoals 

 de rotondes op de N445 en 

 kruispunten op de Plesmanweg. Ook 

 wordt de doorstroming op delen van 

 de Hoge Rijndijk, Rijnsburgerweg en 

 Engelendaal beperkt.

� Europaweg en het Lammenschans-

 plein. Het maakt geen deel uit van 

 deze maatregelen, maar op 

 provinciaal niveau wordt 

 binnenkort gestart met het verbreden 

 van de Europaweg naar 4 rijstroken 

 en het vernieuwen en verhogen 

 van de Lammebrug (+ 2 meter) 

 en de Trekvaartbrug (+60 cm) naar 

 6 rijstroken en het herinrichten van 

 het Lammenschansplein.

Extra modules
Op basis van de huidige globale analyse 

wordt vermoed, dat met de No Regret 

en Agglo-basis maatregelen nog niet 

alle knelpunten worden weggenomen, 

met name die op de Hoge Rijndijk, 

Persant Snoepweg, Haagweg en de kern 

van Oegstgeest. Daarom wordt alvast 

nagedacht over aanvullende bundels 

maatregelen die deze laatste knelpunten 

kunnen oplossen. Modules die positief 

zouden kunnen bijdragen zijn:

� Uitgebreid 30 km/u regime in het 

 hele gebied. Hierdoor wordt het 

 verkeer nog verder uit de woon-

 gebieden geweerd. Omdat de 

 hulpdiensten en het OV door 

 moeten kunnen rijden, richt men 

 de stadslanen wel in op 

 50 km/u. De Burggravenlaan is 

 ook gedefi nieerd als stadslaan, 

 maar hier blijft de 30 km/u 

 gehandhaafd.

� Stadslaan De Waard. Deze module 

 omvat het aanleggen van een   

 brug in het verlengde van de 

 Kanaalweg naar De Waard. Men 

 hoopt daarmee de knelpunten 

 in leefbaarheid en bereikbaarheid 

 rond de Hoge Rijndijk, Persant 

 Snoepweg, Sumatrastraat en 

 Zijldijk te verbeteren.

� Verlengde N11. Deze verbinding 

 heeft als doel de Europaweg, 

 Hoge Rijndijk, Persant Snoepweg 

 en Willem van der Madeweg te 

 ontlasten. Verkeer vanaf de A4 

 krijgt hiermee een alternatief om 

 richting de Kanaalweg te rijden.

Acceptatie door gemeenteraden
Het rapport, waarin de genoemde 

maatregelen zijn uitgewerkt is 

gepresenteerd aan de gemeenteraden 

van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, 

waarbij die van Leiden het belangrijkst 

is. De laatstgenoemde gemeenteraden 

betalen namelijk niet mee met de te 

nemen maatregelen. Vooral No regret en 

Agglo-basis krijgen steun.

Probleem is, dat dit rapport kort voor 

de gemeenteraadsverkiezingen is 

gepresenteerd. De gemeenteraad in oude 

samenstelling kan wel akkoord gaan, 

maar na de gemeenteraadsverkiezingen 

van 19 maart zit er een andere raad. De 

resultaten van de verkiezingen maken het 

wel aannemelijk dat er geen meerderheid 

is te vinden voor de aanlag van een brug 

in het verlengde van de Kanaalweg.

Standpunten wijkvereniging
Wij zijn met alle samenwerkende 

organisaties langs de hopelijk voormalige 

Ringweg Oost gelukkig met de keuze 

voor de No regret en Agglo-basis 

maatregelen. Vooral als deze eerst 

worden gerealiseerd en dan wordt 

gewacht op de resultaten in samenhang 

met de Rijnlandroute.

Over het verheff en van de 

Burggravenlaan tot stadslaan is overleg 

geweest met de projectleider. Verzekerd 

is, dat in verband met alle scholen daar 

de maximumsnelheid toch 30 km/u blijft.

Voor de aanleg van een brug in het 

verlengde van de Kanaalweg naar De 

Waard is bij ons geen enkele steun. 

Deze brug wordt telkens onder een 

andere naam gepresenteerd. Of deze 

nu stadslaan of fi etsersbrug genoemd 

wordt en of daarbij uitgebreide verkeer 

beperkende maatregelen worden 

voorgespiegeld; het blijft in onze ogen 

de aanleg van de niet gewenste Ringweg 

Oost. 

Over het doortrekken van de N11 naar de 

Kanaalweg kunnen we kort zijn. Dit gaat 

ten koste van het park Cronestein en 

bovendien wordt de Kanaalweg dan het 

verlengde van een snelweg.

Wij zijn als wijkvereniging bereid ver 

mee te denken in de belangen van de 

regio, maar blijven heel waakzaam voor 

de belangen van onze Professoren- 

en Burgemeesterswijk. De modules 

Stadslaan De Waard en doortrekken N11 

zullen ernstige gevolgen hebben voor 

de leefbaarheid van onze wijk, vooral 

wat betreft sluipverkeer en overlast door 

geluid en het dodelijke fi jnstof in de zone 

langs de Kanaalweg.   <

advertentie

www.dekinderhaven.nl   info@dekinderhaven.nl   071 -  76 000 56

BIJ ONS WORDT
KINDEROPVANG

IN 2014 GOEDKOPER!

Flexibel
NATUUR

BEWEGEN

Uurtarief 
kinderdagverblijf

€ 6,70

Zwemlessen op 

BSO De Batavieren

inclusief vervoer, 

handdoek en 

zwempakje*

Vertrouwde 

kwaliteit en 

uitmuntende 

GGD-rapporten

Onbeperkt ruildagen en3 weken extra dagen

Opvang is 
all inclusive

Flexibele opvang
Snoezelhoek 
voor baby’s

 Warme maaltijd voor kinderen
om 17.00 uur*
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Een Mooie Uitvaart… 
...past bij de levensstijl van de overledene 
...biedt troost en steun 
   aan hen die achterblijven

Complete uitvaartbegeleiding 
Ook voor vrijblijvende 
informatie 

Warme groet, 
Angelique

Angelique Valk | Cobetstraat 18A, 2313 KC Leiden |

06-53964420 (24 uur) | angelique@mooieuitvaart.com | 

www.mooieuitvaart.com

MOOIE UITVAART

Voor tariefberekeningen:

www.leydenexclusivetaxi.nl

Kamerlingh Onnesplein 
(station Lammenschans) 

Voor al uw 
groenten en fruit

U kunt ook gebruik maken van onze bestel- en 
bezorgservice, telefoon: 06  - 53 682 282,

e-mail: bestelling@olyerhoekgroenteenfruit.nl

Wij verzorgen ook fruit bij:

Kinderdagverblijven, 
op basisscholen en op het werk

Kijk ook eens op 
www.olyerhoekgroenteenfruit.nl

Olyerhoek
Groente en Fruit

Vernieuwd Lorentzhof!
De vertrouwde vorm van de Lorentzhof 

zoals het er nu staat, zal blijven staan. 

Het is de bedoeling dat de Lorentzhof 

zowel van binnen als van buiten een 

totale ‘make-over’ krijgt. De buitenkant 

zal worden ingepakt met isolatie-

materiaal en worden voorzien van een 

nieuwe gevel. Daardoor krijgt het pand 

een nieuwbouwuitstraling. Alle apparte-

menten worden grondig onder handen 

genomen en helemaal aangepast aan de 

eisen van deze tijd. Alle algemene ruim-

tes, zoals de eetzaal, worden opnieuw in-

gericht en aangepast, zodat de bewoners 

van de Lorentzhof er plezierig kunnen 

verblijven. 

Het voorlopig ontwerp van de renovatie 

is eerder al aan de omwonenden toege-

licht. Het defi nitief ontwerp is inmiddels 

vastgesteld. Hierin zijn geen wijzigingen 

doorgevoerd die gevolgen hebben voor 

de omwonenden. 

Buitenruimte
Het buitenterrein wordt uiteraard ook he-

lemaal opnieuw ingericht en aangekleed. 

Enerzijds wil Libertas Leiden dat zelf, 

anderzijds moeten wij ook voldoen aan 

eisen die de gemeente en de brandweer 

stellen aan de buitenruimte. Zo wil de 

gemeente dat we voldoende parkeerplaat-

sen in stand houden. En wil de brandweer 

dat het gebouw, bij calamiteiten, goed 

bereikbaar is. Het is uitdrukkelijk niet de 

bedoeling dat de fi etsbrug aan de zijde 

van de Lorentzkade toegankelijk gaat 

worden voor autoverkeer. Verder is het 

parkeerprobleem van de Professorenwijk 

ook merkbaar bij de Lorentzhof. Daarom 

wordt er onderzocht welke mogelijk-

heden er zijn om ‘vreemd’parkeerders 

te weren. Er is veel aandacht voor het 

behoud van de huidige bomen en een 

goede groen verdeling. De helft van de 

bewoners kijkt uit op het parkeerterrein, 

dus het is van belang dat zij toch een 

plezierig en ‘groen’ uitzicht hebben. 

Planning
De volgende fase in het renovatieplan 

is de afgifte van de bouwvergunning en 

de gunning aan de aannemer. Zodra dit 

gebeurd is, we hopen in de zomer, kan de 

defi nitieve  planning worden gemaakt. De 

omwonenden worden hier te zijner tijd 

uiteraard schriftelijk over geïnformeerd. 

Overige ontwikkeling
Er zijn veel vragen over de verdere 

planontwikkeling van dit gebied. De 

gemeente heeft de omwonenden onlangs 

geïnformeerd dat deze planontwikke-

ling voorlopig stilgelegd is. De renovatie 

van de Lorentzhof vindt uiteraard wel 

doorgang. Mocht u vragen hebben over 

de renovatie van de Lorentzhof dan kunt 

u deze stellen op renovatielorentzhof@

libertasleiden.nl.  <

door Anne Kroezen

Stand van zaken 
renovatie 
Lorentzhof
De voorbereidingen voor de 

renovatie van de Lorentzhof zijn in 

volle gang. In de week van 19 mei 

2014 verhuizen de bewoners naar de 

tijdelijke huisvesting in zorgcentrum 

Rijn en Vliet. Een hele operatie  

die een week zal duren. Per dag 

verhuizen er circa zestien bewoners. 

In de week van de verhuizing blijft 

de zorg gecontinueerd, zowel in de 

Lorentzhof als in Rijn en Vliet. Het is 

de bedoeling dat de bewoners eind 

2015 terugkeren naar een prachtig 

vernieuwd Lorentzhof. 

Leyden Exclusive Taxi

Schiphol of Rotterdam The Haque airport
vanuit Leiden

Per enkele reis €50,- Retour €90,-

071-260 22 22 Free number

In het servicecentrum van Libertas (Herenstraat 61) is tot 

31 mei in een fototentoonstelling van Eke van Batenburg te 

zien. Het servicecentrum is geopend op dinsdag, woensdag en 

donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 

13.00 uur. U bent van harte welkom.

Eke van Batenburg heeft veel gereisd. Hij kwam – en komt – als back-

packers in vele landen en werelddelen. Tijdens zijn omzwervingen heeft 

hij fotoreportages gemaakt. Deze foto’s zijn van uitzonderlijke kwaliteit. 

Het is beslist de moeite waard om even te komen kijken. Wilt u kennis 

maken met zijn werk kijkt u dan op: www.ekevanbatenburg.nl   <

Fototentoonstelling in 
Servicecentrum Herenstraat

•	Een	kleurrijk	gezicht	;	portretten	uit	westelijk	Afrika.
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Dorp in 
een stad 
Het heerlijke van onze 
wijk vind ik dat het 
eigenlijk een dorp in 
de stad is. Je hebt het 
centrum van Leiden met 
alle mogelijkheden op 
loopafstand, maar tegelijk 
kun je nog lokaal de 
dagelijkse boodschappen 
doen. Ik kom vrijwel 
dagelijks bij een van de 
winkels hier. En Frans en 
ik zijn allebei heel blij dat 
zaken zoals de kaaswinkel 
en de drankzaak er de 
laatste jaren bijgekomen 
zijn – het maakt ‘ons 
dorpje’ er alleen maar 
leuker op!

door Rob Beurse

Favoriete plek 
in de wijk van 
Coco Hoek

Laat hem vastleggen door fotograaf 

Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie 

plekjes in onze mooie wijk foto’s maken.

Hij wil deze foto’s graag combineren met 

een klein stukje tekst over waarom die 

plek uw favoriete plek is.

Een van die foto’s (uw keuze) krijgt u van 

hem als bedankje. Van de foto’s en dat 

kleine stukje tekst maakt hij uiteindelijk 

een tentoonstelling.

Daarbij wordt in de komende uitgaven 

van de Wijkkrant steeds één van die 

foto’s met het bijbehorende tekstje 

opgenomen. Als u hieraan mee wil 

werken neem dan contact op via: 

email info@robbeursefotografie.nl 

of 06 - 511 637 80       <

Een foto van u op uw favoriete plek in de wijk?

de wijkkrant      april  2014
23



24
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

25
de wijkkrant      april  2014

In de Professorenwijk mag je geen 

dakkapel aan de gevelzijde plaatsen 

die in vorm, materiaalkeuze, kleur 

of grootte afwijkt van de andere 

dakkapellen in de straat, want deze 

wijk met zijn unieke architectuur 

valt onder beschermd stadsgezicht 

en iets anders zou detoneren. Zou je 

dan pal ertegenover, aan de overzijde 

van de spoorlijn, een zeventig 

meter hoge woontoren mogen 

neerzetten? Dat iemand zoiets zou 

kunnen bedenken, was nooit in me 

opgekomen. Toch is dat het plan voor 

het perceel Kanaalpark 145.

Het beschermde stadsgezicht van de 

sfeervolle jarendertigwijk is helaas al 

enigszins bezoedeld door het slagschip 

van het ROC dat sinds enige tijd ter hoog-

te van het treinstation opdoemt. Nu dreigt 

het nog veel hogere Greentowerproject 

in de vorm van een strakke en hypermo-

derne toren een slagschaduw over de wijk 

te werpen, en dan heb ik het niet alleen 

over het zonlicht. Veel bewoners konden 

het bijna niet geloven toen ze – de mees-

ten veel te laat omdat de brief van de 

gemeente over de inspraakavond niet was 

bezorgd – op de hoogte gesteld werden 

van het voornemen om een dergelijke 

horizonvervuiling toe te staan. 

Over mooi of lelijk kun je eindeloos 

discussiëren, in dat opzicht heeft iedereen 

recht op een eigen mening. Over wat pas-

send is en wat niet, kan ik kort zijn: bij 

een jarendertigwijk (beschermd stadsge-

zicht, ik word niet moe het te herhalen) 

met vrijwel uitsluitend laagbouw past 

geen wolkenkrabber. Het gebouw komt te 

dicht op de woonhuizen te staan, het is 

te hoog, te nadrukkelijk aanwezig, niet in 

proportie met de omgeving en al hele-

maal niet in overeenstemming met de stijl 

van de wijk waar het bovenop staat. Het 

detoneert.

Daarnaast is er door de komst van het 

ROC een grote druk op de toch al krappe 

voorzieningen in de wijk ontstaan. Naar 

verwachting wordt die druk alleen maar 

groter wanneer de drie woonblokken in 

het Kanaalpark klaar zullen zijn. Met de 

toren zouden hier nog eens 174 woon-

eenheden bij komen.

De gemeente reageerde volgens het 

Leidsch Dagblad van 18 maart ‘ver-

baasd’ op de verontruste geluiden van 

buurtbewoners naar aanleiding van het 

Greentowerproject, en wel omdat de 

toren vermeld staat in de gebiedsstrate-

gie van 2012, en een bouwwerk van 70 

meter hoog al toegestaan blijkt te zijn 

sinds de hoogbouwvisie van 2005. Alsof 

buurtbewoners dagelijks gebiedsstrate-

gienota’s en hoogbouwvisies doorpluizen 

op mogelijke consequenties voor hun 

leefomgeving. Bovendien: dat iets kan, 

betekent niet dat het ook daadwerkelijk 

gerealiseerd hoeft te worden. We hebben 

immers helemaal geen Greentower nodig. 

Als de gemeente en Green Real Estate 

meer woningen willen realiseren, heb ik 

nog een lumineus idee voor ze: verbouw 

leegstaande kantoren in de stad tot aan-

trekkelijke woonunits. 

Hopelijk wordt dit onzalige plan afgebla-

zen. Zowel de bouwer als de gemeente 

zullen ervan overtuigd moeten worden 

dat deze toren er niet moet komen. Dit 

lukt alleen als er voldoende draagvlak 

komt vanuit de wijk. Hiervoor is er door 

Loes Swerts-Mentink en Joachim van Diest 

een actiecomité opgericht, genaamd Nee 

Tegen De Toren. Meer informatie is te 

vinden op www.facebook.com/neetegen-

detoren of via email op neetegendetoren@

gmail.com  <

door Jacqueline Zirkzee

Greentower: 
een onzalig plan

Materialen voor 
buurtfeesten te leen 
bij de wijkvereniging 

Eigenwoning-
 schenking populair

Veel	mensen	maken	gebruik	van	de	mogelijkheid	om	

een	ander	belastingvrij	honderdduizend	euro	te	schen-

ken.	De	begunstigde	moet	het	geschonken	bedrag	in	

een	eigen	woning	steken.	Uit	onderzoek	van	Netwerk	

Notarissen	blijkt	dat	al	veel	mensen	hier	gebruik	van	

hebben	gemaakt.	De	wet	die	de	schenking	mogelijk	

maakt,	heeft	wel	wat	valkuilen,	daarom	is	het	belang-

rijk	goed	geïnformeerd	te	zijn.	

Belastingdienst
Hoewel	er	geen	familierelatie	hoeft	te	zijn	tussen	de	

schenker	en	de	begunstigde,	zijn	het	vooral	ouders	die	

hun	kinderen	een	schenking	doen	(89%	van	de	schen-

kers).	Om	voor	de	vrijstelling	in	aanmerking	te	komen,	

mag	de	schenking	overigens	ook	lager	zijn.	Wel	moet	er	

bij	de	Belastingdienst	aangifte	worden	gedaan.	En	is	het	

belangrijk	dat	de	schenking	nog	in	2014	wordt	gedaan.

Eigen	woning	
De	eigenwoningschenking	moet	gebruikt	worden	voor	

een	eigen	woning.	Bijvoorbeeld	door	een	eigen	woning	

te	kopen,	te	verbouwen	of	de	hypotheek	af	te	lossen.	Er	

zijn	verschillende	aandachtspunten.	Bij	de	afl	ossing	van	

de	hypotheek	moet	men	er	op	bedacht	zijn	dat	de	bank	

boeterente	kan	rekenen.	Ook	is	het	zaak	om	op	tijd	af	

te	lossen,	anders	geldt	de	schenkingsvrijstelling	niet.	

‘Familiebank’
Is	er	sprake	van	een	lening	van	de	ouders	aan	het	kind	

ten	behoeve	van	een	huis,	dan	kan	de	lening	worden	

omgezet	in	een	schenking.	Hiermee	wordt	het	vermogen	

van	de	ouders	kleiner	en	hoeft	er	in	de	toekomst	minder	

erfbelasting	over	de	erfenis	van	de	ouders	betaald	te	

worden.	

Wilt	u	een	schenkingsadvies?	Neem	dan	contact	

opnemen	met	BMS	Netwerk	Notarissen,	Plantsoen	25	

(tel.	071-516.2930)	of	kijk	op	www.bmsnotarissen.nl	

onder	Mijn	familie	&	relatie	(schenken/eigenwoning-

schenking).   <

In een groot aantal straten van onze wijk worden 

jaarlijks straat- of buurtfeesten gehouden. Een heel 

goede manier om banden met straat en buurtbewoners 

te verstevigen en te onderhouden. De wijkvereniging 

draagt zulke initiatieven een warm hart toe en 

ondersteunt ze door leden in gelegenheid te stellen 

materialen te lenen. We hebben het dan niet alleen over 

partytenten, maar ook over bijvoorbeeld statafels en een 

geluidsinstallatie.

 

Deze materialen zijn gratis door leden van de wijkvereniging te 

lenen. Er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden aan verbonden. 

Dus als u spullen komt lenen wordt u gevraagd de algemene 

voorwaarden die hiervoor gelden te onderteken.

We benadrukken met klem dat u deze spullen met zorg moet 

behandelen en indien er onverhoopt toch iets stuk gaat – dat 

kan natuurlijk, het wordt nu eenmaal gebruikt – u dat direct 

bij het terugbrengen aan ons meldt. Op die manier kunnen we 

er samen voor zorgen dat we lang plezier van deze materialen 

hebben.

1. De	gebruiker	moet	lid	zijn	

van	de	Vereniging	en	dient	bij	de	

aanvraag	zijn	lidmaatschapsnum-

mer	te	vermelden.	Dit	nummer	

is	zo	nodig	op	te	vragen	bij	de	

penningmeester	van	de	Vereniging:	

penningmeester@profburgwijk.nl.

2.	 De	aanvraag	kan	alleen	

gedaan	worden	in	verband	met	

straat-	of	buurtgerichte	activiteiten	

en	niet	voor	particuliere	feesten.

3.	 Het	gebruik	van	de	

goederen	is	voor	eigen	rekening	

en	risico.	De	Vereniging	is	niet	

aansprakelijk	voor	schade	van	

gebruiker	of	derden	ontstaan	in	

verband	met	het	gebruik	van	de	

goederen.

4.	 Gebruiker	dient	de	goede-

ren	op	het	afgesproken	tijdstip	

terug	te	brengen.

5.	 Voordat	de	goederen	

worden	ingeleverd	dient	nagegaan	

te	worden	of	deze	schoon,	droog,	

compleet	en	onbeschadigd	zijn.

6.	 De	gebruiker	dient	bij	

retournering	melding	te	maken	

van	ontstane	schade.

7.	 De	gebruiker	is	aanspra-

kelijk	voor	ontstane	schade	aan	

de	goederen	en	kan	in	dat	geval	

zo	mogelijk	zijn	WA-verzekering	

aanspreken.

8.	 De	goederen	mogen	niet	

aan	derden	worden	doorgeleend.

9.	 Het	bestuur	van	de	

Vereniging	is	bevoegd	bij	meerdere	

aanvragen	voor	hetzelfde	tijdstip	

een	redelijke	verdeling	van	de	

goederen	te	bewerkstelligen.

10.	 Het	bestuur	van	de	

Vereniging	acht	zich	eveneens	

bevoegd	om	gebruikers	die	zich	

niet	aan	deze	bepalingen	houden	

van	verdere	bruikleen	uit	te	

sluiten.

11.	 De	gebruiker	zal	zich	

inspannen	om	deelnemers	aan	

de	activiteit	lid	te	maken	van	de	

Vereniging.

Algemene voorwaarden voor bruikleen van 
goederen van de Vereniging.
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Prettig oud 
worden in een 
mooie wijkOngeveer een jaar geleden 

werd onder de vleugels van de 

wijkvereniging Professoren- en 

Burgemeesterswijk de Wijkgroep 

Ouderen opgericht. Deze groep wil 

eraan bijdragen dat de bewoners van 

onze wijk op een prettige en gezonde 

manier oud kunnen worden in een 

vertrouwde en aangename omgeving. 

Wij denken dat vrijwilligers daaraan 

veel kunnen bijdragen. Om een 

beeld te krijgen van wat er mogelijk 

is en waar vraag naar is brengen 

wij het aanbod van diensten en de 

mogelijkheden op het gebied van het 

welzijn in kaart. Daarnaast willen we 

graag weten welke behoeften er zijn 

en willen we mensen met elkaar in 

contact brengen. Wij horen daarom 

graag welke behoeften u zelf heeft of 

wat en waaraan u eventueel zelf een 

bijdrage kun leveren. Laat ons dat 

vooral weten, dan weten wij beter 

wat er nodig is wat er mogelijk is!

U kunt de Wijkgroep 
Ouderen op verschillende 
manieren bereiken:

E-mail: wijkgroepouderen@profburgwijk.nl

Telefoon: 06 - 577 028 00
op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur

Via het secretariaat op Wasstraat 59

verschuift. Op de dag van de excursie 

wordt besloten waar we de volgende 

keer naar toe zullen gaan. 

Nadere Informatie en aanmelding bij 

H.A. Udo de Haes (udodehaes@live.nl 

of 071-514 09 59).

Historische kring

De historische leeskring leest en 

bespreekt historisch/politieke boeken 

en komt eens in de zes weken bijeen. 

Tot nu hebben wij een biografi e van 

Martin Luther King, een boek over de 

geschiedenis van Israël (Mijn beloofde 

land) en een boek over de geschiedenis 

van Rusland (Het Kremlin) besproken. Er 

is nog plaats voor nieuwe deelnemers. 

U kunt zich aanmelden bij de organisator, 

Johan Rebergen (jarebergen@planet.nl of 

071 5121253 of via de wijktelefoon).

Voorleesmiddagen

Wijkgenoten Toon Huson en Marian 

Helder hebben het initiatief genomen 

om bij voldoende belangstelling een 

voorleesmiddag te organiseren voor 

de bewoners van de Professoren- en 

Burgemeesterswijk. 

Een eerste bijeenkomst vindt plaats op 

donderdag 22 mei a.s. om 14.30 uur.

Het thema is dan: Tussen illusie en 

werkelijkheid. Een Friese en een Franse 

schrijver/dichter schreven een verwant 

en toch zeer verschillend kort verhaal. 

Het eerste ‘De zoon van Fokje Wallinga’ 

van Jac. van Hattum. Het tweede 

verhaal is ‘Meneer Dechoux’ van Guy de 

Maupassant. 

Men kan zich telefonisch opgeven via 

telefoonnummer 071 – 566 5576. De 

plaats wordt nader bepaald.

Plannen voor een ontmoetingsplaats voor 
alle oudere wijkbewoners
De Wijkgroep Ouderen heeft contact gelegd met de beheerders van het clubgebouw 

van de korfbalvereniging Sporting Trigon aan de Cronesteinkade. We missen in onze 

wijk een prettige plek om elkaar te ontmoeten. In zo’n centrum zouden wij geregeld 

bijeen kunnen komen bijvoorbeeld:

■   om met elkaar koffi  e te drinken en elkaar te spreken;

■   om overleg te hebben over wonen;

■   om fi lms te vertonen;

■   om naar een spreker te luisteren of;

■   jeu de boules te spelen. 

Misschien hebben we die plek gevonden in dit Trigongebouw, dat een deel van de 

dag beschikbaar is. Voor het slagen van zo’n initiatief is de hulp van wijkgenoten 

natuurlijk onontbeerlijk. Wij hopen dan ook dat er mensen zijn die zich beschik-

baar willen stellen om mee te werken aan de inhoud van het programma of aan de 

feitelijke organisatie en uitvoering ervan. Immers: alleen samen kunnen wij zaken 

van de grond krijgen.

Als u deze wijkkrant in de bus krijgt heeft er al een eerste overleg met mogelijke 

belangstellenden voor de organisatie plaatsgehad. Hopelijk levert dat veel positieve 

reacties en suggesties op.

Het Wijkkompas
In december 2013 werd de eerste editie van ‘Het Wijkkompas’ huis aan huis verspreid. 

Het bevat een zo volledig mogelijk overzicht van beschikbare diensten op het terrein 

van welzijn en zorg die worden aangeboden door vrijwilligers, professionele organisa-

ties en commerciële aanbieders. De uitgave werd mogelijk door een gift van de Rotary 

Club Leiden. Inmiddels wordt al weer hard nagedacht over een tweede editie. Vanuit 

andere wijkverenigingen is belangstelling getoond om daarin samen te werken. Het 

Wijkkompas werd positief ontvangen, maar het kan natuurlijk nog beter. De Wijkgroep 

Ouderen hoort graag ervaringen van gebruikers, suggesties voor aanvullingen en 

verbeteringen.

Zorgeloos wonen voor ouderen in de Profburgwijk: 
gaat dat ook u aan het hart? 
Op 10 februari kwamen vijftien wijkbewoners voor het eerst bijeen en wisselden 

van gedachten over het thema ‘Prettig wonen voor ouderen in onze wijk’. Velen 

hadden op dat moment geen acuut probleem met hun woonsituatie, maar tegelij-

kertijd beseften zij dat de huidige woningen op termijn misschien minder geschikt 

zijn. Teleurstelling en zorg was er ook: een deel van de aanwezigen had hun hoop 

gevestigd op de koop- en huurappartementen met ‘zorg op afroep’, die op de hoek 

Lammenschansweg Zoeterwoudsesingel gerealiseerd zouden worden. Nu dit plan 

defi nitief van de baan is, zoeken zij een alternatief. 

Wim Griffi  oen, wijkbewoner en gemeenteambtenaar, praatte ons bij over nieuw-

bouw in onze wijk voor ouderen. Het is duidelijk dat de gemeente haar aandacht 

niet in eerste instantie richt op een denk- en kapitaalkrachtige wijk als de onze. 

We besloten om voorlopig gezamenlijk op te trekken en te verkennen of er kansen 

liggen in het samen benaderen van projectontwikkelaars en woningbouwcorpora-

ties en andere marktpartijen met onze woonwensen en behoeften. 

Vanuit de groep is het initiatief gestart om zelf kansrijke bouwlocaties/projecten te 

inventariseren, en te zien wat we kunnen leren van makelaars. In april is hierover 

meer duidelijk en praten we verder. 

Wilt u meedenken met het thema ‘Zorgeloos wonen voor ouderen in onze wijk’? U 

bent van harte welkom! De volgende bijeenkomst is op vrijdag 25 april, van 13.00 

tot 14.30 uur in het gebouw van Sporting Trigon, te bereiken via de Cronestein-

kade, meld u aan via ons mailadres of de wijktelefoon.

■ Welkom door mevrouw Carolien Polderman, 

 voorzitter Wijkgroep Ouderen;

■ Lezing door Prof. Jacobijn Gussekloo, onder de titel 

 ‘Zorg voor ouderen heeft de toekomst!’. 

 Mevrouw Gussekloo is hoogleraar eerstelijns 

 ouderengeneeskunde aan de Leidse universiteit en 

 landelijk bekend door haar onderzoek en vele 

 publicaties op dit terrein. Ook heeft zij veel praktische  

 ervaring op dit gebied;

■ Na haar inleiding hopen we op een boeiende discussie;

■ Tenslotte praten we u graag bij over onze activiteiten  

 en plannen;

■ We zijn erg benieuwd naar uw reacties en suggesties;

■ We sluiten af met een drankje en een hapje.

Hieronder	vindt	u	een	overzicht	van	de	activiteiten	uit	de	voorjaarskalender.	Er	is	

alle	ruimte	om	u	aan	te	sluiten	bij	een	activiteit.	En	als	u	ideeën	heeft	over	prettig	

en	gezond	oud	worden	in	onze	wijk,	komt	u	dan	naar	de	bijeenkomst	van	14	mei	om	

medestanders	te	vinden.

Grote bijeenkomst voor alle 
wijkbewoners op 14 mei

We hopen zeer op 

uw aanwezigheid! 

De toegang is vrij. 

Aanmelding vooraf 

is niet nodig. Wie 

moeite heeft met 

lopen kan worden 

opgehaald.

P.S. Voor halen 

en brengen met 

de auto graag 

telefonisch melden 

op telefoonnummer 

06 - 577 028 00 

tussen 9.30 en 

11.30 uur, op alle 

werkdagen.

Na de succesvolle ontmoeting vo-

rig jaar april nodigen wij vooral de 

ouderen in onze wijk uit voor een 

bijeenkomst op woensdag 14 mei 

a.s. in de Vredeskerk aan de Burg-

gravenlaan. Aanvang 14.30 uur.

Zorg voor ouderen en hun welzijn 

is erg in beweging. Steeds duidelij-

ker blijkt dat dit iets is dat vraagt 

om maatwerk en betrokkenheid 

van velen. Samenwerking met 

vrijwilligers en mantelzorgers zal 

noodzakelijk zijn. De vraag die ons 

als Wijkgroep Ouderen bezighoudt 

is: Hoe gaan zorg en welzijn er in 

de toekomst uitzien en hoe kunnen 

we daar gezamenlijk aan werken?

Programma:

Lopende activiteiten

Gespreksgroep Levensvragen

Op voorstel van een paar aanwezigen 

bij de vorige algemene wijkbijeenkomst 

is een gespreksgroep Levensvragen 

gestart. Deze staat onder leiding van 

oud-pastor Jac. v.d. Hoeven. De groep 

kwam tot nu toe tweemaal bijeen met 

vijf, zes deelnemers. Het waren boeiende 

ontmoetingen. Nieuwe bijeenkomsten 

staan op stapel en deelname is nog 

mogelijk. Telefonische informatie over de 

aard van de groep, tijd en plaats van de 

geplande bijeenkomsten en aanmelding 

voor deelname is mogelijk bij Jan de 

Bruijne, telefoon 071-513 01 64.

Wandelexcursies in de omgeving

Helias Udo de Haes, bijgestaan door 

Anneke Rebergen, organiseert af en 

toe kleine wandelexcursies in Leiden 

en omgeving onder het motto ‘Samen 

naar Buiten’. Voor vervoer wordt 

gezorgd. Eerder werden geslaagde 

en gezellige bezoeken gebracht aan 

het Cronesteinpark, Meijendel en de 

Wassenaarseslag.

De data van de wandelingen staan in 

principe vast, hoewel er af en toe wel wat 
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Iedere maandag is het vaste 

prik bij de vestiging van Radius 

dienstencentrum ‘t Trefpunt aan 

het Professorenpad nummer 1. 

Dan ontmoet een groep senioren 

elkaar bij een kopje koffi  e. Het is 

een gezellige drukte en er wordt 

van alles met elkaar besproken. 

De mensen zijn erg betrokken bij 

elkaar. Lief en leed worden er met 

elkaar gedeeld.

Iedereen is welkom
De meeste senioren wonen in de buurt 

van het Professorenpad, anderen komen 

van wat verder. Soms horen wij dat men-

sen die nog niet bij het Professorenpad 

binnen zijn geweest, denken dat het hier 

om een besloten groep gaat. Dat is uiter-

aard niet het geval. Iedereen is welkom. 

Ook is deze maandagochtend een goed 

moment om even binnen te lopen als u 

meer wilt weten over andere activiteiten 

bij Radius. Gijsbert Groenveld van Radius 

is dan aanwezig in het dienstencentrum 

als contactpersoon. Hij kan u alles vertel-

len over de diensten die Radius biedt. 

De koffi  eochtenden duren van 9.30 tot 

11.45 uur. Een deel van de bezoekers gaat 

daarna naar huis, maar dat hoeft niet, 

want Radius biedt ook de mogelijkheid 

tussen 12.00 en 13.00 uur in een rustige, 

gezellige sfeer met elkaar te lunchen. De 

samenstelling van de lunch is gevarieerd. 

Er is een kopje soep, brood met diverse 

soorten beleg en altijd fruit of een toetje. 

Een smakelijke start van de week.

Koffi  edrinken en lunch

door Gijsbert Groenveld

U kunt ook om 12.00 uur aanschuiven 

voor de lunch. Heeft u daar zin in? Dan 

kunt zich telefonisch aanmelden tussen 

09.00 en 10.00 uur via 071- 7074200. 

De lunch kost in 2014 € 3,25.

Radius staat open voor uw 
ideeën voor de wijk
Heeft u een idee met betrekking tot 

een nieuwe activiteit ten behoeve van 

ouderen in onze wijk? Laat het ons 

weten en ontdek hoe Radius u kan 

ondersteunen dat idee te verwezenlijken. 

U kunt contact op nemen met Gijsbert 

Groenveld, contactpersoon van Radius 

in Leiden-Zuidoost: g.groenveld@

radiuswelzijn.nl of 071-7074200. 

Zin in vrijwilligerswerk 
in de wijk?
In Zuidoost zoekt Radius vrijwilligers 

die kunnen optreden als gastheer/

gastvrouw tijdens bijeenkomsten. Onder 

andere wordt er gezocht naar iemand 

die de maandelijkse Filmmiddag in ’t 

Trefpunt, Professorenpad 1, zou kunnen 

begeleiden. 

Voor taakinhoud kunt u mailen of 

bellen met Gijsbert Groenveld: 

g.groenveld@radiuswelzijn.nl, 

telefoon: 071-7074200. <

Radius dienstencentrum ’t Trefpunt

De fi nanciële situatie van de 
Wijkgroep Ouderen

Herfstpremie Fonds 1818

Ieder jaar steunt het Fonds 1818 een aantal 

burgerinitiatieven. In 2013 was het thema 

‘de wijk’ en wij waren zeer verheugd toen het 

door de Wijkgroep Ouderen ingediende plan 

voor 2014 tot de winnaars bleek te horen bij 

de bijeenkomst in het Leidse Volkshuis. Wij 

kregen een herfstpremie van € 5.000,-. 

Tezamen met een toezegging van de gemeente 

Leiden om een deel van onze activiteiten 

onder het thema ‘Leiden Ontmoet’ voor haar 

rekening te nemen heeft dit ons fi nancieel in 

staat gesteld een groot deel van onze plannen 

voor 2014 uit te voeren. 

Donaties

Daarmee zijn wij er echter nog niet. Het blijft 

afwachten of wij in 2015 opnieuw incidentele 

giften zullen mogen verwachten. De kans 

daarop is wel groter als wij kunnen aantonen

dat ook wijkbewoners bereid zijn zelf 

fi nancieel bij te dragen om zo te helpen een 

bescheiden fi nanciële buff er te vormen. Een 

verheugend aantal mensen heeft positief ge-

reageerd op de oproep om de uitgave van het 

Wijkkompas en andere activiteiten te steunen. 

Een bedrag van ongeveer € 700,- is op deze 

manier binnengekomen. De gevers hebben 

inmiddels een bedankbriefje ontvangen, 

maar wij herhalen hier onze dank in de hoop 

daarmee anderen te stimuleren dit goede 

voorbeeld te volgen. Donaties kunnen worden 

gestort op de rekening van de wijkvereniging 

(nr NL79 INGB 0005 5676 59) onder vermel-

ding van ‘Donatie Wijkgroep Ouderen’.  <
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Persoonlijke aandacht, privacy, een prettige sfeer en deskundig advies 
zijn de trefwoorden bij de professionele gezichts- en lichaams-
behandelingen van Huidverzorgingsstudio 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 verscheidene huidverzorgende behandelingen zoals harsen, 
professionele fruitzuurpeelings, diverse massages en huid-advies, kunt 
u ook terecht voor een pedicure-behandeling en definitieve  ontharing
met behulp van de diodelaser. Deze laatste behandeling wordt 
uitgevoerd door een huidtherapeute die is aangesloten bij de 
Nederlandse vereniging voor huidtherapeuten. In onze studio
hebben wij iedere acht weken een nieuwe gezichtsbehandeling
die op het seizoen afgestemd is. Deze worden bijzonder gewaardeerd. 
Wij verwelkomen u graag om dit zelf  eens te ervaren! 

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

Lid

Ineke de Graaf

Woondromen waarmaken   www.delaatfides.nl

laat uw woondromen uitkomen

DE LAAT F IDES
MAKELAARDIJ
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Koopje
14 oktober 1878 werd de lijn geopend. 

Al gauw bleek dat de lijn op een koopje 

was aangelegd. Het station van Alphen 

moest al na een jaar worden afgebro-

ken, Bodegraven moest in 1894 worden 

herbouwd en Hazerswoude moest geheel 

gerenoveerd worden.

De spoorlijn door het Groene Hart was 

niet bepaald een groot succes. Met drie 

treinen per dag werd aan de vervoerbe-

hoefte voldaan. Omdat de opbrengsten 

aan de aandeelhouders gegarandeerd 

waren, moest de NRS F 90.000 per jaar 

bijpassen. Hieraan kwam een einde toen 

de Staat de lijn overnam en de exploitatie 

aan de SS 3) gaf.

Modernisering van de 
agrarische structuur
Na de eeuwwisseling begon de structuur 

van het Groene Hart te veranderen. Er ge-

beurde van alles. Het Rijn en Schiekanaal 

werd gegraven en over het nieuwe kanaal 

was een spoorbrug gepland. Het werd 

een elektrisch bediende basculebrug. 

In Leiden kwam een nieuwe tramlijn naar 

Den Haag. Deze werd de as voor twee 

grote nieuwbouwwijken.

De landbouw in Hollands midden werd 

gemoderniseerd. Boskoop werd een 

belangrijk tuincentrum. De kaashandel, 

gericht op export, nam de functie van de 

kaasmarkten in Leiden en Gouda over. 

In plaats van de slacht op de boerderij 

kwam de exportslachterij.

In 1934 werd een lijn van Alphen via 

Boskoop naar Gouda geopend. Op deze 

lijn reden geen stoomtreinen maar 

dieselmotorrijtuigen. In 1935 werd 

besloten deze zeven keer per uur te 

laten doorrijden naar Leiden.

Suburbanisatie van het 
Groene Hart
De Rijnschiekanaalbrug werd in 1944 

gebombardeerd. Twee jaar later werd de 

brug hersteld. Rond de heropende lijn 

begon het Groene Hart te verstedelijken. 

De agrarische betekenis liep terug. Plaat-

sen als Alphen, Hazerswoude, Koude-

kerk Boskoop en Waddinxveen werden 

suburbs, dat wil zeggen, ze werden 

woonplaats voor mensen die in de om-

ringende steden werkten. Daardoor liep 

de vervoersvraag op. Op 8 oktober 1950 

werd de lijn naar Utrecht geëlektrifi ceerd. 

Om de Lammenschansweg als uitvalsweg 

bruikbaar te maken werd de spoorbaan 

verhoogd en in 1961werd het Station 

Lammenschans ontworpen door Van der 

Gaast geopend.

In 1968 werd het baanvak Leiden Utrecht 

uitverkoren voor een proef met een 

moderne huisstijl. Aan de stationsgevels 

werd een modern logo aangebracht dat 

‘gesloten verkeer in twee richtingen’ sym-

boliseerde. De dienstregeling werd een 

half uur dienst. Deze werd uitgevoerd 

met de nieuwe tweedelige rijtuigen. Die 

waren geschilderd in een frisse gele kleur 

met blauwe strepen. Dezelfde kleuren 

werden benut voor de gebouwen, de 

perronuitrusting en ook voor drukwerk 

zoals de vertrekstaten. Er werden plan-

nen gemaakt om de lijn naar Utrecht te 

verdubbelen. De kosten bleken echter 

een handicap. In 1984 werd wel het 

spoor tussen Hazerswoude-Rijndijk en 

de Rijnschiekanaalbrug verdubbeld, een 

stukje van vijf kilometer.

Een heilloos plan
In Karlsruhe was men er inmiddels in 

geslaagd een sneltram over de tramrails 

in de binnenstad en vervolgens over de 

spoorlijnen buiten de stad te laten rijden. 

In 1989 liet een groepje NZH medewer-

kers zich hierdoor inspireren. Ze ont-

wierpen een vervoersplan voor de Leidse 

regio. Sneltrams zouden vanaf Gouda via 

Alphen en Leiden Lammenschans over de 

bestaande spoorlijn rijden en dan vanaf 

de Lammenschans over de Breestaat naar 

het station en dan verder naar Katwijk 

en Noordwijk. De gedachten vonden een 

gunstig onthaal bij de Leidse gemeente-

raad. In 1996 ontstond het beleidsplan 

Rijn Gouwe Lijn. Hierbij waren de provin-

cie, de vervoersmaatschappij Zuid West 

Nederland en enkele gemeenten betrok-

ken. De prognoses die voor de lijn wer-

den opgesteld klonken erg gunstig: de 

kostendekking van het openbaar vervoer 

zou van dertig naar zestig procent gaan, 

dagelijks zouden 78000 mensen worden 

vervoerd en er zouden zevenhonderd 

extra banen ontstaan.

In 2002 gemeenteraad koos de Leidse 

gemeenteraad voor een tracé via de 

Breestraat. In 2005 kwam een bestuurs-

akkoord tussen rijk, provincie en de 

betrokken gemeenten tot stand voor 

de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn. Als 

vingeroefening werd de dienst tussen 

Alphen en Gouda met trams uitgevoerd.

Kritiek
Naarmate de plannen verder werden uit-

gewerkt nam ook de kritiek toe. Er werd 

wel over light rail gesproken, maar uit de 

plannen bleek dat er volwassen treinen 

door de stad zouden gaan rijden. STOOM 

(Stichting Openbaar Vervoer op Maat) en 

de Fietsersbond beklemtoonden dat men 

de veiligheid van de overige weggebrui-

kers te losjes opnam. Het bedrijfsleven 

toonde zich steeds kritischer bij de ge-

dachte dat het Leidse centrum jarenlang 

een bouwplaats zou zijn.

In 2007 werd een referendum over het 

plan gehouden, zeventig procent stemde 

tegen. Door planologen werd hard 

gewerkt aan een ontwerptracé, maar de 

deskundigen kwamen er niet uit. In 2008 

werd een nieuw bestuursakkoord geslo-

ten waarbij het tracé over de Hooigracht 

liep, maar ook dit plan liep dood.

In 2012 nam de Provincie defi nitief 

afscheid van Rijn Gouwe Lijn. Het 

gereserveerde geld kreeg een andere 

bestemming Er werd nu besloten dat er 

zeven buscorridors zouden komen en 

een hogere frequentie van het spoor naar 

Utrecht. De provincie mocht beslissen 

hoe de toegezegde gelden 193 miljoen 

RGL en 432 miljoen voor Rijnlandroute 

besteed zouden worden.

Het baanvak Woerden Utrecht is intussen 

gemoderniseerd. Ook wordt het 

emplacement Alphen gereconstrueerd. 

In Leiden zijn er plannen voor de 

ondertunneling van de overweg aan de 

Kanaalweg. Maar hoe het baanvak Alphen 

Leiden CS gemoderniseerd wordt is nog 

niet bekend.  <

1)	 Hollandsche	IJzeren	Spoorweg-	Maatschappij,	

	 HSM:	Amsterdam-Haarlem	1839,	Haarlem-

	 Rotterdam	1847;
2)	 Nederlandsche	Rhijn-	Spoorweg-	Maatschappij,	

	 NRS,	Amsterdam-Utrecht	1843,	Utrecht-Arn

	 hem	1845,	Rotterdam	Utrecht	1855

	 Gouda-den	Haag	1870,	Harmelen-Breukelen	

	 1869;
3)	 Maatschappij	tot	Exploitatie	van	Staatsspoor-

	 wegen,	SS,	1863	neemt	exploitatie	NRS	lijnen	

	 over	in	1890.

Literatuur:

•	 R.A.J.	Hamoen,	J.C.G.	v.d.	Meene:	

	 De	spoorweg	Leiden-	Woerden	100	jaar,	in	

	 Op	de	Rails,	Maandblad	van	de	Nederlandse	

	 Vereniging	van	Belangstellenden	in	het	

	 Spoor-	en	Tramwegwezen,	Amersfoort	-	

	 1978	nrs	10	t/m	12;

•		 G.	Veenendaal:	Spoorwegen	in	Nederland,	

	 van	1834	tot	nu,	Amsterdam	-	2004;

•		 M.	van	Oostrom:	NS	motorrijtuigen	om	BC	

	 en	om	C,	s’	Hertogenbosch	-	2007;

•	 M.	v.d.	Toorn:	De	Rijn	Gouwelijn	als	redder

	 van	de	Regio,	in	Op	de	Rails,	Maandblad	van	

	 de	Nederlandse	Vereniging	van	Belang-

	 stellenden	in	het	Spoor-	en	Tramwegwezen,	

	 Amersfoort,	2003	nr.	9.

door Alfred Dernison

Op 4 oktober 1878 werd de 

spoorlijn van Leiden naar 

Woerden geopend. De trein 

vertrok van het HYSM station 

waarvan de nieuwe lijn het 

medegebruik kreeg en maakte 

direct een scherpe bocht 

naar het Galgewater. Aan de 

Haagweg werd de stoomtram 

naar Den Haag gekruist. De 

trein reed vervolgens langs 

het locomotievendepot. Met 

een scherpe bocht werd de 

Zoeterwoudseweg bereikt. Dit 

was voorlopig het laatste wat de 

treinreiziger van een stedelijke 

omgeving te zien kreeg. De reis 

ging verder tussen weilanden, 

sloten, vaarten en tochten, met 

in de verte een enkele boerderij. 

Het scheelde overigens maar een 

haar of de spoorlijn had langs 

een heel ander tracé gelopen.

Het boemeltje van 
Leiden naar Utrecht

In 1860 had de regering aan de HYSM1) 

een concessie verleend voor een spoor-

lijn van Leiden naar Woerden via Leider-

dorp en Koudekerk. De Tweede Kamer 

was hier razend over, ook omdat ze de 

verantwoordelijk minister van Hall van 

belangenverstrengeling verdacht. De 

volksvertegenwoordigers verwierpen de 

benodigde onteigeningswet. De HYSM 

die intussen met de bouw van een brug 

over de Zijl was begonnen, stopte met de 

werkzaamheden. De brugpeilers bleven 

lang ongebruikt liggen.

In 1873 kregen de heren Sloet en de 

Bordes een concessie voor de aanleg van 

een spoorlijn langs de Zuidelijke Rijn-

oever. Ze richtten een spoorwegmaat-

schappij Leiden Woerden op. De 

Nederlandse Rijnspoorweg Mij.2) had in-

tussen een verbinding tussen Rotterdam 

en Utrecht en Den Haag en Woerden tot 

stand gebracht. Deze maatschappij die 

graag een vinger in de pap hield stond 

voor de Leiden Woerden garant. 

De Leiden Woerden had voor drie miljoen 

gulden aan aandelen nodig. Het lukte 

niet om aan dat kapitaal te komen. 

Leiden zou aanvankelijk voor 250.000 

gulden aandelen kopen, maar uiteindelijk 

werd het een subsidie van honderd-

duizend gulden.

De fi rma van Hall die bemiddelde in de 

aandelenverkoop had contacten met 

Engelse aannemers. Die wilden de lijn 

wel fi nancieren als het contract voor de 

aanleg naar hun inzichten werd opge-

steld. Zij waren daarvoor bereid aan Van 

Hall, en de concessionarissen vijfduizend 

gulden te betalen. Dit voorstel werd 

verworpen als in strijd met goede trouw. 

De NRS moest uiteindelijk drie miljoen 

gulden neertellen.

De aanleg viel knap tegen. De spoorlijn 

doorsneed veel kleine kavels. Tussen 

Bodegraven en Zwammerdam moesten 

veel doorgangen voor vee worden 

gebouwd. Een fl ink aantal boeren kreeg 

een goede schadevergoeding voor 

waardevermindering van hun land. De 

waterschappen waren ook belangrijke 

prijsopdrijvers. Veel bruggen kregen een 

ruimere doorvaartwijdte dan nodig was.
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Drankenhandel Leiden

Voor deze ene keer neem ik u mee 

tot over de grens van onze wijk. Net 

binnen de Leidse singels ligt namelijk 

de prachtige historische begraafplaats 

Groenesteeg. Deze begraafplaats is wel 

van enig belang voor ons omdat veel van 

onze straatnaamgevers hier hun laatste 

rustplaats hebben gevonden. 

Deze begraafplaats is te danken aan 

de Franse overheersing van rond 1800. 

Zij waren het, die het begraven van 

overledenen in kerken wilde verbie-

den (stankoverlast, gevaarlijk voor de 

volksgezondheid). Tot dan toe was het de 

normaalste zaak van de wereld dat, met 

name draagkrachtige burgers een plaats 

kregen onder de vloer van menig kerk. 

De inmiddels fl ink afgesleten afdekplaten 

in de Pieterskerk en de Hooglandse kerk 

zijn hier een goed voorbeeld van.

In verband met die volksgezondheid 

vond Napoleon dat er aparte begraaf-

plaatsen moesten komen buiten de 

kerkmuren (daar werd in het begin niet 

altijd gehoor aan gegeven totdat Koning 

Willem I het in 1829 offi  cieel verbood). 

Vaak werden deze begraafplaatsen gere-

aliseerd met een kerkhof achter of rond 

de kerk. 

En dat is waar het in onze wijk aan 

ontbreekt: een kerkhof. Drie kerken in de 

wijk... maar geen begraafplaats, simpel-

weg omdat daar zo’n tachtig jaar geleden 

geen plaats voor was in de plannen voor 

deze nieuwe wijk. Zelfs de Petruskerk 

was in eerste instantie niet eens in die 

plannen opgenomen. Het ontbreken van 

een begraafplaats is overigens niet zo’n 

heel groot probleem, omdat de manier 

waarop we onze uitvaart gestalte geven 

steeds meer alternatieven kent, de be-

langrijkste daarvan is de crematie.

Wie toch wil ‘genieten van een rust-

plaats onder de grond’ kan terecht op 

de begraafplaatsen Zijlpoort (samen 

met de Groenesteeg de laatste van de 

vijf offi  ciële (bolwerk)begraafplaatsen in 

Leiden binnen de singels) en op Rhijnhof. 

De Groenesteeg kan alleen nog bij leven 

bezocht worden omdat deze sinds 1976 

niet meer als begraafplaats in gebruik is.

Historisch
Inmiddels is de Groenesteeg een histori-

sche begraafplaats - een oase van stilte 

en rust - met prachtige graven die door 

de tand des tijds zijn aangetast en die in 

de lente en zomer worden overwoekerd 

door kruid en onkruid. Maar vergeet niet 

dat de begraafplaats weldegelijk onder-

houden wordt. 

Een aantal liefhebbers/vrijwilligers/

belanghebbenden houdt deze begraaf-

plaats bij omdat zij vinden dat deze plek 

behouden moet blijven en uniek is voor 

de binnenstad. Uniek om zijn uitstraling 

en uniek vanwege zijn ‘bewoners’ zoals 

Cobet, Cosijn, Dozy, Du Rieu, historicus 

Fruin, De Goeje, Hartman en de bioloog 

Van der Hoeven, De Laat de Kanter en 

De Meij van Streefkerk, de sterrenkun-

dige Van de Sande Bakhuizen en Arabist 

Snouck Hurgronje, Suringar en de burge-

meesters Tieboel Siegenbeek en Was.

Naast bovengenoemde straatnaamgevers 

van onze wijk rusten er vele Leidenaars 

die sporen in het Leids verleden hebben 

achtergelaten: regenten, fabrikanten, 

artsen, professoren en kunstenaars... <

Bronnen:

•	Groenesteeg,	een	historische	begraafplaats	

			in	Leiden	(I.W.L.	Moerman);

•	Wikipedia.

Begraafplaats Groenesteeg
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bloemblaadjes maar Perzisch ijzerhout 

niet. De kelkbladeren daarvan zijn 

fl uweelachtig, diep donkerbruin. 

Daartussenin zitten karmijnrode 

meeldraden die in het voorjaar de 

bloemen kleuren. Ongetwijfeld was 

het verschil in bouw van de bloemen 

mede de reden dat de Duitse botanicus 

Carl Anton von Meyer (1795-1855) 

in 1831 de soortnaam Hamamelis	

persica in Parrotia	persica veranderde. 

Parrot werd vernoemd en er werd een 

duidelijk onderscheid gemaakt met de 

toverhazelaars. 

IJzerhout
Wat is ijzerhout? In de Van Dale staat: 

‘IJzerboom is een exemplaar dat ijzerhout 

levert. IJzerhout is: * zeer hard, donker 

hout, voor verschillende werktuigen in 

gebruik en van verschillende tropische 

boomsoorten afkomstig; * Sierheester, 

oorspronkelijk uit het gebied langs 

de Kaspische zee, met fl uweelachtige 

diepbruine kroonblaadjes en karmijnrode 

stuifmeeldraden’. De beschrijving in de 

Van Dale betreft volgens mij Perzisch 

ijzerhout. Er zijn diverse bomen en strui-

ken met de naam ijzerhout. Zo omvat het 

(sub)tropische geslacht Diospyrus circa 

tweehonderd soorten. 

IJzerhout is in het algemeen hard hout. Is 

het hout van Perzisch ijzerhout ook hard? 

Daarvoor ging ik te rade bij NBC Naturalis, 

afdeling Herbarium. De houtanatoom 

Pieter Baas vertelde mij dat de kenmer-

ken van dit hout (onder andere dichtheid 

van de nerven, celstructuur) dezelfde zijn 

als die van Hamamelis-soorten. Hij liet 

mij een stuk Parrotia (zie foto) zien van 

een boom die een aantal jaren geleden 

was omgewaaid in het Contonspark te 

Baarn. Dat hout is helemaal niet zo hard. 

Maar waarom werd het dan wel ijzerhout 

genoemd? Mogelijk was deze Parrotia 

in Nederland veel sneller gegroeid dan 

soortgenoten in hun natuurlijke omge-

ving. 

In ‘More, D. & JK. White, 2003. Cassell’s 

trees of Britain and Northern Europe. 

Cassell’ staat dat de ontwikkeling van 

Parrotia sterk wordt beïnvloed door de 

omgeving waar hij groeit. In zijn oor-

spronkelijk verspreidingsgebied kan een 

Parrotia zo’n twintig meter bereiken; in 

Nederland circa tien meter. De bast gaat 

schilferen en heeft tinten tussen roomwit 

en oranje. De kruin van sommige oudere 

bomen wordt grillig en relatief breed. Die 

kruin is te zien aan drie bomen die zicht-

baar vanaf de Zoeterwoudsesingel naast 

de vijver in het Plantsoen (voor huisnr. 

45-47) staan. De 

bladeren kunnen 

twaalf cm lang 

worden, ze zijn 

zwak getand, 

glanzend en iets 

gegolfd. Tegen de 

herfst zijn ze iets 

versleten. 

Boom van de 
toekomst
De Nederlandse 

Boominfodag 

is hét onafhan-

kelijke podium 

voor boomprofes-

sionals in Nederland, een congres waar 

wetenschappelijke en praktische kennis 

over bomen wordt samengebracht. Op de 

agenda staat onder andere de verkiezing 

van de boom van de toekomst. In 2013 

werd deze prijs toegekend aan de Parro-

tia	persica. Die keuze was gebaseerd op 

de bijzondere eigenschappen van deze 

soort. In maart 2013 bloeiden de Par-

rotia’s aan de Lorentzkade. Toen ik begin 

januari 2014 de bomen weer bekeek 

waren ze al in bloei. De vroege bloei in 

2014 doet mij denken aan: 

‘t	Is	pas	half	januari	–	en	toch	is	het	net	

of	sommige	struiken	al	uit	gaan	botten.

Hoe	ouder	je	wordt,	hoe	vroeger	je	meent	

de	lente	te	zien	komen.

(C. Buddingh (1918-1983): ‘Lente en 

ouderdom’ in Gedichten 1974-1985). 

Voor de vroege bloei in 2014 geldt vast 

niet de toegenomen ouderdom, maar het 

zachte weer van deze winter.

Ik heb in mijn tuin een Parrotia 
geplant, gij kunt hem zien
Pas omstreeks 1840 is Perzisch ijzerhout 

in het westen ingevoerd. Tegenwoor-

dig staan er in het openbaar groen van 

Leiden achttien exemplaren, waarvan 

twee aan de Lorentzkade. Tijdens mijn 

afscheid van de universiteit kreeg ik een 

boom aangeboden, die ik zelf mocht uit-

kiezen. Het werd deze Perzisch ijzerhout. 

De najaarsstorm van 28 oktober 2013 

werd de monumentale berk in mijn voor-

tuin helaas noodlottig. Er is een nieuwe 

berk geplant. En ook dé boom, die toe-

komst heeft: Perzisch ijzerhout. Met een 

variant op Han G. Hoekstra’s (1906-1988) 

dichtregel over de ceder schrijf ik: “Ik heb 

een Parrotia geplant, gij kunt hem zien in 

de voortuin van Meijerskade 14”. Ik kijk 

uit naar de eerste bloemen en het ver-

kleuren van de bladeren in het najaar. <

De rode bloemen van de boom 

met de naam Perzisch ijzerhout 

verrassen je in de late winter. Want 

dat verwacht je niet. De bloemen 

van deze boom bloeien (zoals in 

het gedicht verwoord) aan het 

einde van de winter ‘op het kale 

hout’, de bladeren verschijnen later. 

In het najaar zijn de kleuren van 

de bladeren oranje, purperrood, 

geel of goud, indrukwekkend. De 

kleuren van de bloemen en de 

bladeren maken dat veel mensen 

Perzisch ijzerhout aanplanten. In 

de groenstrook van de Lorentzkade 

tegenover de nummers 80 t/m 85 

staan twee exemplaren.

  

Ararat
De Duitse Ruslandkenner Johann Jakob 

Friedrich Wilhelm Parrot (1792-1841) 

beklom in 1829 tijdens een expeditie 

de Ararat, de berg waarop de Ark van 

Noach volgens het Bijbelboek Genesis na 

de zondvloed strandde. Hij was – voor 

zover bekend – de allereerste persoon 

die de top van de Ararat bereikte. Parrot 

documenteerde zijn reis onder andere in 

‘Reise zum Ararat’. Hij was niet op zoek 

naar resten van de Ark. Die lagen volgens 

hem diep begraven onder sneeuw en ijs 

en waren niet te vinden.

Frank Westerman schreef in ‘Ararat’ 

(2007, Uitg. Atlas) uitvoerig over allerlei 

personen, inclusief hijzelf, die deze berg 

beklommen. Volgens hem is de beklim-

ming van de Ararat nog steeds niet 

eenvoudig. Waarom – voordat Parrot dat 

deed – niemand de Ararat had beklom-

men kunnen we misschien begrijpen uit 

de beschrijving van de botanicus Joseph 

Pitton de Tournefort (1656-1708). Hij 

schreef al ruim een eeuw voor de reis van 

Parrot, na een ontdekkingsreis, over de 

omgeving van de berg: “De helft van de 

berg is met sneeuw bedekt geweest ze-

dert dat de Arke er op is blyven zitten; en 

die sneeuw is gedurende de helft van het 

jaar in dikke wolken verborgen”. Volgens 

De Tournefort waren er in die omgeving 

ook tijgers waarvoor zij bang waren 

(In A.S. Troelstra, 2003. Tijgers op de 

Ararat. Uitg. Atlas). 

Gekscherend vroeg ik aan Hans de Iongh 

(hij verricht onderzoek aan katachtigen) 

of de tijgers op de Ararat nakomelin-

gen konden zijn van de tijgers die de 

zondvloed in de Ark hebben overleefd? 

Hij antwoordde: “Wie weet” en wees mij 

op de site (www-tc.pbs.org/wnet/nature/

fi les/2011/02/tiger_range.gif). Daaruit 

blijkt dat er in de tijd van De Tournefort 

inderdaad tijgers in de omgeving van de 

Ararat leefden. 

Wat heeft het voorgaande te maken met 

de boom die ik beschrijf? Parrot ontdekte 

tijdens zijn reis een prachtige boom, 

Perzisch ijzerhout, (Parrotia	persica (DC.) 

C.A.Mey.). DC en C.A. Mey slaat op de 

‘naamgevers’ van deze soort. De 

Zwitserse botanicus Augustin Pyramus 

de Candolle (1778-1841) gaf deze boom 

in 1830 de wetenschappelijke naam 

Hamamelis	persica (Prodromus 

Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 

4: 268). Persica duidt op Perzië. Toen 

Parrot de Ararat beklom lag deze 

op de grens van Rusland en Perzië. 

Tegenwoordig bevindt deze berg zich 

in Turkije, niet ver van Iran, zoals Perzië 

nu heet. Hamamelis is Latijn; het is de 

vertaling van de Griekse plantennaam 

van geslacht Hamamêlus. Hama betekent 

mêlon, dat is appel. De Hamamêlus was 

een (onbekende) boom met eetbare 

vruchten die tegelijk met de appelboom 

bloeide (Backer, C.A., 2000. Verklarend 

woordenboek. Veen). 

De vruchten van Perzisch ijzerhout 

doen denken aan kleine appeltjes. 

De boom was door De Candolle inge-

deeld bij de toverhazelaarsfamilie, de 

Hamamelidaceae. Dit is een groep bomen 

en struiken die vroeg in het voorjaar 

op het hout bloeien. In de voortuin 

van de Van der Brandelerkade 10 staat 

een prachtige toverhazelaar, waarvan 

de geslachtsnaam Hamamelis is. De 

toverhazelaars hebben lintvormige 

Perzisch ijzerhout 
en de Ararat 

Corja Menken-Bekius (geb. 1946) in ‘Vertrouwen’ 

Ik zie haar eerste bloei nog op het  kale hout
en vraag bezorgd
vanwaar die vroege bloei de nachten nog zo koud
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De vloer had daardoor de vorm van 

een bult. “Hier stroomt de soep van de 

borden”, voorspelde mevrouw Joosten. 

Maar ja, meneer en mevrouw Joosten 

kwamen uit een krappe bovenwoning 

op de Haarlemmerstraat, met een 

baby die geen moment rust kreeg 

omdat de etage boven hen overbevolkt 

was door een groot gezin met kleine 

kinderen. Dus hadden ze geen keus. 

Omdat de woningen samengetrokken 

konden worden als het gezin Joosten 

zou verhuizen kon de benodigde 

woonvergunning worden bemachtigd. 

Meteen het eerste weekend werden 

met vereende krachten drie coniferen 

neergehaald waardoor er weer licht de 

kamer in kon stromen. 

De eettafel werd in het midden van de 

kamer gezet. En de soep liep daadwer-

kelijk van de borden. “Dit krijg je er ook 

nog bij”, had de makelaar gezegd, wij-

zend naar een totaal overwoekerd object 

dat leek op een tuinhuis. “Wist u meteen 

dat het iets bijzonders was?”, vraag ik. 

Meneer Joosten, die werkzaam was in de 

museumwereld, knikt instemmend. 

“Oh ja, zeker.”

Veld en Cingelzicht

Mijn werkkamer staat op de 

Cronesteinkade. Terwijl de 

computer geduldig wacht op 

de volgende zin, staar ik in 

gedachten verzonken naar buiten. 

Aan de overkant van de straat 

ligt een veld waar buurtgenoten 

hun honden laten uitrennen en 

daarachter, aan de rand van het 

veld een achthoekig bouwwerk, 

dat telkens mijn nieuwsgierigheid 

opwekt, omdat het uit het tijdperk 

vóór de Burgemeesterswijk komt. 

Het is een klein, hoog huisje 

met ramen aan bijna alle kanten 

en twee kleine smeedijzeren 

ornamenten op het dak. Een 

tuinhuisje, of speelhuisje, 

zoals deze gebouwtjes in de 

zeventiende eeuw genoemd 

werden. Bedoeld om uit te kijken 

over de warmoestuinen buiten 

Leiden. Met vensters die open 

kunnen om de frisse lucht op 

te kunnen snuiven, en jezelf 

rust te gunnen na een verblijf 

in de ongetwijfeld overvolle 

en stinkende stad. Wie zou 

zo’n juweeltje in de achtertuin 

hebben? Tijd om op zoek te gaan 

naar de buurtherinneringen van 

verre overburen.

Ik word hartelijk verwelkomd door de 

heer Joosten, met onder zijn arm een 

doos vol paperassen over het tuinhuis en 

het huis. “Toen we het kochten verkeerde 

het huis in zeer slechte staat”, zegt 

mevrouw Joosten. Dat het huis vrij kwam 

was een tip van buren. Verder waren er 

in heel Leiden maar twee huizen beschik-

baar voor verkoop.”In de huiskamer zag 

je geen hand voor ogen. We kwamen 

kijken op een stralende dag en de lichten 

moesten aan.” Het huis zelf was gemaakt 

van restanten bouwmaterialen en de 

achterkamer bleek achteraf zelfs op een 

balk in twee stukken te rusten, in het 

midden ondersteund door een bakstenen 

pijler die als enige niet was verzakt. 
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Wilt	u	meedoen	aan	de	rubriek	buurtherinneringen?	Stuur	dan	een	mail	naar	

buurtherinneringen@gesineke.nl,	of	een	briefje	naar	de	redactie	van	de	wijkkrant.

Lusthof
In 1966, schrijft mevrouw Joosten in 

het foto-album, verschijnt ‘eindelijk’ de 

eerste border met narcissen in de lente, 

en dahlia’s in de nazomer. Het is het 

eerste teken van het herstel van de lust-

hof. Rik groeit op en het grasveld wordt 

kleiner en kleiner, de borders groter en 

groter, huurders vertrekken, en de tuin 

verlustigd met smaakvolle beelden van 

Niermeyer en Volten. Uit een stek van 

een oude groeit een nieuwe appelboom. 

Het speelhuisje wordt een speelhuisje in 

de moderne zin van het woord als Rik er 

met neefjes en nichtjes een logeerpartij 

houdt. Zijn bootje ligt achter het huisje in 

de sloot.

Onderzoeksrapport van 
een 11-jarige
Terwijl meneer en mevrouw Joosten 

nostalgische momenten beleven bij het 

doorbladeren van het familie-album, 

verdiep ik me in de inhoud van de doos 

met paperassen. Ik vind onder andere 

een tijdschriftartikel over het bezoek van 

Prins Hendrik aan de Leidse padvinderij 

in 1918. Op de foto staat de prins op 

wat nu het hondenuitlaatveld is, met een 

jachthoed op het vaandel te inspecte-

ren. Er komt een getypt verslag van de 

11-jarige Rik uit de doos, getiteld ‘het 

tuinhuisje aan de Zoeterwoudsesingel’. 

“Ja, onze zoon was erg geïnteresseerd in 

het tuinhuis”, vertelt mevrouw Joosten. 

“In 1971, toen hij elf jaar was, heeft hij 

zelf onderzoek gedaan in het Leids 

gemeentearchief.”

Rapport uit 2008
In 2008 is het speelhuisje voor het eerst 

offi  cieel beschreven, door een bouw-

historicus van een particulier bureau in 

het kader van een onderzoek naar de 

Singelbebouwing waarvoor de Gemeente 

opdracht had gegeven. In het rapport 

van de bouwhistoricus dat ik op internet 

heb opgezocht vind ik veel terug uit 

het verslag van Rik. Ik tover het rapport 

tevoorschijn op de tablet die de heer en 

mevrouw Joosten van hun zoon hebben 

gekregen. “Kijk”, zeg ik. “Hier staat dat 

het aan de inspanningen van meneer en 

mevrouw Joosten is te danken dat dit eni-

ge overgebleven vrijstaande speelhuisje 

voor de stad Leiden bewaard is geble-

ven.” Zij lezen het rapport met stijgende 

verbazing en blijken niets te weten 

van het bestaan ervan. Het rapport en 

Rik vermelden 

dat het speel-

huisje in 1768 

is gebouwd 

in opdracht 

van Hendrick 

de Bock, een 

Leidse winkelier. 

“Winkelier?”, 

zegt mevrouw 

Joosten. “Nee, 

hij was een kno-

penfabrikant”. 

“1768? Ik dacht 

dat het bouw-

jaar van het 

huisje onbekend was. Mijn man heeft het 

nergens kunnen vinden.” Meneer Joosten 

verbaast zich tevens over de wonderen 

van het internet. Ondertussen wordt mijn 

blik onweerstaanbaar getrokken door 

de prachtig gecomponeerde tuin die van 

achter de glazen pui in de hele breedte 

bewonderd kan worden. Achter roze 

bloesem en kale appelboom het uitge-

strekte veld en mijn huis.

Meneer Joosten neemt me mee naar hun 

trots, zoals hij zelf zegt. Het keldertje 

van het tuinhuis is een handig schuurtje. 

De schouw zit er links nog in. Om eten 

te koken, volgens de bouwhistoricus. 

Om de was te koken, volgens mevrouw 

Joosten. En die vervolgens te bleken op 

het gras. In de bovenkamer ligt de ap-

peloogst van dit jaar in drie kartonnen 

dozen. Aan de muur een ingelijst restje 

Japans behang dat tevoorschijn kwam 

tijdens de opknapbeurt. Het kamertje is 

zo licht als buiten, het uitzicht is wijds. 

Veld en Cingelzicht anno 2014.

Operatie tuinhuis
In 1962 is het huis zover opgeknapt 

dat ‘operatie Tuinhuis’ van start kan 

gaan. Mevrouw Joosten laat me het 

familie-album zien, waarin een hele 

pagina aan de operatie is gewijd. Het 

‘Chateaux des Chats’ zoals het met 

een soort liefkozende spot door de 

buren werd genoemd, was in deplo-

rabele staat. Alle vensters en de trap 

naar het verdiepinkje moesten worden 

vernieuwd. “We knapten het op omdat 

we de opslagruimte van het tuinhuisje 

goed konden gebruiken,” vertelt me-

neer Joosten, “want ons huis hadden 

we voor een groot deel verhuurd om 

het te kunnen bekostigen, we hadden 

zelf alleen de benedenverdieping en 

een slaapkamer tot onze beschikking.” 

Op de foto staat zoon Rik bij de sloot 

uit de vijftiende eeuw die achter het 

tuinhuis loopt. Er staat een nieuw hek 

voor de sloot, dat werd aangebracht 

voor de veiligheid van de kinderen. 

“Oh ja, zeker.”

Ik word hartelijk verwelkomd door de 

doos vol paperassen over het tuinhuis en 

het huis. “Toen we het kochten verkeerde 

mevrouw Joosten. Dat het huis vrij kwam 

was een tip van buren. Verder waren er 

in heel Leiden maar twee huizen beschik-

baar voor verkoop.”In de huiskamer zag 

kijken op een stralende dag en de lichten 

moesten aan.” Het huis zelf was gemaakt 

achterkamer bleek achteraf zelfs op een 

midden ondersteund door een bakstenen 
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in 1918. Op de foto staat de prins op 

wat nu het hondenuitlaatveld is, met een 

jachthoed op het vaandel te inspecte-

ren. Er komt een getypt verslag van de 

11-jarige Rik uit de doos, getiteld ‘het 

tuinhuisje aan de Zoeterwoudsesingel’. 

“Ja, onze zoon was erg geïnteresseerd in 

het tuinhuis”, vertelt mevrouw Joosten. 

“In 1971, toen hij elf jaar was, heeft hij 

zelf onderzoek gedaan in het Leids 

gemeentearchief.”

•	Zoon	Rik	bij	het	nieuwe	huis,	1962.

Gedetailleerde	informatie	over	het	speelhuis	vindt	u	op:	

www.baac.nl/projecten/bouwhistorie/leiden-zoeterwoudsesingel-42
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In de afgelopen 42 nummers van de 

wijkkrant is op deze plaats aandacht 

besteed aan Leidse hoogleraren die 

in de wijk een straat op hun naam 

hebben staan. Nu is het de beurt 

aan een negental burgemeesters. De 

eerste, in chronologische volgorde, 

is De Meij van Streefkerk. Hoewel 

deze burgemeester geen grootse 

dingen heeft gedaan is vooral de 

tijd waarin hij in het stadsbestuur 

opereert – als bestuurder en ook als 

burgemeester – turbulent te noemen. 

Een aantal belangrijke hervormingen 

in het stads- en landsbestuur 

kruisen zijn werkzame leven. 

Daarvan zijn de Bataafse Revolutie, 

de Franse overheersing en het 

begin van de moderne monarchie de 

belangrijkste. 

Jhr. Mr. Jean Gijsberto de Meij van Streef-

kerk is in Leiden geboren op 10 juli 1754, 

zoon uit een gefortuneerde regenten-

familie. Zijn ouders, Jacob Jan de Meij van 

Streefkerk en Johanna Rosina Jacoby, zijn 

gereformeerd en trouw aan Oranje. In 

1771 wordt de jonge De Meij ingeschreven 

aan de Universiteit van Leiden. Hij promo-

veert vier jaar later in de rechten (Romeins 

en hedendaags recht). 

Zijn eerste belangrijke bestuurlijke optre-

den is als De Meij in 1784 toetreedt tot de 

‘veertigraad’, een college van de veertig 

rijkste Leidse burgers (zij droegen op hun 

beurt kandidaten voor die werden belast 

met het ambt van Schepen of Burgemees-

ter). In principe al eeuwenlang een ambt 

voor het leven maar nog geen vier jaar 

in het pluche of deze wijze van besturen 

wordt een halt toe geroepen. De oorzaak: 

de op handen zijnde Bataafse Revolutie: 

het was het volk (dus ook het Leidse volk) 

in de aanloop naar deze omschakeling al 

jaren een doorn in het oog dat het stads-

bestuur in handen was van een selecte 

groep – meestal zeer rijke en vooraan-

staande burgers. De weerstand tegen deze 

adel (regenten, fabrikanten, professoren) 

vertaalt zich uiteindelijk in de Bataafse 

opstand. 

Even kort door de bocht: de Patriotten eis-

ten meer democratie en stonden zo tegen-

over de aanhangers van stadhouder Willem 

V, de Orangisten. Ook De Meij behoorde 

tot deze laatste groep, die zaken het liefst 

bij het oude wilde laten. Dus in 1788 moet 

het college het veld ruimen. De Meij, waar-

schijnlijk toch een gematigd Orangist blijft 

een plaats behouden in het stadsbestuur 

en wordt benoemd tot Schepen van Leiden 

(tot 1799). Inmiddels is Nederland een 

vazalstaat van Frankrijk en regeert koning 

Lodewijk I (broer van Napoleon Bonaparte) 

over de provinciën. De Meij bekleedt in 

die tijd diverse bestuurlijke functies zoals 

raadslid van het stadsbestuur. In deze 

tijd vindt ook de grote kruitramp aan het 

Steenschuur plaats. Hier toont Lodewijk I 

zich een goed heerser, begaan met het lot 

van de slachtoffers.

De aanloop
Na de roerige Franse tijd (gekenmerkt 

door een fluwelen revolutie, zonder enig 

bloedvergieten), die eindigt in 1813 

als Napoleon uiteindelijk verslagen is, 

begint een nieuwe tijd die op z’n minst 

net zo roerig te noemen is en waarin de 

moderne monarchie gestalte krijgt met de 

benoeming van Willem Frederik (oudste 

zoon van de naar Engeland gevluchte 

stadhouder Willem V) tot koning Willem I 

der Nederlanden in 1815.

Dit alles speelt zich af in de aanloop naar 

De Meij’s burgemeesterschap. Ook nog een 

apart verhaal, want anders dan tegenwoor-

dig waren er toen in Leiden vier burge-

meesters actief. Om beurten bekleedde 

zij het ambt van president-burgemeester 

voor de tijdsduur van een jaar. In 1817 

was het de beurt aan De Meij. Na een 

reglementswijziging in 1823 is het aantal 

burgemeesters in Leiden teruggebracht 

tot één. De Meij werd verkozen dit ambt 

op zich te nemen en is daarmee Leidens 

eerste ‘alleenheersende’ burgervader. Zijn 

ambtsperiode loopt tot 1842.

De Meij was een uitstekend jurist maar zijn 

bestuurlijke kwaliteiten waren niet groot. 

Wat wel tot uiting kwam bij zijn opvolger 

Du Rieu, die veel daadkrachtiger optrad. 

Hierover volgende keer meer. De Meij van 

Streefkerk moet gezien worden als een 

overgangsfiguur, als een verbindingsper-

soon, naar een nieuwe vorm van bestuur. 

Zoals dat ook in het landsbestuur tot 

uitdrukking kwam; met de constitutionele 

monarchie, een door het volk gekozen 

regering met aan het hoofd een niet ge-

kozen maar door erfopvolging gekroonde 

koning(in), al dan niet ceremonieel. De tijd 

van grote hervormingen was aangebroken, 

een nieuwe grondwet en politici van naam 

zoals Thorbecke (die ook enige tijd zitting 

heeft gehad in het bestuur van Leiden, 

daarna naar Gent vertrekt en hals over kop 

terugkeert in 1830, tijdens de schermutse-

lingen rondom de afscheiding van België).

Privéleven
Over het privéleven van De Meij is niet 

veel bekend behalve dat hij in 1781 trouwt 

met Margaretha Maasdam. Zij schenkt hem 

een zoon (J.G. de Meij van Streefkerk jr., 

secretaris van Staat en minister van Staat, 

zie hieronder). Zij overlijdt enige jaren 

later, waarna De Meij in 1789 een tweede 

huwelijk aangaat met Petronella Magda-

lena Gerlings. Uit dit huwelijk worden twee 

zoons en een dochter geboren. De Meij 

van Streefkerk was commandeur in de 

orde van de Nederlandse Leeuw, Jonkheer 

(vanaf 1826), Heer van Souburg (van 1789 

tot 1792), Heer van Streefkerk en Nieuw 

Lekkerland. Hij overlijdt twee jaar na zijn 

ontslag als burgemeester op 20 december 

1844 en ligt op begraafplaats Groenesteeg 

te Leiden begraven.

Zoon Jean Gijsberto de Meij van Streefkerk

Jean Gijsberto baron de Meij van Streefkerk 

jr (bijgenaamd De Klok), heer van Streef-

kerk en Nieuw-Lekkerland, (Leiden, 1782 

– Den Haag 1841). Nederlands ambtenaar 

en later minister van Staat. Studeerde te 

Leiden. In 1805 benoemd als kabinets-

secretaris tijdens de regering onder 

Schimmelpenninck, later onder koning 

Lodewijk Napoleon I. Na enkele maanden 

in 1816 waarnemend secretaris van Staat 

te zijn geweest bij afwezigheid van A.R. 

Falck, mag hij die functie definitief op zich 

nemen bij Falcks promotie tot minister, in 

1823 is hij daarnaast ook secretaris van de 

ministerraad, wat hij tot 1835 zou blijven. 

In 1826 wordt De Meij van Streefkerk ver-

heven in de adelstand, eerst tot jonkheer, 

enkele dagen later tot baron.

In 1835 wordt de baron eervol ontslagen 

op eigen verzoek (gezondheidsredenen). 

Bij zijn vertrek wordt hij benoemd tot 

Minister van Staat en lid van de Eerste 

Kamer. De laatste functie heeft hij nooit 

aanvaard, die benoeming is na een jaar 

weer ingetrokken.    <

De Meij van Streefkerk
In deze rubriek wordt een 

burgemeester, naar wie 

een straat is vernoemd, 

uitgelicht. Deze keer is 

het De Meij van Streefkerk 

– ambtsperiode 

1823 - 1842.

Bronnen:

•	Wikipedia;

•	Groepsportret	met	Dame;

•	Leiden,	de	geschiedenis	van	een	

				Hollandse	Stad;

•	Groenesteeg,	een	historische	begraafplaats	

				in	Leiden;

•	Parlementair	documentatiecentrum	RUL;

•	100	jaar	burgemeesterswijk,	

				een	wijk	met	aanzien.

•		Burgemeester	Stadhouder	Willem	V.

•		Burgemeester	Koning	Willem	I.

•		Burgemeester	Lodewijk	Napoleon	

				–	de	broer	van...
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Voorjaar, het is weer tijd om te gaan 

zaaien! Elke keer vind ik het weer 

spannend omdat ik het me nauwelijks 

voor kan stellen dat er uit die vaak 

onooglijke zaadjes plantjes kunnen 

komen. En elke keer is het weer een 

wonder om te zien dat het gewoon 

gebeurt.

Zaden zijn er in alle soorten en maten, 

van het nauwelijks zichtbare zaad van 

orchideeën, tot de wel dertig kilo wegen-

de coco	de	mer of zeekokosnoot, het 

zaad van een palmboom die voorkomt op 

de Seychellen. Allemaal hebben ze een 

zaadhuid, het beschermende buitenste 

laagje, een kiem, en kiemwit, de eerste 

voedselvoorraad voor de plant. De kiem, 

eigenlijk het embryo van de nieuwe plant, 

bestaat uit een stengeltje met een of meer 

blaadjes, een worteltje en zaadlobben, de 

eerste bladeren. 

Slapen
Veel zaden kunnen jarenlang een slapend 

bestaan leiden om pas onder de juiste 

omstandigheden te ontkiemen. De meeste 

zaden hebben daarvoor licht nodig. 

Bekend is het voorbeeld van de klaprozen 

die massaal bloeiden op de slagvelden van 

de Eerste Wereldoorlog. Door het omwoe-

len van de grond kwamen de zaden aan 

het licht en ontkiemden, na misschien wel 

vijftig jaar in de aarde te hebben gezeten. 

De papaver is een echte pioniersplant die 

vaak in grote aantallen voorkomt op plaat-

sen waar de grond is verstoord.

Om te kunnen kiemen hebben zaden ook 

vocht, lucht en de juiste temperatuur no-

dig. De meeste zaden komen in het voor-

jaar uit als de temperatuur gaat stijgen. 

Als de grond voldoende vochtig is zuigen 

ze zich vol met water totdat de zaadhuid 

scheurt en het zaad kan ontkiemen. 

Sommige zaden stellen ook nog speciale 

eisen. Helleborus moet bijvoorbeeld altijd 

vers gezaaid worden omdat het zaad snel 

zijn kiemkracht verliest. Het zaad van 

planten die pas laat in het jaar bloeien, 

en waarvan het zaad dus pas laat rijpt, 

moet eerst een koudeperiode doormaken. 

Slim, want als de zaadjes direct zouden 

uitkomen, hebben ze weinig kans om de 

winter te overleven. Anderen hebben juist 

hitte nodig. In Zuid-Afrika en Australië 

komen planten voor waarvan de zaden 

pas ontkiemen na een bosbrand, nadat 

ze verschroeid zijn door vuur. De meeste 

zaden zijn zwart of vaalbruin van kleur 

zodat ze niet opvallen als ze op de aarde 

terecht komen: de voedselvoorraad in de 

zaden is ook voedsel voor dieren. Maar 

sommige zaden zijn juist verstopt in 

kleurige bessen om vogels te lokken. Deze 

zaden hebben harde zaadhuiden en 

kunnen alleen ontkiemen na een verblijf 

in het spijsverteringskanaal van vogels. 

En doordat de zaden ver van de moeder-

plant weer worden uitgepoept, helpen 

vogels mee met de verspreiding ervan. 

Het heeft nu eenmaal weinig zin als zaden 

recht van de moederplant naar beneden 

vallen en daar ontkiemen. Elke plant heeft 

zijn eigen methode om te zorgen dat zijn 

zaad zo ver mogelijk verspreid wordt. Be-

halve vogels zijn er meer dieren die daar 

aan meehelpen. Eekhoorns verzamelen 

noten en eikels. Uit een vergeten winter-

voorraad kan zo een nieuwe eik groeien. 

De zaden van sommige planten hebben 

een zoet aanhangsel, het mierenbroodje. 

Rode bosmieren zijn er gek op en hebben 

zo geholpen bij de verspreiding van 

stinzenplanten als het sneeuwklokje, die 

massaal voorkomen bij oude landgoede-

ren. Sommige zaden, zoals kleefkruid, 

hebben weerhaakjes die aan de vacht van 

langslopende dieren blijven plakken. Of 

aan de kleding van mensen. 

Wind
Veel planten maken gebruik van de wind. 

Het zaad van orchideeën is zo licht dat 

het vanzelf wegzweeft. Andere planten 

hebben zaad met pluizen, zoals de 

paardenbloem. Elk zaadje heeft zijn eigen 

parachuutje. Iedereen kent ook de ge-

vleugelde vruchtjes van de esdoorn die in 

het najaar uit de bomen dwarrelen. 

Reuzenbalsemienen hebben zaaddozen 

die openspringen en het zaad ver weg 

slingeren. 

Zaden van waterplanten zijn oliehoudend 

of hebben een met lucht gevulde ruimte 

waardoor ze blijven drijven. Watervogels 

kunnen ook zaden meenemen met de 

modder aan hun poten. 

Wij mensen helpen ook onbewust mee 

met de verspreiding van zaden. Het blijft 

aan onze schoenen en autobanden kleven. 

En dankzij het internationale treinverkeer 

heeft zich langs onze spoorwegen een 

heel aparte fl ora ontwikkeld. Een typische 

spoorplant is het bezemkruiskruid, dat 

zich met behulp van boot en trein vanuit 

Zuid-Afrika hier heeft weten te vestigen. <
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Thomas haalt een fl es oranjebitter uit de 

kast: “Die kreeg ik gisteren van Gezinus 

Wolf tijdens de jaarvergadering. Hij 

herinnerde me eraan dat we oranjebitter 

dronken op de goede afl oop van onze 

eerste Koninginnedag en dat ik toen niet 

goed tegen dit drankje kon!”

Gisteren (20 maart 2014) trad Thomas 

af en is hij niet langer voorzitter van de 

wijkvereniging. Thomas: “Alhoewel ik 

nog steeds niet uitgekeken ben op het 

bestuurswerk voor de wijk, leek vijftien 

jaar me een mooi moment, een mooi 

rond getal om te stoppen.” 

Na komende Koningsdag stopt hij 

eveneens als voorzitter van het 

oranjecomité. In 2001 organiseerde 

hij de eerste Koninginnedag met een 

groepje ouders op het schoolplein 

van de oude Lorentzschool aan de 

Oppenheimstraat.“De eerste keer was 

het puur een kinderfeest met spelletjes, 

poppenkast en een theatervoorstelling in 

het buurthuis.”

Plek met historie
Het was een geslaagde Koninginnedag en 

dat gaf aanleiding om het feest het jaar 

erna voort te zetten, maar wel op een 

grotere schaal en op een andere plek. “En 

we kwamen uit bij de plek waar het feest 

ooit werd gevierd: het kruispunt van De 

Laat de Kanterstraat en de Cobetstraat.”  

“Een groep bewoners heeft daar 32 jaar 

lang Koninginnedag gevierd. Dit feest 

kwam voort uit de bevrijdingsfeesten en 

stopte in 1979 omdat de oorspronkelijke 

organisatoren geen opvolgers konden 

vinden.”

Vijftien jaar voorzitter van de wijkvereniging, dertien jaar grote organisator 

van het Koninginnedagfeest… Thomas van Duin – ‘het gezicht van onze wijk’ 

– neemt deze periode afscheid. Tijdens Koningsdag komt zijn witte pak nog 

één keer uit de kast. “Als de dag begint, dan voel ik me trots dat we dit feest 

met z’n allen voor elkaar krijgen.” 

door Margot Lodewijk

Herinneringen aan 
prachtige Oranjefeesten

de wijkkrant   april  2014

> Lees verder op pagina 2.
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Programma 
Koninginnedag 2014

Kerstviering 2013

Algemene Ledenvergadering

Het grote verkiezingsdebat

Herdenking ontruiming 
Joods weeshuis

Leidse Agglomeratie Bereikbaar

Renovatie Lorentzhof

Greentower: een onzalig plan

Wijkgroep Ouderen

Het boemeltje van Leiden 
naar Utrecht

Dodenherdenking 
in de wijk 

4 mei - 19.00 uur 

Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging

UW WIJKHOVENIER
Professoren- en Burgemeesterswijk

Voor voorjaars- en/of najaarssnoei, 
tuinadvies, onderhoud, aanleg, 

renovatie of beplanten van uw tuin.

Bij A.G. Tuinen bent u op het juiste 
adres. Bel of stuur een e-mail voor een 
vrijblijvende afspraak.

A.G. Tuinen
Stieltjesstraat 32
2313 SK Leiden

T   06 - 46124214
W  www.ag-tuinen.nl
E    info@ag-tuinen.nl

Voor tariefberekeningen:

www.taxicentrale-eltax.nl

Gijs de Kok, RE/MAX Makelaarsgilde Leiden     

T +31(0)71-5162372 | E gijsdekok@remax.nl | www.remax.nl/gijsdekok

De wijkmakelaar van 
de Professorenwijk en de 
Burgemeesterswijk 

5%
korting

10%
korting

bij volledige aanleg 
of renovatie van 

       uw tuin 

op het 
maandelijks 
onderhoud 
van uw tuin

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Zeemanlaan 22
2313 SZ Leiden
Tel. 071-5123577

Uw vertrouwde Drogisterij-Parfumerie 
al meer dan 75 jaar in deze wijk.

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

zelfmedicatie medicijnen, vitamine
preparaten, enz. en natuurlijk een 

gratis advies van onze medewerkers.
Kijk ook eens naar onze nieuwste sortering

Biologische producten.

De lente komt er aan, dus de tijd voor 
een goed advies voor bescherming van

de huid tegen het voorjaarszonnetje.
                                 

Er nog steeds 10% klantenkaart korting is op
onze luxe geuren en huidverzorging, bijv.: 

Armani, Burberry, Chanel, Dior,
Biotherm, Collistar, Juvena enz.

Garage Peter

- Apk

- Onderhoud

- Reparaties

Al meer dan 35 jaar een betrouwbaar en
betaalbaar adres voor alle reparatie
werkzaamheden aan uw auto

Gerestraat 2  / 2311 NW  Leiden  
071-5143050  / 0617421125

Zie ook ons Facebook voor aanbiedingen.



■ Oranjeplein open ■ Catering open
■ Opstellen kinderoptocht, start kaartverkoop voor 
kinderspelen en consumpties

■ TV-beelden aftreden Koningin Beatrix 

■ Start kinderoptocht ‘Koning & Koningin’, 
met fanfarecorps Jong K&G; tegelijk gezellig koffi  e 
drinken met een oranje gebakje op het Oranjeplein

■ Offi  ciële opening Koninginnedag 2013 
■ Prijsuitreiking fraaiste uitdossing kinderoptocht.

-14.00 uur  ■ Oudhollandse Kinderspelen 
■ startschot rondritten paardentram ■ verkoop 
diverse hapjes en drankjes, waaronder de 
spectaculaire verse pannenkoeken.

■ TV-beelden inauguratie Koning Willem Alexander 

-17.30 uur  ■ Grote klimwand ■ Wielrenwedstrijd

■ Open Podium Wijktalent: Laat je zien!

■ Opening Oranje Culinair
■ Lekkere Live Muziek

■ swingen met SuperstarCoverBand 

■ offi  ciële afsluiting Koninginnefeest 2013

programma
Kinderoptocht
‘Jouw première’
Koning Willem Alexander viert zijn 
eerste Koningsdag. Zijn première dus! 
Jij viert dit mee met jouw mooiste 
uitdossing, alsof je naar de première 
van een fi lm gaat! Doe je best! De 
mooiste drie uitdossingen krijgen 
een echte beker!

Oudhollandse Kinderspelen
Na de offi  ciële opening begint om 
11.30 uur het plein vol Oudhollandse 
kinderspelen, inclusief groot spring-
kussen en reuzen zandbak voor de 
kleintjes. Met de speciale kinderkaart 
van slechts €3,- kun je aan alle spelen
meedoen, een ritje maken met de 
paardentram en je krijgt ook nog limo-
nade en een lekkere oranjetraktatie!

Vrijmarkt
Opnieuw is er rondom het Oranje-
plein en in de zijstraten een vrij-
markt. Let op:
- Geen handel en geen etenswaren!;
- Alleen tweede hands spulletjes;
- Wie het eerst komt, wie het eerst 
  maalt;
- Alleen op de stoep, niet op de weg!;
- Sommige straatdelen direct aan 
  het plein zijn afgezet voor andere 
  bestemmingen;
- Volg de aanwijzingen op, de 
  organisatie heeft altijd het recht een 
  plek op te eisen.

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 drin-
ken en eten kopen bij ons eigen 
cateringstand. Je koopt hiervoor een 
consumptiekaart à 5 euro. Ook buurt-
winkel Vahrmeijer staat buiten met 
een lekkere kraam. Vanaf 17.00 uur 
verzorgt het Catering De Vriend heer-
lijke maaltijden voor een lage prijs.

10.00 uur

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur

14.00 uur

14.30 uur

15.00 uur

17.00 uur

20.00 uur

22.00 uur

Vereniging Koninginnedag Leiden • Buurtwinkel Vahrmeijer- Groente, Fruit, Brood & Banket • Maatwerk Timmer- en Onderhoudsbedrijf • Snellink Bouw & Advies 
• Teeuwen Verzekeringen BV • Van Marwijk Adviesgroep • Huber Bouw & Installatie • Barthen Toiletcabines • Kinderopvang ‘t Kasteel

Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen 
we dit geweldige totaalfeest houden. 
We kunnen nog steeds hulp gebruiken. 
Bijvoorbeeld bij: opbouwen en afbouwen, 
kinderspelen, catering, wielrennen, 
kaartverkoop.

Alleen mogelijk met jouw hulp!

Antoinette van der Ploeg
antoinettevdploeg@hotmail.com
Annette Stoop
agstoopbouman@gmail.com

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

Open podium 
‘Laat	je	horen	en	zien!’
Dit is jouw kans om voor een 
publiek op te treden! Wil je laten 
zien en horen wat je kunt, in een 
kort optreden, zang, dans of wat 
dan ook, meld je dan snel aan! 
Reneestevense@gmail.com of 
06-18455593. Het programma 
wordt gemaakt in samenwerking 
met de Leidse Rockschool van 
Ludwig Smit.

Lekker Live Muziek 
Vanaf 17.00 uur een knipoog 
naar pop. Daarna een spet-
terende percussie-show door 
is er lekkere live muziek: het 
Renee Stevense Trio speelt 
lekkere jazz met de Percussion 
School Sans Mètre. Als uitsmijter 
om 20.00 uur: Talking Loud, een 
swingende coverband met soul, 
funk en disco hits alle grote hits. 
Drie muzikanten komen uit onze 

eigen wijk!

Lid worden 
wijkvereniging 
Ook dit grote evenement is een 
initiatief van de wijkvereniging 
Professoren- en Burgemeesterswijk. 
Dat kan alleen met jouw steun. 
Nog geen lid? Word het ter plekke 
en ontvang een fraai boek over de 
geschiedenis van onze wijk.

Dank aan onze sponsors:

Een gezellige dag 
voor jong en oud 

van 10 tot  10

‘Oranjeplein’
(kruispunt 

Cobetstraat-
De Laat de 

Kanterstraat)

26 APRIL
GROOTS
ORANJEFEEST

De Laat+Fides Makelaardij, Drogisterij Parfumerie van Harteveld, Kerkvliet Makelaars, Belastica administratie- en belastingadviseurs, Okey Assurantiën, Keij Beheer, Elly’s Beestenboel, 
Gezinus Wolf Administratie en Advies BV, BMS Netwerk Notarissen, Fysiotherapie Groepspraktijk vd Salm, Focus on Life, Asarum Natuurlijke Decoraties,

Rozemarijn Bloemenshop, Olyerhoek Groente en Fruit, Rooijmans Tweewielers, Griffi  oen Precious Presents, Drankenhandel Leiden, Keurslagerij Ed Nozeman, Van Overbeeke Advies

RE/MAX makelaars Gijs de Kok, Marthy’s Haarstudio, Banketbakkerij Kallenberg & Broodje Met,, Drive4all verkeersopleidingen, Informatica Advies Centrum Leiden, 
Administratiekantoor B.J.J. Boter, Weydelandt Kaas Speciaalzaak, Postkantoor Shop P.E.J. van Zelm, 2Blonds.

PremièreKoningsdag


