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Hoe zit het met de sponsorgelden? Wie 

leidt dit jaar de kinderoptocht? Welke 

spelletjes doen we dit jaar tijdens de 

kinderspelen? Worden het roze of oranje 

glacé koeken? Zijn er vegers & blik om 

het zand in de Cobetstraat aan het eind 

van de dag op te ruimen? Tijdens de 

vergadering zitten de tien leden van het 

oranjecomité druk pratend aan tafel. 

Nauwgezet passeren alle punten – groot 

en klein – de revue onder leiding van Joop 

van Pijkeren. Niets blijft onbesproken.

Joop: “De meeste mensen helpen al lang 

Joop van Pijkeren is de nieuwe coördinator van het Koningsfeest op 27 april. 

Hij nam het stokje over van ‘oudgediende’ Thomas van Duin. “Aan de rol van 

ceremoniemeester ga ik mijn eigen draai geven. Hoe precies, dat ga ik de 

dag zelf zien.” 

door Margot Lodewijk

We gaan als vanouds feesten 

de wijkkrant   april  2015

> Lees verder op pagina 2.

En verder...

10

48

5

8

10

13

18

21

27

30

Programma 
Koningsdag 2015

Flinke hinder werkzaamheden
Burggravenlaan en de Sitterlaan

Ontwikkelingen betaald parkeren

Turbulente ontwikkelingen
Greentower, Bètaplein en ROC...

Open Podium zoekt 
muzikaal talent

Smallsteps (voorheen B4kids):
Meer ruimte om mee te denken

De Leidse School

GEZOCHT: Opslagruimte
uitleenmaterialen

Kunst over de Vloer 2015

Nieuwe rubriek: 
‘Achter de Toonbank’

met de organisatie van het oranjefeest, 

zij weten precies wat hun taak is. Wat 

ik doe is het geheel in de gaten houden 

en alle losse eindjes aan elkaar knopen. 

Daarnaast ben ik verantwoordelijk 

voor de fi nanciën en onderhoud 

ik de contacten met de gemeente, 

Oranjevereniging, EHBO en een aantal 

sponsoren. Thomas heeft trouwens een 

mooi omvangrijk draaiboek gemaakt met 

tips en tricks. Daar heb ik veel profi jt 

van. En we willen het concept dat zich al 

jaren heeft bewezen vooral koesteren.

HERDENKING
IN DE WIJK
MAANDAG 4 MEI

19.00 uur

Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging

DODEN

Koningsdag 2015 



Wie mooi wil zijn moet pijnlijden. Neem 

nou de verfrissende opknapbeurt van 

de Burggravenlaan. Er komt een nieuw 

transportriool, laagspanningskabels 

onder de trottoirs. Er worden 

snoeiwerkzaamheden verricht en 

ondergrondse wijkcontainers geplaatst. 

Bijna badinerend wordt er opgemerkt dat 

het fl ink wat overlast zal veroorzaken, 

maar het zal zich beperken tot wat 

oponthoud. Want er zal steeds van 

zijstraat tot zijstraat gewerkt worden 

aan één zijde van de weg zodat het 

verkeer over de andere kant geleid kan 

worden. Wat schetst mijn verbazing 

toen ik meteen nadat ik dit gehoord had 

doodliep tegen een volledig afgezette De 

Sitterbrug. Je kon er niet links langs, niet 

rechts, niet er onderdoor en niet er over 

heen... Merkwaardig. Dat wordt dus even 

doorbijten, maar wel voor het goede doel. 

In dit nummer lees je er meer over. 

Maar ook een prachtig aangrijpend 

verhaal over het Joodse Weeshuis, 

over de voortgang van het bouwplan 

Oppenheimstraat, het laatste nieuws over 

betaald parkeren, Kunst over de Vloer en 

het Open Podium. Ook hebben we een 

nieuwe rubriek ‘Achter de toonbank’. 

De Wijkgroep Ouderen had hoog bezoek, 

de Leidse school had zijn wortels in 

onze wijk en we hebben ook dit jaar 

de Algemene Ledenvergadering weer 

overleefd.

En natuurlijk vindt u in deze Wijkkrant 

het programma van het komende 

Koningsdagfeest.  <

Ik wens u weer veel leesplezier,

Rob Beurse, hoofdredacteur

Redactioneel
Even doorbijten
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Jong K&G, de burgermannen, het 

springkussen, de catering, het talenten 

podium, de aanschuifbanken en tenten, 

de paardentram… al deze onderdelen 

zijn als vanouds weer onderdeel van 

het feest.”  

Nieuw: DJ 
Maar er is ook een nieuw programma-

onderdeel, speciaal gericht op jongeren 

tussen 13 en 17 jaar. In de stad draait 

Armin van Buuren, maar daar kun je niet 

zomaar heen, daar moet je een kaartje 

voor kopen. Dus bedacht het oranje-

comité dat het leuk zou zijn als een dj 

speciaal voor hen aan het einde van de 

dag komt draaien, niet op het hoofd-

podium, maar juist aan de overkant van 

het plein. Joop: “Ook kunnen jongeren 

zich hier zelf aanmelden als dj.” 

Ludwig Smith van de Rockschool, naast 

Joop dit jaar het andere nieuwe lid van 

het oranjecomité, zorgt voor de dj en 

ook voor het muziekprogramma op 

het open podium. Hieraan nemen veel 

muzikale wijkgenoten deel. En aan het 

einde van de avond zal er swingende 

jaren ’80 discomuziek worden 

gedraaid, zodat er weer fl ink gedanst 

kan worden. 

Veiligheid
Wat de laatste jaren steeds meer de 

aandacht van de organisatie vergt is 

het veiligheidsaspect van het feest, 

omdat er niet alleen veel mensen uit 

de wijk op af komen, maar ook steeds 

meer mensen uit het centrum. Joop: 

“De vrijmarkt is bijvoorbeeld de laatste 

jaren enorm gegroeid en iedereen is 

welkom met een kleedje, maar inmid-

dels wel in de straten buiten het plein 

zelf. En in geval van een calamiteit 

zullen de hulpdiensten snel ter plekke 

moeten kunnen zijn.” 

Eigen draai
Joop heeft uiteraard nagedacht over 

zijn eigen rol tijdens de dag. Als 

ceremoniemeester zal hij zeker op het 

podium te vinden zijn. “Maar ik ben 

een ander persoon dan Thomas en ver-

klap alvast dat ik die dag geen wit pak 

aan heb. Ik wil aan deze rol mijn eigen 

draai geven en kijk vooral op de dag 

zelf hoe een en ander gaat.”

Het spannendste vindt Joop hoe de 

ochtend zal verlopen, vlak voordat 

het programma begint. “Om zes uur ’s 

ochtends beginnen we met opbouwen. 

> Vervolg voorpagina

• Het huidige Koningsdagteam van links naar rechts bovenste rij: Ludwig, Antoinette, Jeanine (zit op bank 

in het zwart), Patrice, Annette en Rob; van links naar rechts onderste rij: Joop, Carla (rode trui) en René.
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Hondenpoep in h  zware profi  el van je laarzen. Zwerfvuil op straat. Plastic soep 
in de slot en en vaarten in onze wijk. Kauwgum die als eeuwigdurende vogelpoep 
aan de trott  oirs zit vastgekleefd. Sigarett  enpeuken. Glas naast de glasbak. H  zijn 
dingen die mij mateloos irr iteren.

Maar, irr itatie heeft  goede kanten. Een inspiratiebron die kan leiden tot  actie en 
zelfs gezelligheid. Want wat is één van mijn dromen voor komend jaar: de wijk 
opruimen en schoonmaken! En dat m  z’n allen. Ik heb al eens gekeken op 
www.nederlandschoon.nl Daar staan veel leuke initiatieven.  

We hebben als b tuur ‘gebrainstormd’ over onze speerpunten. Een schone wijk is 
daar één van. Verder hebben wij de ambitie u uit te nodigen en te faciliteren om 
als vrijwilliger actief te worden bij eenmalige activiteiten. Dat is overzichtelijk, 
geeft  een hoop lezier en u zit er ni  lang aan vast. Bijvoorbeeld de organisatie 
van zo’n schoonmaakdag in de wijk of  i s heel anders. 
I s waar u enthousiast van wordt. Wij gaan ook actief op zoek naar onze leden: 
wat vindt u belangrijk, wat zijn uw verwachtingen. Hebt u ideeën, mail mij op 
voorzitt er@prof burgwijk.nl 

Naast goede dingen behouden, gaan we nieuwe initiatieven ontplooien. We zijn 
daarom blij dat Monica Wigman to reedt tot  ons b tuur. Verandermanagement 
is haar vak en wij denken dat zij een waardevolle aanvulling is op ons b tuur. 
Een be je treurig zijn we ook, want Renée van Duren heeft  beslot en h  b tuur 
te verlaten. Zij heeft  zich de afgelopen twee jaar m  veel energie ingez  voor 
de Wijkvereniging en is de grondle er van onze nieuwe website. Renee, heel erg 
bedankt hiervoor!    <

ga�  �  � � ?W@ 
En dan is het spannend of de stroom en 

het geluid het doen, de koffi  emachines 

werken, de tenten staan, et cetera. Maar 

ik zie het allemaal wel met vertrouwen 

tegemoet En we gaan natuurlijk duimen 

voor mooi weer.” 

Beestenboel
De afgelopen jaren heeft Joop met name 

de kinderspelen bezocht met zijn kinde-

ren Jens (5) en Saar (2). “Ik hoop natuur-

lijk dat ze dit jaar mee willen lopen met 

de kinderoptocht. Het thema is trouwens 

‘beestenboel’, en als het goed is is er 

een aantal kinderopvangcentra die in het 

kader van de kinderoptocht dat thema 

zullen overnemen.”

Vorig jaar wist hij al dat hij Thomas op 

zou gaan volgen, dus toen is hij wat 

langer op het plein gebleven en keek hij 

met een andere blik naar het feest. “Ik 

vind het oranjefeest een mooie traditie. 

Het heeft veel bekendheid en iedereen 

weet dat het weer gaat komen. Het is 

een prachtige aanleiding om zo’n mooi 

wijkfeest te vieren en daar draag ik graag 

mijn steentje aan bij.”  <

Thema 
kinderoptocht is 

‘Beestenboel’

Ons Koningsdagfeest heeft 

een eigen Facebookpagina, die 

te vinden is als ‘Oranjefeest 

Professoren en Burgemeesters 

Wijk’. Vind de pagina leuk, deel 

‘m met je buurtgenoten én meld 

je vooral aan als vrijwilliger voor 

de op- en afbouw, de spelletjes, de 

catering en kassa!

Meld je aan 
als vrijwilliger 
via Facebook! 
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R Ron Chaudron
Schilder- en Onderhoudsbedrijf

Met aandacht voor het ambacht

Kanaalstraat 34
2313 NS Leiden
Tel.: 06 - 242 016 56
rchaudron@hetnet.nl

• Binnen- en buitenschilderwerk
• Wand- en plafondafwerking
• Houtrotreparatie
• Periodiek onderhoud
•  timmerwerk

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’

Midden in het Cronesteynpark ligt 
een polderoase: een biologisch 
theehuis met dierenweide en 
speelveld. Met een mooie zaal 
voor feesten, vergaderingen en 
trainingen. Maar ook met blubber, 
takken, gras, zand, vuur en 
pipokarren. Kom en geniet van de 
ruimte. 

De polderoase van Leiden

www.

.nl
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door Astrid van Eerden

Werkzaamheden Burggravenlaan en de Sitterlaan in 2015

Het groot onderhoud dat in het 

najaar 2014 is gestart aan de 

Burggravenlaan en de Sitterlaan 

loopt nog door tot en met het 

najaar van 2015. Daarbij worden 

in opdracht van de gemeente 

verschillende grootschalige 

werkzaamheden uitgevoerd. 

Voetgangers, fietsers en autoverkeer 

ondervinden hier onvermijdelijk 

flinke hinder van. Zowel de gemeente 

als de betrokken aannemers 

proberen de overlast wel zoveel 

mogelijk te beperken.

Een kort chronologisch overzicht 

van de uitgevoerde en nog geplande 

werkzaamheden. 

Uitgevoerd in 2014: 

n Werkzaamheden (afdichten) van de 

 transportriolering in de middenberm.

n Werkzaamheden/onderhoud laag-

 spanningskabels onder trottoirs door 

 netbeheerder Liander.

n Plaatsen ondergrondse 

 wijkcontainers.

n Groenonderhoud/snoeiwerkzaam-

 heden.

Uitvoering in periode januari t/m 

september 2015: 

n Vervolg groenonderhoud/verwijderen  

 grote boomwortels.

n Eind maart – eind mei: herbestra-

 ting van trottoirs en parkeervakken 

 aan de oneven zijden van de de 

 Sitterlaan en Burggravenlaan (na 

 afronding van groenonderhoud en 

 werkzaamheden aan bekabeling);

n Werkzaamheden/vervanging 

 riolering onder rijbaan (alleen even 

 zijdes) Burggravenlaan en de 

 Sitterlaan door aannemer KWS. Eind 

 maart wordt gestart op het 

 kruispunt Van den Brandelerkade-Van 

 Vollenhovekade-Burggravenlaan, 

 waarna er via de even zijde 

 Burggravenlaan naar de Hoge 

 Rijndijk wordt gewerkt. Wanneer de 

 Burggravenlaan klaar is, starten de 

 rioleringswerkzaamheden in de even 

 zijde van de de Sitterlaan. Vanaf de

 hoek met de Lorentzkade wordt er 

 naar station Leiden Lammenschans 

 toe gewerkt.

 Het gaat hier om ingrijpende en lang-

 durige werkzaamheden die plaats-

 vinden van zijstraat naar zijstraat, 

 zodat het verkeer met behulp van 

 verkeerslichten via de andere rijbaan 

 geleid wordt. Dat levert uiteraard wel 

 wat vertraging op.

 Het werkgebied zal zich per periode 

 wel steeds beperken tot een lengte 

 van maximaal twee zijstraten.  

 De werkzaamheden hebben ook 

 gevolgen voor bijvoorbeeld de route 

 en dienstregeling van het openbaar 

 vervoer en voor het ophalen van 

 huisvuil. 

 Alle omwonenden hebben hierover  

 een informatiebrief van de gemeente  

 en aannemer KWS ontvangen.  

 Op 18 maart was er een door 

 de aannemer georganiseerde 

 informatiebijeenkomst over de 

 werkzaamheden. 

 Heeft u de brief niet ontvangen 

 of heeft u vragen over de uitvoering 

 van de werkzaamheden? Neem dan 

 contact op met de omgevingsmanager 

 L. Koopman via telefoon 

 06 - 549 763 85 of stel uw vraag aan 

 KWS via: 

 rioleringburggravenlaan@kws.nl.

n Aansluitend worden aan zowel   

 de even als oneven zijde de rijbanen 

 van de gehele Burggravenlaan 

 en de De Sitterlaan nog van een 

 nieuwe asfaltverharding voorzien. 

 Voor de deklaag wordt daarbij SMA 

 (steenmastiekasfalt) gebruikt. 

 SMA is een geluidsarme asfaltdeklaag. 

 Dit levert volgens de technisch  

 projectleider merkbaar (tot - 5 dB) 

 minder verkeersgeluid op.

Voor algemene vragen of problemen 

in het kader van deze werkzaamheden 

kunt u zich ook richten tot de gemeente 

Leiden op telefoonnummer 14 071 

(bereikbaar op werkdagen van 

08.30 – 17.00 u.).  <

Flinke hinder voor 
voetgangers, fietsers 
en autoverkeer
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door Eddie Lamberts en Astrid van Eerden

In alle edities van de wijkkrant van 

het afgelopen jaar heeft u kunnen 

lezen over de ontwikkelingen rond 

het bouwplan Oppenheimstraat 

tweede fase en de aanhoudende 

inspanningen van omwonenden 

en de Wijkvereniging om dit 

bouwplan op onderdelen aan 

te laten passen tot meer reële 

proporties. In de Wijkkrant van 

december hebben wij nog gemeld 

dat de verantwoordelijk wethouder 

en het gemeentelijk projectteam 

niet in leken te willen gaan op alle 

geuite argumenten en bezwaren. 

Verkeersproef 
Oppenheimstraat 
in voorbereiding

Bouwplan Oppenheimstraat tweede fase
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Inmiddels lijkt in deze houding van de 

gemeente in elk geval voor wat betreft 

het onderwerp verkeersveiligheid een 

kentering te komen. Dit is mede inge-

geven door bezorgde reacties vanuit de 

schoolleiding – en Medezeggenschaps-

raad (MR) van de St. Josephschool. Vanuit 

de schoolleiding, MR en omwonenden is 

aangekaart dat van de eerder toegezegde 

verkeersmaatregelen nog niets is terecht 

gekomen. Deze maatregelen zouden 

uitgevoerd worden na de oplevering van 

de nieuwbouw van de St. Josephschool. 

Dit waren maatregelen om doorstroming 

en parkeerproblematiek in en rond de 

Oppenheimstraat aan te pakken. 

De gemeente gaat, vanaf de start van het 

nieuwe schooljaar (rond 1 september), 

een verkeersproef houden rond de ver-

keerssituatie Oppenheimstraat. Gedacht 

wordt aan een tijdelijke afsluiting in de 

ochtendspits (08.15 – 09.00) van de Op-

penheimstraat door middel van een ver-

keerspaaltje ter hoogte van de kruising 

Oppenheimstraat/Van Vollenhovekade. 

Dit in combinatie met het instellen van 

eenrichtingsverkeer op de Van Vollenho-

venkade (rijrichting vanaf kruising met 

Moddermanstraat naar kruising met Van 

Vollenhoveplein). Een vergelijkbare maat-

regel met het eenrichtingsverkeer is al 

eerder ingesteld rond de Lorentzschool. 

Op deze wijze is in elk geval tijdens de 

ochtend (school-) spits de ingang van 

de Josephschool verkeers’vrij’ en veilig 

toegankelijk voor de kinderen. Over de 

precieze invulling van de maatregelen 

worden omwonenden de komende maan-

den nog uitgebreid geïnformeerd door de 

gemeente.

Deze verkeersproef moet een oplossing 

bieden aan de al sinds de oplevering 

van de nieuwe St. Josephschool 

in 2011 ontstane – en bekende – 

verkeersproblematiek. De Wijkvereniging 

ziet hiermee zeker niet automatisch 

ook voldoende voorwaarden geschapen 

voor verdere toevoeging van functies 

in de Oppenheimstraat, zoals beoogd 

met het bouwproject tweede fase. Niet 

alleen zal daarvoor dit najaar eerst een 

gedegen evaluatie van de verkeersproef 

beschikbaar moeten zijn, maar er 

leven rond de bouwplannen tweede 

fase naast de verkeersveiligheid en 

parkeerproblematief ook andere grote 

bezwaren.

Want hoe zat het ook alweer met het 

bouwplan Oppenheimstraat tweede fase?

Het bouwplan tweede fase 
in het kort: 
Het bouwplan aan de Oppenheimstraat 

moet ruimte bieden aan een stapeling 

van maatschappelijke functies. Kinderop-

vang, een extra gymzaal, BSO, peuter-

speelzaal, 27 zorgappartementen en een 

activiteitencentrum. Om deze veelheid 

aan functies onder te brengen in het 

nieuwe gebouw is het nodig om grenzen, 

die het bestemmingsplan Zuidelijke Schil 

voorschrijft, op tal van punten te over-

schrijden. Dit is niet acceptabel en het 

gebouw wordt hierdoor te omvangrijk, 

was de eensluidende conclusie die alle 

omwonenden bij de eerste presentatie 

van het ontwerp in april 2013 trokken en 

die later ook door ook alle politici tijdens 

het verkiezingsdebat werd onderschre-

ven. De afgelopen periode is er echter – 

volledig in tegenspraak met deze reacties 

– een aantal aanpassingen in het ontwerp 

doorgevoerd waarbij zelfs nog een bouw-

volume is toegevoegd. 

Andere belangrijke bezwaren die door 

bewoners en de Wijkvereniging zijn 

geuit tegen het plan betreff en niet alleen 

het gebouw zelf maar vooral ook het 

verdwijnen van het groene karakter en 

bedreiging van de leefbaarheid/verkeers-

veiligheid in onze wijk. Ongeveer vijftien 

bomen zouden voor het nieuwbouwplan 

moeten worden gekapt en parkeer-

plaatsen en rijroutes worden aangelegd 

binnen de als ‘Tuin’ bestemde gronden 

aan de Oppenheimstraat- en Burggra-

venlaanzijde. Een ander groot punt van 

zorg is het extra verkeer en de gevaarlijk 

kruisende verkeersstromen (tussen voet-

gangers, fi etsers en auto’s) die in en rond 

de Oppenheimstraat ontstaan als gevolg 

van de vele nieuwe functies. Het is een 

feit dat dat de verschillende onderdelen 

van het plan (zorg, BSO en gymzaal) weer 

extra verkeer aan zullen trekken, terwijl 

de Oppenheimstraat bij het in- en uitgaan 

van de Josephschool (en ook buiten de 

schooltijden door het verkeer dat de 

sportverenigingen aantrekken) nu al 

overbelast is. 

In een overleg op 16 maart j.l. met de 

verantwoordelijk wethouder en het 

gemeentelijk projectteam is aan de klank-

bordgroep van omwonenden en aan het 

bestuur van de Wijkvereniging toegezegd 

dat de publicatie van de formele ontwerp 

WABO-vergunning door de gemeente 

wordt aangehouden tot dit najaar. Wat de 

Wijkvereniging betreft moet deze publi-

catiedatum overigens in elk geval ná de 

oplevering van de uitkomsten van de ver-

keersproef (in november 2015?) komen 

te liggen. Daarnaast blijven we vanuit de 

Wijkvereniging in nauwe samenwerking 

met de actieve klankbordgroep van om-

wonenden inzetten op het terugbrengen 

van het bouwplan tweede fase tot reëlere 

proporties.   <

Belangrijke momenten leg je vast!

  Studioadres: Zoeterwoudseweg 23P - 2321 GM Leiden • www.robbeursefotografi e.nl - telefoon: 06-51163780

ROB BEURSE
     FOTOGRAFIE

Een jubileum 
of belangrijke 
verjaardag en 
eindelijk de 

hele familie bij 
elkaar?

Solliciteren? 
Vergroot je 

kans met een 
professionele 

foto.  Laat persoonlijke 
decoratiefoto’s maken 

voor kantoor, 
woonkamer of tuin.

leg je vast!leg je vast!

 Laat persoonlijke 
decoratiefoto’s maken 

voor kantoor, 
woonkamer of tuin.
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door Regine Scholten

Ontwikkelingen 
betaald parkeren

Sinds de laatste Wijkkrant zijn er 

niet heel veel nieuwe ontwikkelingen 

geweest op parkeergebied. 

Op 16 oktober 2014 heeft de 

gemeenteraad de invoering van 

betaald parkeren goedgekeurd. 

Over die plannen hebben wij in de vorige 

Wijkkrant bericht. Zo zal het tarief 

€ 12,50 euro per kwartaal per auto 

bedragen. Op 18 december 2014 heeft 

de gemeenteraad nader besloten over 

de uitwerking van een aantal onderdelen 

van het totaalplan. De belangrijkste daar-

van voor onze wijk zijn: 

n In onze wijk zal op maandag tot en 

met zaterdag betaald parkeren gelden 

van 9.00 – 19.30 uur. Zondag is dus vrij 

parkeren.

n Per huishouden kan een bezoekers-

vergunning van 50 euro per jaar worden 

aangeschaft, waar onbeperkt mee kan 

worden geparkeerd. Verder kunnen per 

huishouden maximaal 100 kraskaarten 

van 1 euro worden gekocht. Voor één 

kraskaart kan 4 uur worden geparkeerd. 

n Het tarief van de werknemersvergun-

ning bedraagt 35 euro per kwartaal.

n Het tarief voor mantelzorgers zal 

50 euro per jaar bedragen.

De huidige, ons bekende planning 

is als volgt:

n April 2015: vaststelling 

ontwerpaanwijzingsbesluit en 

ontwerpverkeersbesluit door het college 

van B&W. In deze besluiten staat op 

welke plaatsen en tijdstippen straks 

betaald parkeren geldt, en dat de Blauwe 

Zones worden opgeheven.

n Nadien hebben belanghebbenden de 

mogelijkheid zienswijzen ten aanzien 

van de ontwerpbesluiten kenbaar te 

maken. Daarvoor geldt een periode van 

6 weken.

n Vervolgens geschiedt de definitieve 

vaststelling van het aanwijzingsbesluit 

en verkeersbesluit door het college van 

B&W.

n Oktober 2015: beoogde start in onze 

wijk van de uitvoering op straat, zoals 

nieuwe verkeersborden, parkeerautoma-

ten, vergunningensysteem en opheffen 

Blauwe Zone. 

Verder heeft de gemeente 

een Klankbordgroep Parkeren 

ingesteld, waarvoor uit heel Leiden 

belanghebbenden zijn uitgenodigd, 

zoals wijkverenigingen. De eerste 

bijeenkomst was op 15 januari 2015. 

Tijdens die bijeenkomst was er veel 

verwarring over de onderwerpen 

waarover ‘geklankbord’ kon worden. 

De beleidsmedewerkers die namens 

de gemeente waren afgevaardigd, 

gaven aan dat de invoering van betaald 

parkeren een gemeenteraadsbesluit is 

dat als uitgangspunt dient en dat alleen 

input kan worden gegeven binnen de 

contouren van het betaald parkeren. 

Een deel van de aanwezigen had hier 

andere verwachtingen over. Voorafgaand 

aan de tweede Klankbordgroep op 

17 maart 2015 is door de gemeente 

aangegeven dat de grenzen en de 

keuze voor uitbreiding betaald parkeren 

geen onderwerp van discussie zijn 

in de Klankbordgroep en dat de 

Klankbordgroep geen inspraakmiddel 

is voor de ontwerpbesluiten die het 

College van B&W nog zal nemen. 

Daarvoor kunnen te zijner tijd door 

belanghebbenden zienswijzen worden 

ingediend. 

Als Wijkvereniging hebben wij gekozen 

om deel te nemen aan de Klankbord-

groep, omdat wij op die manier facetten 

aangaande de invoering van betaald 

parkeren kunnen beïnvloeden. Jarenlang 

hebben wij gestreden voor uitbreiding 

van de Blauwe Zone tot aan natuurlijke 

grenzen zoals het Kanaal, maar de ge-

meenteraad heeft deze optie met grote 

meerderheid verworpen en gekozen voor 

de invoering van betaald parkeren. In 

die realiteit vinden wij het van belang in 

ieder geval zoveel mogelijk invloed uit te 

oefenen op de invulling van die plannen.

<
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Bewegen in het Groen

Renovatie 
Lorentzhof 
gestart!

De renovatie van Lorentzhof is 

gestart! Een woordvoerder van 

Libertas meldde ons dat Vink 

Bouw uit Nieuwkoop de opdracht 

heeft gekregen. Dit bedrijf gaat de 

komende tijd enthousiast aan de 

slag om Lorentzhof om te toveren 

tot een hedendaagse zorglocatie. 

Libertas verwacht in juni 2016 

de bewoners terug te kunnen 

verhuizen. 

De renovatie heeft een lange aanloop 

gehad. Aanvankelijk wilde Libertas 

Leiden de lopende bezwaarprocedures 

en het daarna aangetekende beroep 

afwachten om geen onverantwoorde 

financiële risico’s te lopen. 

Maar na rijp beraad is besloten toch aan 

de slag te gaan. Hoe eerder de bewo-

ners terug kunnen keren hoe beter het, 

volgens Libertas, voor hen is. Bovendien 

leidde de leegstand tot vernielingen aan 

het pand. Dit bracht extra overlast met 

zich mee voor de omgeving. 

Libertas is opgelucht en blij dat er in 

onze wijk zo’n moderne zorgvoorziening 

wordt gerealiseerd. Tijdens de bouw 

kunt u bij eventuele overlast een e-mail 

sturen aan het volgende e-mailadres 

bouwlorentzhof@gmail.com. Dit 

e-mailadres is hiervoor speciaal door 

Libertas in het leven geroepen.   <

 

Bewegen in het Groen is een project van de gemeente Leiden, de GGD en 

het IVN Zuid-Holland en wordt ondersteund door de Provincie Zuid-Holland. 

Polderpark Cronensteyn neemt in dit project een belangrijke plek in. Eind 

2014 vond in de Tuin van de Smid de officiële aftrap plaats.

Het project is erop gericht het bewegen 

in het algemeen te stimuleren. In het 

park zal daarvoor een aantal aanpassin-

gen gedaan worden. Zo zullen er paden 

verbeterd worden en nieuwe paden 

aangelegd zodat de toegankelijkheid 

voor verschillende doelgroepen wordt 

verhoogd. Ook worden er verbindingen 

gelegd met naastgelegen natuurgebieden 

zoals de Bult en de Vogelhof.   <

Kijk voor meer informatie op 

www.leiden.nl/duurzaamleiden.

NATUUR&
BEWEGEN

www.dekinderhaven.nl

Onze locaties
De Romeinen Alphen a/d Rijn
De Batavieren Leiden
De Watergeuzen Leiden

Flexibel fl exibele opvang uren mogelijk
onbeperkte ruildagen
verruimde openingstijden (7.00 – 19.00 uur)

ONTZORGEN warme maaltijd
zwemclub BSO

 ALL 
INCLUSIVE KINDEROPVANG 0-12 jaar

Extra pinautomaat   
         in de buurt

Bij Van Harteveld kunnen we 

tegenwoordig ook pinnen. Er is voor 

een proefperiode van 6 maanden een 

pinautomaat geplaatst. Een welkome 

aanvulling op de bestaande pin op de 

De Sitterlaan.   <



10
kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

Aan de grens van onze wijk – bij 

het station Leiden Lammenschans – 

trekken turbulente ontwikkelingen 

rond de bestaande én de geplande 

bebouwing de afgelopen maanden 

de nodige aandacht van lokale 

én landelijke pers en landelijk 

bestuur. Ook het bestuur van de 

Wijkvereniging kijkt met zorg naar 

deze ontwikkelingen.

Greentower 
Allereerst zijn daar de plannen van de 

gemeente en de projectontwikkelaar 

Green Real Estate om een – oorspron-

kelijk 70 meter – hoge woontoren (de 

‘Greentower’) naast het ROC te realiseren. 

Naar aanleiding van de vele reacties en 

bezwaren tegen het 

voorontwerp 

bestemmingsplan in 2014 (waaronder 

ook een uitgebreide inspraakreactie 

van de Wijkvereniging) hebben de 

gemeente Leiden, de ontwikkelaar en de 

architect het ontwerp van de woontoren 

aangepast. De belangrijkste aanpassing 

is dat de woontoren is verlaagd. Ten 

opzichte van het oorspronkelijk 

ontwerp is de toren 12 meter 

lager geworden. Een andere 

aanpassing is dat de zijgevel van 

de toren enkele meters opschuift, 

waardoor de toren iets verder van 

onze wijk af komt te staan. Het 

nieuwe ontwerp is weliswaar een 

stuk ‘vriendelijker’ en een stap in de 

goede richting, maar feit blijft wel dat de 

Greentower zo’n 8 meter hoger is dan 

het hoogste punt van het ROC gebouw 

aan de Lammenschansweg. In een groot 

deel van de Professorenwijk zal de 

toren dus zichtbaar blijven. 

Een aantal betrokken omwonenden 

richtte al begin 2014 het Comité ’Nee 

Tegen De Toren’ op en voert intensief 

actie tegen de toren. Inmiddels heeft het 

Comité zelfs een eigen bouw-variant voor 

de Greentower laten uitwerken door een 

architect. Deze variant is in februari dit 

jaar gepresenteerd onder de benaming 

‘Joppensztoren’ of ‘Hutspottoren’ en heeft 

veel bijval uit de wijk en aandacht van de 

lokale pers gekregen. De gemeenteraad 

heeft in maart het Kaderbesluit ‘Green-

tower en parkeergarage/fi etsenstalling’ 

besproken en daarmee een volgende stap 

gezet voor verdere ontwikkelingen, maar 

welke hoogte en omvang voor de nieuwe 

bebouwing zal worden voorgesteld (en 

in hoeverre daarbij rekening is gehouden 

met alle inspraakreacties en alternatieve 

plannen) wordt pas concreet duidelijk als 

het ontwerpbestemmingsplan voor dit 

terrein (naar verwachting dit voorjaar) ter 

inzage wordt gelegd. En dan kunnen ook 

(opnieuw) reacties (zienswijzen) worden 

ingediend.

Bètaplein
Met het ontwerpbestemmingsplan 

Bètaplein, dat door de gemeente begin 

2014 ter inzage werd gelegd, wordt het 

volgende beoogd:

n het doortrekken van het Bètaplein 

naar de Lammenschansweg mogelijk te 

maken (hiervoor moet het bedrijfspand 

met de Fordgarage verplaatst 

worden), zodat een 

groot, stedelijk

 

Turbulente ontwikkelingen
door Astrid van Eerden en Eddie Lamberts

Greentower , Bètaplein en ROC…

ROC Leiden aan 

wanbeleid ten onder
(Volkskrant)

Miljoenenstrop voor 
gemeente Leiden door 
fi nancieel wanbeleid 

ROC Leiden 
(Omroep West)
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plein ontstaat als ‘poort’ naar het ROC-

Lammenschans en de toekomstige stu-

dentencampus Yours/ De Leidse Schans,

n op het plein horecaterrassen en 

evenementen (9x per jaar) toe te staan.

De Wijkvereniging heeft in contacten 

met de gemeente aangegeven dat zij de 

bezwaren van omwonenden onderschrijft 

en gevraagd om een inperking van het 

aantal jaarlijkse toegestane evenementen 

en/of een reductie van de maximum 

toegestane zwaartecategorie/geluids-

categorie van deze evenementen. Daar-

naast is het element van verkeersveilig-

heid en parkeerproblematiek, die ook 

onze wijk zal raken bij grootschalige 

evenementen met veel bezoekers, aan 

de orde gesteld.

Uit de met de stukken voor de 

gemeenteraadsvergadering van 

19 maart 2015 gepubliceerde versie 

van het (defi nitief vast te stellen) 

bestemmingsplan Bètaplein en de 

bijbehorende evenementenregeling blijkt 

dat de gemeente heeft geluisterd naar 

de bezwaren van omwonenden en onder 

meer de evenementenregeling behoorlijk 

heeft versoberd. De wijzigingen betreff en 

een substantiële afname van het 

maximale aantal toegestane bezoekers 

per evenement, maar ook het aantal 

evenementen zal worden teruggebracht. 

ROC
Het zal weinigen in onze wijk ontgaan 

zijn dat het ROC Leiden zich in grote 

(fi nanciële) problemen bevindt door met 

name de ‘molensteen’ van de vastgoed- 

cq. huisvestingslasten die de beide kolos-

sale ROC panden aan het station Leiden 

Lammenschans en Leiden Centraal maan-

delijks met zich meebrengen. 

Een overname door het ID college dat 

vestigingen heeft in Alphen aan den Rijn, 

Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-

Voorburg, Woerden en Zoetermeer, 

zou de continuïteit van het onderwijs 

aan de duizenden leerlingen moeten 

borgen, maar de grote panden zullen 

waarschijnlijk niet kunnen worden 

aangehouden. Overleg hierover met 

de eigenaar en exploitant van deze 

panden (jawel: Green Real Estate) en 

andere betrokkenen als het ministerie 

en de gemeente heeft nog niet tot 

een defi nitieve uitkomst geleid. De 

toekomstige bestemming van het ROC 

gebouw aan het station Lammenschans 

is daarmee dus nog ongewis. Deze 

situatie kan ook gevolgen hebben voor 

de verdere ontwikkelingen in het gebied, 

zoals hierboven over het Bètaplein en de 

Grentower beschreven zijn.    <

Oplossing ROC 
lijkt ver weg 

(Leidsch Dagblad)

‘Hutspot’ dikker, lager 
en veel minder Green 

(Leidsch Dagblad)

Open Podium zoekt muzikaal talent!
‘Al jarenlang is het Open Podium met 

zo’n veertig deelnemers, individueel en in 

groepsverband een geslaagd evenement. 

Talent dat tot nu toe haar kunsten alleen 

in de woonkamer vertoonde verdient 

meer aandacht, een podium en een 

publiek!’ aldus Jan Dobbe, zelf enthou-

siast entertainer/zanger en een van de 

organisatoren van het inmiddels bijzonder 

populaire Open Podium.

 

Klassiek en populair
Het Open Podium heeft een klassiek en 

een populair deel. Organisatoren van het 

klassieke deel zijn Peter-Bram ’t Hoen 

en Caroline van Oyen. Peter-Bram: ‘De 

Vredeskerk is een heerlijke plek om te 

musiceren. Om 15.00 uur begint het 

klassieke repertoire in de kerkzaal. Na de 

optredens  in de kerkzaal is het om 

16.00 uur tijd voor gezelligheid in de 

foyer bij het populaire podium. In de 

foyer zijn alle muziekstijlen welkom: pop, 

jazz, wereldmuziek, het kan allemaal.’

 

Professionele coaching en bege-
leiding op piano
Amateurmuzikanten van alle leeftijden 

krijgen de kans om de huiskamer te 

ontstijgen, maar toch in informele sfeer 

op te treden. Wie wil, maar nog een beetje 

onzeker is, kan van tevoren gratis profes-

sionele coaching krijgen: ‘Hoe bereid je je 

voor, hoe ga je met je zenuwen om, daar 

kunnen we je bij helpen’, aldus Caroline 

van Oyen.

Ook voor muzikanten die willen optreden 

maar nog op zoek zijn naar iemand die 

ze op de piano kan begeleiden is er een 

oplossing. Organisten / pianisten Peter-

Bram ’t Hoen en Maarten Boonstra kunnen 

helpen.

 

Aanmelden
Amateurmuzikanten van alle leeftijden 

(6 tot 90 jaar) zijn van harte welkom 

voor een optreden van circa 7 minuten. 

Opgeven kan tot 31 maart aanstaande. 

Vol is vol, dus wacht niet te lang, maar 

geef je meteen op of tip iemand anders 

met talent.    <

 
Aanmelden/informatie klassiek 

podium: Peter-Bram ‘t Hoen, T: (071) 

5221915, E: peterbram@telfort.nl

Aanmelden /informatie populair 

podium: Jan Dobbe T: (06) 42038388, 

E: info@jandobbe.nl
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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



“We zijn vanaf 1992 B4KIDS geweest”, 

zegt Jet. “Die naam kent iedereen wel. 

Smallsteps is dus even wennen. En niet 

alleen de naam, ook inhoudelijk zijn er 

verschillen met B4KIDS. Zo is er meer 

ruimte voor medewerkers om mee te 

denken. Locatiemanagers en pedagogi-

sche medewerkers kijken wat nodig is 

voor hun vestiging en kunnen aan de 

hand daarvan bijvoorbeeld de pedagogi-

sche coach inzetten. Deze ondersteunt 

medewerkers bij het behalen van peda-

gogische doelen of bij bepaalde pedago-

gische vraagstukken op de locatie.” 

“Ook bedrijfskleding is nieuw”, vertelt Jo-

landa. “Het is belangrijk dat de pedagogi-

sche medewerkers herkenbaar zijn voor 

ouders en kinderen en hiermee hebben 

we een consistente uitstraling. Verder is 

er opnieuw gekeken naar het voedings-

beleid van alle Smallsteps-locaties, waar-

bij, naast gezonde voeding, ook meer 

aandacht is voor beweging.” 

Samenwerking
Basisbende en Peuterpalet liggen vlak 

naast de Josephschool, waarmee veel 

wordt samengewerkt. “Veel kinderen die 

bij ons naar de buitenschoolse opvang 

komen, zitten hier ook op school. We lo-

pen makkelijk bij elkaar naar binnen om 

te overleggen. We proberen één lijn te 

houden, zodat school en buitenschoolse 

opvang in elkaars verlengde liggen.” 

Peuterpalet en Basisbende hebben 

een duidelijk idee van wat ze willen 

uitdragen. “Iedereen is welkom”, zegt 

Jolanda. “Dat is ook een van onze 

waarden. We hopen dat ouders die hier 

voor het eerst binnenkomen, dat ook 

voelen. Ik probeer dat altijd uit te dragen 

en mee te geven als ik rondleidingen 

geef aan nieuwe ouders. En ook: elk kind 

is uniek.” Jet vult aan: “Bovendien zijn 

wij er voor de kinderen. We willen dat 

kinderen en pedagogisch medewerkers 

zich hier thuis voelen. Daarom vragen 

we ook aan de oudere kinderen van de 

buitenschoolse opvang wat zij nou graag 

zouden willen doen en we proberen 

dat ook te realiseren. Als meisjes graag 

willen loomen, dan zorgen we voor een 

grote bak met elastiekjes en andere 

benodigdheden. Willen ze graag zingen, 

dan proberen we een zangdocent aan 

te trekken om de kinderen zangles te 

geven. Maar als kinderen lekker willen 

chillen, kan dat ook.” 

“Wat Basisbende onderscheidt van andere 

buitenschoolse opvang locaties, zijn 

onder andere de cursussen die we aan-

bieden binnen de prijs. We doen dat op 

allerlei gebieden,” zegt Jet, “dat varieert 

van judo tot beeldende vorming.”

Dezelfde leeftijd
Jolanda vindt het ook belangrijk dat er 

bij Peuterpalet gewerkt wordt in groepen 

waar de kinderen van dezelfde leeftijd 

bij elkaar zitten. “Hierdoor kun je beter 

inspelen op de ontwikkeling van de 

specifi eke leeftijdscategorie. Dit krijgen 

we ook terug van de ouders, zij ervaren 

dit als prettig.” 

“Bij de Basisbende zie je dat ook weer 

terug. De leeftijdsgroepen 4-8 jaar en 

8-12 worden op apart opgevangen. Op 

die manier speel je altijd met leeftijdsge-

nootjes, en hoef je je ook als ouder kind 

niet te vervelen. Dit sluit aan bij het feit 

dat de ontwikkeling van kinderen bij ons 

centraal staat.”

Basisbende en Peuterpalet zijn nu on-

derdeel van Smallsteps, maar de mede-

werkers zijn dezelfde. Dat geeft zowel 

voor de ouders als voor de kinderen een 

vertrouwd gevoel.   <
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Meer ruimte om mee te denken 
door Marijke Boter

Enkele maanden geleden zijn 

de kinderdagverblijven en 

buitenschoolse opvanglocaties 

van B4KIDS onderdeel geworden 

van een nieuwe organisatie, 

Smallsteps. Dat geldt ook voor 

kinderdagverblijf Peuterpalet 

en BSO Basisbende in de 

Oppenheimstraat. Omdat 

Smallsteps nog weinig naams-

bekendheid heeft, vertellen 

Jet Kortekaas en Jolanda 

Hoogeveen meer over hun BSO 

en kinderdagverblijf.
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Het Zoete Land

Meedoen 
met 

Het Zoete 
Land 

Misschien maakt u er wel eens 

een wandeling of fi etst u er 

dagelijks langs zonder van het 

bestaan te weten. Het Zoete 

Land is de stadstuinderij die 

wij vorig jaar startten tussen 

de Zoeterwoudsesingel en de 

Cronesteinkade, naast Trigon. 

We zijn toen begonnen met de 

aanleg van een voorbeeldtuin. 

De rest hebben we ingezaaid met 

groenbemesters om de bodem te 

verbeteren en nuttige insecten aan 

te trekken. 

Spreekt u dit aan? Kijk dan op 

www.hetzoeteland.nl voor 

informatie over meewerken, 

inschrijven voor oogstdeelname en 

de nieuwsbrief. 

Jessica Zwartjes (tuinder) en 

Marije Mulder (voorzitter Stichting 

Leiden Oogst), oprichters.

Spreekt u dit aan? Kijk dan op 

We hebben gemerkt dat er veel 

belangstelling is voor wat we doen: 

vrijwilligers die graag meehelpen, 

de honderden nieuwsbriefl ezers, 

organisaties die met ons samen willen 

werken en buurtbewoners die komen 

vragen wat we doen of vertellen dat ze 

het zo’n leuk initiatief vinden. 

Dit jaar verbouwen we op het hele 

terrein groenten, kruiden, bloemen en 

kleinfruit. Vrijwilligers, stagiaires en 

jongeren van Cardea Jeugdzorg werken 

en leren samen met de tuinder om van 

dit stukje Leiden een mooie, groene 

omgeving te maken. Biodiversiteit en 

gezond voedsel van dichtbij staan 

daarbij centraal. Er worden dan ook 

geen chemische bestrijdingsmiddelen 

gebruikt en geen kunstmest. Wel wordt 

veel compost gebruikt om de bodem 

vruchtbaar te maken en te houden. 

Het terrein is toegankelijk voor 

iedereen, wel vragen we om honden 

aan te lijnen en niet zomaar te oogsten. 

Vanaf dit voorjaar is het mogelijk je aan 

te melden als oogstdeelnemer en beleef 

je mee wat Het Zoete Land te bieden 

heeft. Als oogstdeelnemer doneer je 

een vast bedrag per jaar en deel je 

mee in de wekelijks beschikbare verse 

oogst, maandelijkse rondleidingen en 

evenementen tijdens het groeiseizoen 

van ongeveer half april tot eind 

november. Leerzaam, lekker en gezond 

terwijl je geen eigen volkstuin nodig 

hebt! Dankzij donaties kan Het Zoete 

Land bestaan en komt kennis over 

gezond gegroeid voedsel beschikbaar 

voor iedereen.  <<

Met spoed
gezocht

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk 

vindt om onze website bij te houden. 

Even snel het laatste nieuws erop!

Aandacht voor de actualiteit.

Foto’s van koningsdag op de site

En zo voorts.

Kortom iemand die er een stukje van 

zijn of haar hart in wil steken.

Moeilijk is het niet, want onze website 

is voorzien van een heel toegankelijk 

onderhoudssysteem (CMS).

Als je met Word kunt omgaan, een beetje 

gevoel voor vormgeving en foto’s hebt 

is het bijhouden van onze site een fl uitje 

van een cent.

Bovendien wordt je goed geinstrueerd en 

is er altijd iemand waar je met vragen op 

terug kunt vallen.

Wordt jij onze nieuwe webmaster/

web-onderhouder?

Neem dan contact op met: 

Rob Beurse

E-mail: info@robbbeursefotografi e.nl

Telefoon: 06 - 511 637 80   <

Webmaster/
web-onderhouder 

van de website 
profburgwijk.nl
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BMS
Netwerk Notarissen

Plantsoen 25
2311 KG  Leiden
T (071) 516 29 30
F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl

> Alle rechtsgebieden

 
> Combinatievoordeel
 bij gelijktijdig   
 passeren van 
 verschillende akten

> Gratis abonnement  
 op onze    
 elektronische  
 nieuwsbrief

> Eigen parkeerterrein

Notarissen

mr. R.H. Breedveld

mr. E.J. Moolenaar

mr. M. Schwarze
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Voorheen was dit de rubriek 

‘Nieuw in de Wijk’ waarin nieuwe 

bewoners vertelden over hun eerste 

ervaringen in de wijk. Door de focus 

iets te verbreden, kunnen we meer 

verschillende bewoners aan het woord 

laten. Nieuwe bewoners, maar ook 

mensen die juist gaan vertrekken, 

mensen met een bijzonder huis, 

bijzondere inrichting of bijzonder 

verhaal. Woont u in de buurt en wilt u 

meewerken aan deze rubriek? Ik kom 

u graag interviewen. Opgeven kan via 

de redactie.  

Huizen voor weduwen
Deze keer ben ik binnen bij Irene Keyzer, 

op De Meij van Streefkerkstraat 8. De 

nummers 2 t/m 24 in deze straat, die 

met de witgeschilderde eerste verdie-

ping, zijn na de oorlog gebouwd voor de 

weduwen uit voormalig Nederlands-Indië. 

Vrouwen, met kinderen, die hun man 

verloren hadden in de Jappenkampen of 

bij de bouw van de Birma spoorlijn. De 

eerste eigenaar van deze huizen, Stich-

ting Pelita, liet de eerste verdiepingen 

van de huizen wit schilderen als symbool 

voor een rouwband (in de tropen is wit 

de kleur van rouw).

Net een Kampong
Irene zelf hoort tot de derde generatie 

van deze oorspronkelijke bewoners, 

haar moeder en oma woonden hier ook. 

Maar nog bijzonderder is dat haar andere 

oma, haar vader en overgrootmoeder 

in die eerste jaren op nummer 6 woon-

den. Anders gezegd: haar ouders waren 

buurmeisje en buurjongen. “Er was veel 

erkenning en herkenning tussen de be-

woners. Iedereen kwam uit dezelfde 

situatie en ze vonden het fi jn om bij 

elkaar te wonen.” Het was volgens de 

overlevering in die jaren net een Kam-

pong: “Mijn grootouders en ouders waren 

echte kolonialen. Ze groeiden op met 

‘kokki’ en ‘baboe’ en hadden zich het 

Indisch eten helemaal eigen gemaakt. De 

trassi vloeide hier bijna over de stoep en 

het rook overal in de straat naar zelfge-

maakte sambal.” 

De ingrediënten 

werden speciaal 

gehaald bij de 

toko in Den Haag 

of bij Atjoe bij de 

Pieterskerk.

 

Aardig buur-
meisje
Haar toen 

15-jarige moeder, 

Gerda Vrij, woonde 

op nummer 8 

met haar moeder 

en drie zussen. 

Haar vader, Ruud 

Keyzer, was na 

een korte tijd in 

Winschoten op 

23-jarige leeftijd 

met zijn moeder, oma, broer en drie zus-

sen naar nummer 6 verhuisd. Overigens 

was het niet meteen raak tussen Gerda 

en Ruud. Het leeftijdsverschil was groot 

en haar vader vertrok na een studie in 

Delft een aantal jaar naar Brazilië. Pas bij 

terugkomst (toen daar een burgeroorlog 

uitbrak), merkte hij op dat hij toch wel 

een erg aardig buurmeisje had. Haar 

moeder woonde inmiddels alleen nog 

met haar zusje en na een verlovings-

periode, trouwden haar ouders (broers, 

zussen en oma’s waren geëmigreerd, 

verhuisd of overleden en oma vertrok 

later naar het bovenhuis van nummer 

2) en trokken zij samen in op nummer 

8. “Verhuizen was natuurlijk wel heel 

gemakkelijk”, vertelt Irene. 

Als familie
Irene is samen met haar broer met veel 

plezier opgegroeid in de straat. Vanaf 

de jaren zeventig werden de huizen 

verkocht door de stichting Pelita en ook 

haar vader kocht het huis. Langzaam 

maar zeker verdween het oorspronkelijke 

Indische sfeertje uit de straat toen ook 

mensen met een andere achtergrond de 

huizen kochten. “Al herinner ik me nog 

wel dat de Japanse keizer Hirohito naar 

Nederland kwam en toen liep hier de 

hele straat uit. Dat vonden ze allemaal 

verschrikkelijk!”

“Het was echt een fi jne buurt om op te 

groeien. Toen ik klein was, dacht ik dat 

we allemaal familie waren omdat ik ieder-

een oom en tante noemde. En zo voelde 

het ook: veilig en vertrouwd. En eigenlijk 

voelt dat nog steeds zo.” 

Eenmaal volwassen ging Irene uit huis 

en woonde ze na haar scheiding enkele 

jaren in de Moddermanstraat met haar 

dochter Jules. Toen haar moeder overleed 

en haar vader vlak daarna ernstig ziek 

werd, heeft hij alles in het werk gesteld 

om ervoor te zorgen dat Irene en Jules 

(inmiddels 16) hier na zijn dood zouden 

kunnen wonen en dat is gelukt. ”Jules is 

nu de vierde generatie en heeft het hier 

in de buurt net zo naar haar zin (gehad) 

als ik vroeger en mijn ouders. Dat is toch 

wel heel bijzonder.”   <

door Monica Wigman

Binnen bij... ’n buurtgenoot

• Op de zwart-wit foto Irene als kind op de   

   stoep en op de kleurenfoto Jules een aantal 

   jaren later op dezelfde plek.

• Ruud Keyzer belt aan bij zijn buurmeisje 

   voor de trouwerij.
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door Alfred Dernison

In de vorige eeuw hebben 

vier schilders het landschap 

rond Leiden op doek en papier 

vastgelegd. Geen van hen had 

een opleiding als kunstschilder 

gevolgd. Hun onderwerpskeuze 

en ambachtelijke vorming zijn 

bepaald door schilders uit de 

Haagse school. Alle vier woonden 

in of dichtbij onze wijk.

In hun weiden lopen 
geen koeien

De schilders die men wel als Leidse 

School aanduidt waren: 

n  Willem Hendrik van der Nat 

 (1864- 1929), een Leidse slagerszoon, 

 die tot 1900 als lithograaf bij firma’s in 

 Den Haag en Rotterdam werkte. 

 Aangemoedigd door H.P. Bremmer, 

 schilder uit de Haagse School, vestigde 

 hij zich als zelfstandig kunstschilder.

n  Chris van der Windt, (1877 - 1952), 

 geboren in Brussel. Zoon van een 

 Leidse wasvrouw. Na een opleiding 

 aan de ambachtsschool ging hij als 

 huisschilder werken. Door contacten 

 met Israëls kwam hij in de kunstwereld 

 terecht. 

n  Arend Jan van Driesten (1878 - 1969) 

 was de zoon van het hoofd van de 

 afdeling Bevolking van de Burgerlijke 

 Stand in Leiden. Hij is in de leer ge

 weest bij de schilder Theophile de 

 Bock. Deze bracht hem in contact met 

 andere schilders uit de Haagse school. 

n  Alexander Coenraad Rosemeier 

 (1888 - 1992) is geboren in Soera

 karta. Hij kreeg een militaire opleiding 

 in Kampen en werd vervolgens in-

 structeur in Leiden. Hij had contacten 

 met Weissenbruch jr. met wie hij in 

 Noorden ging roeien en, omdat hij een 

 geweer had, ook ging jagen. In 1923 

 besloot hij van het schilderen te gaan 

 leven. Dat bracht aanvankelijk onvol

 doende op. Hij werkte een poosje als 

 militair schrijver en werd zelfs drie 

 jaar nachtwaker. In 1929 werd hij 

 aangesteld als tekenaar bij de 

 Geologische Dienst. Pas in 1938 

 slaagde hij erin van de kunst te leven.

Entree in de kunstwereld
De vier schilders waren schatplichtig aan 

de Haagse School. De Haagse school is 

een beweging van schilders die tussen 

1870 en 1890 rond Den Haag woon-

den en een vernieuwing zochten in de 

landschapskunst. Ze waren verwant aan 

de Franse school van Barbizon. Deze 

impressionisten schilderden bij voorkeur 

in de open lucht. Alleen de afwerking van 

hun schilderijen vond in het atelier plaats. 

Deze groep van schilders waartoe onder 

andere Weissenbruch, Israëls, Mauve en 

Marissen behoorden hadden hun contac-

ten in het genootschap Pulchri Studio. 

Veel onderwerpen vonden zij in het toen 

nog sterk geïsoleerde dorpje Noorden. Dit 

werd geleidelijk de geheime plaats van 

samenkomst van de Haagse school. 

De vier Leidse schilders hebben veel te 

danken aan de Haagse school. Doordat 

zij een of meer Haagse schilders kenden 

vonden zij een plaats in de professionele 

kunstwereld. In het landelijke Noorden 

waren ze graag geziene gasten. 

In Leiden waren ze lid van het genoot-

schap Ars Aemula Naturae. Hierdoor 

leerden de vier elkaar kennen. Wegens de 

sterke banden met de Hagenaars werden 

de vier Leidse schilders badinerend de 

Leidse School genoemd.

Hun netwerk werd versterkt doordat de 

baanbrekende en niet onbemiddelde schil-

der Floris Verster* en de amateur-schilder 

Verkoren, directeur van de distilleerderij 

de Franse Kroon, lid waren van Ars. Maar 

de relatie met Ars liep niet echt soepel. 

Daarom richtten zij een eigen club op: 

‘Kunst om de kunst’.

Handel
Aan het begin van de 20ste eeuw hield de 

productie van de schilders van de Haagse 

School op, zij waren overleden of te be-

jaard geworden.

Omdat er, vooral vanuit de Verenigde 

Staten, vraag naar Hollandse land-

schappen bleef bestaan, sprongen de 

schilders van de Leidse School in dat gat.

De kunsthandel was voor de schilders erg 

belangrijk. De meeste contacten liepen 

met Boussod Valadon en Cie. Vooral de 

directeur Tersteeg had een grote invloed 

op de Leidse kunstenaars. Dat bleek 

bijvoorbeeld in 1914 toen Van Driesten 

op aanraden van Tersteeg vanuit Gelder-

land naar Leiden verhuisde omdat het 

Gelders landschap minder gewild was op 

de kunstmarkt. In 1917 sloot Boussod. De 

Leidse school schilders en stapten daarop 

over naar Sala, een voormalige lijstenma-

kerij. Ook de firma Koch toonde belang-

stelling en in 1935 kwam de handel bij 

van Spaandonk in de Breestraat in Leiden.

Maar de Leidse kunstenaars wilden niet 

De Leidse School
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alleen van de kunsthandel afhankelijk 

zijn. Zij namen ook deel aan exposities, 

soms op uitnodiging maar ook op grond 

van eigen inzendingen. Toch heeft dat 

maar beperkt aan hun bekendheid bijge-

dragen, omdat er nogal eens flink betaald 

moest worden voor de exposities was 

het rendement erg klein. Dat merkte Van 

Driesten toen hij een hoge rekening kreeg 

voor de deelname aan een tentoonstelling 

in de Verenigde Staten. 

Om te schilderen trokken de vrienden er 

dikwijls gezamenlijk op uit met schets-

boek en schilderkist. Te voet, want een 

fiets was aanvankelijk onbetaalbaar. Zo 

brachten hun benen hen naar Zoetermeer, 

Nootdorp, Stompwijk, Noordwijkerhout of 

Katwijk.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog konden er 

fietsen worden aangeschaft. 

De bagagedrager van de fietsen hadden 

ze zo laten inrichten dat niet alleen een 

schilderkist en opgespannen doeken, 

maar ook brood en thermosflessen 

konden worden meegenomen.

‘s Morgens vroeg trokken ze er op uit naar 

bestemmingen als Moordrecht of zelfs 

Den Briel. ‘s Avonds kwamen ze heel laat 

en doodmoe thuis.

Het oeuvre van de vier vrienden
Hoewel de vier vrienden in of bij onze 

wijk hebben gewoond is hiervan op hun 

schilderijen of tekeningen weinig terug 

te vinden. Afgebeeld zijn: de Witte Singel 

tegenover de Sterrenwacht, het Utrechtse 

Jaagpad, de Vliet, de Pioenstraat en de 

Mare.

Portretten en stillevens waren een ver-

trouwd onderwerp voor schilders. Deze 

maken in dit geval een derde van het 

oeuvre uit. Een kwart van de schilderijen 

beeldt een boerderij uit, met een voorkeur 

voor een met een rieten dak, nog een 

kwart portretteert het Hollandse veen-

weide landschap met weiden en brede 

stromen. Bij de rest van het werk is de 

aandacht evenredig verdeeld over dorps-

gezichten en bos- en duinlandschappen. 

Merkwaardig in het werk van de Leidse 

school is het ontbreken van aspecten die 

ons vertrouwd zijn van het polderland. In 

de weiden ziet men geen koeien lopen. 

Molens zijn tegenwoordig een vast onder-

werp voor Holland promoting. Niet bij de 

Leidse School. Ze komen maar op twee 

procent van de schilderijen voor. 

En de helft daarvan is ook nog kapot. 

Varende schepen zijn zeldzaam. Ze 

liggen meestal voor de wal.

De horizon werd aan het eind van de 19de 

eeuw sterk bepaald door hoge schoor-

stenen. In het hele oeuvre vindt men maar 

een keer een fabrieksschoorsteen.

Typerend voor de iets oudere 

Amsterdamse school was de fascinatie 

voor de moderne bedrijvigheid. Het is 

bekend dat Van Driesten nogal eens bij 

heiwerken gekeken heeft. Tussen 1910 en 

1915 werd het Rijn-Schiekanaal gegraven. 

Op de schilderijen wordt hieraan geen 

aandacht geschonken. 

De aantrekkelijkheid van het 
Zuid-Hollandse landschap
Regelmatig trokken de vier vrienden er 

op uit om het platteland in de omgeving 

van Leiden te gaan schilderen. Dat zij het 

Groene Hart van de Randstad dikwijls tot 

onderwerp kozen is niet verwonderlijk. 

Uit een omgevingspsychologisch onder-

zoek blijkt dat Leidenaren ook aan het 

einde van de twintigste eeuw een sterke 

oriëntatie op het Groene Hart vertoonden. 

86 procent van de bevolking ging er regel-

matig heen. Ter vergelijking: van de grote 

steden, Amsterdam. Rotterdam, den Haag 

en Utrecht was dat 50 procent. 

Van de Leidenaren ging de helft voor uit-

stapjes daarheen. Bij de grote steden was 

dat een kwart. Wat deden ze daar?

Als activiteiten noemden ze (in afnemende 

volgorde van belang):

n  fietsen

n  varen

n  wandelen/toeren per auto

n  dagje aan water doorbrengen

n  vissen

Ze gaven ook een motivering om die 

activiteiten in het Groene Hart te verrich-

ten. Ze vinden er de rust en de ruimte, en 

wat niet onbelangrijk is: ze vinden het er 

mooi.

Als dat landschap mooi wordt gevonden, 

als het schilders inspireert, en de schil-

derijen die ervan gemaakt worden graag 

gekocht worden blijft de vraag waarom 

men het mooi vindt. Een onderzoek van 

het Milieu- en Natuurplanbureau geeft 

hierop antwoord. Een landschap wordt 

positief gewaardeerd als er sprake is van 

natuurlijkheid en historische kenmer-

kendheid, en er geen verstedelijking of 

horizonvervuiling is.

De waardering voor het landschap van het 

Groene Hart was niet alleen van belang 

voor de onderwerpskeuze van de schil-

ders van de Leidse School. Wij zien het op 

dit moment nog steeds een rol spelen bij 

het verzet tegen ingrepen in het land-

schap zoals bij de Rijnlandroute.   <

* Bij wijze van uitzondering werd Rosemeier 

op Groenoord ontvangen. Verster daagde hem 

uit op kraaien te schieten. “Je hebt toch een 

geweer?” Dit leidde tot het schilderij van Verster 

‘de twee kraaien’. 
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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

Leyden Exclusive Taxi
Schiphol of Rotterdam The Haque airport

vanuit Leiden

Per enkele reis 50,- Retour 90,-

071-260 22 22

Stijlvolle en (eco-vriendelijk) Hybride
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De wijkvereniging draagt initiatieven als straat- en buurtfeesten een warm hart toe en stelt haar leden in de 

gelegenheid om materialen te lenen. Hierbij kunt u denken aan partytenten, geluidsinstallaties en statafels, maar 

ook spelmaterialen die worden ingezet tijdens activiteiten als Koningsdag in de wijk. Deze materialen worden op dit 

moment opgeslagen in een ruimte in de wijk. Helaas is die ruimte per 1 augustus aanstaande niet langer beschikbaar. 

Wij zijn dus met spoed op zoek naar een nieuwe, droge opslagruimte?

Kent u iemand die ruimte over heeft in de vorm van een garage of schuur? Of heeft u suggesties voor een 

opslagruimte in de wijk? Dan horen we graag van u! Stuur een berichtje naar renee.van.duren@profburgwijk.nl 

en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Met spoed 
gezocht: 

opslagruimte 
uitleenmaterialen!
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Betsy woonde in het Joods Weeshuis. 

Hier woonden Joodse kinderen die geen 

thuis meer hadden omdat hun ouders 

waren overleden of niet voor hen konden 

zorgen. Het was een groot geel huis 

met een voordeur waar een Davidster in 

was gemaakt. Dat is een Joods symbool. 

Grietje vond die deur heel mooi. 

Betsy en Grietje zaten bij elkaar in de 

klas totdat Betsy in de oorlog naar een 

aparte school voor Joden moest. Maar ze 

waren vriendinnen gebleven en zagen 

elkaar veel buiten schooltijd. 

Tot voor kort kon Grietje langsgaan bij 

Betsy, maar dat mocht ook al niet meer 

van de Duitsers. Dat vond Grietje jam-

mer, want het was er zo gezellig. Vooral 

in de grote zitkamer waar een  grammo-

foon en een piano stonden. De oudere 

kinderen luisterden er naar muziek, 

lazen een boek of speelden een spelletje. 

Grietje en Betsy hingen het liefst kletsend 

op de bank.

Grietje bleef nu dus buiten en hoopte 

maar dat Betsy hun afspraak niet verge-

ten was, want het was best koud. Opeens 

tikte iemand op haar schouder. Grietje 

keek in het lachende gezicht van Betsy.  

“Hallo! Jij bent in gedachten!”

“Hoe is het?”, vroeg Grietje belangstel-

lend. Betsy keek meteen een stuk minder 

blij en zuchtte een keer voordat ze ver-

telde dat de directeur van het weeshuis, 

meneer Italie, aan iedereen had gevraagd 

een rugzakje klaar te maken met kleren, 

bestek en wat te eten. “Ik ben bang, 

Grietje, ik denk dat we hier niet lang 

meer mogen blijven wonen.” Ze bleef 

even stil en zei toen heftig: “En dat vind 

ik zo erg!”

Grietje knikte. Ze had stiekem geluisterd 

toen ze haar moeder had horen praten 

met hun buurman, meneer Stoff els. 

Meneer Stoff els had gehoord dat alle 

Leidse Joden binnenkort weg moesten. 

“Ik heb meneer Italië al een paar keer 

Het einde van het 
Joods Weeshuis in 
Leiden

gewaarschuwd en gezegd dat ik voor 

veel kinderen voor een onderduikadres 

kan zorgen,” had meneer Stoff els gezegd. 

“Maar hij wil alle kinderen bij elkaar hou-

den. Dat snap ik wel, maar ik denk dat hij 

onvoldoende weet wat hen te wachten 

staat.”

Meneer Stoff els had meneer Italie wel 

weten te overtuigen om iets te doen voor 

kinderen met maar twee in plaats van 

drie of vier Joodse grootouders. Deze 

kinderen konden namelijk een verklaring 

krijgen waarmee ze in Nederland moch-

ten blijven. 

Grietje vroeg hoopvol aan Betsy: “En jij 

hebt toch twee Joodse grootouders?” 

Betsy knikte: “Meneer Stoff els heeft het 

uitgezocht en hij verwacht dat ik wel 

zo’n verklaring zal krijgen. Hij zegt zelfs 

dat die verklaring elk moment kan 

komen.” Betsy en Grietje liepen samen 

nog een tijdje rond en praatten over 

andere dingen dan de oorlog. 

“Mama, ik  ga naar Betsy!” riep 

Grietje naar haar moeder, die 

in de keuken bezig was. “Dat is 

goed, lieverd, ben je op tijd voor 

het eten? We hebben voor het 

eerst sinds weken weer eens een 

lekker stukje vlees.” “Mmm,” 

zei Grietje verheugd. “Daar ben 

ik zeker op tijd thuis voor!” Ze 

pakte haar jas en een sjaal van 

de kapstok, gaf haar moeder een 

zoen en liep naar buiten. Op de 

hoek van de straat ging ze de 

Roodenburgerstraat in. 

door Jacqueline Bustraan en Margot Lodewijk
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Jacqueline Bustraan en Margot 
Lodewijk lazen hun kinderen altijd 
met plezier voor uit het boek ‘Lang 
geleden, de geschiedenis in 50 
voorleesverhalen’ van Arend van 
Dam. Jacqueline kwam op het idee 
om hier een lokale versie van te 
maken met voorleesverhalen uit de 
rijke Leidse geschiedenis. Margot 
hoorde hierover en schrijft inmiddels 
enthousiast mee.  
Jacqueline en Margot lezen hun 
verhalen voor op basisscholen. Na 
het voorlezen geeft de klas dan hun 
reactie op vragen als: Vond je het 
verhaal mooi? Spannend? Duidelijk? 
De antwoorden zijn vaak verrassend 
en geven aan hoe goed de kinderen 
luisteren en details oppikken. We zijn 
benieuwd wat kinderen uit de wijk 
van dit verhaal vinden? Laten jullie 
het ons weten? 
E-mailadressen: busbrink@ziggo.nl 
of margotlodewijk@gmail.com. 

Een dag later belde Betje aan bij Grietje. 

Ze had helemaal rode wangen van opwin-

ding. “Ik heb de verklaring gekregen!”, 

zei ze opgewonden. “En ik mag meteen 

verhuizen naar het huis van meneer Stof-

fels!” “Wat geweldig voor jou,” had Grietje 

uitgeroepen, “en ook leuk voor mij, want 

nu worden we buren!” 

Betsy vertelde verder: “Voor mezelf ben 

ik blij, maar voor de andere kinderen 

vind ik het heel erg. Alle kinderen 

vinden het moeilijk om hun dierbare 

spulletjes zomaar hier achter te moeten 

laten. Lotte heeft bijvoorbeeld haar 

fotocamera, fotoboek en muziekboek in 

een koff er gestopt en die koff er aan een 

vriendinnetje gegeven. Erg he?” Grietje 

knikte en leefde erg met Betsy en alle 

andere kinderen in het weeshuis mee. 

Een week nadat ze was verhuisd ging 

Betsy samen met meneer Stoff els naar 

het  weeshuis om afscheid te nemen. 

Nogmaals drong meneer Stoff els er bij 

meneer Italie op aan om de kinderen te 

laten gaan: “Ik heb gehoord dat de politie 

vandaag komt. Laat de kinderen nu gaan, 

zo meteen kan het niet meer!” 

Meneer Italie keek meneer Stoff els ernstig 

aan: “Zoals ik je al heb gezegd, vind ik 

dat de kinderen mijn verantwoordelijk-

heid zijn. Als het moet, dan gaan we met 

z’n allen naar een werkkamp, we zijn een 

familie en ik wil dat we bij elkaar blijven.” 

Nauwelijks had hij deze woorden gezegd 

of ze hoorden een hard gebons. Zou het 

zover zijn? Terwijl meneer Italie naar de 

voordeur liep deed meneer Stoff els voor-

zichtig de vitrage van een raam opzij. Tot 

zijn grote schrik zag hij dat vele agenten 

het gebouw hadden omsingeld. Daar is 

geen ontsnappen meer aan, dacht hij. 

Meneer Italie deed de deur open en 

meteen sprak een agent op luide toon: 

“Wij hebben de order gekregen om alle 

kinderen en het personeel mee te nemen 

naar het station. Daar staat een trein 

klaar die jullie naar kamp Westerbork zal 

brengen. Van daaruit gaan jullie naar een 

werkkamp.” 

Meneer Italie draaide zich om naar de 

kinderen, die bijna allemaal al waren 

aangesneld om te zien wat er gebeurde. 

Met zachte stem zei hij: “Kinderen, jullie 

hebben het gehoord. Ga je klaarmaken 

en vergeet vooral je rugzak niet.” 

Ondertussen keek een andere politieman 

onderzoekend naar meneer Stoff els: 

“Hoort u hier wel thuis?” Meneer Stoff els 

knikte van nee. “Ik woon hier om de 

hoek,” zei hij. “Wilt u dan maken dat u 

hier wegkomt?!” zei de politieman op 

barse toon. 

Meneer Stoff els keek meneer Italie ver-

twijfeld aan, maar realiseerde zich dat hij 

nu niets meer voor hem en de kinderen 

kon doen. Langzaam liep hij diep be-

droefd naar buiten. Hij was al thuis, toen 

de schrik hem om het hart sloeg. Betsy 

was nog in het weeshuis… 

Snel rende hij terug en riep naar een 

politieman die bij de deur stond: “Wacht! 

Er is nog iemand binnen die bij mij 

hoort.” De politieman wilde er eerst niets 

van weten en meneer Stoff els moest 

wel vijf keer uitleggen dat Betje een 

verklaring had en dus niet op transport 

hoefde. Uiteindelijk lukte het meneer 

Stoff els om Betsy uit de greep van de 

politie te bevrijden.

Betsy was natuurlijk blij dat ze met 

meneer Stoff els mee mocht, maar voelde 

zich diep ongelukkig dat ze afscheid 

moest nemen van alle kinderen waar ze 

zolang mee had gewoond. 

Terwijl ze wegliep, keek ze nog een 

keer achterom. De meesten zongen 

zachtjes het Joods volkslied, terwijl de 

kleintjes ondertussen troostend werden 

toegesproken door het personeel. 

Sommige oudere kinderen zwaaiden 

naar haar, maar de meesten staarden al 

Bij het Joods Weeshuis staat op de stoep een koff er van steen. Zoals Betsy aan 

Grietje vertelde had Lotte Adler die koff er aan haar vriendin gegeven. Lotte 

is de koff er nooit komen halen. Inmiddels staat deze koff er met de inhoud als 

herinnering in kamp Westerbork. De stenen koff er op de Roodenburgerstraat is 

een herinnering aan alle Joodse kinderen die ooit in het weeshuis woonden en 

de oorlog niet hebben overleefd. 

zingend naar de grond en zagen haar 

niet vertrekken. 

Meneer Stoff els zorgde ervoor dat 

ook nog twee jongens een verklaring 

kregen, zodat ze weg konden uit kamp 

Westerbork. Van de andere kinderen 

ontving hij in het begin regelmatig een 

brief. In de brieven vroegen de kinderen 

hem om eten op te sturen. 

Op een gegeven moment kreeg meneer 

Stoff els geen brieven meer.  En na de 

oorlog bleek dat de kinderen, meneer en 

mevrouw Italie en alle andere personeels-

leden naar andere concentratiekampen 

in Duitsland waren overgebracht. En dat 

hebben maar vier kinderen overleefd, de 

rest niet.    <



kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
24

Rustgevend
Toen ik net begon met 

hardlopen, werd ik verrast 

door dit mooie kleine ven in het 

Roomburgerpark. Het was me 

daarvoor nog nooit opgevallen. 

In het water zwommen twee 

zwanen rond en de randen van 

het meertje hadden een fi kse 

rietkraag, een bijzonder plaatje 

vond ik. Niet veel later haalde 

de gemeente het riet weg – dat 

doen ze geloof ik elk jaar, en 

dan komt het steeds weer terug 

– en verdwenen ook de zwanen 

(voorgoed?). Maar ook‚ ‘kaal’ 

vind ik het nog steeds een mooi, 

rustgevend vennetje. 

door Rob Beurse

Favoriete plek 
in de wijk van 
Margot

Park Roomburg behouden!

Recentelijk zijn er in de media verschillende 

berichten verschenen over diverse plannen om 

ten koste van de huidige groenvoorzieningen in 

het Park Roomburg de sportvoorzieningen uit te 

breiden. Lees meer op: 

www.profburgwijk.nl/nieuws



Laat hem vastleggen door fotograaf 

Rob Beurse. Hij wil graag van die mooie 

plekjes in onze mooie wijk foto’s maken.

Hij combineert zo’n foto 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  2015
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Woondromen waarmaken   www.delaatfides.nl

laat uw woondromen uitkomen

DE LAAT F IDES
MAKELAARDIJ

DE LAAT F IDES
MAKELAARDIJ

Aangeboden
Stalling voor klassieke auto 
in de Professorenwijk

Huurprijs € 165,00 per maand.
Voor meer informatie: 
M van der Meulen, 
071 - 513 35 79



27
de wijkkrant      april  2015

stellen. Indien u hiervoor belangstelling 

hebt, mail dan naar voorzitter@

profburgwijk.nl

Als bestuur hebben we de taak 

om fi nanciering te vinden voor het 

evenement. In deze tijd is dat een lastige 

opgave. Daarom zijn we zeer blij dat

Daarom zijn we zeer blij dat we twee 

uitstekende hoofdsponsors hebben 

gevonden: Gijs de Kok van RE/MAX 

Makelaarsgilde Leiden en Qisolute 

Advocaten gevestigd aan Plantage 7 

in Leiden. Verder zijn we in gesprek 

met een aantal fondsen en we hebben 

op basis van de tot nu toe ontvangen 

terugkoppeling hele goede hoop dat 

hier bijdragen uit volgen. Uiteraard zal 

ook de Wijkvereniging zelf bijdragen en 

worden er inkomsten verwacht uit de 

entreegelden.

Gijs de Kok van RE/MAX Makelaarsgilde 

Leiden bereid is op te treden als één van 

de twee hoofdsponsors die we zoeken. 

Naar de tweede hoofdsponsor zijn we ten 

tijde van dit schrijven nog op zoek, maar 

de contacten zijn gelegd. Verder zijn we 

in gesprek met een aantal fondsen en 

we hebben op basis van de tot nu toe 

ontvangen terugkoppeling hele goede 

hoop dat hier een bijdrage uit volgt. 

Uiteraard zal ook de Wijkvereniging 

zelf bijdragen en worden er inkomsten 

verwacht uit de entreegelden.

Kortom: wij hebben er alle vertrouwen in 

en we hopen dat u zondag 1 november 

2015 met dikke letters in uw agenda zet. 

Het wordt zeker weer een fantastische 

editie van Kunst over de Vloer. Wij 

rekenen op uw komst!    <

Save the date! Op zondag 

1 november 2015 vindt de achtste 

editie van Kunst over de Vloer 

plaats. Kunst over de Vloer is een 

evenement waarbij in ongeveer 

vijftien woonhuizen in onze wijk 

optredens worden verzorgd door 

artiesten en musici. De optredens 

vinden plaats bij mensen thuis, het 

zijn echte huiskamerconcerten. Het 

is een heel leuke manier om elkaar 

te ontmoeten en samen te genieten 

van muziek. De optredens zijn 

bedoeld voor iedereen, jong en oud. 

Er is een comité van vrijwilligers om een 

start te maken met de voorbereidingen 

voor deze achtste editie. Joeki van Etteger 

heeft al ervaring en weet op uitstekende 

wijze de bezoekers te registreren en in 

te delen voor de verschillende concerten. 

Ward Assmann is ook dit jaar weer 

bereid gevonden de programmering 

voor zijn rekening te nemen. In de 

editie van 2013 had hij een prachtig 

programma samengesteld. Wij zoeken 

nog één vrijwilliger die de contacten wil 

leggen en de afspraken wil maken met 

de bewoners die bereid zijn hun woning 

als concertruimte ter beschikking te 

Kunst over de Vloer 2015

Zondag 
1 november 2015 
SAVE THE DATE!

Echte huiskamerconcerten

door Regine Scholten
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Op 5 maart hield de Wijkgroep Ouderen 

van de Burgemeesters- en Professorenwijk 

voor de derde keer een goed bezocht 

Politiek Café. Geen wonder dat velen 

gekomen waren want in verband met 

de komende Statenverkiezing was 

burgemeester Lenferink uitgenodigd om 

ons iets te vertellen over de bestuurlijke 

rol van de Provinciale Staten en in het 

bijzonder over de verhouding tussen de 

stad, onze stad, en de provincie. 

Daarover liet de burgemeester ons niet in 

twijfel: die verhouding tussen de stad en 

de provincie is uitstekend en daarmee was 

de toon gezet. In een helder betoog en vrij 

sprekend stalde hij voor ons de schatten 

uit die Leiden goed op de kaart hebben 

gezet. 

Centraal stond hierin zijn verhaal over 

het stimuleringsfonds voor ondernemers 

dat samen met de grote steden van 

Zuid-Holland en het Rijk wordt gevuld 

en over het groeiende en bloeiende 

BioSciencepark dat Leiden een unieke en 

krachtige positie verleent. Dat heeft eff ect 

op de werkgelegenheid in de stad, op de 

perspectieven op werk voor jongeren, op 

de leefbaarheid van de binnenstad en op 

de toegankelijkheid van de regio. Zaken 

die de positieve aandacht van de provincie 

hebben en waarin Leiden bepaald niet 

alleen staat in zijn bestuurlijke opgaven en 

waarbij ook duidelijk is aangegeven hoe 

de taken zijn verdeeld.

Het kan niet anders dan dat zo’n helder 

uiteengezet beeld van Leiden te midden 

van zijn buren en binnen het krachtenveld 

van het provinciale bestuur uitnodigde 

uit tot een levendige discussie tussen 

de burgemeester en zijn toehoorders. 

Zo kwam de terughoudende rol van 

de banken ter sprake versus het 

stimuleringsfonds van de Provincie 

bij de stimulering van jonge kansrijke 

ondernemers. In deze discussies 

imponeerde de burgemeester niet alleen 

door zijn helikoptervisie maar ook zijn 

gedetailleerde kennis van de binnenstad 

met zijn problemen voor de winkeliers. 

Wij maakten niet alleen kennis met een 

burgemeester maar ook met een echte 

burgervader.

Hoog bezoek

28

De Stichting Terminale Thuiszorg 

is op zoek naar vrijwilligers die het 

mede mogelijk maken om thuis de 

laatste levensfase af te sluiten. Ze 

worden ingezet bij de mensen thuis 

in de eigen vertrouwde omgeving 

om familie en mantelzorger(s) 

te ontlasten. Zij kunnen de zorg 

overnemen, zodat de familie even 

tijd voor zichzelf heeft. 

De taak van de vrijwilligers is aanvullend 

op die van de mantelzorger(s) en de 

Thuiszorg. De vrijwilligers volgen 

trainingen om dit werk te kunnen doen. 

Voor meer informatie kunt u bellen 

met Annette Kemerink, coördinator, 

telefoonnummer 06-510 020 71.  <

E-mail: terminalethuiszorg@gmail.com

Website: www.terminalezorg.vptzleiden.nl

De Stichting 
Terminale 
Thuiszorg door 
Vrijwilligers 
Leiden en 
omstreken zoekt 
vrijwilligers
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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

Het nieuwe Wijkkompas 2015 voor 

de Profburgwijk is gedrukt. Dit 

jaar heeft de gemeente Leiden op 

ons verzoek dit Wijkkompas laten 

bezorgen bij alle 65+ bewoners van 

de wijk. Na de ervaringen van 2014 

hebben we daartoe besloten om 

er zeker van te zijn dat alle oudere 

wijkbewoners het zouden krijgen. 

Jongere wijkbewoners die deze gids 

ook erg goed kunnen gebruiken, 

nodigen we uit ons te mailen of 

te bellen. Er zijn nog exemplaren 

beschikbaar!

December 2013 hadden we vol-

doende subsidie om het Wijkkompas 

te bezorgen op alle adressen van de 

wijk. Dat is duur. Dit jaar, december 

2014 hadden we weer subsidie, 

zodat we deze uitgave konden laten 

drukken voor alle oudere wijkbewo-

ners. Volgend jaar hebben we geen 

subsidie. We willen toch een nieuw 

bijgewerkt Wijkkompas uitgeven. We 

gaan ons best doen om dat te laten 

lukken – misschien zal het Wijkkom-

pas dan te koop zijn. 

Heeft u ideeën – laat het ons weten! 

En meld u aan als u het Wijkkompas 

2015 wilt ontvangen. Telefonisch op 

nummer 06-57702800, op werk-

dagen tussen 9.30 en 11.30 uur. 

Per mail via: wijkgroepouderen@

profburgwijk.nl of via een ons post-

adres: Rita de Boer, Asserstraat 66, 

2313 HG Leiden.

door Caroline Polderman, Voorzitter Wijkgroep Ouderen

Wijkkompas

Géén leden, alleen belangstellenden.

U kunt uw mailadres of postadres 

opgeven, dan houden we u op de 

hoogte via onze nieuwsbrief. 

U kunt er in dat geval op rekenen dat 

u het nieuwe Wijkkompas ontvangt.

www.profburgwijk.nl/wijkgroepou-

deren

Wijkgroep Ouderen

2015 Op 22 januari was de wijkagent, 

de heer Cuvelier, bij de Wijkgroep 

Ouderen in Trigon. Hij vertelde 

over de onveiligheid in de wijk; 

over inbraken, het voorkomen 

daarvan en welke maatregelen 

een bewoner zelf kan treff en. 

Inbrekers worden bijna nooit 

aangehouden. Het gaat daarom 

vooral om goede preventie. De 

heer Cuvelier legt het accent op 

goed hang- en sluitwerk enerzijds 

en goede zichtbaarheid van 

de plekken waar een inbreker 

probeert binnen te komen, 

anderzijds.

Afsluitend is afgesproken dat we er nog 

eens over door willen praten en dat 

staat op het programma voor 30 april 

(Koningsdag is op 27 april). We willen 

dan praten over de mogelijkheden 

om als individuele bewoner of – beter 

nog – als groepje buren gezamenlijk de 

veiligheid te vergroten.

De volgende vragen zullen op het 

programma staan:

n Wat betekent dat: goed hang- en   

 sluitwerk?

n Welke slimme apparaten bevorderen  

 de veiligheid nog meer, bijvoorbeeld  

 bij langere afwezigheid?

n   Wat kunnen we als buren doen aan  

 goede zichtbaarheid in poorten   

 tussen de tuinen?

n   Wat kunnen we met elkaar doen aan  

 verlichting in de straat, zodat we   

 ook veiliger kunnen lopen zonder   

 valrisico’s?

n   Wat kunnen we met elkaar doen 

 in onderling contact zodat we   

 onderling beter op de hoogte zijn 

 als er iets mis is?

We hebben de fi rma Freke die door 

de heer Cuvelier werd genoemd, 

gevraagd te komen en een en ander te 

vertellen over hang- en sluitwerk, alarm, 

rookmelding en dergelijke. 

We willen daarnaast ook een deskundige 

uitnodigen die de mogelijkheden 

kent van automatische voorzieningen 

zoals zelfsluitende gordijnen, en 

automatische verlichting zowel binnen 

als buitenshuis. 

Bovendien bekijken we nog of het 

nuttig is de wijkmanager uit te nodigen 

en we zullen de heer Cuvelier polsen of 

hij er opnieuw bij zou willen zijn.

Alles over 
veiligheid

 Welke slimme apparaten bevorderen  

 de veiligheid nog meer, bijvoorbeeld  

UitnodigingIedere wijkbewoner, jong of oud, is welkom op donderdagochtend 30 april 
vanaf 10.15 uur in gebouw Trigon aan de 
Cronesteinkade, over het bruggetje, linksaf. 
Alles over veiligheid!
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We kennen hem als een opgeruimde, klantvriendelijke man. 

Leendert Waardenburg van de Kaasspeciaalzaak in de van ‘t 

Hoff straat. In 2006 nam hij de Kaasspeciaalzaak over. “Ik weet 

het nog als de dag van gisteren”, vertelt hij. “Om half drie belt 

een kennis dat er in de van ‘t Hoff straat een winkel te huur is in 

kaas, boter en eieren. Heel druk, heel gezellig. Ik heb meteen 

mijn wagen waarmee ik toen op standplaatsen in de regio kaas 

verkocht aan de kant gezet en heb een optie genomen voor 

drie weken. Vervolgens heb ik op verschillende tijdstippen in 

de straat gepost. En inderdaad, het was druk. Na twee weken 

stapte ik de winkel binnen om een afspraak te maken, en een 

week later was de zaak beklonken.”

Leendert heeft er nooit spijt van gehad. Hij houdt van het 

persoonlijke contact met de klanten. Omdat hij de mensen 

kent, merkt hij het op als er van een stel dat altijd in de winkel 

kwam, er nu nog maar een komt. Dan komt er vaak een verhaal 

los en kan hij even een luisterend oor zijn. Op maandag 

neemt zijn schoondochter Corrie met groot enthousiasme de 

zaken waar, en sinds 1 januari staat ook zijn zoon Marinus 

in de winkel, die zijn baan heeft opgezegd om de zaak later 

uiteindelijk over te nemen.

De goedlachse winkelmeisjes die je er ook vaak aantreft 

hebben bijna allemaal een Katwijks accent. Volgende week 

woensdag hangt een bekend A4-tje op de winkeldeur: ‘Biddag 

voor gewas en arbeid, vanaf 14:00 gesloten”. “Klanten hebben 

Kaasspeciaalzaak 
Leendert 
Waardenburg

door Gesineke Veerman

De Wet langdurige 
zorg en uw erfenis
Veel ouderen zijn bang dat ze fi nanciële problemen 

krijgen als ze in een verzorgings- of verpleeghuis 

terechtkomen. Of dat zij hun vermogen moeten ‘opeten’ 

en ze geen erfenis aan de kinderen kunnen nalaten. 

Vermogen
Voor de berekening van de zorgbijdragen wordt 

tegenwoordig naast het inkomen ook het vermogen 

meegeteld. Het gaat om het vermogen dat voor de 

inkomstenbelasting aangegeven wordt in box 3 

(de box van sparen en beleggen). In 2015 wordt de 

zorgbijdrage berekend over de stand van het vermogen 

per 1 januari 2013.

Verzachting? 
De gevolgen van de nieuwe berekening zijn ook in 

de politiek besproken. De staatssecretaris heeft een 

aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de 

zorgbijdrage voor het vermogen te verzachten. Een 

van die maatregelen is dat de woning van degene die 

zorg krijgt, voor een aantal jaren niet meetelt bij de 

berekening van de zorgbijdrage. Als de woning echter 

verhuurd is, telt deze wél mee. 

Clausule in uw testament
Als u een ongehuwde partner en kinderen heeft dan 

maakt u vaak een testament om te regelen dat de 

kinderen pas erven als u en uw partner allebei zijn 

overleden. Voor getrouwde partners is dit al wettelijk 

geregeld. In een testament kunt u vastleggen dat de 

kinderen de erfenis eerder krijgen. Bijvoorbeeld als 

de achtergebleven partner in een verpleeghuis wordt 

opgenomen. Zo zorgt u ervoor dat de erfenis van de 

eerste die overlijdt, terechtkomt bij uw kinderen.

Wilt u een advies? Neem contact op met BMS Netwerk 

Notarissen, Plantsoen 25 (tel. 071-516.2930) of 

kijk op www.bmsnotarissen.nl.   <
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Leeskring zoekt een paar nieuwe 

70+ leden, die graag literatuur lezen.

Wij wonen op één na allemaal in de wijk.

Om beurten ontvangen wij de club.

Informatie bij: Nelly van Doorn, 

telefoon 514 00 38 of bij de gespreksleid-

ster: Martine Verhagen, telefoon 589 42 30. 

<

Leeskring heeft 
nog ruimte 
voor leden!

Het boek Indische brieven is 

gebaseerd op de honderden brieven 

die Bouwe Kuik, ambtenaar bij het 

Binnenlands Bestuur in Nederlands-

Indië en zijn vrouw Riek Teesselink 

in de jaren 1921-1946 schreven 

naar familieleden in Nederland. 

Samen bestrijken zij een periode 

van 25 jaar in de geschiedenis 

van Nederland en Indië. Het boek 

is bewerkt en ingeleid door Ineke 

Everts-Kuik en Philip Everts (in 

onze wijk woonachtig).

Bouwe Kuik was sinds 1921 ambtenaar 

bij het Binnenlands Bestuur in 

Nederlands-Indië. Hij werkte steeds 

op diverse posten in de zogeheten 

Buitengewesten, van Atjeh tot Nieuw-

Guinea. 

In 1937 trouwt hij met Riek Teesselink. 

Zij wonen in Borneo (Sintang) en 

Meulaboh (Atjeh). In 1941 wordt hij 

aangesteld in Kandangan in Zuidoost-

Borneo. Aan zijn carrière en zijn 

leven komt een einde wanneer hij 

daar in februari 1942 bij de Japanse 

inval wordt vermoord. Zijn vrouw 

en twee jonge kinderen kunnen nog 

net naar Java ontkomen en brengen 

de oorlog in interneringskampen 

door. In april 1946 komt zij met haar 

kinderen berooid in Nederland aan. 

Bouwe Kuik en zijn vrouw schreven 

honderden brieven naar familieleden 

in Nederland, die samen een periode 

van vijfentwintig jaar bestrijken. Uit die 

brieven is voor dit boek een selectie 

gemaakt. Zij beschrijven het veelzijdige 

werk van een bestuursambtenaar op 

geïsoleerde buitenposten. Ze gaan over 

carrièremogelijkheden en fi nanciële 

zaken, maar ook over hobby’s als 

bridgen, jagen en vissen en het sociale 

leven in kleine gemeenschappen. 

Tevens lezen we over de familie in 

Nederland, over problemen in de 

communicatie en over cadeaus en 

pakjes die over en weer worden verzon-

den. Daarnaast komen de veranderingen 

in Nederland voorbij, zoals de komst van 

stromend water, elektrisch licht, de auto, 

de telefoon en de radio. Het boek bevat 

veel uniek fotomateriaal uit familiebezit.

Drs. Ineke Everts-Kuik (1938) is een 

dochter van de schrijvers van de hier 

gebundelde brieven. Zij is sinds 1990 

betrokken bij het werk van de Stichting 

Pelita als bestuurslid en lid van de Raad 

van Advies. Vanaf 1992 is zij in het 

kader van de Pensioen- en Uitkeringsraad 

medeverantwoordelijk voor de uitvoering 

van de wetten voor verzetsdeelnemers 

en oorlogsgetroff enen. Dr. Philip Everts 

(1938) werkte bij de Universiteit Leiden. 

Indische brieven. Een bestuursambtenaar 

in de Buitengewesten, Uitgevers-

maatschappij Walburg Pers, 

ISBN 978.90.5730.900.7.   <

Indische brieven

ACHTER DE 
TOONBANK

er respect voor”, zegt Leendert. Ze 

verbazen zich er hoogstens over dat 

zoiets nog voorkomt. 

Als het rustig is in de winkel laat hij 

zijn gedachten gaan over een verhaal. 

Hoe kan hij het brengen, zodat 

ze geboeid raken? Zondag zullen 

weer dertig zondagsschoolkinderen 

doodstil luisteren van begin tot 

eind, en dat nu al veertig jaar lang. 

“Ze moeten het voor zich zien”, legt 

Leendert uit. “David pakt een steen uit 

de beek en doet hem in zijn slinger. 

Nee, hij kijkt door het dansende water, 

pakt er een en draait hem rond in zijn 

hand. En even later suist de steen 

door de lucht en dringt binnen in het 

ene minuscule gaatje in het stevige 

pantser van Goliath. Het gejuich dat 

opklinkt als Goliath voorover valt. 

Oorverdovend. En het gestamp van de 

wegvluchtende Filistijnen. De grond 

dreunt ervan.”  <
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Waar we anders voor de ALV samen 

kwamen in de recreatiezaal van de 

Lorentzhof, viel die eer nu te beurt aan 

de Kuipzaal in de Vredeskerk. Velen had-

den gehoor gegeven aan de uitnodiging 

voor deze ledenvergadering. Een ALV 

die wat agenda betreft niet meteen als 

bijzonder de boeken in zou gaan.  Maar 

door de aansluitende discussie over de 

toekomst van het Park Roomburg bijna 

heftig genoemd mag worden.

Vol
Klokslag 20.00 uur liep de zaal vol. De 

zitplaatsen waren snel vergeven. Er werd 

nog wat met stoelen geschoven om extra 

zitplaatsen te creëren. Uiteindelijk zat 

iedereen. Vijftig leden; volle bak. En kon 

de vergadering beginnen. Onze nieuwe 

voorzitter Regine Scholten sprak haar 

tevredenheid uit over de grote opkomst; 

heette iedereen van harte welkom en

verontschuldigde Renée van Duren en 

Joop van Pijkeren. De kop was eraf.

De vergadering kabbelde rustig voort 

zonder noemenswaardige incidenten. 

De notulen behoefden hier en daar een 

aanpassing. We leerden dat spreken 

námens de kascommissie eigenlijk alleen 

kon als precies vermeld werd wie er in de 

kascommissie zaten (ere wie ere toekomt 

en daar gaat het toch om in het leven). 

De Wijkkrant werd in het zonnetje gezet, 

evenals de verfriste website.

Opslagruimte gezocht
Ook werd er nog even extra aandacht 

gevraagd voor de zoektocht van de ver-

eniging naar een opslagruimte voor al die 

prachtige spullen die we te leen hebben 

voor leden van de Wijkvereniging die 

een straatfeest willen organiseren. Per 

1 augustus moeten we namelijk de 

huidige opslagruimte in de gymzaal Du 

Rieustraat uit en staan we met al onze en 

jullie spullen letterlijk op straat. De Wijk-

vereniging is dus op zoek naar ruimte: 

circa 4 x 3 m of zoiets. Alles is welkom. 

Heeft of weet u iets? Neem graag contact 

op met de secretaris@profburgwijk.nl.

Discussie
Het jaarverslag leidde af en toe tot wat 

discussie of verduidelijking. Bijvoorbeeld 

toen het om het betaald parkeren ging. 

Zo werd er gevraagd of de Wijkvereni-

ging er wel genoeg aan gedaan had, een 

bewonersonderzoek had gedaan, en of 

er wel… Voorzitter Regine legde geduldig 

nog eens uit wat er allemaal de afgelo-

pen jaren gedaan is: “De gemeenteraad 

heeft zich er in positieve zin over uitge-

sproken. De Wijkvereniging heeft niet 

gekozen voor betaald parkeren maar zich 

uitgesproken voor een uitbreiding van de 

Blauwe Zone tot de natuurlijke grenzen. 

Dat is niet gehonoreerd. Wij realiseren 

ons zich dat het betaald parkeren pijn 

veroorzaakt en dus houden we ons onder 

meer ook bezig met pijnbestrijding.” En 

met de oproep door een van de aanwe-

zige leden aan alle wijkbewoners om te 

reageren op het betaald parkeren werd 

dit punt afgesloten.

Pff ... het werd bijna spannend.

Vervolgens passeerden de fi nanciën de 

revue. De begroting werd afgehamerd; 

de contributie blijft € 10,00 en het hele 

bestuur werd gedechargeerd.

Jaarplan
Wat gaan we dit jaar allemaal doen? Er 

werd uitvoerig stilgestaan bij alle zaken 

waar aandacht voor is en wat belangrijk 

gevonden wordt. Groen bijvoorbeeld is 

heel belangrijk in onze wijk. We hebben 

daarover contacten met de gemeente. 

Regine Scholten riep ook op om te komen 

tot een ‘schone wijk’. Ze stelde voor om 

met een groep wijkbewoners gewapend 

met prikkers en knijpers de wijk eens een 

schoonmaakbeurt te geven. 

Ander bestuur, andere entourage 

en erg druk en eff ectief. Dat zijn 

de sleutelwoorden die passen bij 

de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) die woensdag 25 maart werd 

gehouden in de Kuipzaal van de 

Vredeskerk.

Algemene Ledenvergadering Professoren- Burgemeesterswijk

Druk en heftig

door Rob Beurse
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Ze kon rekenen op veel instemmend 

geknik. (Wij zijn erg benieuwd naar het 

vervolg).

En toen viel voor de eerste keer de naam 

Park Roomburg…

De commotie die daarop ontstond wist 

de voorzitter prima te reguleren en stelde 

voor om na afl oop van de ALV uitvoerig 

over dit heikele item te discussiëren.

De vergaderrust keerde weer en we 

bepaalden ons weer tot de onderwerpen 

ter zake.

De Wijkgroep Ouderen benadrukte zijn 

bestaansbelang en heeft dringend geld 

nodig om nieuwe activiteiten en initi-

atieven te kunnen ontplooien. Er werd 

gesproken over Koningsdag en de emo-

tionele misverstanden die het moderne 

mailverkeer met zich meebrengt. Kunst 

over de Vloer komt er weer aan en er 

is nog iemand in de organisatie nodig. 

En verder kwam de kerstborrel die geen 

kerstborrel meer mag heten ter sprake.

De voorzitter riep een ieder op om vooral 

aan het bestuur te laten weten als er 

dingen gewenst zijn. Als en nieuwe initia-

tieven leven onder de wijkbewoners. 

Of gewoon als er mensen zijn die op 

projectmatige wijze een bijdrage willen 

leveren. Laat het weten!

Bestuursverkiezing
Renée van Duren heeft besloten de 

Wijkvereniging als bestuurslid te verlaten. 

In Monica Wigman is een goede opvolg-

ster gevonden. Ook zij gaat zich bezig 

houden met communicatie.

Sluiting
Na de rondvraag waarin onder meer 

het onderzoek door het bestuur naar 

mogelijke aanpassingen van de statuten 

aan de orde kwamen 

en het parkeerbeleid 

nog eens terugkwam 

met een vraag van 

een bewoner over een 

commissie die zich 

wat parkeren betreft 

zal buigen over uit-

zonderingsregels.

De vergadering werd 

besloten met een ap-

plaus voor het bestuur.

En toen was het tijd voor Park Roomburg.

Onderstaand artikeltje geeft uitleg over 

hoe de wijkvereniging erin zit.

Na een uitleg van de initiatiefnemer 

de heer Doeve van tennisclub 

Roomburg volgde een tumultueuze 

maar beschaafde discussie. Voor- en 

tegenstanders kwamen ruim aan 

het woord, hoewel de voorstanders 

zeer matig vertegenwoordigd waren. 

De Wijkvereniging heeft het dossier 

inmiddels ter hand genomen en steunt 

niet de optie van één extra hockeyveld 

in het park. Evenmin steunt zij het 

burgerinitiatief om van Park Roomburg 

een ‘Leisurepark’ te maken. Bovendien 

vindt zij dat bij welk initiatief dan ook, de 

omwonenden moeten worden betrokken 

en dat is tot nu toe niet gebeurd. 

(zie ook www.profburgwijk.nl/nieuws) 

<

Park Roomburg 
behouden!
Recentelijk zijn er in de media verschillende 

berichten verschenen over diverse plannen 

om ten koste van de huidige groenvoorzienin-

gen in het Park Roomburg de sportvoorzienin-

gen uit te breiden, waaronder een plan van 

een groep initiatiefnemers om van het park 

een ‘Leisure Park’ te maken.

De Wijkvereniging heeft hierover contact 

opgenomen met wethouder Frank de Wit van 

Onderwijs, Sport en Duurzaamheid om ons 

standpunt daarover helder te maken.

(lees meer op www.profburgwijk.nl/nieuws)

• Nieuw bestuurslid: Monica Wigman.
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door Nynke Smits

    DO-IN: 
 Met beide      
 benen 
     op de 
        gr  nd 

Wijkgenoot Lilian Kluivers 

publiceerde vorig jaar haar 

tweede boek: Zwanger in 

balans. * Do-in-Yoga*. Ben 

je niet ‘het zweverige type’ 

en ook niet van plan om 

zwanger te worden? Lees toch 

even verder: deze Chinese 

vorm van yoga heeft ook de 

nuchtere westerling (m/v) 

heel wat te bieden. Ik sprak 

met Lilian Kluivers, over haar 

boeken en over haar werk als 

yoga docent en oprichtster 

van de internationaal unieke 

Do-In Academy. 



35
de wijkkrant   april  2015

Op mijn vraag naar haar drijfveren moet 

Lilian lachen. “Ik drijf eigenlijk zo’n 

beetje mee op de stroom. Als kind was 

ik uit mezelf al bezig met massage en 

meditatie.” Na het gymnasium ging ze 

Klassieke Talen studeren en werkte ze 

als journalist. Do-in-yoga was een hobby. 

De hobby groeide, steeds vaker werd 

ze gevraagd om Do-In les te geven. Het 

journalistieke beroep voelde niet langer 

goed en Lilian leerde af om te doen 

wat niet prettig voelt. Naast haar werk 

studeerde ze shiatsu, Do-In was een 

onderdeel van de opleiding. Daarnaast 

volgde ze zo nu en dan een yoga 

teachertraining. 

Lastig
Ze was een kritische leerling, wilde alles 

weten en precies begrijpen. Haar leraren 

vonden haar maar lastig. De kennis 

die Lilian opdeed vertaalde ze naar 

beweging. Ze vond het een uitdaging 

om de oosterse yoga aan te passen 

aan het westerse lijf. “Veel mensen 

kunnen de lotushouding niet”, zegt ze, 

om te illustreren dat het nodig was 

aanpassingen te doen. “Do-In sluit 

goed aan op westerse mensen, 

want je kunt uitleggen 

waaróm je bepaalde 

oefeningen doet, 

waaróm het werkt. 

De rationele 

westerling 

krijgt een 

antwoord.” Meditatie maakt ook 

onderdeel uit van Do-In. Je begint een les 

bijvoorbeeld met het contact maken met 

je lichaam, het voelen van je ademhaling. 

Meridianen
Do-In is op verschillende punten anders 

dan de Indiase Hatha yoga of power 

yoga. Ten eerste omdat het werkt 

met ‘meridianen’. Dit zijn onzichtbare 

energiebanen in je lichaam. Kennis over 

meridianen en acupunten vergroot de 

eff ectiviteit van de yoga oefeningen. 

Uniek voor Do-In is ook het bewust bezig 

zijn met yin en yang en met de vijf ele-

menten. Dit zijn beide modellen om de 

werkelijkheid te vatten. Yin en Yang zijn 

bekende begrippen, de Vijf elementenleer 

is nog iets verfi jnder, werkt nauw samen 

met seizoenen en kijkt ook naar emoties 

en organen. Tenslotte onderscheidt de 

Chinese yoga zich door de nadruk op 

Hara, de onderbuik, die het centrum 

van het lichaam is. Een veel gebruikte 

oefening is jezelf over het hele lichaam 

bekloppen bij wijze van massage. 

Het eff ect van Do-In, zegt Lilian, is dat 

je je jong en actief voelt en tegelijkertijd 

rustig. Tijdens de lessen geeft Lilian 

ook tips voor voeding. Wanneer je je 

voedingspatroon afstemt op de vijf (!) 

seizoenen die de Chinese geneeswijzen 

onderscheiden, voel je je fi tter en 

slanker. 

Zwanger
Toen Lilian zwanger werd vroeg ze zich 

af wat Do-In voor zwangerschap kon 

betekenen. Shiatsu en acupunctuur 

werden al langer toegepast bij zwanger-

schap, maar over Do-In was nauwelijks 

iets geschreven. Wat Lilian belangrijk 

vindt met haar yoga en shiatsu lessen is 

om de zwangere vrouwen zelfredzaam 

te maken. “Ik wil hen leren, om zelf met 

hun helende kracht te werken.” Ze ging 

pionieren en ontdekte welke oefeningen 

speciaal heilzaam zijn voor deze groep. 

Deze ontdekkingstocht leidde tot haar 

tweede boek. 

Dat Lilian bij ons in de wijk woont is 

handig, maar een grote afstand is ook 

geen beletsel. Zo heeft ze een leerling in 

Hong Kong die een docentenopleiding 

volgt. Aan haar en nog vijf anderen uit 

in het buitenland geeft ze privé les via 

skype. Deze komen uit België, Nederland 

en Duitsland.

Dus: “zweverig? Nee, totaal niet”, vindt 

Lilian. “Do-In is juist: met beide benen op 

de grond.” 

Ontspannen, fi t en in balans: Lilian is 

er zelf een uitstekend voorbeeld van. 

Wie meer wil weten kan gaan naar: 

www.liliankluivers.nl en 

www.doinacademy.com     <

Toen Lilian zwanger werd vroeg ze zich 

werden al langer toegepast bij zwanger-

schap, maar over Do-In was nauwelijks 

vindt met haar yoga en shiatsu lessen is 

om de zwangere vrouwen zelfredzaam 

te maken. “Ik wil hen leren, om zelf met 

www.doinacademy.com     
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Keurslager Ed Nozeman

Bloemenshop Rozemarijn

Drogisterij/Parfumerie 
van Harteveld

Tandprothetische 
praktijk R. Brouwer

Huidverzorgingsstudio 
Ineke de Graaf

Weydeland 
Kaasspeciaalzaak

Marthy’s Haarstudio

Drankenhandel Leiden
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Het is een van de belangrijkste 

verkeersaders van Leiden: de 

Lammenschansweg. Samen met de 

Hoge Rijndijk worden er dagelijks 

duizenden automobielen langs onze 

wijk geperst. Deze wegen leiden 

direct naar het Leidse centrum en je 

vraagt je af waar dat verkeer blijft. 

In de binnenstad is – lijkt mij – te 

weinig ruimte om al deze auto’s te 

kunnen stallen. Vooral in de ochtend- 

en avondspits, zijn deze wegen 

potdicht, met al dan niet geduldig 

wachtende automobilisten. Met 

name het Lammenschansplein is hier 

berucht, geholpen door het zo nu en 

dan openen van de Lammebrug om 

de scheepvaart doorgang te kunnen 

bieden. Sinds kort lijkt er wat 

verbetering in te zijn gekomen door 

slimmere verkeerslichtafstelling en 

rijbaanindeling.

Eigenlijk is deze drukte nog maar van de 

laatste decennia, sterker nog, toen vlak 

voor de Tweede Wereldoorlog grote delen 

van onze wijk en de overliggende Tuin-

stadwijk ontstonden, was er helemaal 

geen Lammenschansweg, tenminste niet 

zoals we hem nu kennen. Daar reed toen 

een boemeltrammetje, tweebaans, van 

en naar Den Haag, via Voorschoten en 

Leidschendam: de blauwe tram!

Oorsprong
Daar ligt wel de oorsprong van de 

Lammenschansweg. Toen in 1923 deze 

tramlijn in gebruik werd genomen en 

deze dus door de weilanden buiten de 

singels liep was er nog geen bebouwing, 

die kwam pas in de jaren dertig, toen 

aan beide zijden van de trambaan 

respectievelijk de Tuinstadwijk (in eerste 

instantie tot de Koninginnelaan) en de 

Professorenwijk (Kropholler driehoek) 

verrezen. Deze wijken moesten wel 

ontsloten worden en zo ontstond aan de 

Tuinstadzijde de Lammeschansweg (dus 

zonder ‘n’), waarvan het maar een haar 

scheelde of deze had Zuiderzichtweg 

geheten, vernoemd naar het ‘buiten’ dat 

daar voor de trambaan moest wijken. 

Aan onze kant werd het de Kamerlingh 

Onneslaan.

Gevaarlijke kruising
De tram heeft ruim een kwart eeuw 

gebruik gemaakt van deze route. 

De gevaarlijke kruising met het 

treintraject Woerden-Leiden, zorgt enkele 

malen voor ernstige ongelukken. Men 

besluit het spoor van de trein over de 

tram te tillen en zo ontstaat in 1961 het 

verhoogde Lammenschansstation en het 

viaduct. Nog geen half jaar later is het 

gedaan met de tram en bussen nemen 

de dienst over. Dat vraagt natuurlijk om 

de nodige aanpassingen, zo verdwijnen 

de rails en verschijnt het asfalt. Met 

de opkomst van de auto heeft men 

geen beter moment kunnen kiezen, 

offi  cieel zijn de rijbanen in april 1965 

in gebruik genomen door het verkeer, 

wat betekent dat de Lammenschansweg 

in deze vorm nog maar vijftig jaar 

bestaat. Het gehele traject is toen 

omgedoopt tot Lammenschansweg, 

inclusief de ‘ventwegen’ tot aan het 

Lammenschansplein, een van de eerste 

rotondes van Nederland (nog steeds hoor 

je mensen zeggen dat die rotonde nooit 

had mogen verdwijnen). 

In de afgelopen vijftig jaar krijgt de 

Lammenschansweg verschillende 

gedaantewisselingen, de ene keer 

tweebaans in elke richting, dan weer 

met busbanen, geknepen bij gevaarlijke 

oversteekpunten, beplanting van de 

middenbermen, maar ook bomenkap, 

het komen en gaan van halteplaatsen 

voor bussen, asfalteringswerkzaamheden 

en het heeft er zelfs even op geleken 

dat er weer een tram zou gaan rijden. 

Een bewijs voor de dynamiek van deze 

belangrijke weg die gelukkig het meeste 

verkeer langs onze rustige wijk leidt en 

niet erdoor!    <
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In het voorjaar zijn in de 

Kapteynstraat de gevels van de 

huisnummers 50 t/m 60 voorzien 

van een prachtige muurdecoratie, 

een waterval van blauwe bloemen. 

De bewoners hebben ooit in 

de bloembakken blauweregen 

aangeplant en dat wordt elk jaar in 

mei beloond met ‘een diepe stroom’ 

van blauwe bloemen, een ‘blauwe 

regen’. 

Blauweregen
Blauweregen (Wisteria) is een geslacht 

uit de vlinderbloemen- (Leguminosae) of 

bonenfamilie (Fabaceae). Beide namen 

worden gebruikt voor de familie waaraan 

de botanicus Thomas Nuttall (1786-1859) 

de geslachtsnaam Wisteria gaf. Hij eerde 

daarmee de arts en anatoom Casper 

Wistar (1761-1818) uit Pennsylvania, die 

onder meer voorzitter was van een orga-

nisatie voor onderzoek aan de natuurlijke 

historie. Het geslacht Wisteria bestaat uit 

een tiental houtige slingerplanten die van 

nature voorkomen in de Verenigde Sta-

ten, China, Korea en Japan. Kennelijk is 

de blauweregen in onze wijk geliefd want 

in de bloeitijd kun je hem op veel plaat-

sen zien; er staat bijvoorbeeld een fors 

exemplaar in de tuin van de hoekwoning 

Thorbeckestraat/ Zoeterwoudse Singel. 

In Nederland zijn vooral de Japanse 

blauweregen (W. fl oribunda ( Willd.) DC.) 

en de Chinese blauweregen (W. sinensis 

(Sims) Sweet) voor de sier aangeplant. 

Floribuna komt van fl oribudus (Nieuw 

Latijn) en betekent rijk bloeiend; 

Sinensis komt van sina, een 

oude schrijfwijze voor China 

(Backer, C.A., 2000. Verklarend 

woordenboek. Veen, Amsterdam). 

Anders dan je zou verwachten zijn 

de bloemen van de blauweregen 

niet altijd blauw, er worden ook 

violetroze of witte gevormd en 

zelfs zijn er planten met bloemen 

die zowel blauw als wit zijn. Met de 

blauweregen is veel gekweekt, 

ook met hier niet genoemde 

soorten. Zo bestaat er een 

kruising tussen de Chinese 

en Japanse soort, Wisteria 

x formosa. Lang niet alle 

planten zijn raszuiver. 

De klimmende planten 

kunnen wel 20 meter 

hoog en 10 meter breed 

worden. De Chinese plant 

is in 1816 en de Japanse in 

1820 in Engeland ingevoerd 

(J. de Koning & W. van den 

Broek, Dendrologie van de 

lage landen, 2000, KNNV). Beide 

soorten groeien in de Leidse Hortus 

op een pergola. Von Siebold (1796-

1866) bracht zowel een wit als blauw 

bloeiende Japanse blauweregen vanuit 

Japan naar Leiden, evenals de minder 

bekende W.brachybotrys Siebold. Die 

Japanse planten zijn voorzien van een 

naambordje met de tekst ‘aangeplant 

voor 1856’. De algemeen bekende 

goudenregen (Laburnum anagyroides 

Medek.) hoort ook thuis in de Fabaceae, 

maar is geen nauwe verwant van de 

blauweregen. 

Welke 
blauweregen 

groeit in de 
Kapteynstraat?

In de Kapteynstraat 

zijn gemetselde 

bloembakken met 

blauweregen tussen 

de nummers 48 en 

50, 52 en 54 en tussen 

56 en 58. Het materiaal 

in bak 48-50 is nog te 

klein om over te 

schrijven. De plant in 

de bak 52- 54 

is ongeveer 

25 jaar 

geleden 

geplant 

en heeft vier 

houten stammen. 

De omtrek van de voet is 

ca. 55 cm. Vermoedelijk is 

kort na de Tweede Wereldoorlog 

de eerste blauweregen aangeplant in 

bloembak 56-58. De voet van die plant 

is omvangrijk en meet ca. anderhalve 

meter. De plant zit klem tegen de muur 

en heeft minimaal acht forse opgaande 

houten stammen. Eén van de bewoners 

die een bak met blauweregen voor zijn 

huis bezit, Hans van der Meulen, vertelde 

mij een paar bijzonderheden over de 

planten. In mei beginnen de planten 

volop te bloeien; later in het jaar is er 

nog een tweede minder intensieve bloei. 

De bloei is verschillend. 

De blauweregen, 
een waterval van bloemen

Herman Gorter, 1864-1927

Blauw vlamt de lucht,
groen bloeit veld en boom,
zonder verlangen’s zucht
spiegelt h , diepe stroom. 
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Ter hoogte van nr. 52 en 54 verschijnen 

eerst de bladeren en iets later de 

bloemen; verderop gaat het omgekeerd 

en verschijnen de bloemen dus eerst. Dat 

duidt op een verschil in eigenschappen. 

De bloemtrossen van W. fl oribunda 

worden langer dan die van W.sinensis, 

soms tot bijna 75 cm, en de bloemetjes 

zitten iets minder dicht op elkaar. Hans 

vertelde over de lange bloemtrossen 

(en andere delen van de planten) die 

in de zomer als zonwering voor zijn 

raam functioneren. Ook sprak hij over 

de heerlijke geur die kan heersen. De 

bladeren blijven steeds glimmen en 

krijgen tijdens het seizoen geen stofl aag. 

In de afgelopen zomer zag ik dat 

sommige ranken relatief korte bladeren 

hadden met weinig blaadjes, andere 

lange bladeren met meer blaadjes. 

Volgens diverse bronnen is W.fl oribunda 

rechtsdraaiend, dat wil zeggen dat de 

klimmende twijgen met de zon mee 

draaien; W. sinensis is linksdraaiend. 

Toen ik de stammen en twijgen bekeek 

was mijn eerste indruk dat ik met een 

rechtsdraaiende soort te maken had. 

In de loop der jaren zijn de opgaande 

twijgen diverse keren vastgebonden en 

in een patroon geduwd. Dat bemoeilijkt 

een goede beoordeling. Daar komt bij dat 

ik ook enkele linksdraaiende twijgen zag. 

Ik vermoed (zie ook De Koning & Van den 

Broek) dat zowel de Japanse blauweregen 

(W. fl oribuna) als de Chinese (W. sinensis) 

in de Kapteynstraat zijn aangeplant. 

Links- en 

rechtsdraaiend 

geldt voor veel 

plantensoorten 

als een moeilijk 

determinatie 

kenmerk. Frits 

Adema (Naturalis, 

Herbarium) 

heeft zich 

gespecialiseerd op 

deze familie. Hij 

maakt zelf geen 

gebruik van het 

kenmerk links- of 

rechtsdraaiend. 

Volgens hem 

is de plaats waar een stengel van een 

windende plant steun vindt belangrijker 

dan een voorkeur voor een draairichting. 

Links- en rechtsdraaien is één van de 

onderzoeksprojecten in de ontwikkeling 

en de evolutie van planten. 

Peulen
Als lid van de bonenfamilie vormt de 

blauweregen peulen met daarin boon-

tjes, de zaden. Ik heb in onze wijk vaak 

naar die fl uweelachtige peulen gezocht. 

Dat was niet om ze te eten maar om 

ze te kunnen tekenen. Het eerste raad 

ik af want de vruchten zijn zeer giftig, 

evenals de andere delen van deze plant. 

De peulen waren uiterst moeilijk te 

vinden. Waarom weet ik niet. Het zou 

te maken kunnen hebben met het feit 

dat er steriele planten worden gekweekt 

of met het weer in de bloeitijd. Wel heb 

ik enkele peulen kunnen bekijken. De 

peulen verschilden van vorm. Sommige 

waren relatief lang en recht (lengte ca. 

15 en breedte ca 2,4 cm) en bevatten 4-6 

boontjes, andere waren kort (9 cm) en 

waren onder het steeltje smal en pas aan 

het uiteinde breed (2,2 cm) en bevatten 

daar een boontje. In de Kapteynstraat 

heb ik beide typen in één en dezelfde 

plant gezien. Kennelijk beïnvloeden de 

boontjes de vorm van de peul. Peulen 

van tropische soorten uit de Fabaceae 

kunnen zeer lang en breed zijn (tot 2 

meter lang en 10 cm breed) en worden 

onder andere door water verspreid. Zoals 

dat met de peulen van veel andere soor-

ten gebeurt knappen die van de blauwe-

regen na verloop van tijd open en laten 

ze hun bonen wegschieten. Zo worden 

die boontjes, de zaden, verspreid. Dat 

gebeurt met sommige peulen met veel 

kracht en snelheid, een snelheid tot 200 

km per uur. De boontjes uit de peulen 

van de blauweregen halen die snelheid 

zeker niet. 

Blauwe lucht
Op de muur van het huis aan de Uiter-

stegracht 62 is een gedicht van Gorter 

‘Blauw vlamt de lucht’ geschilderd. Ik 

associeer dat gedicht met de blauwere-

gen, waarschijnlijk vanwege de woorden 

blauw, lucht, stroom en boom. Het blauw 

van de blauweregen herinnert aan de 

blauwe lucht. Als je kijkt naar de muur 

van blauweregen in de Kapteynstraat 

zie je de blauweregen als een waterval 

stromen die gezien vanuit de woningen 

afsteekt tegen de blauwe lucht die Gorter 

beschrijft.   <
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• 1e schooldag van Anneke en Ingrid (1 september 1950)

• 1e schooldag van Anneke en Ingrid 

 ‘opleidingsschool 

voor Gymnasium en H.B.S.’. 

Het was een houten gebouw op 

de Lorentzkade, dat Lorentzka-

deschool, of kortweg Lorentz-

school werd genoemd, en een 

van de Finse scholen was die 

na de oorlog in onze wijk 

verschenen.

Van generatie op 
generatie 

naar dezelfde 
school

Begin januari ging mijn zoontje 

Jesse samen met zijn buurmeisje 

Laurine voor het eerst naar 

school. De pappa van Laurine 

had ook al op die school 

gezeten, net als de kinderen van 

de meeste andere buren. Van 

oudere kinderen uit de buurt 

hadden we al lovende berichten 

gehoord over meester Hendrik 

en groep groen. En zo herinnerde 

ik me weer een brief die ik een 

tijd geleden gekregen had van 

Anneke Heemskerk, die schreef 

dat haar kleindochter voor het 

eerst naar de school zou gaan 

waar zijzelf vanaf 1950 op had 

gezeten. En ook adjunct-directeur 

Helen Berendsen, die ik voor 

deze buurtherinneringen heb 

geïnterviewd, vertelt dat zij 

een buurvrouw heeft die haar 

kleinkinderen naar de school 

brengt waar zij zelf, en 

haar kinderen naartoe 

gingen. Dan heb ik 

het natuurlijk over de 

Lorentzschool, sinds 

1948 een begrip in onze 

wijk.

Afgegeven op het 
verkeerde schooltje
De vroegste schoolherinne-

ringen van Anneke Heems-

kerk gaan over tranen met 

tuiten, aangezien zij door 

een oppas op het verkeerde 

kleuterschooltje was af-

gegeven. Er kon niet even 

naar huis gebeld worden, 

want telefoon hadden ze 

in 1948 nog niet bij haar 

thuis. Toen ze zes was ging 

naar ze samen met haar buurmeisje 

Ingrid naar de eerste klas van de

• 1e schooldag van Jesse en 

Laurine (januari 2015).

naar ze samen met haar buurmeisje 

• Schoolfoto Anneke, 1e klas.

• Anneke en Ingrid in 2013.
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Het meisje van de overkant
Anneke noemt zichzelf een meisje van 

‘de overkant’, omdat ze aan de overkant 

van de Lammenschansweg woonde, 

op de Hyacintenstraat 16a. “Ik had veel 

vriendinnetjes op school, maar het was 

net of onze buurt een onneembare ves-

ting voor de kinderen was, gescheiden 

van de school door een sloot, tramrails 

en weer een sloot. Spelen deden we 

altijd in onze eigen buurt. Ons huis keek 

aan de achterkant uit op de speeltuin 

Zuiderkwartier. Ingrid en ik klommen 

op een hoog muurtje via het balkon en 

kolenbakken die aan weerszijden van het 

muurtje stonden. Daar zaten we hoog en 

droog lekker te kletsen.”

Dromerig naar de koeien staren
Anneke en Ingrid zaten in de eerste klas 

van juff rouw Scholtz. “Onze hoofdonder-

wijzer was de heer D. Bosma, later kwa-

men we bij meester Haaijman, juff rouw 

Berends, meester Palmer en nog een paar. 

In de zesde klas las onze meester (hoofd-

onderwijzer Berkenbosch) ons voor uit 

‘De Engelandvaarders’. Prachtig vond ik 

dat. Het was een schat van een man.” 

Anneke herinnert zich dat ze vaak dro-

merig naar de koeien in het weiland zat 

te staren en naar de schepen die voorbij 

voeren in het kanaal langs de Nieuwe 

Vaart. Ze was niet echt een ster in leren 

vindt ze zelf. Na de lagere school ging 

ze meteen werken, bij een naaimachine 

importeur. ‘s Avonds leerde ze verder bij 

‘Kennis is Macht’, een avondschool die 

een begrip was bij de middenstand van 

Leiden. Als ze al een tijdje getrouwd is en 

drie kinderen heeft komt ze uiteindelijk 

toch in de Burgemeesterswijk terecht, op 

Cobetstraat 83. Daar runde ze een jaar of 

vier samen met haar man een snackbar. 

Haar gezin woonde op de bovenverdie-

ping. Nu woont haar zoon Hans samen 

met zijn vrouw in de wijk en brengt 

Anneke haar kleindochter Bibi naar de 

Lorentzschool.

School van tradities
Adjunct-directeur Helen Berendsen vertelt 

dat de Lorentzschool een school van 

tradities is. “Het schoolteam vindt het be-

langrijk om goede dingen vast te houden, 

en houdt er niet van om met het kind het 

badwater weg te gooien. Voor de leer-

krachten is het een school om trots op te 

zijn. Er vertrekken nauwelijks leerkrach-

ten om op een andere school te gaan 

werken, en verschillende leerkrachten 

die met pensioen zijn komen regelmatig 

terug naar de school om zich vrijwillig 

in te zetten als remedial teacher en te 

helpen met toetsen. Zo komt juf Els nog 

steeds elke dinsdag en donderdag naar 

school.” Stagiaires willen graag doorstro-

men naar een functie als leerkracht. Zelf 

is Helen ooit begonnen als leerkracht op 

een school in een achterstandswijk in 

Den Haag. Ze kreeg een hele lastige klas 

die al vijf leerkrachten versleten had. 

“Het was heel moeilijk, maar die ervaring 

heeft de basis gelegd voor mijn hele ver-

dere loopbaan. Ik leerde hoe belangrijk 

het is om als leerkracht creatief te zijn 

en mee te bewegen met de behoeftes 

van de leerlingen. Zo bleek in mijn klas 

voorlezen en zingen de sleutel te zijn 

om aan de slag te kunnen, en wist ik een 

leiderfi guur voor me te winnen die me 

hielp om de orde te handhaven. Laatst 

zag ze zichzelf terug in een klassenfoto 

op Facebook. Dat was even schrikken. Ik 

sta er vrij boos op, vind ik. Als ze maar 

geen dingen uithalen terwijl ze op de 

foto gaan, zoiets.”

Veranderingen
Helen ziet de Lorentzschool nu langzaam 

veranderen van een school voor kinderen 

van hoogopgeleide ouders in de richting 

van een meer gemengde school waar kin-

deren met allerlei achtergronden naartoe 

gaan, alhoewel de meerderheid van de 

ouders nog steeds hoogopgeleid is. Een 

goede ontwikkeling, wat haar betreft. 

Ook het onderwijs is een beetje aan het 

veranderen, van een klassikaal systeem 

naar een meer gediff erentieerde aanpak 

met zelfstandig werken. In de vijftien jaar 

dat ze werkzaam is op de Lorentzschool 

heeft ze geprobeerd om meer creativiteit 

op de school te krijgen. Elke groep werkt 

aan een voorstelling, groep vijf krijgt be-

zoek van een kunstenaar en voor groep 8 

is er de al langer bestaande avond van de 

poëzie. Daarnaast werkt ze aan projecten 

op het gebied van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, zoals de week van de 

aandacht, waarin het onderwerp ‘pesten’ 

uitgebreid aan de orde komt. Ze kent 

natuurlijk nog heel veel namen van kin-

deren die ze in de klas heeft gehad. Bij-

zonder was een concert van oud-leerling 

Merel, die nu op de middelbare school zit 

en prachtig viool kan spelen. De school 

is een soort dorp. Je komt elkaar telkens 

weer tegen. Bij voetbal, tennis, op het 

hockeyveld. Als ik ouders van toekomsti-

ge leerlingen op school rondleid gebeurt 

het vaak dat ze zeggen “oh, kijk, daar zit 

meester Jan, bij hem heb ik ook nog in de 

klas gezeten.”

Meer over de geschiedenis van 

de Lorentzschool is te vinden in 

Lorentzschool van A tot Z, een eigen 

uitgave uit 2006. <

• Helen Berendsen.

• De groep van violiste Merel.
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Als Tieboel Siegenbeek in 1866 overlijdt 

is het Thorbecke die eigenhandig met 

een opvolger op de proppen komt. 

Het is de nog geen vijftigjarige Willem 

Cornelis van den Brandeler. Nog maar 

net burgemeester van Voorburg (1865) 

dat toen een zelfstandige gemeente was. 

Van den Brandeler had het daar overigens 

erg naar het zin. Maar Leiden had een 

burgemeester nodig en Thorbecke ziet 

hem als dé beoogde opvolger. 

Lijst
De jonge Van den Brandeler heeft al een 

indrukwekkende lijst van burgemeester-

schappen achter de rug. In 1850 wordt 

hij burgemeester van Molenaarsgraaf en 

Bleskensgraaf (en later ook Brandwijk, 

Wijngaarden en Hofwegen, tegenwoordig 

één gemeente ‘Molenwaard’, in de omge-

ving Dordrecht/Gorinchem; de Alblasser-

waard. De omgeving van Molenaarsgraaf 

wordt gekenmerkt door de vele molens). 

In 1853 verkast hij naar Noordwijk 

waarna hij naar Den Briel (Brielle) wordt 

geroepen. Van 1856 tot 1865 is hij daar 

de burgervader, dan volgt Voorburg en 

daarna wordt hij benoemd tot burge-

meester van Leiden. 

Leiden blijkt het eindstation wat betreft 

zijn burgemeesterscarrière. In 1880 sterft 

hij op vrij jonge leeftijd en maakt plaats 

voor een nieuwe kandidaat, in de per-

soon van Louis Marie de Laat de Kanter.

In feite is de benoeming te Leiden van 

Van den Brandeler in strijd met de (ge-

meente)wet: ‘Niemand is tot burgemees-

ter benoembaar, dan die Nederlander, 

die in het volle genot der burgerlijke en 

burgerschapsregten is, den ouderdom 

van vijfentwintig jaren heeft vervuld en...’ 

– en nu komt het – ‘ingezetene is der ge-

meente’. Van den Brandeler is geen Leids 

ingezetene. Het heeft de eigengereide 

Thorbecke er niet van weerhouden Van 

den Brandeler alsnog te benaderen.

Plotselinge omslag
Nu is Van den Brandeler een begrip in 

Leiden als het gaat om haar oud-burge-

meesters. Eigenlijk ligt het helemaal niet 

in de lijn der verwachting dat Van den 

Brandeler op het pluche belandt. Na zijn 

voorbereidende studie aan de Latijnse 

School schrijft hij zich in aan de univer-

siteit van Leiden om zich te bekwamen 

in de medicijnen. Hij volgt de colleges 

van onder andere Jan van der Hoeven. 

In 1842 promoveert hij en begint een 

praktijk in zijn geboortestad Dordrecht. 

Als beoogd opvolger van zijn vader weet 

hij de praktijk tot grote bloei te brengen 

en weet hij zich binnen korte tijd zeer 

geliefd te maken.

Als donderslag bij heldere hemel gaat 

het roer totaal om als hem de functie van 

Willem Cornelis van den Brandeler
In deze rubriek wordt een 

burgemeester, naar wie 

een straat is vernoemd, 

uitgelicht. Deze keer is 

dat Van den Brandeler 

(ambtsperiode 1866-1880).
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burgemeester te Molenaarsgraaf aange-

boden wordt. Anders dan dat hij zich ge-

profi leerd moet hebben in verschillende 

commissies is het niet duidelijk waarom 

hij voor deze ommezwaai kiest. Feit 

is dat hij weldegelijk over bestuurlijke 

kwaliteiten heeft beschikt, anders is deze 

overstap moeilijk te verklaren.

Tegelijk met de overstap naar het 

administratieve bestaan treedt hij in dat 

jaar ook in het huwelijk met Isabella 

Cornelia gravinne van Hogendorp. 

Het stel krijgt twee kinderen. Op zijn 

voorzitterszetel wordt hij gezien als 

een kundig en gedegen bestuurder, 

zijn persoonlijkheid straalt rust en 

gedrevenheid uit. Hoewel een aanvaring 

met professor Buijs, die hem beticht van 

laksheid, stroperigheid en onwil, in wat 

waarschijnlijk een universitaire kwestie 

is, het tegendeel zou kunnen beweren. 

Maar ondanks de felle woordenstrijd 

blijken de persoonlijke verhoudingen 

prima te zijn. Van den Brandeler 

onderneemt zelfs een serieuze poging 

Buijs in de gemeenteraad te krijgen (wat 

overigens niet is gelukt). In 1874 volgt 

de benoeming tot Ridder in de Orde 

van de Nederlandse Leeuw (bijzondere 

verdiensten van zeer exceptionele aard 

voor de samenleving). Tastbaar bewijs 

van zijn aanwezigheid in Leiden is de HBS 

voor meisjes aan de Garenmarkt. Een jaar 

voor zijn dood heeft hij de handtekening 

onder de oprichtingsakte gezet.

Willem Cornelis van den Brandeler is op 

24 oktober 1817 te Dordrecht geboren.

Telg uit een vooraanstaand adellijk 

geslacht. Zoon van arts Dr. Martinus van 

den Brandeler en Wilhelmina Cornelia van 

Oldenborgh. Na een relatief kort leven 

overlijdt hij te Leiden op 5 mei 1880. 

Zijn stoff elijk overschot is bijgezet in het 

familiegraf op de openbare begraafplaats 

Essenhof te Dordrecht. Zijn 24 jaar later 

gestorven vrouw heeft zich in 1904 bij 

hem gevoegd.   <

Willem Cornelis van den Brandeler

Bronnen:

• Wikipedia.

• DBNL, jaarboek mij. der Ned. Letterkunde,  

 GDJ Schotel.

• Jaarboek ver. Oud Leiden: 

 tien burgemeesters, JP Duyverman.

• Het Leidse pluche, Jan van Hout stichting.
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Wat is het toch altijd een feest, als 

eindelijk na die lange grijze winter, 

de eerste tekenen van het voorjaar 

zich weer aandienen. Meestal zijn 

het bollen die als eerste weer kleur 

geven aan de tuin. Sneeuwklokjes 

openen het seizoen, al snel gevolgd 

door krokussen, anemoontjes en 

narcissen. Maar sommige vaste 

planten zijn er ook al vroeg bij. Met 

vroegbloeiende vaste planten en 

bollen kunnen mooie combinaties 

worden gemaakt. 

Heel vroeg zijn de verschillende soorten 

kerstrozen waar ik al eerder over schreef. 

Ze bloeien in februari en zijn leuk met 

sneeuwklokjes en maartse viooltjes. Een 

andere bekende vroege bloeier is het 

longkruid, Pulmonaria. Omdat de lang-

werpige groene bladeren met witte vlek-

ken een beetje op een long lijken, werd 

de plant vroeger gebruikt als geneesmid-

del bij longziekten. De naam Pulmonaria 

is ook afgeleid van het Latijnse woord 

voor long, ‘pulmo’. Bij veel soorten 

verkleuren de bloemen van roze naar 

blauw. Het lijkt wel of er twee verschil-

lende kleuren bloem aan een plant zitten. 

Zelf vind ik de soorten die niet verkleu-

ren mooier. Als eerste bloeit, soms al in 

februari, Pulmonaria rubra, met rozerode 

bloemen en dofgroen ongevlekt blad. 

Pulmonaria offi  cinalis‚ Sissinghurst White’ 

is een witte, met mooi gevlekte bladeren. 

Het ruw behaarde blad is wintergroen 

en blijft het hele jaar mooi. Als het toch 

lelijk wordt kan het afgeknipt worden en 

met behulp van wat extra mest en water 

zal hij zich weer snel herstellen. Long-

kruid is een goede plant voor een plekje 

in de (half)schaduw, maar als de grond 

niet te droog is doet hij het ook goed in 

de zon.

Longkruid
Longkruid hoort bij de Boraginaceae, de 

familie van de ruwbladigen. Deze familie 

kent nog meer vroege blauwe voorjaars-

bloeiers, zoals het tweejarige vergeet-

mij-nietje, dat zich overal uitzaait als het 

de kans krijgt. Brunnera, de Kaukasische 

vergeet-mij-niet is een vaste plant met 

vergelijkbare, iets feller gekleurde blauwe 

bloemetjes. Dit is een mooie plant om te 

combineren met tulpen en narcissen. Het 

grote, ruwe, hartvormige blad komt pas 

tot ontwikkeling na de bloei en kan dan 

het afstervende loof van de bollen mooi 

camoufl eren. Brunnera macrophylla‚ Jack 

Frost’ heeft mooi zilverkleurig blad met 

donkergroene nerven en ‘Betty Bowring’ 

heeft witte bloemetjes.

Een grotere en opvallender verschijning 

is de judaspenning. Een tweejarige plant 

die zich her en der zal uitzaaien en bloeit 

met trossen paarse bloemetjes, ongeveer 

een meter hoog. Hij heeft zijn naam te 

danken aan de ronde vruchtdozen. De 

zilverwitte tussenschotten blijven de hele 

winter mooi en vormen lichtpuntjes in 

de overwegend bruin geworden tuin. Er 

bestaat ook een vaste judaspenning met 

ovale vruchten, maar die is helaas moei-

lijk verkrijgbaar.

Wolfmelk
Onder de wolfsmelksoorten zijn ook 

veel vroege bloeiers te vinden. Ze heb-

ben bijna allemaal geelgroene bloemen 

die goed passen bij alle kleuren tulpen. 

Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea’ heeft 

mooi roodachtig blad. Een andere mooie 

soort is Euphorbia cyparissias, de cipres-

wolfsmelk, met fi jn lichtgroen blad. De 

meeste wolfsmelken hebben een wit, gif-

tig sap in hun stengels dat vroeger ook 

(in kleine doseringen!) als geneesmiddel 

werd gebruikt. 

Erysimum cheiri, de muurbloem, is 

een tweejarige plant waar ze vooral in 

Engeland gek op zijn. Hij bloeit van april 

tot juni in allerlei kleurtjes geel, rood en 

oranje en geurt heerlijk. Het is een leuke 

losse plant om te combineren met de 

altijd wat stijve tulpen. De soort ‘Bowles 

Mauve’ wordt hier verkocht als vaste 

plant, maar zal een strenge winter niet 

overleven. Hij is wel prachtig, met grijs 

blad en lichtpaarse bloemen. 

Een belangrijke bijdrage aan de 

voorjaarstuin wordt geleverd door iets 

later bloeiende vaste planten waarvan 

het blad zich al heel vroeg ontwikkelt. 

Voorbeelden daarvan zijn akelei, 

daglelie en gebroken hartje. Tegen het 

frisse groen van de zich ontvouwende 

planten komen de voorjaarsbollen veel 

mooier uit. Het blad van Geranium 

macrorrhizum blijft in de winter groen 

en ziet er al vroeg in voorjaar fris uit. 

Lage groenblijvende bodembedekkers 

zoals maagdenpalm en Waldsteinia 

kunnen ook een goede ondergrond zijn 

voor bollen. 

Ten slotte nog een pleidooi voor een geel 

bloeiende plant. We worden allemaal 

vrolijk van gele narcissen, waarom dan 

eigenlijk ook niet van de gele margrieten 

van de voorjaarszonnebloem? Doronicum 

orientale bloeit al in april en wordt onge-

veer 45 cm hoog. Het ronde, hartvormige 

blad loopt al vroeg uit, maar verdwijnt 

vrij snel na de bloei. Het is dus een plant 

voor een plekje achterin de border, waar 

hij later kan verdwijnen achter andere 

hogere planten.   <

Vroege 
bloeiers

de wijkkrant      april  2015
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TAXICENTRALE
ELTAX

071-521 21 44
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 
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Hoe zit het met de sponsorgelden? Wie 

leidt dit jaar de kinderoptocht? Welke 

spelletjes doen we dit jaar tijdens de 

kinderspelen? Worden het roze of oranje 

glacé koeken? Zijn er vegers & blik om 

het zand in de Cobetstraat aan het eind 

van de dag op te ruimen? Tijdens de 

vergadering zitten de tien leden van het 

oranjecomité druk pratend aan tafel. 

Nauwgezet passeren alle punten – groot 

en klein – de revue onder leiding van Joop 

van Pijkeren. Niets blijft onbesproken.

Joop: “De meeste mensen helpen al lang 

Joop van Pijkeren is de nieuwe coördinator van het Koningsfeest op 27 april. 

Hij nam het stokje over van ‘oudgediende’ Thomas van Duin. “Aan de rol van 

ceremoniemeester ga ik mijn eigen draai geven. Hoe precies, dat ga ik de 

dag zelf zien.” 

door Margot Lodewijk

We gaan als vanouds feesten 

de wijkkrant   april  2015
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Programma 
Koningsdag 2015

Flinke hinder werkzaamheden
Burggravenlaan en de Sitterlaan

Ontwikkelingen betaald parkeren

Turbulente ontwikkelingen
Greentower, Bètaplein en ROC...

Open Podium zoekt 
muzikaal talent

Smallsteps (voorheen B4kids):
Meer ruimte om mee te denken

De Leidse School

Gezocht: Opslagruimte
uitleen materialen

Kunst over de Vloer 2015

Nieuwe rubriek: 
‘Achter de Toonbank’

met de organisatie van het oranjefeest, 

zij weten precies wat hun taak is. Wat 

ik doe is het geheel in de gaten houden 

en alle losse eindjes aan elkaar knopen. 

Daarnaast ben ik verantwoordelijk 

voor de fi nanciën en onderhoud 

ik de contacten met de gemeente, 

Oranjevereniging, EHBO en een aantal 

sponsoren. Thomas heeft trouwens een 

mooi omvangrijk draaiboek gemaakt met 

tips en tricks. Daar heb ik veel profi jt 

van. En we willen het concept dat zich al 

jaren heeft bewezen vooral koesteren.

HERDENKING
IN DE WIJK
MAANDAG 4 MEI.

19.00 uur

Herdenkingsboom Zeemanlaan

Toespraak en kranslegging

DODEN

Koningsdag 2015 

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

5%
korting

10%
korting

bij volledige aanleg 
of renovatie van 

       uw tuin 

op het 
maandelijks 
onderhoud 
van uw tuin

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  / 06-17421125
www.garagepeterleiden.nl



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

n Start kinderoptocht ‘Beestenboel’, 
met fanfarecorps Jong K&G

n Offi  ciële opening Koningsdag 2015 
n Prijsuitreiking kinderoptocht

-14.00 uur  n Kinderspelen met o.a. een
luchtspringkussen en grote zandbak
n verkoop lekkere hapjes en drankjes

-14.00 uur  n Jonge talentvolle buurt-DJ’s met
sfeervolle achtergrondmuziek

-17.00 uur  n Grote klimwand n Wielerwedstrijd
n Korfbalwedstrijd
-17.30 uur  n Jeugdbandjes en jonge artiesten
uit de wijk. Kom ze aanmoedigen!

-18.00 uur  n Dansworkshop en spoedcursus salsa 
en merengue o.l.v. Dansschool Dos Bailadores

-19.00 uur  n Carlos y Amigos. Deze band speelt 
een mix van salsa en merengue

-20.30 uur  n Pop en jazznummers van The Hazies

-22.00 uur  n Nieuw dit jaar voor jongeren:
The Dance Club!

-22.00 uur  n The Bridge is een funcky formatie
van blazers en al. Van dance classics tot rock en Neer-
lands grootste hits

n Offi  ciële afsluiting Koningsfeest 2015

programma

Kinderoptocht
‘Be tenboel’
...is het thema van de kinderop-
tocht! Kom verkleed en loop met je 
broertje en zusje mee in de optocht 
door onze wijk. En doe je best want 
de mooiste drie ‘beesten’ krijgen 
een echte beker! En met een beetje 
geluk helpt het kinderdagverblijf met 
knutselen.

Oudhollandse Kinderspelen
Na de offi  ciële opening begint om 
11.30 uur het plein vol Oudhol-
landse kinderspelen, inclusief groot 
springkussen en reuze zandbak voor 
de kleintjes. Met de speciale kinder-
kaart van slechts  €4,- kun je aan alle 
spelen meedoenen je krijgt ook nog 
limonade en een lekkere traktatie!

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.

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

Volop eten en drinken
De hele dag kun je allerlei eten 
en drinken kopen bij ons eigen 
cateringstand. Je koopt hiervoor een 
consumptiekaart à 5 euro. Ook buurt-
winkel Vahrmeijer staat buiten met 
een lekkere kraam en de burgerman-
nenpannenkoeken zijn ook weer van 
de partij. Vanaf 17.00 uur verzorgt 
het Catering De Vriend heerlijke 
maaltijden voor een lage prijs.

10.00 uur

10.30 uur

11.00 uur

11.30 uur

12.30 uur

14.00 uur

14.00 uur

17.30 uur

18.00 uur

19.30 uur

20.00 uur

21.00 uur

22.00 uur

• Oranje Vereniging Leiden • Teeuwen Verzekeringen BV • Van Marwijk Adviesgroep • Interpulse Automatisering BV 
• Maatwerk Timmer- en Onderhoudsbedrijf • Barthen Toliletcabines • Kinderopvang ‘t Kasteel • Buurtwinkel Vahrmeijer- Groente, Fruit, Brood & Banket  

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! 

Podium voor 
beginnende DJ’s 
& jeugdbandjes! 
‘Draai een plaat en laat 
je horen’
Dit is jouw kans om voor een 
publiek op te treden! Ben jij een 
jonge talentvolle DJ of zit je in een 
jeugdbandje en wil je laten zien en 
horen wat je kunt, meld je dan snel 
aan bij Ludwig@derockschool.nl 
Het programma wordt gemaakt in 
samenwerking met de Leidse Rock-
school van Ludwig Smith.

Lekker Live Muziek 
Vanaf 14.00 uur tot 22:00 uur 
is er lekkere live muziek met 
jeugdbandjes en jonge artiesten 
uit de wijk. De Band Carlos y 
Amigos speelt een mix van Salsa 
en Meringue en The Hazies 
spelen pop en jazz. En het dak 
gaat eraf met de band The Bridge. 
Nieuw dit jaar; ’s avonds een aparte 
plek op het Oranjeplein waar 
een jonge DJ de vetste muziek 
draait voor de jeugd. Leuk om te 
vermelden: in de bovengenoemde 
bands zijn wijkbewoners goed 
vertegenwoordigd!

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)

27 APRIL
GROOTS
ORANJEFEEST

voor de Professoren- en  Burgemeesterswijk & Rijndijkbuurt

Fides Makelaars, Snijders Textiel/Mode, Drogisterij Parfumerie van Harteveld, Belastica administratie- en belastingadviseurs, Okey Assurantiën, Keij Beheer,                  
Elly’s Beestenboel, Gezinus Wolf Administratie en Advies BV, BMS Netwerk Notarissen, RE/MAX makelaars Gijs de Kok, Fysiotherapie Groepspraktijk vd Salm,

Visser Fysiotherapie en Sportcentrum, Van Overbeeke Advies, Asarum Natuurlijke Decoraties, Olyerhoek Groente en Fruit, Rooijmans Tweewielers,
Griffi  oen Precious Presents, The Rockschool, Janson OG, KBS

Kerkvliet Makelaars, Marthy’s Haarstudio, Banketbakkerij Kallenberg & Broodje Met, Fick Makelaardij, Drive4all verkeersopleidingen, Informatica Advies Centrum Leiden, Administratiekantoor B.J.J. Boter, 
Hendo, Rozemarijn Bloemenshop, Weydelandt Kaas Speciaalzaak, Drankenhandel Leiden, Brothers in Art, Keurslagerij Ed Nozeman

Koningsdag
Nieuwe Stijl


