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Ik ben zo ontzettend blij dat u op dit moment dit stukje leest! Dat 
betekent dat het gelukt is om de eerste Wijkkrant van 2018 uit 
te brengen. Pff ff ff f! Wat een klus. Mijn eerste Wijkkrant als hoofd-
redacteur, nadat Rob Beurse de afgelopen elf jaar met hart en ziel de 
drijvende kracht was achter ons mooie wijkblad.

Deze keer hebben we de vormgeving licht aangepast. Iets strak-
ker vormgegeven en een andere indeling aan het begin. Ik heb nog 
meer ambities om het blad de komende tijd te vernieuwen. Niet 
omdat er iets niet goed was, maar omdat iedere hoofdredacteur een 
eigen stijl heeft en het altijd goed is om bij een redactiewisseling te 
onderzoeken wat aan vernieuwing toe is.

Maar die ambities laten nog even op zich wachten. Eerst maar even 
handigheid krijgen in het verzamelen van leuke onderwerpen, 
aansturen van redacteuren, redigeren, indelen, corrigeren… en wat 
er zoal meer bij komt kijken. Graag zou ik ook de groep buurtbe-
woners uitbreiden die soms of vaker een handje helpen. Elders in dit 
blad vindt u een oproep hiertoe. Zeker ook nu onze gewaardeerde 
eindredacteur Margot Lodewijk, die alle stukken tekst de afgelopen 
jaren controleerde op spel- en typefouten, heeft aangegeven dat ze 
er mee gaat stoppen vanwege andere werkzaamheden. Ik hoop dat 
veel mensen zich aanmelden.

De voorkant van deze krant bestaat uit een collage van artikelen 
over Koninginnedag en Koningsdag uit oude Wijkkranten. Oud 
secretaris van onze Wijkvereniging, Jan Burgmeijer kwam zijn 
volledige collectie wijkkranten vanaf 1995 langsbrengen bij onze 
secretaris Joop van Pijkeren. Het geeft mooi weer hoe al jarenlang 
dit evenement groots gevierd wordt in de wijk. Bent u er dit jaar ook 
weer bij?
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Er is veel kunst te zien op het 

terrein van ‘De Tuin van de 

Smid’ in Polderpark Cronesteyn. 

Het begint al in de voortuin 

met een object bestaande uit 

ogenschijnlijk willekeurig 

gestorte spoorbielzen van 

de Leidse kunstenaar Izaak 

Zwartjes. Verderop tref je 

allerhande beelden en objecten 

aan, en binnen valt er altijd 

een schilderijenexpositie te 

bewonderen. We vroegen 

eigenaar Sjaak van de Geijn 

waar al die kunst vandaan 

komt.

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl
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door Jan Dobbe

‘Kunst 
gedijt in zo’n 
omgeving’

Sjaak van de Geijn van De Tuin van de Smid:

Over het object in de voortuin vertelt 

Sjaak: “De toenmalige cultuurmakelaar 

van Leiden, Michaël Roumen, vroeg of 

ik plek had voor Basic Construction III 

van Izaak Zwartjes. Dat deed ik graag. 

Het winnende kunstwerk van Beelden 

in Leiden 2013 verdiende immers een 

mooi plekje!” De overige kunst op het 

terrein was er al toen de familie Van de 

Geijn hier in 2013 begon, en was daar 

ooit geplaatst in het kader van Leiden 

Cultuurstad 1997. 

Kippenhok
Wat kom je zoal tegen op het terrein? 

Midden in de wei staat een kleine molen 

die kleigeisers op verschillende plekken 

laat sproeien, ontworpen door Saskia de 

Zee en Albert Meijvogel in 1997. Sjaak: 

“Hij werkt niet, maar ik ben van plan hem 

ooit nieuw leven in te blazen. Want een 

molen moet het gewoon doen...” Het kip-

penhok achteraan is een overblijfsel van 

het kunstwerk Broei (1994) van vermaard 

kunstenaar Krijn Giezen, bestaande uit 

vier hutjes die elk een seizoen symbo-

liseerden. Het raakte in verval en alleen 

het kippenhok bleef over. Daarnaast staat 

de sculptuur ‘Some Animals Are More 

Equal’ uit 2009 van Merijn Tinga en Joost 

Haasnoot. Het doet sterk denken aan 

een totempaal. En iets verderop staat 

‘Construction’ (1978), een stalen object 

van Stefan Buys. 

Kriebel
Als jongeman werkte Sjaak van de Geijn 

als kok in Amsterdam en Leiden, onder 

meer in Annie’s Verjaardag. En hij werkte 

23 jaar als smid in de enige Leidse sme-

derij. Hij kwam het pand van Duurzaam 

Leiden vaak voorbij als hij in het park 

aan het joggen was en dacht: “Als we dat 

nou eens konden pachten!” Het werd de 

droom van Sjaak en zijn vrouw Barbera: 

“Wij zijn dol op de natuur. We wilden dol-

graag in de natuur werken en natuurlijke, 

duurzame producten aanbieden. Ik wilde 

ook iets goedmaken van de milieuschade 

die ik als smid met fossiele brandstoffen 

had aangericht...” 

Natuurspeeltuin
En het lukte, in 2013 begonnen Sjaak en 

Barbera van de Geijn met De Tuin van 

de Smid. Ze dachten toen nog het met 

zijn tweetjes te kunnen runnen. Maar dat 

liep anders. De Tuin groeide als snel uit 

tot een druk bedrijf met zo’n zes vaste 
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krachten, veel parttimers en vrijwilligers. 

Sjaak: “We zijn een groene oase midden 

in een stedelijk gebied en ingesloten 

door wegen. Meer Randstad kan het bijna 

niet worden. Toch ervaar je hier rust en 

ben je er helemaal uit.” Er is een natuur-

speeltuin voor kinderen, waar ze kunnen 

klimmen, hangen en slootjespringen. Op 

het terras met zandbak kun je veilig met 

kleine kinderen zitten omdat er een goed 

hek omheen staat. Een trekpleister is de 

kinderboerderij met pony’s, ezels, geiten, 

schapen, kalkoenen en parelhoenders 

(‘poelepetaten’). 

Exposities
Terug naar de kunst. De Tuin van de 

Smid zou oorspronkelijk een kaas- en 

melkboerderij worden voor educatiedoel-

einden. Sjaak: “Kunstenaar Krijn Giezen 

(van het kippenhok, red.) maakte het 

ontwerp. De funderingen zijn gelegd, 

maar verder dan het gebouw dat er nu 

staat, kwam men niet. Daarna hebben wij 

het overgenomen.” Omdat er al zo veel 

kunst was en omdat de omgeving een 

bijna museale rust uitstraalt, kwamen ze 

op het idee om het pand ook een galerie-

functie te geven. “Kunst gedijt in zo’n 

omgeving”, vindt Sjaak, “er past hier heel 

veel. De afgelopen twee jaar hebben we 

hier continu exposities gehad. En dat be-

valt iedereen goed.” De keuze voor welke 

kunstenaar er in De Tuin van de Smid 

mag exposeren, hebben ze uitbesteed 

aan kunstenaar Christiaan van Tol. “Hij 

heeft er oog voor, kent de kunstenaars in 

de regio en neemt ons moeilijke beslis-

singen uit handen. Bovendien is het goed 

ophangen van schilderijen een kunst 

apart, ook dat doet hij voor ons. Helaas 

stopt hij er binnenkort mee, dus praten 

wij nu met een opvolger.” 

Schans Lammen
Sjaak en Barbera willen meer doen. “We 

hebben ooit een popfestival op ons 

terrein gehad, het Wildernisfestival. Dat 

paste heel goed, maar omdat er toch te 

veel tijd in ging zitten en we toch wat 

uiteenlopende ideeën hadden, hebben 

we dat niet voortgezet. Maar we zoeken 

wel de samenwerking. Zo zijn er plan-

nen in de maak voor het PS Theater om 

hier iets theatraals te gaan doen eind 

van de zomer.” Veel schik heeft Sjaak 

in de zoektocht die hij samen met de 

stichting Strandwal heeft ingezet naar 

de ‘Schans Lammen’, de historische plek 

waar Cornelis Joppensz op 3 oktober 

1574 de roemruchte hutspot aantrof die 

de gevluchte Spanjaarden achterlieten. 

Met steun van de provincie doet hij met 

stichting Strandwal sinds november 2017 

historisch en archeologisch onderzoek 

naar de precieze locatie van de schans. 

“Mochten we hem vinden, dan wil de 

provincie wellicht ter plekke iets doen 

met een kunstwerk dat aan de schans 

herinnert. Wie weet...” 

Maakt u mooie dingen en zou u 

willen exposeren in de Tuin van de Smid, 

stuur dan een e-mail naar 

info@detuinvandesmid.nl.   <
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Voor straatfeesten in de wijk heeft de 

Wijkvereniging allerlei materialen te 

leen voor leden van de Wijkvereniging. 

Denk aan partytenten, tafels en stoelen, 

verlichting en een geluidsinstallatie. Deze 

materialen zijn opgeslagen in een opslag-

ruimte van de Vredeskerk. De uitleen van 

deze materialen wordt op dit moment 

verzorgd door twee vrijwilligers en we 

zoeken iemand die hen wil helpen. Vind 

je het leuk om te zorgen dat de uitleen 

van materialen in goede orde verloopt? 

Meld je dan aan via secretaris@profburg-

wijk.nl  <

Wie helpt mee met 
de wijkkrant? 
De Wijkkrant komt drie keer per jaar uit 

en is een product waar heel veel verschil-

lende wijkgenoten aan bijdragen. We 

hebben het over hoofdredactie, eindre-

dactie, fotografi e, redacteuren en bezor-

gers. Om de voortgang te waarborgen en 

niet steeds dezelfde mensen te belasten, 

zoeken we mensen om hierbij te helpen. 

■  Wie wil (max 3 keer per jaar, min 1x 

per jaar) een artikel schrijven voor de 

krant?

■  Wie is accuraat en sterk in plannen en 

kan helpen met de organisatie van de 

redactie?

■  Welke nauwkeurige en correcte schrij-

ver, vind het leuk om de eindredactie van 

de artikelen te doen en daar de spel- en 

typefouten uit te halen?

■  Wie is fotograaf en zou graag een of 

meer keren foto’s maken voor in de Wijk-

krant? Op dit moment gebeurt dit voor-

namelijk door Rob Beurse en Frans van 

Hoek, maar we zouden het leuk en goed 

vinden om het bestand van fotografen 

verder uit te breiden.  

■  Wie wil 1 of 2 keer per jaar meedenken 

in een klankbordgroep (en appgroep) om 

onderwerpen te bedenken?

Meld je aan via:

redactie@profburgwijk.nl.   <

We hopen op veel reacties!  

Er is plek voor een nieuw lid in 

de Tweede kring. De Tweede 

kring is een leesclub voor oudere 

dames in de wijk. De keus van 

de boeken wordt onderling 

gemaakt, jaarlijks, uit een lijst 

van Pro Biblio via de openbare 

bibliotheek. De leeskring is zeer 

geschikt voor wijkgenoten die 

moeilijk zelf naar de bibliotheek 

kunnen: het te lezen boek kan aan 

huis worden afgegeven en op de 

bijeenkomst ter plekke worden 

teruggegeven. We horen graag wie 

er belangstelling heeft om mee te 

doen! 

Meld u aan bij:

Carolien Polderman, 071 - 514 42 

95, cwpoldevries@xs4all.nl  <

Plek in de 
leesclub

Wij zoeken een materiaal-
uitleen-vrijwilliger!

Fo
to

's
: 
R
ob

B
eu

rs
eF

ot
og

ra
fi 

e

Oproep aan lezers



7
de wijkkrant      april  2018

Gaan we bouwen in onze wijk? 
Acht heren en één vrouw (PvdD) werden 

onder leiding van wijkgenoot Joost 

Vullings ondervraagd over verschillende 

onderwerpen. Voor de pauze ging het 

voornamelijk over de bouwopgave die op 

tafel ligt. Leiden zal zo’n 9.000 woningen 

moeten bouwen, maar waar? En hoe zit 

het met mogelijkheden voor ouderen 

en starters in onze wijk? Oplossingen 

varieerden van ‘We bouwen niet meer 

in Leiden, dat moeten omliggende 

gemeenten maar doen’ (CDA), of ‘We 

moeten de hoogte in, in de buurt 

van OV-knooppunten zoals station 

Lammenschans’ (D66 en PvdA) tot ‘We 

moeten samen met bewoners op zoek 

naar oplossingen’ (ChristenUnie en Partij 

voor de Dieren). 

Handen af van het park? 
Regine Scholten voorzitter van de Wijk-

vereniging, legde een uitdagende stelling 

neer over het Roomburgerpark. Een 

dossier dat tot aardig wat beroering leidt 

in de wijk. Op de stelling: ‘handen af van 

Roomburgerpark’ reageerden de spre-

kers wisselend, maar niet per se verras-

send. De linksere partijen met Partij voor 

de Dieren voorop kiezen voor groen. 

‘Groen houden en groen blijven’. Waarbij 

Groenlinks ook nog een lans brak voor 

biodiversiteit: daar zou het park aan bij 

moeten dragen. Voor VVD, D66 en CDA is 

uitbreiding van de hockey bespreekbaar, 

maar dan pas na onderzoek onder alle 

belanghebbenden en na het compense-

ren met groen elders in de stad. Het plan 

van het CDA om het nieuwe veld voor 

Roomburg deels op de Van Vollenhoven-

kade/schoolplein Lorentzschool aan te 

leggen, nu de bouwplannen daar niet 

doorgaan, werd door veel anderen niet 

serieus genomen. ‘Dat kan helemaal niet.’ 

Bouwen op de achterblijvende velden, 

mocht Hockeyclub Roomburg vertrekken, 

behoort voor bijvoorbeeld de VVD, GL en 

D66 wel tot de mogelijk-heden. Al zal dit 

geen hoogbouw zijn. 

Interessante toezeggingen
Bij de discussie over duurzaamheid in 

onze wijk, was het opvallend dat alle 

partijen zich konden vinden in de over-

tuiging dat het beschermd stadsgezicht 

in deze wijk niet belemmerend mag zijn 

voor het aanbrengen van zonnepanelen. 

Voor het ‘los maken van gas’, hebben 

de meeste partijen andere wijken hoger 

op de agenda staan dan onze wijk (met 

name wijken waar bijvoorbeeld groot-

schalige stadsvernieuwing gepland is de 

komende jaren).  

Verkamering 
Na de pauze stond het onderwerp 

‘verkamering’ op het programma. Het is 

duidelijk dat verkamering ook in onze 

wijk tot toenemende problemen leidt. 

Geluidsoverlast, fi etsen op straat, maar 

vooral ook: onveilige situaties in kleine 

kamertjes en huisjesmelkers die panden 

opkopen en daarmee onttrekken aan 

de markt voor de ‘gewone’ bewoners. 

Waar partijen als PvdA en SP kiezen voor 

strengere regels en handhaving, richten 

D66 en VVD zich meer op het zorgen dat 

er elders in de stad voldoende woningen 

beschikbaar komen voor studenten. De 

vraag is echter of het probleem daarmee 

verdwijnt, omdat door de sterk gestegen 

huizen- en huurprijzen de verkamering 

voor onder meer ‘huisjesmelkers’ fi nan-

cieel heel interessant is. CDA ziet ook 

een oplossingsrichting in het vragen aan 

studenten om bij te dragen aan de wijk.  

Beloften
Als deze krant verschijnt, dan zijn de 

verkiezingen inmiddels geweest. Goed 

om de politici de komende jaren te 

herinneren aan hun beloften gedaan in 

het Stedelijk Gymnasium op 13 maart 

2018.   <

door Monica Wigman

Hoge opkomst Verkiezingsdebat 

Op dinsdag 13 maart kwamen zo’n 

200 buurtbewoners naar de aula 

van het gymnasium voor een debat 

met negen lokale politici uit Leiden. 

Vertegenwoordigers van CDA, VVD, 

PvdA, D66, ChristenUnie, Partij 

Sleutelstad, SP, GroenLinks en Partij 

voor de Dieren kregen de kans om 

hun visie en standpunten toe te 

lichten. Over het beleid in de stad 

en specifi ek in onze wijk. 
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Altijd voorradig
Jeannette heeft een aardig voorraadje in 

huis, in alle maten. Zodra er een bestel-

ling wordt gedaan zorgen de breisters in 

haar eigen regio weer voor aanvulling. 

Deze ervaren breisters breien een Brei-

Boezem in gemiddeld één avond...

Jeannette verzamelt de nog ongevulde 

BreiBoezems. “Wanneer er via de website 

een bestelling is geplaatst, vul ik twee 

BreiBoezems in de gewenste maat met 

vederlicht synthetisch materiaal en naai 

ik ze dicht. De twee protheses gaan in 

een zakje, met wat reservevulsel. De 

toekomstige gebruikster kan de bestel-

ling ophalen bij Inloophuis Scarabee aan 

de Oude Vest of tegen een vergoeding op 

laten opsturen.” 

Overgewaaid vanuit 
‘down under’
Het idee van BreiBoezem komt uit de Ver-

enigde Staten en Australië. Via een Neder-

landse vrouw in Australië is het concept 

overgewaaid naar Nederland, wat leidde 

tot oprichting van de Stichting Brei-

Boezem. Jeannette heeft een actieve rol: 

ze is bestuurslid en helpt mee om overal 

in het land breiworkshops te geven. 

Want wie BreiBoezems wil breien, leert 

het vak eerst in een degelijke workshop. 

Daar wordt met grote precisie gewerkt. 

Daarnaast spant Jeannette zich in om het 

verschijnsel van de gebreide borstprothe-

se grotere bekendheid te geven. In 2016 

besteedde SBS6 op de radio aandacht 

aan BreiBoezem. Dat resulteerde in een 

groot aantal aanvragen. Op symposia 

over borstkanker is de Stichting vertegen-

woordigd. Jeannette: “De laatste tijd zijn 

er in onze regio minder aanvragen voor 

gebreide protheses. Mogelijk komt dit 

door te weinig bekendheid. Wie weet 

komt het wel door betere behandelingen 

voor borstkanker. Dat zou natuurlijk al-

leen maar geweldig zijn.” 

Meer over Breiboezem
Wie voor zichzelf of voor andere vrouwen 

geïnteresseerd is in een BreiBoezem kan te-

recht op de website www.breiboezem.nl 

of Stichting Breiboezem volgen op 

Facebook. Aanvragen voor BreiBoezems 

kunt u doen via: BreiBoezem@gmail.com. 

Al doen alle vrijwilligers van de stichting 

hun werk gratis, er worden natuurlijk 

kosten gemaakt: gemiddeld zo’n tien 

euro per setje. 

De stichting is dus blij met donateurs!

Bijdragen zijn dan ook van harte welkom 

op NL 72 INGB 000 6747 111.  <

Niet veel mensen doen het: 

na hun pensioen naar Leiden 

verhuizen vanuit het oosten van 

het land. Maar Jeannette Albers 

deed het. Drie jaar geleden kwam 

zij, verlokt door vrienden, in de 

Profburgwijk terecht in de fl at aan 

het Van Vollenhovenplein, op de 

8e verdieping. Daar kan zij de zon 

zien opgaan en ondergaan, daar 

reikt het zicht tot aan SnowWorld 

en Den Haag. ‘Het raam is 

elke dag een nieuw schilderij’, 

verklaart Jeannette Albers. Maar 

zij is er de vrouw niet naar om 

er de hele dag achter te zitten. 

Jeannette is regio-coördinator 

van de landelijke Stichting 

BreiBoezem, locatie Leiden-

Zoeterwoude, die vrouwen gratis 

van gebreide borstprotheses 

voorziet. Een populair alternatief 

voor siliconen protheses. 

Voor ons op tafel liggen van katoen ge-

breide bollen, aan één kant afgeplat, aan 

de andere voorzien van een bescheiden 

puntje. In allerlei zachte kleuren zoals 

zalmroze, taupe, beige, babyblauw en 

groen. Dit zijn ‘BreiBoezems’, ofwel ge-

breide protheses om in de bh te stoppen 

voor vrouwen die een borstamputatie 

hebben ondergaan. “Het katoen is heel 

zacht en komt speciaal uit Madrid. De 

naadjes worden onzichtbaar en onvoel-

baar afgewerkt. Dat BreiBoezems gewild 

zijn bij vrouwen die een prothese nodig 

hebben, komt omdat de BreiBoezem veel 

prettiger zit dan een siliconen prothese. 

De BreiBoezem is goed wasbaar, droogt 

snel een geeft over het algemeen veel 

minder irritatie dan siliconen protheses. 

Daarnaast neemt de vulling neemt geen 

water op. Dat is een groot voordeel voor 

vrouwen die van zwemmen houden.” 

Jeannette en haar collega-coördinatoren 

en -breisters hebben al 5500 vrouwen 

blij gemaakt. Vrouwen die, al naar gelang 

de behoefte, twee tot vier BreiBoezems 

ontvingen. “Dat betekent dat er al tussen 

de 14.000 en 15.000 BreiBoezems zijn 

gebreid!’”, concludeert Jeannette.

    Brei
Boezem

Kent u

 al?
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Open Joodse 
Huizen: op 
4 mei ook in 
onze wijk

kijk ook eens op www.profburgwijk.nl

Open Joodse Huizen is een uniek programma waarbij je in kleine 

bijeenkomsten, in een huiskamer, persoonlijke herinneringen 

hoort uit de oorlog. Deze verhalen worden verteld in huizen die 

een rol hebben gespeeld in die geschiedenis en zo komt die tot 

leven. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen verhalen 

over vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van foto’s, fi lms, 

dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek. Iedereen is 

welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken.

10

Huizen in onze wijk
De eerste editie van dit evenement was 

in 2012 in Amsterdam en het breidt zich 

ieder jaar uit. Dit jaar is het thema ver-

breed naar: Open Joodse Huizen - Huizen 

van Verzet. Er wordt dus ook aandacht 

besteed aan verzetsverhalen. Dit jaar 

doen zo’n twintig gemeenten mee, 

waaronder Leiden. Van de elf huizen die 

dit jaar op 4 mei worden opengesteld 

in Leiden, liggen er drie in onze wijk en 

eentje vlak daarbuiten. 

Hoe ziet een herdenking eruit?
Elke bijeenkomst begint met het noemen 

van de namen van de mensen die op het 

bewuste adres worden herdacht. Dan 

volgt een kort verhaal over wat zich op 

deze plek heeft afgespeeld. Hierna heb-

ben de bezoekers tijd om te reageren, 

vragen te stellen of op een andere manier 

bij te dragen aan de herdenking. Na 

maximaal 45 minuten wordt de bijeen-

komst afgerond.

Ondergedoken als baby 
Mettie Lahr (geboren in 1941) woont 

op de Zoeterwoudsesingel 8, net buiten 

onze wijk en is gevraagd om mee te 

Lorentzkade 36 (15.00 uur)

In het woonhuis van Piet en Bep 

Merkelijn-Morks haalt Jozien 

Driessen-van het Reve herinnerin-

gen op aan haar tante Hanny, die 

ondergedoken zat bij deze familie. 

De familie was actief in de 

landelijke organisatie voor hulp 

aan onderduikers. 

door Monica Wigman

Foto's: FransHoekFotografi e
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doen aan dit project. "Sommige over-

levenden gaan naar scholen om over 

de oorlog te vertellen, dat heb ik nooit 

gedaan. Als mensen echt geïnteresseerd 

zijn, dan vertel ik graag het verhaal van 

mijn vroege jeugd.”

Mevrouw Lahr was elf maanden oud toen 

zij in Leiden kwam wonen om hier onder 

te duiken. Op verschillende adressen, 

ook buiten Leiden, heeft ze de oorlog 

doorgebracht. De laatste anderhalf, twee 

jaar in een huis aan de Witte Singel. 

Ook in het huis waar ze nu woont, zijn 

tijdens de oorlogsjaren op verschillende 

momenten onderduikers opgevangen. 

“Een Joods meisje en ook enkele mannen. 

Die laatsten wilden niet te werk gesteld 

worden in Duitsland of zaten in het ver-

zet, en werden gezocht. Het is een groot 

huis en er zijn een paar plekjes om je te 

verbergen als de noodzaak er is.”

Mettie Lahr besloot mee te doen aan 

Open Joods Huizen vanwege het belang 

voor nu. “Die oorlog van ‘40-‘45 is toch 

een ongelooflijk belangrijk deel van onze 

geschiedenis, die veel heeft beïnvloed. 

Ik vind het ook zinvol om het breder te 

trekken, een spiegel voor te houden en 

een link te leggen met wat er nu vandaag 

de dag in de wereld gebeurt. Echter het 

uitroeien van het Jodendom was onge-

kend, doordat het zo systematisch werd 

aangepakt, als een machinerie. Helaas 

worden er nog steeds oorlogen gevoerd 

om godsdienst redenen.”

Organisatie
Open Joodse Huizen is een programma 

van Joods Cultureel Kwartier (in samen-

werking met lokale partijen en particu-

lieren) en initiatiefneemster is Denise 

Citroen. Citroen houdt zich al jaren bezig 

met de erfenis van de Tweede Wereldoor-

log en in het bijzonder met de Jodenver-

volging. Ze werkte aan het verzamelen 

van de getuigenissen van overlevenden 

en raakte geïnteresseerd in de (joodse) 

geschiedenis van haar eigen buurt, de 

Amsterdamse Plantage. De reacties van 

bewoners inspireerden haar tot het con-

cept van Open Joodse Huizen: persoon-

lijke verhalen over het joodse leven voor 

en tijdens de vervolging, verteld op de 

plek waar de mensen over wie het gaat, 

hebben geleefd.

Elke gemeente kan meedoen, zolang er 

iemand is in de gemeente die de organi-

satie op zich neemt. In Leiden is dat Leo 

Levie, een bekende in de Joodse gemeen-

schap in Leiden: ‘Van 1978 tot 2009 was 

ik secretaris van de Joodse Gemeente 

Leiden. Die gemeente telt nu 35 zielen. 

Direct na de oorlog waren er ongeveer 

150 zielen geregistreerd! In totaal zijn 

250 Leidse Joden in de concentratie-

kampen vermoord. In oktober werd ik 

gevraagd om als lokale bekende in de 

Joodse gemeenschap mee te werken aan 

het OJH-project. Dat doe ik natuurlijk 

graag.’ 

Programma en aanmelden
De huizen zijn elk uur geopend van 

10.00 tot 17.00 uur. Vanaf half april kunt 

u op de site www.openjoodsehuizen.nl 

het programma in Leiden vinden. Daar 

vindt u ook de adressen van de huizen. U 

hoeft zich niet aan te melden, maar houd 

er rekening mee dat er een maximum 

is aan het aantal mensen dat aan kan 

sluiten.  <

Tiboel Siegenbeekstraat 20 

(14.00 uur)

In de voormalige woning van de 

familie Bloemkoper vertelt Gesineke 

Veerman verhalen over de kinderen 

van de Tiboel Siegenbeekstraat. 

Gewone kinderen in een gewone 

straat. In de oorlog worden Jacob, 

Eli, Rosa en Brammetje Bloemkoper 

en Ester en Izaäk van Tijn uit hun 

huis gehaald. Ze komen nooit meer 

terug.

Van de Waalstraat 34 

(11.00 uur en 12.00 uur)

In zijn vroegere woonhuis herdenkt 

Menachem Philipson zijn vader 

Jacob (1903-1943) en vertelt over 

het gezin met vijf kinderen dat de 

oorlog overleefde. Nazaten van 

Piet van Egmond, die de zus van 

Menachem in veiligheid bracht, 

vertellen zijn verhaal.  

Zoeterwoudsesingel 8 

(13.00 uur)

Mettie Lahr vertelt over 

haar herinneringen aan het 

onderduiken in Leiden. En over de 

gebeurtenissen in het woonhuis aan 

de Zoeterwoudsesingel. 
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Jouw peuter is er klaar voor!

p e u t e r s p e e l z a l e n

KOM KIJKEN!Bel voor een afspraak:� 088 - 304 304 3(van 9 - 16 uur)

De peuterspeelzaal 
locaties in de wijk:

Kleine Urt
Van Vollenhovenkade 15

Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2

De Glijbaan
Burggravenlaan 17a

...klaar om de wereld te ontdekken

...klaar om verder te groeien

Met 27 peuterspeelzalen in Leiden e.o. geven we peuters de 
beste start voor de basisschool. Onze pedagogisch medewerkers 
stimuleren elk kind op zijn of haar eigen niveau om de volgende 
stap te zetten. En dat loont! Voor iedereen. Lees verder op:

www.splopvang.nl/wijkkrant
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Ze leven in grote groepen bij elkaar, 

ze zijn behoorlijk luidruchtig en ze 

zijn dol op de Cobetstraat: kauwen 

en halsbandparkieten. Zodra de 

schemering valt, strijken ze met 

honderden tegelijk neer in de 

immense haagbeuken en… ze laten 

fl ink wat uitwerpselen vallen. Nu 

trekken bewoners aan de bel bij de 

gemeente.

Geen auto meer te bekennen
De paar auto’s die ’s avonds nog in de 

Cobetstraat te vinden zijn, zijn meestal 

het eigendom van nietsvermoedende be-

zoekers. Ieder ander weet namelijk dat je 

de volgende dag direct naar de autowas-

straat kunt om de grote hoeveelheden 

vogelpoep van je auto af te boenen. “Om 

die reden parkeren veel bewoners hun 

auto elders in de buurt. Dat zorgt voor 

parkeerproblemen in omliggende straten, 

zoals de Gijselaarstraat en de De Meij 

van Streefkerkstraat”, vertelt Simone Bos. 

Samen met buurman Han Scherft heeft zij 

de noodklok geluid bij de gemeente over 

de overlast die kauwen en halsbandpar-

kieten veroorzaken in de Cobetstraat. 

Wolkenkrabbers voor vogels
Het parkeerprobleem is slechts één deel 

van het verhaal. De kauwen en hals-

bandparkieten zorgen voor lawaai, voor 

smerige straten en tuinen en ze verjagen 

tuinvogels. Regen en vogelpoep vormen 

ook een slechte combinatie. Dat werd 

pijnlijk duidelijk toen een medewerkster 

van de Thuiszorg uitgleed over de uit-

werpselen en ongelukkig ten val kwam. 

Toen was de maat vol. Han Scherft: “Die 

valpartij vormde de aanleiding voor de 

brandbrief aan de gemeente. We hebben 

de gemeente begin januari verzocht om 

de haagbeuken terug te snoeien. Dat is 

al jaren niet meer gebeurd. Als gevolg 

daarvan zijn de bomen uitgegroeid tot 

heuse wolkenkrabbers voor vogels en 

is de overlast een dagelijks probleem 

geworden.” 

Gemeente kijkt weg
De brief werd ondertekend door nage-

noeg alle bewoners van de Cobetstraat 

tussen de Fruinlaan en de De Laat de 

Kanterstraat. “De reactie van de gemeen-

te is ronduit teleurstellend”, zegt Simone 

Bos. “De kauw is een beschermde vogel-

soort en mag daarom niet verjaagd wor-

den. Om de vogeloverlast tegen te gaan 

zouden de haagbeuken meer dan dertig 

procent teruggesnoeid moeten worden, 

maar dat staat het gemeentelijk bomen-

beleid niet toe. De conclusie luidde dan 

ook dat de gemeente niets voor ons kan 

betekenen. Punt.” Han Scherft: “Kernpunt 

is dat de gemeente zelf verantwoorde-

lijk is voor het feit dat de bomen, voor 

laanbomen, te groot geworden zijn. We 

staan ook open voor andere oplossingen 

voor de vogeloverlast dan snoeien. Het is 

ontluisterend dat de gemeente niet eens 

mee wil denken over alternatieven.”

Nieuwe stappen
De ambtenaar beschouwt de melding 

als afgedaan. Maar dat zien Simone Bos 

en Han Scherft anders. “We willen nu dat 

er daadwerkelijk actie genomen wordt 

tegen de vogeloverlast. Dus nodigen we 

na de verkiezingen nieuwe raadsleden uit 

voor een gesprek, we gaan praten met de 

Wijkvereniging, we zoeken de publiciteit 

en we gaan onderzoeken wat we zelf 

kunnen doen. Ook hopen we samen met 

bewoners uit omliggende straten de han-

den ineen te slaan richting de gemeente.” 

Wie goede ideeën heeft, is van harte uit-

genodigd om deze te delen met Simone 

Bos: csimonebos@gmail.com.  <

door Maaike Botden

De mooie Cobet 
als vogeltoilet
De mooie Cobet 

vogeltoilet
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de noodklok geluid bij de gemeente over 

de overlast die kauwen en halsbandpar-

kieten veroorzaken in de Cobetstraat. 
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‘De 
Professoren-
wijk is ons 
compromis 
tussen wonen 
in Canada en 
Europa’

Binnen bij...
door Monique Aalbers
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Sinds een jaar wordt de Buys 

Ballotstraat 68 bewoond door een 

wel heel internationaal stel. De 

Canadese Kim Tomasson en haar 

man Dusan Janjic, uit Kroatië, 

streken er met hun bokser Eleanor 

uit Duitsland en Libanese kat Baz in 

2017 neer na omzwervingen over de 

halve wereld.

“Mijn hond is vrolijk”, lacht Kim. “Dat 

is zo’n beetje alles wat ik nu in het 

Nederlands kan zeggen. Gelukkig spreekt 

iedereen hier zo goed Engels. Dat maakt 

het meteen ook lastiger ons de taal eigen 

te maken. We kunnen ons goed ver-

staanbaar maken en krijgen antwoord in 

feilloos Engels. Maar ik vind het superfijn 

dat de medewerkers van de winkels hier 

in de buurt me helpen mijn Nederlands 

te leren.”

“Dusan en ik leerden elkaar in 2010 

kennen tijdens een overstap op een 

vlucht vanuit Zwitserland naar Parijs. Ik 

ben geen held als het om vliegen gaat, 

ik had al een wijntje op om de vlucht te 

doorstaan. Dusan vloog vanuit Dubai 

terug naar Parijs, waar hij woonde en 

werkte als marktontwikkelaar voor 

Schneider Electric in Parijs. Ikzelf woonde 

al een tijd in Lille en was bij vrienden die 

op Mallorca wonen op bezoek geweest.” 

“Niet lang na onze eerste ontmoeting 

verhuisde ik naar Parijs om met Dusan 

samen te wonen. In 2013 trouwden we 

op het strand in Vancouver. Twee jaar 

later vierden we het trouwfeest nog een 

keer, maar dan in Dubrovnik. Het was 

een bont gezelschap van mensen uit alle 

windstreken. En een heerlijk feest.”

“Omdat Dusan voor zijn werk Europa en 

dus ook de Benelux onder zijn verant-

woordelijkheid heeft, oriënteerden we 

al een beetje op Nederland. Vanuit Parijs 

waren we een keer een weekendje in 

Rotterdam geweest. We vonden het toen 

al een tolerant en gastvrij land.”

Op een dag kwam Dusan enthousiast 

thuis, hij was voor een zakenlunch in 

Leiden geweest: “Deze stad moet je zien! 

Ik weet zeker dat je het er geweldig 

vind!”

“We zijn snel een keer gaan kijken. Wát 

een leuke stad. Het centrum, met al die 

pittoreske steegjes en straatjes en kleine 

winkeltjes. We reden er rond met de auto 

van mijn schoonmoeder. Dat was een 

spannend avontuur. Ik ben niet zo goed 

in sturen door die krappe straatjes!”

“We hebben ook gekeken naar Wassenaar, 

maar Leiden was zoveel meer favoriet bij 

ons. We woonden tijdelijk in Warmond, 

om van daaruit te zoeken naar een 

blijvende stek. Na zo’n vier maanden 

kregen we via de makelaar de Buys 

Ballotstraat 68 in het vizier. Vooral Dusan 

was verkocht, en ik was al verliefd op 

Leiden. Het was een “coup de coeur”, 

zoals ze in Frankrijk zeggen. We zagen 

het ook zitten voor onze hond Eleanor, 

die toen anderhalf was. Het is vlakbij 

Cronesteyn en de Vlietlanden. We kochten 

dit huis en wonen er nu met veel plezier.” 

“Het leuke aan Leiden is dat iedereen 

er vrij open is. Er is in onze straat altijd 

reden voor een praatje: de ene keer is het 

de sneeuw, de andere keer het zonnetje. 

Mensen hier zijn ontspannen en easy 

going. Mensen in Leiden zijn sportief 

en gericht op buitenactiviteiten: fietsen 

en hardlopen. Ik zie trouwens ook veel 

vrouwen én mannen met een yogamatje 

fietsen.” 

Internationaal 
Een hond uit Duitsland, een kat uit 

Libanon. Vooral de kat heeft in vele lan-

den gewoond: hij maakte omzwervingen 

van Libanon, naar Kroatië, Bosnië, Frank-

rijk en nu Nederland. Waar zijn baasje 

Dusan ging, ging kat Baz mee. 

Maar ook Kim zelf is ‘niet alleen maar 

Canadees’: ze heeft een Oekraïens-Ierse 

moeder en een IJslandse vader. Haar 

achternaam, Tomasson, is een typisch 

IJslandse naam, vertelt ze. Kim behaalde 

in Canada een masters in Gezondheids-

wetenenschappen. In Lille volgde ze een 

tweede studie, in Cultureel Management. 

Had ze Dusan niet ontmoet, dan was de 

kans groot geweest dat zij zou zijn terug 

verhuisd naar Canada. Of in Lille was 

gebleven. 

“Sinds een paar maanden werk ik bij het 

International Tax Center, middenin het 

centrum van Leiden. Ik heb er geweldige 

collega’s, er is zoveel humor op de werk-

vloer dat het een feestje is er te werken.”

Toch is het als nieuwkomer in Nederland 

niet altijd even makkelijk, vertelt Kim. 

“Nederland is een  gastvrij land.  Natuur-

lijk mis ik Canada, ik mis de westkust, 

een kust met rotsen en de geur van de 

zee die daar hangt. Maar het meeste mis 

ik mijn familie en vrienden. Gelukkig is 

er skype om ze toch te kunnen zien.”  

“Wat mij het meest opvalt aan Neder-

land, en aan Leiden in het bijzonder, 

is dat de samenleving gebaseerd is op 

vertrouwen. Mensen gaan op basis van 

vertrouwen met elkaar om. We weten 

hier in Nederland goed dat we elkaar 

nodig hebben. Ik zie in onze wijk zoveel 

kinderen met vrijheid, die zelf met hun 

hockeystick naar het hockeyveld fietsen. 

Dat is in landen als Bosnië en Kroatië 

echt wel anders.” 

“Wat ik moeilijk vind, is het maken van 

nieuwe vrienden. Dat is niet gemakkelijk, 

zeker niet als je geen kinderen hebt. Met 

kinderen op school knoop je toch een-

voudiger gesprekjes aan op het school-

plein en raak je misschien op organische 

wijze door je kinderen bevriend met 

andere ouders. Vrienden maken voelt 

een beetje als daten. Na een leuke eerste 

afspraak blijft het spannend of er een 

volgend afspraakje komt.”

“Gelukkig is in Leiden altijd iets te doen. 

Ik ben enorme fan van het RMO, wat een 

geweldig museum! Je hoeft er nooit in de 

rij te staan. En wat we super vinden in 

onze wijk, is het klassieke muziekfestival 

bij mensen thuis, Kunst over de Vloer. 

Leiden doet het boven verwachting goed, 

wat ons betreft.”   <

de wijkkrant      april  2018
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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

Het recept voor 
            advies en medicatie

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

Fysiotherapie?
In Leiden al ruim 35 jaar 
specialist in beweging van 
het menselijk lichaam.

• ervaren therapeuten
• persoonlijke aandacht
• direct geholpen

Roodenburgerstraat 1a, 2313 HH

Perzikweg 9a, 2321 DG Leiden

071-5124788 - www.fysiotherapievandersalm.nl

 
 

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

• Autorijlessen; 
• Opfriscursus; 
• Rijtesten. 

 
Gezondheidsverklaringen verkrijgbaar. 
 

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

 

Feest! 
verjaardag receptie trouwen

 borrel BUFFET DANSEN BBQ disco 
DINER jubileum AVONDFEEST

www.detuinvandesmid.nl
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Als de avond valt is het 

net of er een stolp over 

de wijk wordt gezet. 

Het wordt stil. Geluiden 

binnen die stolp lijken 

zich te beperken tot 

een overvliegende 

groep ganzen, wat 

eenden die ruzie maken 

of het geluid van een 

zwoegende fietsdynamo. 

Heerlijk. En die stilte 

en de schoonheid van 

het nachtlicht zijn soms 

adembenemend.

Molensloot 
bij nacht

Nieuwe rubriek: Nachtlicht over onze wijk



Op 16 augustus 1920 

werd het Rijn-Schiekanaal 

geopend toen een schip 

van de provincie met 

genodigden door een lint 

bij de Wilhelmina brug bij de Wilhelmina brug 

voer. Het was de voltooiing 

van een  groot karwei dat 

in 1910 was aangevangen. 

De bestaande vaart werd 

vanaf de Schie tot waar nu de Julius 

Ceasarbrug staat verbreed, daarna 

werd doorgegraven naar de Hoge 

Rijndijk en vervolgens dwars door 

de Waard naar de Zijl. Er moesten 

bruggen worden gebouwd: een 

nieuwe Lammebrug, een spoorbrug, 

een brug over de Molensloot en de 

Wilhelminabrug. Voor het personeel 

van de provincie werden er 

kantonnierswoningen gebouwd aan 

de oostzijde van het kanaal. Via de 

Nieuwe vaart kon men nu vanaf de 

Schie direct doorvaren naar Rijn en 

Zijl en de binnenstad vermijden.

Scheepvaart lang geleden
Het betekende dat het kanaal dat 

Corbulo in het jaar 50 na Christus had 

laten graven, in ere hersteld werd en 

de omgeving van onze wijk weer druk 

bevaren zou worden. Het vrachtverkeer 

over water was voor de Romeinen 

belangrijk. Ze gebruikten daarvoor 

fl inke schepen, in Zwammerdam en de 

Meern zijn boten van meer dan 20 meter 

gevonden. Maar na de volksverhuizing 

liep de betekenis terug. Na 700 heeft 

men de verbinding tussen Rijn en Schie 

zelfs laten verzanden.

Vanaf de eerste helft van de zeventiende 

eeuw ontstond het eerste netwerk van 

openbaar vervoer voor personen: de 

trekschuitdiensten. Een trekschuit was 

een platbodem van ongeveer 11 meter 

lang. De passagiers zaten in het ruim 

onder een soort tent, gevormd door over 

hoepels gespannen zeildoek. In de tent 

was de tweede klasse ondergebracht 

met ruimte voor 24 tot 30 personen. 

Achterop het schip stond een houten 

roefje voor acht eerste klas reizigers. De 

schipper stond op het achterdek aan het 

roer. Het vaartuig had een mast, waar-

aan een jaaglijn van circa 70 meter lang. 

Met behulp van deze lijn werd de schuit 

voortgetrokken door een paard dat naast 

de vaart over het  jaagpad liep, bemand 

door de ‘jager’. 

De eerste trekvaart in Nederland werd 

in 1632 tussen Amsterdam en Haarlem 

gegraven. Omdat de trekvaart een groot 

succes bleek, besloten Leiden en Delft 

in 1636 gezamenlijk de Vliet geschikt te 

maken voor trekschuiten. In 1664 werd 

de trekschuitdienst op Utrecht geopend. 

Vanaf het Utrechtse veer gingen de schui-

ten over de oude rijn langs het Utrechtse 

Jaagpad varen.

Technologische vernieuwingen
Rond 1800 ontstond het stoomschip en 

in  het midden van de 19e eeuw deed de 

stoom zijn intocht in de binnenvaart. In 

1852 werd de Leidsche Stoombootmaat-

schappij – de Volharding – opgericht door 

j.A. Zuur. Men begon met een dienst op 

Amsterdam, spoedig kwamen daar ook 

diensten naar Rotterdam en Uithoorn 

bij. De Volharding kreeg een plek aan de 

Haven. In 1889 werd een hoofdkantoor 

betrokken, dat door de Leidse architect 

18
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Mulder in renaissancestijl ontworpen 

was. Nu is het een gemeentelijk monu-

ment. De Volharding kreeg concurrentie 

van de Rederij de Vereniging, van rederij 

J.P.Carsjens en van P.J.Planjer. De laatste 

had zijn ligplaats aan de Nieuwe Rijn bij 

de Middelste Gracht. De schepen van 

Planjer voeren de stad in en uit langs het 

Utrechtse Jaagpad.

Aan het eind van de 19e eeuw werd de 

verbrandingsmotor bruikbaar voor de 

binnenvaart in de vorm van de gloeikop-

motor. Een soort dieselmotor met een 

lagere compressie die voorverwarmd 

moest worden. Dit type was daardoor 

lichter en goedkoper. Met dit soort mo-

toren werd het motorbeurtschip en zijn 

grotere broer de Luxe Motor ontwikkeld. 

Een schip van zo'n 25 meter, met een 

laadmast.

In Leiden waren  deze schepen voor de 

Tweede Wereldoorlog te vinden aan de 

Nieuwe Rijn tussen de Koornbrug en de 

Karnemelksbrug, maar toen het Gangetje 

in 1940 overkluisd werd en er een vaste 

brug naar de Nieuwe Rijn kwam, was 

het met de beurtvaart aan de nieuwe rijn 

gedaan. Veel voormalige schippers had-

den intussen  een vrachtauto aangeschaft 

en een vaste plek aan de Hooglandse 

Kerkgracht en later aan de Kaasmarkt 

gekregen.

Structuurwijziging
De beurtvaart was toch een bedrijfstak 

die moeite had het hoofd boven water 

te houden. In 1915 was de rederij van 

Carsjens al failliet gegaan. In 1930 kwam 

het einde voor de Volharding.

Wijzigingen in de structuur van de stad 

hadden ook een grote invloed op de 

binnenvaart door Leiden. De stad veran-

derde van een (arme) industriestad in een 

(welvarende) dienstenstad.

In de haven en oude Herengracht meer-

den sleepschepen af met kolen bestemd 

voor de gasfabriek.

De kolen werden gelost met een hang-

baan. De invoering van het aardgas 

maakte een eind aan de productie van 

het lichtgas en daarmee aan het kolen-

transport.

In de Oude Singel werden ook schepen 

met zout afgemeerd met grondstoffen 

voor de Leidse Zoutkeet. De schepen 

werden met een hijskraantje hangend 

aan een monorail gelost. Hieraan kwam 

door sluiting van de zoutkeet in 1951 

een einde.

In 1988 werd de meelfabriek van Koster 

gesloten, Daarmee kwam een einde aan 

het afmeren van de graanschepen in af-

wachting van het lossen in de Zijlsingel. 

Dit waren veelal spitsen en Kempenaars. 

Vroeger zag je er ook wel sleepschepen.

De scheepvaart bezorgde veel overlast 

in de stad. De langdurige openingen 

van de Turfmarkt- en Blauwpoortsbrug 

ontwrichten soms de hele binnenstad. De 

gemeente zocht wegen om daar iets aan 

te doen. In 1970 kon het Korte Vlietka-

naal worden geopend. De beweegbare 

bruggen werden vastgezet. De Turfmarkt 

kreeg een lage vaste brug. De route 

langs de Oude Rijn verloor zelfs geheel 

zijn betekenis. Het verkeer door het Rijn 

Schiekanaal werd echter drukker. Ook de 

scheepstypen veranderden. Voeren hier 

aanvankelijk kleine achtschepen als tjal-

ken en kempenaars*, nu zijn het schepen 

rond de 1000 ton.

De aanleg van de Rijnlandroute zal het 

varen via het Rijn Schiekanaal alleen 

maar drukker maken. De doorvaart dor 

de  Lammebrug wordt twee meter hoger 

en de opening van de bruggen langs de 

Rijn is aangepast om filevorming in onze 

omgeving te beperken.

Ook de pleziervaart langs de Kanaalweg 

is toegenomen. Op  een zonnige dag 

vaart er een onafgebroken stroom van 

grote en kleine jachtjes langs. En wie 

geen boot heeft kan bij de spoorbrug 

met een plezierschip naar Avifauna. <

*)  Een tjalk is een rondgebouwd schip, met 

een kromme voorsteven en een duidelijke zeeg. 

De lengte is circa 25 meter, het laadvermogen 

150 ton.

De Kempenaar is een vrachtschip dat gebouwd 

is om de smalle en ondiepe kanalen in Noord 

oost België te bevaren. De afmetingen zijn 

afgestemd op de geringe lengte van de sluizen.  

Lengte circa 50 meter, laadvermogen 600 ton.  
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Samen, stap voor stap
Sabien de Bruijne

Wasstraat 30

2313 JJ Leiden

06 39 18 80 35

info@salut-uitvaartbegeleiding. nl

www.salut-uitvaartbegeleiding.nl

Carmen Schuhmacher Medrano: 
06 -19626146

Voor meer informatie kijk op: 
www.pedicurelorentzkade.nl



21
de wijkkrant      april  2018

Upda te  W i j kdoss i e r s

door Hans turenhout

Naar aanleiding van het Contourenplan 

buitensport accommodaties heeft de 

hockeyclub Roomburg een plan gepre-

senteerd waarbij in het Roomburgerpark 

onder meer twaalf tennisbanen en vier 

hockeyvelden worden aangelegd. 

Andere stakeholders zoals de tennisclub, 

de kinderopvang, vrienden van het

Roomburgerpark en de VVE's ter plaatse 

hebben zich in het debat gemengd. 

Naar aanleiding van een door de 

gemeenteraad aangenomen motie op 

28 september 2017 moet er een haal-

baarheidsonderzoek verricht worden 

naar 'de haalbaarheid van een open 

wijksportpark Roomburg'. 

Inmiddels schijnt een concept projectplan 

gereed te zijn, maar dat plan moet nog 

goedgekeurd worden door het college 

van B&W en wordt daarna pas openbaar. 

De gemeente heeft in het kader van dit 

projectplan met alle stakeholders gespro-

ken. Het bestuur van de Wijkvereniging 

heeft inmiddels het initiatief genomen 

om een rondetafelgesprek te voeren met 

alle stakeholders om een beter beeld te 

krijgen van wat er leeft bij de verschil-

lende groepen. Wordt vervolgd.  <

Roomburger-
park

Begin dit jaar is door het College van 

B&W aan de Raadscommissie Stedelijke 

Ontwikkeling (SO) het voorstel voorge-

legd om de oorspronkelijk aan de Op-

penheimstraat geplande zorgwoningen 

en het dagbestedingscentrum (Gemiva) 

te gaan realiseren op een alternatieve 

locatie, namelijk aan het Kanaalpark. 

In februari is vervolgens door het College 

ook een nader uitgewerkt voorstel tot 

Herijking van het Bouwprogramma fase 2 

Oppenheimstraat aan de Raadscommissie 

aangeboden. 

Op hoofdlijnen komt dit voorstel op 

het volgende neer:

• het bestaande gebouw aan de 

 Oppenheimstraat 2 (Small Steps en 

 SPL /peuterspaal) wordt gerenoveerd

• het grote schoolgebouw aan de 

 Oppenheimstraat 4 wordt gesloopt 

• er worden zo mogelijk twee (onder-

 ling verbonden) gymzalen gebouwd 

 op de plek van de school. Deze 

 dubbele gymzaal moet een forse 

 capaciteitsuitbreiding voor school- 

 en overige sportactiviteiten bieden. 

In de  Raadscommissievergadering SO 

van 8 maart 2018 is dit voorstel inhoude-

lijk besproken. Vanuit de Wijkvereniging 

is in deze vergadering een schriftelijke 

inspreekreactie ingebracht (zie de web-

site Profburgwijk voor de volledige tekst) 

over de nieuwe plannen. 

Daarbij hebben we aangegeven dat we 

positief staan tegenover deze herijking, 

maar dat de vraag in hoeverre we als 

omwonenden en wijk uiteindelijk echt 

blij kunnen zijn met de nieuwe plan-

nen, sterk zal afhangen van de nadere 

invulling. Daarbij hebben we met name 

aangegeven dat twee (grote) gymzalen 

moeilijk inpasbaar lijken in de beschik-

bare ruimte én het risico met zich mee 

brengen dat er veel verkeers- en parkeer-

druk zal ontstaan bij de grote (sport-) 

evenementen die in een dubbele zaal 

kunnen/zullen worden gehouden in en 

buiten de schooltijden. Hoe in het nieuwe 

plan bebouwing, groen, parkeren, ver-

keer zal worden vormgegeven is ook nog 

niet duidelijk. 

Door de Raadscommissieleden is aan-

gegeven dat men het nieuwe plan met 

de twee gymzalen wel met een positief 

advies aan de gemeenteraad zal voorleg-

gen, maar dat de zorgpunten vanuit de 

wijk ter harte worden genomen en dat 

de omwonenden nauw betrokken zullen 

worden bij de verdere uitwerking van de 

plannen.  <

Oppenheimstraat: 
bouwplan fase 2

door Astrid van Eerden
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De afgelopen jaren is het 

huisartsenteam Roodenburg 

geleidelijk aan geheel verjongd en 

bestaat nu uit huisartsen Hannah 

Kramer, Leroy Haring en Tijmen 

Buddingh: “We gaan ervan uit dat 

wij de komende dertig jaar in deze 

praktijk samenwerken.” 

Alle drie hebben ze in Leiden genees-

kunde gestudeerd en hun huisartsen-

opleiding gevolgd. Alle drie zijn ze 

tijdens hun studententijd lid geweest 

van dezelfde studentenvereniging 

(Augustinus), daar kennen ze elkaar van. 

Inmiddels hebben ze ook alle drie een 

jong gezin. En zo komen er tijdens het 

gesprek nog wel meer overeenkomsten 

naar boven tussen de huisartsen Hannah 

Kramer, Leroy Haring en Tijmen Buddingh 

die sinds kort met elkaar samenwerken 

in huisartsenpraktijk Roodenburg.

Verbonden met de wijk
Tijmen is de laatste huisarts die er afge-

lopen 1 januari bij is gekomen, Hannah 

en Leroy werken al wat langer in het 

gebouw aan de Roodenburgerstraat. De 

afgelopen jaren hebben zij gaandeweg 

de patiënten overgenomen van huisart-

sen Jurgens, Huibers en Bakker. Leroy: 

“Het is een fi jn gebouw waar we graag 

werken. Het is handig dat de apotheek in 

hetzelfde gebouw zit, net als het Sociale 

Wijkteam en het jeugd- en gezinsteam. 

Dat maakt laagdrempelig doorverwijzen 

mogelijk.”

“Het is ook leuk om in het hart van de 

wijk te zitten en verbonden te raken met 

de mensen die er wonen en dingen die er 

gebeuren,” vervolgt Tijmen. “De meeste 

patiënten komen uit onze wijk, al hebben 

we ook nog steeds patiënten die trouw 

blijven aan deze praktijk, ook al zijn ze 

inmiddels verhuisd naar de Merenwijk of 

Stevenshof.” 

Balans tussen werk en privé
Voor hen alle drie geldt ook dat ze met 

hun jonge gezinnen werk en privé met 

elkaar willen combineren en vanuit 

samenwerking goede zorg willen leveren. 

Hannah: “Vroeger was een huisarts een 

Vernieuwd team van huisartsenpraktijk Roodenburg

door Margot Lodewijk
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'Ouderwets goede zorg 
met up-to-date online 

ondersteuning'
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solist die 24/7 beschikbaar was, terwijl 

we nu met elkaar samenwerken om de 

balans tussen werk en privé goed te hou-

den. We werken geen van allen fulltime, 

hebben een vaste waarnemer en natuur-

lijk is er in het weekend de huisartsen-

post. En ook al hebben we allemaal ons 

eigen patiëntenbestand, we nemen ook 

patiënten van elkaar over, bijvoorbeeld 

bij ziekte of vakantie.”

Tijmen woonde tot voor kort in onze 

wijk: “We hadden het hier erg naar onze 

zin, maar met een groeiend gezin waren 

we op zoek naar meer ruimte, en zijn we 

verhuisd naar Roomburg,” Leroy woont 

op het Waardeiland en Hannah in de 

Merenwijk. De kinderen van Tijmen en 

Leroy zitten op de Josephschool in onze 

wijk. Hannah en Leroy zijn met een Lei-

denaar getrouwd, alleen Tijmen heeft een 

vrouw buiten Leiden gevonden.

Zorg voor ouderen
Mensen willen graag thuisblijven als 

ze ouder worden en dat wordt vanuit 

de overheid gestimuleerd. Dit gegeven 

vraagt meer van de huisartsen. Leroy: 

“Zo zijn er in de wijk projecten om 

eenzaamheid te voorkomen en komen 

we regelmatig bij ouderen thuis. En dan 

stap je soms echt even terug in de tijd. 

In sommige huizen leven de mensen 

nog zoals in de jaren dertig met een 

gaskacheltje, andere huizen zijn tip top 

gemoderniseerd.”

Hannah: “Juist ook ouderen komen 

trouwens graag bij ons met als argument: 

jullie zijn nog jong en ik wil nu graag 

een band opbouwen, dan hoef ik niet te 

wisselen tegen de tijd dat ik jullie echt 

nodig heb.”

Ouderwets én up-to-date
En dat is ook de intentie van dit team 

huisartsen: om voor lange tijd deze prak-

tijk te voeren. Ze gaan er zelf vanuit dat 

ze de komende dertig jaar hier samen-

werken. Hannah: “Met uiteraard aan de 

ene kant de ouderwets goede zorg, goede 

telefonische bereikbaarheid en aandacht 

voor patiënten, en aan de andere kant 

up-to-date online ondersteuning via bij-

voorbeeld het e-consult en online 

herhaalrecepten.”  <

De praktijk Roodenburg heeft 
ruimte voor nieuwe patiënten. 

Kijk op de – onlangs geheel 
vernieuwde – website voor meer 

informatie:  
www.huisartsenroodenburg.nl. 

Onze website profburgwijk.nl kan 

zich verheugen in een groeiend 

aantal bezoekers. Enerzijds komt 

dat omdat u op de site vrijwel alle 

actuele ontwikkelingen en nieuws 

over onze wijk vindt, anderzijds 

is er een directe link naar en van 

Facebook. Daardoor maken steeds 

meer wijkgenoten kennis met wat 

onze site allemaal te bieden heeft. 

En dat is heel wat.

Laatste nieuws
Op onze pagina Actueel en nieuws vindt 

u het laatste nieuws over ontwikkelingen 

binnen lopende dossiers. Bijvoorbeeld 

over de bouw rond de Lorentzschool 

die van de baan is. Of de ingrijpende 

wijzigingen van de bouwplannen in de 

Oppenheimstraat, of de opschorting van 

de kap van de bomen langs het spoor en 

zo staan er nog een aantal interessante 

ontwikkelingen en voorstellen op.

Daar naast houden we u op die pagina 

zoveel mogelijk op de hoogte van wat er 

in en rondom onze site aan activiteiten 

is. Een tentoonstelling bij de Tuin van 

de Smid bijvoorbeeld. Of jazzmuziek bij 

Sijthoff op de Doezastraat. Je leest er 

wat er op de hoeve Cronesteijn gebeurt. 

Kortom alleen deze pagina van de site is 

het bezoeken meer dan waard.

Voor het goed vullen van deze pagina 

hebben we uw hulp nadrukkelijk nodig. 

Heeft u nieuws? Aarzel niet en stuur het 

aan onze webmasters: webmaster@prof-

burgwijk.nl. Let op: geen commerciële 

advertenties.

De overige pagina’s geven u veel infor-

matie over de Wijkvereniging de achter-

gronden van onze wijk en de Wijkkrant. 

Van de wijkkrant hebben we inmiddels 

het hele archief, dus van nummer 1 tot 

dit nummer, als pdf opgenomen. Dus wij 

nodigen u van harte uit voor een duik in 

het verleden. Heel inspirerend.

Ontwikkelingen
We zijn op dit moment bezig om u 

via de site nog meer service te bieden 

op de nieuwe Wijkservice pagina. 

Niet alleen is er een overzichtelijke 

presentatie van scholen, verenigingen 

en zorginstellingen, maar ook andere 

zaken zoals informatie over de AED’s of 

zaken over veiligheid en dergelijke. In de 

toekomst komt hier ook een blok waarin 

bedrijven, winkels en ZZP’ers in onze wijk 

een plekje krijgen. Maar ook hier, en dat 

geldt met name voor de ZZP’ers, hebben 

we uw hulp nodig.  <

advertentie

Dus: ben jij 

ZZP’er en is 

jouw 

bedrijf 

gevestigd in 

onze wijk, 

stuur dan je 

gegevens aan 

webmaster@

profburgwijk.nl.

Website meer dan 1200 
bezoekers per maand

door Rob Beurse
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Uw goede voornemens nog even uitgesteld?
           Begin dan nu met sporten bij 
                  Visser Fysiotherapie en Sport

Fysiotherapie specialisaties:

• Sportfysiotherapie

• Manueel therapie
 

• Schouder, knie en heuprevalidatie

• Medical taping

• Dry needling

• Kinderfysiotherapie

Continu in beweging

Ons aanbod:

4 sportlessen  

naar keuze

gratis!*

* vraag naar de voorwaarden

Van Vollenhovenkade 20A, Leiden, T: 071 - 51 23 111
Octavialaan 61, Leiden, T: 071 - 75 05 290
www.visserfysio.nl

Groepslessen:

• Sport je Fit

• Sport je Slank

• Pilates 

• Yoga

•  BodyShape

 

• Bootcamp

Burggravenlaan 179     2313 HR Leiden     071 513 5273     info@leidse-tandartsen.nl     www.leidse-tandartsen.nl

7 dagen per week geopend!

Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Zondag  10.00 tot 15.00 uur

Kindvriendelijke tandartsen

Begeleiding bij angst voor de tandarts

Esthetische tandheelkunde

Jeugdpreventieplan voor jeugd tot 18 jaar

Implantologie

Mondhygiëniste

  

Even voorstellen!
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Of het nu het weer was of iets 

anders, feit is dat het aantal 

bezoekers van de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering van de 

Wijkvereniging dit jaar wat lager 

lag dan anders. Circa 30 mensen 

woonden de vergadering bij. 

Er werd uitgebreid teruggeblikt op het 

afgelopen jaar, waarbij ook steeds de link 

werd gelegd naar de huidige situatie van 

bijvoorbeeld bij de dossiers. De kascom-

missie was tevreden over het werk van 

penningmeester Karin Jansen en de plan-

nen voor volgend jaar zijn goed ontvan-

gen. Hier en daar vulden mensen uit de 

zaal deze nog aan met suggesties, zoals 

de verkeerssituatie bij de Caesarbrug en 

de bouwwerkzaamheden als gevolg van 

de Rijnland route. 

Het bestuur heeft al vaker aangegeven 

dat we met zes bestuursleden niet 

alle issues kunnen oppakken die in de 

wijk spelen, maar dat we graag andere 

vrijwilligers faciliteren en ondersteunen. 

Heel positief was dan ook dat tijdens de 

vergadering zich inderdaad een initiatief 

kwam van Maarten (achternaam?) die 

graag het onderwerp Duurzaamheid in 

onze wijk verder wil brengen. Direct 

sloten zo’n vier wijkgenoten zich bij hem 

aan. Ook interesse om mee te doen? 

Binnenkort op de website meer informa-

tie over dit initiatief. 

Aan het einde van de vergadering, tijdens 

de rondvraag, nam bestuurslid Astrid 

van Eerden nog even het woord, zonder 

dat de voorzitter hiervan op de hoogte 

was. Ze maakte van de gelegenheid 

gebruik om voorzitter Regine Scholten 

te feliciteren met haar lustrum in 

het bestuur, waarvan al vier jaar als 

voorzitter. ‘We kunnen ons geen fi jnere 

voorzitter wensen’, zei Astrid namens 

ook alle andere leden uit het bestuur.  <

door Monica Wigman
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advertentie

Nieuwe directeur   Lorentzschool

Sinds 1 augustus heeft de grootste basisschool in de 

wijk (circa 900 leerlingen in 38 lokalen) een nieuwe 

directeur: John van Bezouw. Hij heeft een ruime 

ervaring en kent vele facetten van het basisonderwijs: 

onder andere als onderwijskundige, als leraar, als 

bestuurder van een onderwijsadviesorganisatie en als 

directeur van een basisschool.

• De nieuwe directeur John van Bezouw.
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Wat valt u op in deze wijk?
Hiervoor was ik directeur in Den Haag en 

wat het meeste verschilt is, dat alles hier 

wat overzichtelijker is en met kortere 

lijnen. Er is een direct contact met de 

gemeente. En natuurlijk is er de wijk zelf. 

Een mooie wijk met veel ruimte voor kin-

deren. De ouders hier zijn goed opgeleid 

en hebben kennis van zaken. Het zijn 

goede sparringpartners voor me en in 

een gemoedelijke sfeer. 

Toch is er nogal wat te doen 
rond de Lorentzschool en dat 
lijkt minder gemoedelijk.
Dan gaat het om de bouwplannen 

naast de school. Het draait om blokken 

nieuwe appartementen op twee plekken 

tegen het schoolplein aan. Ook over 

dit onderwerp praten de ouders zeker 

constructief mee. De controverse gaat 

erover, hoeveel woningen precies 

op welke hoogte er gaan komen en 

hoe dicht ze bij de school komen te 

staan. Van de eerst afgesproken 39 is 

het aantal vergroot naar 69 apparte-

menten. Dat maakt wel een verschil 

in drukte. Het kan heel gemakkelijk 

een benauwde toestand worden. Dan 

kijken bewoners vanuit hun keuken zo 

de klas in en kunnen ze bij wijze van 

spreken meeluisteren in de klassen. 

Ook krijgen de bewoners natuurlijk last 

van het gebruikelijke geluid  van het 

schoolplein. Dat is niet te vermijden. En 

de verkeerssituatie is niet eenvoudig. 

Onze ouders komen niet alleen uit 

deze wijk, maar ook van elders (van de 

Merenwijk tot Zoeterwoude). Dat levert 

autoverkeer op. Als daar ook nog eens 

tientallen auto’s van bewoners bijkomen, 

raakt de boel verstopt. Er is daar veel 

over gesproken met alle partijen en 

het lijkt er inmiddels op dat het plan 

niet in deze vorm doorgaat. We hopen 

dat er nu een mogelijke oplossing met 

voordelen voor de bewoners en voor de 

school aan bod gaat komen. Niets is nog 

zeker, maar inmiddels spraken we met 

de gemeente over plannen om van het 

bouwterrein een sport- en speelterrein 

te maken.

De Lorentzschool is groot en 
populair. Hoe verklaart u het 
succes?
We zijn een van de grootste scholen 

in Nederland. De verklaring voor het 

succes bestaat uit een aantal dingen: 

goede resultaten, sterke leraren en een 

warm klimaat. Dat er een modern, nieuw 

gebouw is, speelt ook een rol. Er is een 

prachtige aula, een echt goede bibliotheek 

en moderne ICT-voorzieningen. En de 

school is opgedeeld in kleine eenheden 

die goed te overzien zijn. Ze hebben ook 

aparte pauzetijden. Pas kwam een leerling 

naar me toe en die zei “Meester, ik ken nu 

alle leerlingen van de Lorentz.” Hij kende 

dus alle leerlingen van zijn gang. Dit laat 

zien, hoe de leerlingen de school ervaren: 

kleinschalig en geborgen.

Het basisonderwijs wordt veel 
besproken momenteel door 
toedoen van een populaire tv-
serie. Ouderparticipatie speelt 
daarbij een grote rol. Is dat een 
onderwerp dat hier speelt?
Ja, want er komt veel op het basis-

onderwijs af. De kosten voor ongeveer 

alles zijn gestegen, maar de vergoeding 

vanuit de overheid volgt die stijgingen 

niet. Daardoor moeten we voor meer 

dingen een beroep doen op de ouders. 

Anders verdwijnen de gelden uit de pot 

die bestemd is voor personeelskosten 

en moeten de klassen groter worden of 

kunnen onderwijsassistenten minder 

worden ingezet. En daardoor neemt de 

werkdruk toe.

Het is duidelijk dat zoiets 
zeer onwenselijk is. 
De stakingen zijn er natuurlijk 
niet voor niets.
Inderdaad. Daar is iedereen het 

inmiddels wel over eens. Ook ons 

bestuur reageert heel positief. Bij de 

laatste staking heeft het bestuur zich 

helemaal achter de medewerkers 

geschaard en het salaris doorbetaald. 

Dat is niet overal vanzelfsprekend. 

De ouders reageren ook begripvol. 

We hebben de staking op tijd gemeld 

en vooraf ook bij de naschoolse 

opvanginstanties in kaart gebracht, of 

er ruimte was. Het is allemaal zonder 

grote problemen verlopen.

In de tv-serie zie je dat er 
allerlei dingen worden geregeld 
via protocollen. Is dat in het echt 
net zo? 
Een beetje maar. Ook wij hebben dingen 

geregeld via documenten. Er moet nu 

eenmaal duidelijkheid zijn over dingen 

als fi etsen op het schoolplein en op tijd 

de school ingaan of uitgaan. Bij ons staat 

in de schoolgids, hoe bepaalde zaken 

geregeld zijn. Af en toe brengen we 

dingen uit de schoolgids apart onder de 

aandacht, als er iets mis dreigt te lopen.

 

Een ander actueel probleem is 
passend onderwijs. Hoe is dat 
hier?
Het gaat bij passend onderwijs om een 

heel divers onderwerp. Passend onder-

wijs moet gericht zijn op alle leerlin-

gen. Er is een grote groep gemiddelde 

leerlingen, maar ook een behoorlijk grote 

groep kinderen die echt meer kunnen. 

Dat vraagt bijzondere voorzieningen in 

de vorm van uitdagende leermateria-

len en lesstof. Er is ook een plusgroep 

die nog meer uitdaging krijgt met een 

speciaal programma. En dan hebben we 

nog een groep onderpresteerders met 

kinderen die veel meer kunnen dan ze 

laten zien. Dan is er nog een taalklas 

met extra ondersteuning. Zo is er ook 

een ondersteunend rekenprogramma. Al 

die groepen krijgen een aantal uren per 

week voor hen passend onderwijs. Waar 

nodig stemmen we ons onderwijs ook af 

op bijzondere zorg die kinderen nodig 

hebben. En als de behoefte aan extra 

hulp te groot is voor ons, is er in Leiden 

ook speciaal onderwijs. Daarin werken de 

Leidse scholen goed samen.

Wat wilt u zelf nog kwijt?
Na mijn eerste honderd dagen heb ik 

gesproken met het team en verteld dat 

ik het een heel prettige school vind met 

een goed klimaat en veel deskundigheid 

bij de leraren, waar we de komende jaren 

nog veel uit kunnen putten om de school 

nog sterker te maken. Er is altijd ontwik-

keling nodig onder andere op het gebied 

van ICT, techniek en muzische vakken. 

Daar gaan we de komende tijd mee aan 

de gang.  <

Nieuwe directeur   Lorentzschool
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algemene tandheelkunde: mondhygiëne: preventie: angst: 
implantologie: moderne apparatuur: esthetiek: digitale techniek

tandartsen : Babette Korteweg-Vissers, Rik Beerman en Lisanne van de Ven

Inschrijven via de website of 071 514 21 00

www.deschanstandartsen.nl

Lammenschansweg 15a :  2313 DH Leiden 

Woondromen waarmaken

Fides makelaars f idesmakelaarsleiden.nl
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De eerste Wijkkrant onder redactie van onze 

nieuwe hoofdredacteur Monica Wigman ligt voor 

u! Superspannend natuurlijk voor haar om voor 

het eerst onze ‘Wijkglossy’ te vullen. Maar het is 

gelukt en het ziet er prachtig uit.

Het verkiezingsdebat is net achter de rug. Ruim 

tweehonderd bezoekers hebben we geteld. Het 

was heerlijk zo’n volle zaal te zien. Joost Vullings, 

wijkgenoot en politiek commentator in Den Haag, 

heeft het debat met vertegenwoordigers van alle 

negen Leidse partijen vlot en met humor geleid. U 

leest er meer over in deze Wijkkrant.

We zijn natuurlijk heel benieuwd wat de 

gemeenteraadsverkiezingen gaan brengen. 

Hoe gaat het nieuwe college eruit zien en wat 

betekent dat voor onze wijk? Op het moment van 

schrijven van deze column zijn de verkiezingen 

nog aanstaande. Maar wat de uitslagen ook zijn, 

we zullen alle nieuwe ontwikkelingen nauwlettend 

volgen.

En dan nog een verandering van heel andere 

orde: het wordt weer lente. Heerlijk! De goede 

lezer weet dat ik geen bijster grote fan ben van 

de herfst en winter. Buurtgenoten lachen vaak 

om mijn winteruitrusting met grote muts, die pas 

afgezet wordt als het kwik overtuigend een eind 

boven de nul graden uitkomt. Ik zie uit naar de 

mooie dagen en hoop dat straks op Koningsdag 

het een prachtig warm en zonnig feest wordt!

Redactioneel

Regine
Scholten
voorzitter

door Monica Wigman 

Het Buurt Business Netwerk, het netwerk van 

ondernemers in onze wijk, kwam op donderdag 

25 januari bijeen bij Tycho de Waard thuis op 

de Thorbeckestraat. Tycho, eigenaar van Tjep’s 

digital agency, vertelde over allerlei aspecten en 

aandachtspunten van social media. Nuttig voor iedere 

ondernemer!

Daarna werd er ook gesproken over hoe het BBN wat 

meer structuur zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door 

onderwerpen te plannen in een jaaragenda. En een 

website te maken. Twee werkgroepjes gaan hiermee 

aan de slag. Verder is  besloten vijf keer per jaar een 

bijeenkomst te houden, afwisselend bij de leden thuis, 

en een nieuwjaarsborrel. 

Hieronder is in de voorlopige jaarplanning te zien welke 

onderwerpen dit jaar de revue gaan passeren. Alles 

onder het motto: inspireren in plaats van informeren! 

De eerstvolgende BBN bijeenkomst is op 16 april 

(locatie wordt nog bepaald). Wil je een keer mee-

doen aan het Buurt Business Netwerk, mail dan naar 

Astrid van der Zwan (voorzitter van BBN) via 

a.zwan@casema.nl

Buurt Business Netwerk

Standaard agenda:  

20.00 uur  -  welkom en toelichting

20.15 uur  - Thema + vragen + z.n. intervisie vragen 

21.15 uur  - Rondvraag + korte vragen + 

      ontwikkelingen praktijk

21.45 uur  - afsluiting / borrel / huis

Jaarplanning 2018: 
Inspireren in plaats 
van informeren

Maandag 16 april  

Thema: ‘Acquisitie’ en de website

Dinsdag 19 Juni 

Thema: presentatie eigen business

Woensdag 19 September  

Thema: Intervisie met 2 nader in te brengen vragen

Donderdag 29 November 

Thema: presentatie eigen business en omgaan met stress

Change!
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Wie vanuit Lorentzhof naar de 

Lorentzkade loopt ziet dichtbij het 

bruggetje, aan de linkerkant van 

het pad, een grote boom, de witte 

esdoorn. Een aantal bewoners van 

Lorentzhof kan hem vanuit hun 

kamer ook zien. De witte esdoorn 

kan, terwijl er nog geen bladeren in 

de boom zijn, in maart al bloeien. 

Als je dan heel goed kijkt, kun 

je de piepkleine bloemetjes met 

uitstekende meeldraden herkennen. 

Ik betwijfel of dat iedereen lukt, 

want dat kijken vereist een goed oog 

en ook een beetje deskundigheid.  

Naam van de boom
De witte esdoorn (Acer saccharinum L.) 

wordt ook wel zilveresdoorn genoemd. 

Dit komt omdat de bladeren, vooral kort 

na het uitbotten, aan de onderzijde wit 

behaard en daardoor zilverachtig zijn. 

Deze esdoornsoort kan wel dertig meter 

hoog worden. De takken groeien eerst 

opgaand en worden later afhangend 

en breekbaar. Als het hard waait, zie je 

vaak twijgen onder de bomen liggen. 

Van de witte esdoorn bestaan diverse 

ondersoorten. De meest aangeplante is 

het type dat bij Lorentzhof groeit. De 

wetenschappelijke naam is Acer saccha-

rinum ‘Laciniatum’. Acer betekent scherp. 

Het is de oude Latijnse naam voor ahorn 

en ‘eschdoorns’. Saccharinum komt van 

het Nieuw Latijnse woord saccharum, 

de vertaling van suiker (Backer, C.A., 

2000. Verklarend woordenboek van 

wetenschappelijke plantennamen, Veen). 

In de bladeren van planten wordt suiker 

gevormd. Die suiker gaat opgelost in wa-

ter via transportvaten naar de wortels. Bij 

een aantal esdoornsoorten, o.a. de suike-

resdoorn A. saccharum (die soortnaam 

betekent suiker leverend), wordt dat sap 

afgetapt en door mensen als een soort 

stroop, esdoornsiroop, gebruikt. Carolus 

Linnaeus (1707-1778) gaf de witte 

esdoorn in 1753 de wetenschappelijke 

naam A. saccharinum. Hij vergiste zich 

omdat hij dacht dat de witte esdoorn de 

echte suikeresdoorn A. saccharum was. 

Deze twee soorten esdoorns worden heel 

vaak door elkaar gehaald. 

De bladeren van de meeste esdoorns zijn 

symmetrisch en handvormig ingesneden. 

Die van het ‘Laciniatum’-type – die bij 

Lorentzhof – zijn afwijkend. Toen ik ze 

bestudeerde en tekende, zag ik dat ze 

vaak niet echt symmetrisch zijn en soms 

ook nog ‘extra’ ingesneden. In de ‘Oxford 

dictionary of plant science’ staat dat laci-

niate diep ingesneden betekent. Daarvan 

moet dat ‘Laciniatum’ zijn afgeleid. 

Snelle groeier
Esdoorns staan bekend als snelle groei-

ers. Om vast te stellen of dat ook zo is, 

besloot ik om van enkele bomen van dit 

‘Laciniatum’ type de stamomtrek op 1,30 

meter hoogte op te meten en ook na te 

gaan hoe oud deze bomen zijn. Paul Ver-

hoog (werkzaam bij de van de gemeente 

Leiden) vertelde mij in welk jaar de bo-

men zijn aangeplant. De omtrek van de 

boom bij Lorentzhof, aangeplant in 1930, 

is 280 cm. In onze wijk staat deze soort 

ook bij de kleine speeltuin in de De Meij 

van Streefkerkstraat. Deze is aangeplant 

in 1950 en heeft een omtrek van 270 cm. 

Enkele bomen van dit type zijn in 1952 

aangeplant aan de Boisotkade voor het 

gebouw van Erfgoed Leiden en omstre-

ken. De daar opgemeten boom heeft een 

omtrek van 290 cm. 

Omdat de omtrek van elk van bomen 

niet zo veel afwijkingen vertoont 

versterkt dit het gegeven dat de leeftijd 

van een boom niet altijd kan worden 

afgelezen van de omtrek. Er is overigens 

geen informatie beschikbaar over de 

stamomtrek van deze bomen toen ze 

werden aangeplant. Dat is natuurlijk wel 

van belang. Daarnaast bepalen ook lokale 

omstandigheden hun groeisnelheid. 

Zouden we hun werkelijk leeftijd willen 

weten dan moeten we de jaarringen 

van de stam tellen. Dat is natuurlijk 

onmogelijk bij levende bomen omdat je 

daarvoor een boomschijf zou moeten 

hebben.

Witte esdoorn, bloeit 
al in maart

Ellen Bolwijn in de bijlage Vrij van het 
Leidsch Dagblad van 04-03-2017

Een zanglijster 
zingt in de 
witte esdoorn! 
Een klankvolle melodie zweeft
door de nog kale bomen.
De uitbundige lokroep
Van een zanglijster
- Nu nog onbeantwoord –
Weldra is de boom gevuld
Met blad en nest;
Laat de Lente maar komen.

want dat kijken vereist een goed oog 

en ook een beetje deskundigheid.  
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Bloei, vruchten en kieming
Esdoorns behoren tot de zeepboom-

familie, de Sapindaceae. Voor de meeste 

esdoorns geldt dat de bloemetjes in 

pluimen op de twijgen staan of er aan 

hangen. Dat is echter niet het geval bij 

de witte esdoorn. In de winter zijn op 

de kale takken knobbeltjes te zien. In 

het vroege voorjaar, nog voor de boom 

in blad zit, komen uit een deel van 

die knobbeltjes hele kleine bloemetjes 

tevoorschijn. Ze zitten in een kluitje bij 

elkaar. Toen ik in maart onder de esdoorn 

bij Lorentzhof stond, zag ik de meel-

draden uitsteken en wist toen dat hij 

bloeide. 

Die bloemetjes hebben geen kroonblade-

ren. Bij veel esdoorn soorten hangen de 

gevleugelde vruchten, twee aan twee, in 

trosjes aan de boom. Bij de witte esdoorn 

zitten zij samen aan een steeltje vast in 

het oude bloemetje. Heel vaak is slechts 

één van de twee vruchtjes tot ontwikke-

ling gekomen (zie de tekening). Esdoorns 

kunnen heel veel zaden produceren. In 

de omgeving van de gewone esdoorn, 

Acer pseudoplatanus L., die overal te 

vinden is, zijn altijd veel kiemplanten te 

vinden. Ik ben bij de boom bij Lorentzhof 

gaan kijken of daar ook kiemplanten te 

vinden zijn, ondanks het feit dat niet alle 

vruchten goed tot ontwikkeling komen. 

Toch komen daar ook veel kiemplanten 

voor, maar deze gaan snel verloren 

tijdens het maaien van het gras. 

Invoer
De witte esdoorn hoort thuis in het 

centrale deel en het oosten van Noord-

Amerika. Admiraal Sir Charles Wager PC 

(1666-1743) bracht deze boom met de 

naam Acer ericarpum (Brid.) in 1725 naar 

Engeland. Tijdens een zeeslag in 1708 

versloeg Wager de Spaanse vloot. Met de 

rijkdom die hem dat opleverde, huurde 

hij in 1720 Hollybush, een statig huis 

in de zuidoostelijke hoek van Parson’s 

Garden bij Londen. Hij legde daar een 

tuin aan. 

De vraag is of hij wel zelf een boom van-

uit Noord-Amerika in Engeland invoerde. 

Als ik zijn levensbeschrijving lees (zie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_

Wager) is er reden om er aan te twijfelen. 

In de ‘Managery: The history of exotic 

animals in England (1100-1837)’ staat dat 

de botanicus Dr John Forthergill (1712-

1780) vertelde dat Wager geïnteresseerd 

was in exotisch materiaal. Dat was 

mogelijk bekend en diverse commandan-

ten van schepen gaven zaden en wortels 

van planten aan hem voor zijn tuin. Het 

zou dus best kunnen dat in 1725 een 

commandant, die in Noord-Amerika was 

geweest, materiaal van A. ericarpum aan 

Wager gaf. 

Wel zeker is dat na 1725 relatief snel de 

verspreiding over Europa heeft plaats-

gevonden. In 1753 veranderde Linnaeus 

deze naam in A. saccharinatum (vandaar 

de L. achter de wetenschappelijke soort-

naam). Ik veronderstel dat hij dat deed 

toen hij ‘Species plantarum (De soorten 

der planten)’ publiceerde. Er bestaan 

tegenwoordig heel veel esdoornsoorten 

en ondersoorten. Waarschijnlijk is de 

grootste collectie esdoorns ter wereld 

(ruim zeshonderd verschillende bomen) 

te vinden in het aceretum (dat is een 

esdoorntuin) bij Esveld in Boskoop. 

Kleuren
In de loop van het jaar, vooral in het 

najaar, veranderen de bladeren van veel 

esdoornsoorten indrukwekkend van 

kleur. Dat is prachtig en daarom worden 

ze ook vaak aangeplant. Wij kunnen 

vooral in de herfst van die kleurenpracht 

genieten en dat geldt natuurlijk helemaal 

voor de bewoners van Lorentzhof en 

die van dat deel van de Lorentzkade. De 

bladeren van de witte esdoorn worden 

dan geel. En misschien zit er dan ook wel 

een lijster in deze esdoorn zoals in het 

bovenstaande gedicht beschreven.  <
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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

DOOD 
LUISTER ZOEKEN 

BELEVEN ROTS GIDS 
NODIG LIEFDE WARM 
TIJD STERK DICHTBIJ 

ONZICHTBAAR 
AANDACHT MENS 
SCHOONHEID STIL 

RUIMTE SAMEN

mooie uitvaart
persoonlijke 
uitvaartbegeleiding 

angelique valk 
06 53 96 44 20  (24 / 7)

mooieuitvaart.com
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Bijeenkomst van Het Zoete Land
door Margot Lodewijks

Weer een succesvol 
jaar voor biologische 
stadslandbouw in onze wijk

Biologische stadstuinderij Het Zoete 

Land is inmiddels niet meer weg te 

denken uit onze wijk. Op 10 februari 

kwamen bestuur, oogstdeelnemers 

en vrijwilligers in het Trigongebouw 

bijeen om terug te blikken op het 

afgelopen jaar en na te denken over 

nieuwe plannen. 

Een nieuwe schuur, een betere water-

voorziening, nieuwe gewassen, meer 

bijen… Dit waren enkele wensen die in 

2016 tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst 

werden geuit en die het afgelopen jaar 

vrijwel allemaal zijn gerealiseerd, blikt 

Jessica Zwartjes, beheerder van Het Zoete 

Land, terug. 

Er kwam een regenwateropvang, de 

bessenstruiken kregen een nieuwe plek, 

en net buiten de tuin kwam een drink-

waterkraan, wat ook fijn is om af en toe 

je handen te kunnen wassen. Verder 

betaalt stichting Het Zoete Land inmid-

dels huur voor de grond aan de gemeen-

te Leiden, wat de tuin status geeft en 

de mogelijkheid bood om nog een klein 

stukje bij de tuin te betrekken. 

Paarse spitskool en haverwortels
Daarnaast breidde het bloemenperk uit, 

waardoor er bijen in overvloed zijn en 

bovendien nóg meer mensen wekelijks 

een onbespoten bos kleurige bloemen in 

een vaas kunnen zetten. 

Naast de teelt van de bekende groenten 

wordt er elk jaar geëxperimenteerd met 

nieuwe groenten. De haverwortels en 

gele bietjes waren vorig seizoen niet zo’n 

succes, merkte Jessica, die werden min-

der geoogst, maar de paarse spitskool 

juist weer wel. Dit jaar gaan we o.a. wit-

lof proberen, nieuwe babyleaf mengsels, 

courgettes die klimmen en sugar snaps.

Elk jaar is anders
Elk jaar verloopt weer anders en heeft 

zo zijn eigen uitdagingen. Zo verschil-

den de weersomstandigheden radicaal 

van 2016. Jessica: “In 2017 hadden we 

te kampen met droogte in juni en een 

natte septembermaand, terwijl dit het 

jaar daarvoor juist precies andersom 

was. Ook moesten we op zoek naar een 

nieuwe, goede biologische mestleveran-

cier en is het altijd weer een afweging 

voor welke gewassen je kiest.”

Verbindingen leggen
In de tuin vonden – net als in andere 

jaren – weer veel succesvolle evenemen-

ten plaats. Het seizoen werd geopend 

met de landelijke vrijwilligersdag NLdoet, 

vervolgens waren Fête de la Nature en 

Natuurwerkdag. Op 2 oktober werd het 

jaar weer afgesloten met de ter plekke 

bereide hutspotmaaltijd met wortels en 

pastinaken van eigen grond. 

Het Zoete Land zoekt waar mogelijk 

verbinding met de wijk en scholen. Zo 

kwamen verschillende brugklassen van 

het Marecollege een hele ochtend mee-

werken en opdrachtjes doen in de tuin, 

en bezochten bewoners met dementie 

van Lorentzhof wekelijks Het Zoete Land. 

Jessica: “Zij plukken wat bloemen, ruiken 

aan de kruiden en genieten van rond-

struinen in de tuin.”

Plannen voor het nieuwe jaar
Het Zoete Land wil dit jaar graag nog 

meer organisaties en scholen bij de tuin 

betrekken. Er zijn samenwerkingsplannen 

met de Hortus, het Singelpark en Natura-

lis. Verder staat een nieuwe zaaimachine 

hoog op de prioriteitenlijst en een stillere 

pomp. Aan het einde van haar presenta-

tie bedankte Jessica alle vrijwilligers, die 

meehelpen om alles op schema te laten 

verlopen, en de oogsters, die het mede 

mogelijk maken dat de tuin bestaat.

Ook vrijwilliger of oogstdeelnemer 

worden? Kijk dan voor meer informatie 

op www.hetzoeteland.nl. 

Meegenieten van komende evenementen?

26 mei is weer het Fête de la Nature, 

natuurfeest met muziek, rondleidingen 

en kinderactiviteiten (van 14.00 tot 

18.00 uur).  

Tot besluit een leuke tip: in Sijthoff op 

de Doezastraat wordt door Resto van 

Harte tijdens het oogstseizoen op 

vrijdagavond gekookt met groenten van 

Het Zoete Land.   <

Meer informatie: www.sijthoff-leiden.nl.

In groepjes spraken aanwezigen door 

over vier thema's: draagvlak biologische 

stadslandbouw, educatie en voorlichting, 

maatschappelijke functie en uitbreiding 

locaties. 

Ben je benieuwd naar de plannen van Het 

Zoete Land, of heb je naar aanleiding van 

deze thema’s vragen, iets toe te voegen of 

wil je jouw expertise delen? Mail dan naar: 

info@hetzoeteland.nl.

Stadstuinbouw 
in de toekomst
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Sinds het eerste begin van het 

Ouderencontact Profburgwijk 

staat het ontbreken van 

seniorenwoningen in de wijk op 

onze agenda. Ook in de Wijkkrant 

hebben wij al eerder in beeld 

gebracht welke mogelijkheden er 

zouden kunnen gaan zijn. Maar ze 

zijn er helaas (nog) niet!

Seniorenwoningen nodig 
om kleiner te gaan wonen of 
te wonen mét lift
In december vorig jaar hebben wij via 

Diogenes, onze Leidse organisatie voor 

monumentenbeheer, gehoord dat de 

Finse school aan de Lorentzkade ver-

kocht gaat worden door de gemeente 

Leiden. Het gebouw heeft de bestemming 

maatschappelijke doeleinden en zou dus 

buiten de vrije markt om prima verkocht 

kunnen worden aan Diogenes. Met de be-

doeling om dit gemeentelijke monument 

te verbouwen tot tien appartementen 

voor ouderen. Een prachtig plan! De ge-

meente doet echter iets anders: verkopen 

op de vrije markt!

Overleg over de situatie
Op donderdag 8 maart heeft hierover een 

bijeenkomst van Ouderencontact 

Profburgwijk plaatsgevonden. Om te 

praten over de ontstane situatie. Die 

avond hebben we de verschillende moge-

lijkheden besproken en hebben we twee 

begaanbare wegen besproken: 

1. Het initiatief van Gerda Oomkes en 

Amos Kater, eigenaren van kinderop-

vang ’t Kasteel waarbij via een stichting 

een bod zal worden uitgebracht op de 

Finse school met fi nanciële steun van 

een aantal wijkgenoten. Doel is de Finse 

school onderdak te laten bieden aan 

seniorenwoningen en één vleugel aan 

kinderopvang. Als u dit leest, is het bod 

al uitgebracht.

2. Het initiatief van Hendrik van Sandick 

om een moderne woningbouwvereniging 

op te richten in de wijk om zonder winst-

oogmerk in onderling beheer woningen 

te kunnen bouwen voor ouderen die niet 

voor sociale huur in aanmerking komen 

maar ook niet in staat zijn te betalen wat 

op de vrije markt wordt gevraagd. Zie in 

het kader een oproep om mee te doen.

Is er nog plek in de wijk?
Maar de vraag is of er plek is in de wijk 

voor seniorenwoningen. Wij weten dat er 

in de wijk ook andere belangrijke dingen 

zijn. Parken! Sportfaciliteiten voor het 

voortgezet onderwijs en voor de sport-

verenigingen in de wijk! Gymzalen voor 

het basisonderwijs! Ruimte om kinderen 

veilig te laten spelen! Zoiets moois als 

Het Zoete Land!

Wij hopen dat de Wijkvereniging een 

platform wil zijn waar we met alle wijk-

genoten van dit moment in kaart kunnen 

brengen wat de wensen en belangen zijn. 

Op een of andere manier zullen onvermij-

delijke keuzes moeten worden gemaakt 

of hele slimme oplossingen moeten wor-

den bedacht. Dat kunnen we eerst zelf 

proberen, voor we de keuzes overlaten 

aan de gemeente.  <

 Gezocht: 

een plek voor senioren-
woningen in de wijk

door Carolien Polderman

Ouderencontact

Oproep!
Wie doet er mee aan de oprichting 

van een woningbouwvereniging 

die zich speciaal gaat bezig hou-

den met bouw voor een speciale 

groep: tussen sociale huur en wat 

projectontwikkelaars bouwen voor 

de vrije markt? We zijn op zoek 

naar belangstellenden en aspirant-

bestuursleden. 

Eind april/begin mei zou die 

vereniging er moeten zijn! 

Aanmelding en vragen graag via het 

mailadres van Ouderencontact 

Profburgwijk info@ouderencontact-

profburgwijk.nl of via de 

wijktelefoon 06 - 577 028 00 

(bereikbaar op werkdagen tussen 

9.30 en 11.30 uur).
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Feestelijke onthulling 
Social Sofa op 
donderdag 14 juni 

Afgelopen september is begonnen aan 

een ogenschijnlijk 'eindeloos' project 

om met elkaar een betonnen bank 

te voorzien van een heleboel kleine, 

kleurige steentjes. Veel mensen zijn 

langs geweest. Soms om enkele steentjes 

te plakken, de fl uitketel op te zetten 

of alleen voor een babbeltje... Het 

resultaat is prachtig. De Social Sofa is 

mede mogelijk gemaakt door subsidies 

(Gemeente Leiden en WOZ) en dankzij 

steun van Wooncoöperatie 'Ons Doel'. 

WijkWens wil deze plaatsing aangrijpen 

om met u een feestje te bouwen. Iedereen 

is van harte welkom!  <

door Renee Stevense

Op 14 juni gaat WijkWens, een 

groep enthousiaste buurtbewoners 

uit de Profwijk Zuidoost, de Social 

Sofa onthullen. Deze gemozaiëkte 

bank wordt een absolute 

‘eyecatcher’ in de wijk! 

Tijd: 16.30-18.00 uur  

Locatie: BuurtSchuur, Franchimontlaan 68a

Auto-inbraak zonder sporen 

De laatste maanden vinden in onze 

wijk regelmatig vernuftige auto-

inbraken plaats. In de ochtend 

blijkt de auto open, doorzocht en 

soms is ook iets meegenomen. 

Soms parkeergeld, snoepjes, een 

dvd-speler, soms autopapieren. Er 

zijn echter geen sporen van braak…

Dieven blijken gebruik te maken van 

een apparaat dat het signaal van de 

autosleutel kunnen onderscheppen. 

Steeds meer auto’s hebben een slimme 

autosleutel met een zogenaamde 

‘keyless entry’ of een variant daarvan. 

Daardoor gaat uw auto automatisch 

open als u in de buurt komt. Dieven 

zijn in staat om het signaal van de 

autosleutel vanaf buiten op te vangen, 

terwijl de sleutel bij u binnen hangt. 

Daarna kunnen ze binnen een paar 

minuten hun slag slaan. 

In onze wijk zijn er meldingen 

bijvoorbeeld meldingen geweest uit de 

Melchior Treublaan, de Stieltjesstraat, 

Hugo de Vriesstraat en Uhlenbeckkade. 

Wat kunt u doen? U kunt bijvoorbeeld 

de ‘keyless entry’ eenvoudig laten 

deactiveren door een autodealer. Wilt 

u dat niet, dan is het in elk geval 

verstandig om de sleutel niet vlak 

achter de voordeur of het voorraam te 

bewaren. Leg de sleutel liefst achterin 

de woning en nog beter: in een blikken 

trommeltje. 

Ziet u mensen rondstruinen of verdachte 

voertuigen, geef het meteen door aan 

de politie via 112. Onthoud daarbij 

kenmerken zoals het signalement of 

een kenteken. Ook als het al te laat is, 

vraagt de politie om aangifte te doen. 

Zo kan de politie de werkgebieden van 

de dieven goed in kaart brengen.  <

door Monica Wigman
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Geboorte van een kunstenaar
Veel logica leek er niet in de nummering 

te zitten, dus de laatste paar meters 

moest Heleen mij per mobiel naar de 

voordeur loodsen. We gaan door een 

werkplaats een trap op naar de eerste 

verdieping en komen in een werkruimte 

die ondanks bescheiden afmetingen ruim 

oogt. Het plafond bestaat uit transpa-

rante golfplaten en geeft de kunstenaar 

net het perfecte licht: zo heb je geen 

schaduwwerking. Langs de wanden staan 

stellingkasten en een oud kinderbed, 

gevuld met ‘doeken’. Het kinderbed was 

eens van haar zoon. Zijn geboorte, 

19 jaar geleden, markeerde het begin

van Makkinga’s kunstenaarschap. 

Balanceren 
Weliswaar groeide Makkinga zelf op met 

een creatieve moeder en een tante die 

boerin en galeriehoudster was, maar als 

tegendraadse puber was zij beslist niet 

van plan ‘een armoedige kunstenaar’ te 

worden. Liever koos ze voor een carrière 

in de commerciële dienstverlening. Na 

haar opleiding werkte zij tien jaar lang 

op projectbasis, deed personeelszaken. 

Niet zelden was aan haar de lastige taak 

om groepen mensen te begeleiden die 

ontslagen waren. 

Totdat haar zoon werd geboren en ze 

besloot dat het tijd werd haar schilder-

hobby serieus te gaan nemen. Ze zegde 

haar goed betaalde baan vaarwel en 

meldde zich als student aan bij de Kunst-

academie Haarlem en Leiden. Ze rondde 

haar opleiding in deeltijd in vijf jaar af en 

voorzag zichzelf van een basisinkomen 

door op de academie les te geven. 

Na ook nog eens twee jaar als directeur 

aan de academie te hebben gewerkt 

kwam er opnieuw het inzicht dat er meer 

tijd moest worden besteed aan de kunst 

zelf. Sindsdien is het een voortdurend 

balanceren: tussen voldoende tijd vrij-

maken voor het eigenlijke schilderen en 

toch voldoende onder de mensen komen. 

Dit laatste lukt goed door nog regelmatig 

lessen te geven aan gevorderde beeldend 

kunstenaars, zowel op de academie als in 

haar eigen atelier. 

Organische vormentaal
Het werk van Makkinga kent een con-

stante thematiek. Door het bestuderen 

van foto’s in boeken, ontdekte zij hoe 

levensvormen onder de microscoop een-

zelfde organische vormentaal laten zien 

als bepaalde verschijnselen in de ruimte, 

bekeken door een telescoop. Zij werd 

gegrepen door die overeenkomst en door 

het besef dat wat zich daartussenin, voor 

onze ogen, bevindt – wij dus en onze 

wereld –  die vormentaal niet heeft. En in-

derdaad, wanneer je haar werken bekijkt, 

door Nynke Smits

Vormentaal 
van petrischaaltje 
en de ruimte 

 
Beeldend Kunstenaar in de Wijk

Het was een genoegen om in het februari-

zonnetje langs de Rijn naar het atelier 

van Heleen Makkinga te fi etsen: voorbij 

Leiderdorp, ter hoogte van Zoeterwoude 

Rijndijk bevindt zich een industrieterrein, 

waar Makkinga bij een aannemer haar 

atelierruimte huurt. 

Heleen Makkinga 
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waan je je zowel op een petrischaaltje, 

als in de ruimte. 

Rust, ruimte en beweging
Rust, ruimte en beweging zijn de hoofd-

thema’s. Een maanachtige bol, daarach-

ter een sferisch licht als van de zon, 

daartussen verbinding van een fluïde 

druppel-slinger. Aardkleuren hebben de 

voorkeur. Of combinaties van groen en 

blauw. En ruwe oppervlakken. Vaak ver-

werkt de kunstenaar zand in de olieverf, 

liefst zand dat uit de oudste woestijn 

ter aarde komt, de Namibwoestijn. Ze 

laat me flesjes zand zien: het sahara-

kleurige Namibzand, cacao-kleurig gruis 

uit Suriname, en korrelig antraciet van 

IJsland, waar ze onlangs was en foto’s 

maakte. De IJslandse natuur inspireert 

haar nu tot het maken van schetsen, wat 

haar weer op nieuwe ideeën brengt voor 

schilderijen. 

Olie op water vormt ook een bron voor 

haar werk. Het nemen van een bad met 

etherische oliën zette haar op het spoor. 

Ze zag hoe de olie zich op het waterop-

pervlak uitbreidt tot kleurrijke organische 

vormen. Met een fotograaf bestudeerde 

ze het verschijnsel en in foto’s ‘ving’ ze 

de vormen die weer werden verwerkt in 

collages.   

Exposeren
Regelmatig exposeert Makkinga haar 

werk. Er is op dit moment geen ten-

toonstelling, maar Kunststukken 101 in 

Den Haag heeft werk van haar te koop 

en te leen. Regelmatig komen mensen 

op afspraak in haar atelier. Soms maakt 

Makkinga werk op bestelling, zoals die 

keer dat de directeur van een bedrijf vier 

grote doeken bestelde en wilde weten 

wat de kleurstelling zou worden: ze 

wilde de rest van het interieur erop aan-

passen. Dát was een geweldige opdracht 

natuurlijk.  

Wie nieuwsgierig is geworden naar 

het werk van Heleen Makkinga, kan een 

kijkje nemen op de website: 

www.heleenmakkinga.nl of op afspraak 

in haar atelier, dat binnenkort verhuist 

naar de Rooseveltstraat. Dus bezoekers 

hoeven dan niet meer zoals uw fietsende 

reporter tegen een snijdende wind in 

terug naar huis te trappen.  <

Bent u 
beeldend kunstenaar of 
kent u een kunstenaar 
in onze wijk neem dan 

alstublieft contact op met: 
redactie@profburgwijk.nl 

of 06 - 511 637 80
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KOM
JE OOK NAAR
’T KASTEEL?
Buitenschoolse Opvang en Gastouderbureau - 071-566 12 76 - www.tkasteel.nl

Kunst, cultuur en 
samenleving

Check onze website voor meer informati e of bel!

• Cursussen
• workshops
• trainingen en 
• expositi es

Themadag 10 juni 2018
Mens en Robot

Dreiging, 
uitdaging 
of kans?
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Lokale producten 
en koninklijk hout op 
Hoeve Cronesteijn

Hoe het begon
‘Gemiva-SVG is een organisatie die zorg 

biedt aan mensen met een verstandelijke

en/of lichamelijke beperking,’ vertelt 

Loes van der Wagt. ‘Gemiva biedt 

woonbegeleiding en heeft daarnaast 

activiteitencentra, zoals lunchroom de 

Hof van Sijthoff  aan de Doezastraat en 

zorgboerderijen zoals Hoeve Cronesteijn. 

Hoeve Cronesteijn is 10 jaar geleden 

ontstaan uit een kinderboerderij op het 

terrein van Swetterhage in Zoeterwoude. 

Daar moesten we weg vanwege 

verbouwingen. Deze oude boerderij 

stond leeg en de Gemeente Leiden zocht 

er een goede bestemming voor. Zo werd 

Hoeve Cronesteijn een dagbesteding 

voor mensen met een beperking.’ 

Met de seizoenen mee
‘Onze cliënten zijn hier van maandag tot 

en met vrijdag, van 9.30 tot 16.00 uur 

aan het werk,’ zegt Loes. ‘En ze doen 

van alles. De nadruk ligt bij ons op het 

verzorgen van planten en het kweken 

van groente en fruit. In maart beginnen 

we met sneeuwklokjes, dan komen de 

tulpen, en in mei en juni de aardbeien. In 

de zomer worden de bloemen geplukt, 

en in het najaar kunnen we appels en 

peren oogsten in onze boomgaard. Veel 

producten worden geleverd aan de Hof 

van Sijthoff , waar ze verwerkt worden in 

de gerechten.’ 

Dat snijdt hout
In de winter zijn de cliënten op de boer-

derij vooral bezig met het verwerken van 

haardhout. Koninklijk hout, noemt Loes 

het, want het hout komt uit de Horsten 

in Wassenaar. ‘Het leuke is dat de cliënten 

het hele proces meemaken. Ze halen 

het hout op, ze helpen mee met zagen 

en bewerken en uiteindelijk wordt het 

verkocht. Zo zijn ze van het begin tot het 

eind bij de verwerking betrokken.’ Achter 

de hoeve, gesloten voor publiek, worden 

tuinmeubelen van steigerhout gemaakt. 

‘Je kunt het zo gek niet bedenken, of ze 

maken het voor je op bestelling,’ vertelt 

Loes trots. ‘Kijk maar om je heen. 

De tafel, de kast, alles wat hier staat is 

gemaakt door de cliënten.’ 

Altijd iets te beleven
Wat Hoeve Cronesteijn bijzonder maakt, 

is dat het open is voor publiek. Voor 

jong en oud is er van alles te beleven op 

de boerderij. Wilt u bijvoorbeeld verse 

aardbeien? U mag ze zelf plukken en 

kopen. En in de zomer mag u uw eigen 

bloemen plukken en zo een boeketje 

samenstellen. De cliënten helpen u graag. 

‘Ze vinden het leuk om te zien dat hun 

eigen producten gebruikt worden,’ zegt 

Loes. ‘Hiernaast ligt een kabouterbos, 

heel leuk voor kinderen. We zien vaak dat 

ouders hier al gauw twee uur vertoeven 

met hun kinderen.’ 

2 juni: Verwendag!
Na de verbouwing waar de boerderij 

momenteel mee bezig is, stelt de hoeve 

op 2 juni zijn deuren open om te laten 

zien hoe mooi het geworden is. Tijdens 

deze speciale ‘Verwendag’ is kunt u de 

producten van Hoeve Cronesteijn kopen, 

kunt u genieten van een voetmassage of 

een gezichtsbehandeling ondergaan met 

crème met kruiden uit de eigen kruiden-

tuin. Kijk voor meer informatie op de 

website: www.gemiva-svg.nl of op de 

Facebookpagina.  <

door Marijke Boter

Aan de rand van park Cronesteijn 

ligt Hoeve Cronesteijn. Op deze 

zorgboerderij van de Gemiva-SVG-

groep is het een bedrijvigheid 

van jewelste: er wordt geteeld, 

getimmerd en gerepareerd. U kunt 

hier elke werkdag terecht voor 

haardhout en – afhankelijk van het 

seizoen – voor bloemen en fruit. 

En op 2 juni is er een feestelijke 

‘verwendag’. Loes van der Wagt, 

locatiemanager, geeft een kijkje 

achter de schermen van deze 

bijzondere boerderij.
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door Johan Splinter

Een echte 
jeu-de-
boulesbaan 
in onze wijk

In het Trigonpark is een baan 

aangelegd voor het beoefenen 

van de eerbiedwaardige sport 

jeu-de-boules. De aanleg 

hiervan is een initiatief 

van het Ouderencontact 

Profburgwijk. We hebben een 

gesprek hierover met een van 

de initiatiefnemers, Jan de 

Bruijne.

Waar ligt de baan precies?

De baan ligt aan de ingang van het 

Trigonpark schuin tegenover het 

tuinencomplex van Het Zoete Land 

onder de oude vleugelnootboom, direct 

naast het begin van het looppad naar de 

kantine. Er is daar vlakbij ook een zitje 

gemaakt door Het Zoete Land. Alles is 

dus aanwezig voor een leuke activiteit.

Wanneer wordt de baan 
offi  cieel in gebruik gesteld?
Eind december is de laatste steen gelegd. 

Dat was offi  cieus. De offi  ciële opening 

vindt hoogstwaarschijnlijk plaats bij 

de viering van het jaarfeest van het 

Ouderencontact op donderdag 28 juni. 

Maar voor die tijd kan er al wel gebruik 

worden gemaakt van de baan.

Jeu de boules heeft de naam dat 
het een sport voor oude mannen is. 
Dat klopt. Het is uitermate geschikt voor 

oudere mensen. Het probleem kan alleen 

zijn dat je die ballen wel moet oppakken 

en daar moet je voor kunnen bukken. 

Maar ook moeilijk bukken hoeft geen 

obstakel te zijn. Ik heb ook wel eens 

gezien dat mensen een magneet aan een 

touwtje hadden: een handig trucje om 

die bal te pakken. 

Wordt er ook een competitie 
georganiseerd?
Dat weten we nog niet. We gaan begin-

nen en dan zien we wel. Er zijn ook geen 

teams of iets dergelijks. Het is allemaal 

heel informeel opgezet. We hebben de 

jeu-de-boulesbaan na overleg zelf aan-

gelegd met een kleine bijdrage van de 

gemeente. Hulp daarbij kwam van een 

vijftal mensen uit de wijk, waaronder ook 

jonge vaders die het een leuk idee von-

den. Iedereen mag de baan gebruiken. Er 

lijkt genoeg belangstelling voor te zijn.

U noemde het Ouderencontact. 
Wat is dat precies?
Er is in onze wijk weinig gelegenheid om 

mensen te ontmoeten. Er is geen echt 

clubhuis of trefpunt en zelfs geen gezel-

lig café. De stichting Radius heeft een be-

scheiden ruimte aan het Professorenpad 

en dat is het. We hebben daarom in de 

wijk zelf het initiatief genomen door een 

contactgroep op te richten en een ruimte 

te huren bij Trigon als ontmoetingspunt. 

En het loopt goed: de groep groeit. Iedere 

donderdag, buiten de schoolvakanties 

om, wordt na de koffi  e een afwisselend 

programma aangeboden: lezing, politiek 

café, fi lm, jeu-de-boules enzovoorts.

Daarnaast stelden we een wijktelefoon in, 

verzorgen we een maandelijkse nieuws-

brief en bezorgen we bij alle 65-plussers 

in de wijk eenmaal per anderhalf jaar 

met hulp van de gemeente het wijk-

kompas. Hierin staan alle voorzieningen 

en diensten voor ouderen vermeld. Het 

Ouderencontact is geen vereniging of 

stichting maar een onderdeel van de 

Wijkvereniging, een groep vrijwilligers 

die het welzijn en welbevinden van de 

ouderen in de wijk wil bevorderen.  <
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Negen van de tien keer, als ik vraag 

of mensen een voorkeur hebben voor 

bepaalde kleuren in de tuin, is het 

antwoord: “In elk geval geen geel”. 

Roze, paars, blauw en wit zijn nog 

steeds favoriet. Ik begrijp dat nooit 

zo goed. Iedereen houdt toch van 

een toverhazelaar in januari, een bos 

narcissen op tafel, de zonnebloemen 

van Van Gogh, geel verkleurende 

bomen in de herfst? De zon? Waarom 

mag er dan geen geel in de tuin? 

Geel doet goed!
Misschien heeft de afkeer van geel iets te 

maken met het slechte imago van ouder-

wetse woekerende planten als guldenroe-

de en puntwederik. Die zijn ook wel heel 

erg geel… Maar toch, met de juiste buren, 

en ingebed tussen veel groen en sier-

grassen, kunnen zij ook mooi zijn. Geel 

is een vrolijke, heldere, en warme kleur. 

Volgens de kleurenleer stimuleert geel de 

hersenen, is het goed voor ons denken 

en onze creativiteit. Een goede reden om 

toch eens wat gele planten in de tuin te 

gaan proberen. 

Voorzichtige start
We beginnen voorzichtig met zacht geel. 

Naast het felle geel van winteraconietjes 

en narcissen, is er het lichte geel van de 

sleutelbloem. Wat later in het voorjaar 

bloeit de gele akelei, Aquilegia chrysantha 

‘Yellow Queen’. En een koningin is het: de 

binnenste bloemblaadjes zijn donkergeel 

en de buitenste, met de sierlijke lange 

sporen, lichtgeel. Ze rijzen hoog boven 

het grijsgroene blad uit. Akeleien leven 

niet lang maar zaaien zich meestal goed 

uit. Ze kruisen heel makkelijk onderling, 

dus als er ook andere soorten in de buurt 

staan, kun je heel andere planten terug 

krijgen! Leuke plant voor een tuin die 

een beetje rommelig mag zijn, net zo als 

het zachtgele vingerhoedskruid, Digitalis 

grandifl ora. Dezelfde bloemen, maar wat 

kleiner en fi jner dan de wilde plant. Beide 

houden van lichte schaduw. 

Opleving van de tuin 
Daglelies zijn er in heel veel kleuren, 

maar ik vind de wilde, gele soorten met 

kleinere bloemen en fi jn blad het mooist. 

Als eerste bloeit Hemerocallis 

lilioasphodelus, gevolgd door H. citrina. 

De laatste is het lichtst van kleur, allebei 

geuren ze, vooral in de avond. Voor 

een zonnig plekje of in de halfschaduw. 

In het najaar zijn het vooral de fellere 

kleuren van Rudbeckia en Helenium 

die de tuin weer even op laten leven. 

Mooi met herfstasters en bijvoorbeeld 

de witte anemoon ‘Honorine Jobert’ 

met opvallende gele meeldraden. Wel 

subtiel lichtgeel is de Japanse wasbloem, 

Kirengeshoma palmata, een laat 

bloeiende schaduwplant met mooi blad 

en grote wasachtige gele klokken.

Nog meer geel
Ook onder de heesters zijn mooie geel-

bloeiers. Corylopsis paucifl ora bloeit al 

in maart, nog voor het blad uitkomt, met 

zachtgele klokjes. We kunnen de hoogte 

in met Clematis orientalis. Behoorlijk 

geel, dat wel, maar de klokjes blijven 

verschijnen en bloeien op een gegeven 

moment samen met de zilverglanzende 

pluizen van de uitgebloeide bloemen. 

Tenslotte is geel ook nog te vinden in 

blad. Planten met geelbont blad, zo-

als sommige Hosta’s en het siergrasje 

Hakonechloa macra ‘Aureola’, maken een 

schaduwhoekje minder somber.

Combineer!
Geel is mooi met blauw en paars, en 

wit, voor een ‘koele’ sfeer. De diepere 

tinten geel kunnen ook gecombineerd 

worden met rood en oranje, dan krijg je 

een ‘hot border’. De groengele tinten van 

vrouwenmantel en wolfsmelk verbinden 

de verschillende kleuren met elkaar en 

met grijsbladige planten kun je felle 

kleuren een beetje ‘blussen’. Laat nu de 

zon maar gaan schijnen!  <

Mooi geel 
   is niet lelijk
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Een 90-jarige
Het witte kerkje in Zwitserse chalet-

stijl op de hoek van de Cronestein-

kade en de Zoeterwoudsesingel 

bestaat ruim 90 jaar. Een goede 

gelegenheid om in deze rubriek eens 

mijn eigen herinneringen op te halen 

aan de zeven jaar dat ik dit kerkje 

mocht beheren. 

November 2008. Een van de eerste din-

gen die ik als kersverse beheerder doe, is 

kennismaken met de buren. Met de kerk 

natuurlijk, die aan de ene kant tegen ons 

huis aan schurkt, en met de buurvrouw 

aan de andere kant. Ik bel aan bij de 

buurvrouw die me onder het genot van 

een kopje koffi  e trakteert op het verhaal 

van een kerkscheuring, wegens een 

pastoor die niet alleen zijn eigen vrouw, 

maar ook een parochiane had bezwan-

gerd. Ze is er nog steeds kapot van. In de 

kerk brandt desondanks de Godslamp, en 

het is een van mijn taken om deze bij te 

vullen, zodat ze nacht en dag aan blijft. 

In de koffi  ekamer van de kerk volgen in-

gelijste zeventiende eeuwse fi guren mijn 

bewegingen. Ze zijn in het zwart gekleed 

en kijken ze me streng aan, boven hun 

stijve kanten kragen. Ik begrijp goed dat 

ze willen weten wat ik hier uitspook, 

want in hun huiskapel aan de Hooigracht 

is de Leidse Oud-Katholieke parochie ooit 

begonnen. In de kasten vind ik naast de 

gebruikelijke spullen zoals kaarsen in alle 

soorten en maten en dozen met ouwel-

tjes, zeventiende eeuwse kazuifels en 

boeken, korfbalprijzen van Oud-Katho-

lieke toernooien,  een grammofoonplaat 

met carnavalsmuziek, en tussen be-

schimmelde spullen een kartonnen doos 

waarin een enorme geborduurde lap 

is gefrommeld, die later een zeldzaam 

antependium blijkt te zijn (decoratiestuk 

voor het altaar).

• Een spel van handen die geven en nemen.
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De gemeenschap die wekelijks in de 

kerk bijeenkomt is klein, maar wordt 

onontkoombaar omringd door 365 

aanwezigen; hun blikken naar binnen 

gekeerd, gericht op een verteller, op 

elkaar. Onder hen een hondje met een 

verbandje om, een meisje met een pop, 

een psychiatrisch patiënt, Lenin en 

Ghandi. Ze zijn daar terecht gekomen 

vanwege het eigenzinnige geloof van de 

kunstenaar die hen bijna negentig jaar 

geleden op de muur heeft aangebracht en 

eigenlijk niks van de kerk moest hebben: 

Chris Lebeau. De schilderingen hebben 

op het eerste gezicht wel wat weg van 

bont gekleurde krijttekeningen, maar 

zijn fresco's. Om ze te laten hechten in 

de koude en vochtige omstandigheden 

van de kerk heeft Chris Lebeau nieuwe 

technieken moeten uitvinden. Veel van 

wat we over de schilderingen weten, 

is overgeleverd door de pastoor die 

de schilder wekelijks hielp met het 

weghalen van de steigers voor de 

zondagse mis. Lebeau zelf stierf in april 

1945 in een concentratiekamp. Natuurlijk 

moest deze anarchistische kunstenaar 

met communistische sympathieën 

wel op gesprek bij de pastoor en de 

bisschop voor hij aan de slag kon. Maar 

die waren zo onder de indruk van zijn 

levenshouding dat hij vrij spel kreeg. Hij 

parkeerde zijn woonwagen in het parkje 

tegenover de kerk en schilderde in drie 

jaar tijd een werk dat negentig jaar later 

nog steeds geen gelijke kent. 

De 365 mensen die Lebeau op de muren 

achterliet, zijn negentig jaar getuige 

geweest van het paasvuur dat door het 

middenpad de kerk binnen wordt ge-

bracht, waar de reusachtige Christus het 

zittend op zijn graf met een zegenend 

gebaar verwelkomt. Alhoewel het kruis 

Zijn lichaam doorsnijdt, straalt achter zijn 

hoofd de ochtendzon. Ze zagen twintig 

pastoors regelmatig de mis opdragen, 

waaronder de charismatische aartsbis-

schop Jan 

Glazemaker (1931-2018), die in 1956 zijn 

loopbaan in dit kerkje begon. Dankzij de 

vernieuwing en openheid die hij in de 

Oud-Katholieke kerk bracht, konden zij 

decennia later het eerste homostel zien 

trouwen in de kerk, later gevolgd door de 

huwelijksviering van pastoor Brommet en 

zijn geliefde vriend. Ze zagen tientallen 

buurtkinderen de de kerk binnenstromen 

die met levensgrote stokpoppen en een 

hoop hooi het kerstverhaal naspeel-

den, en een vlaggetjeslijn die tijdens de 

pinksterdienst vanaf het balkon de kerk 

in werd geworpen. In 2016 waren ze ge-

tuige van de intrededienst van de eerste 

vrouwelijke pastoor: Helen Gaasbeek.

In de zeven jaar dat ik in de kerkruimte 

mijn wekelijkse karweitjes mocht doen 

en samen met geïnteresseerden naar de 

schilderingen keek, gaven de 365 lang-

zaam maar zeker hun geheimen prijs. Ik 

ontdekte bijvoorbeeld dat de handen en 

de voeten een spel spelen, en je iets wil-

len vertellen. Rijen bruine schoenen wij-

zen op de blote voeten van Jezus die met 

hun vijf tenen ontspannen op de aarde 

rusten. De blote voeten van de overle-

dene wiens ziel opstijgt naar de hemel 

schemeren door zijn doodskleed heen. 

Handen maken sierlijke gebaren in een 

choreografi e van geven en nemen. Een 

kapitalist in een bontjas balt zijn vuisten 

tegen de Gelovige die gekleed is in een 

arbeiderskiel. In zijn voorhoofd ont-

waarde ik opeens een vaag kruisteken. 

Dan heeft Jezus er vast ook een, dacht 

ik. En inderdaad, evenals de priester die, 

als Christus vertegenwoordiger, de hostie 

toont. De duiven in beide zijden van de 

nok zijn niet hetzelfde, maar richten zich 

naar de ruimte waarover ze hun vleugels 

uitspreiden. 

Als de kerkgangers naar huis zijn 

gegaan, zien de 365 mensen overwin-

terende lieveheersbeestjes die dansen 

in een straal zonlicht die naar binnen 

valt. Ze zien hoe een baar met mijn lieve 

overleden buurvrouw die zich na jaren 

met de kerk heeft verzoend, in de ruimte 

wordt gereden, en achtergelaten wordt 

met zes brandende kaarsen die hen lang-

zaam beroeten. Ze horen de klap van de 

ladder die het begeeft terwijl een ijverige 

pastoor een lamp wil verwisselen, en de 

beheerder die een gilletje slaakt omdat 

ze een kikker ontdekt in het voorportaal. 

Het is de eerste keer dat ik een religieuze 

kikker tegenkom en dus bekijk ik hem of 

haar nog eens goed. Ze zit er rustig bij. 

Zou ze echt op zoek zijn naar God? Op 

de stoep vind ik op een dag een tekst in 

krijt met een pijl die naar de kerkdeur 

wijst. 'Wie woont hier?'

 

Ter gelegenheid van het negentigjarig 

bestaan van het kerkgebouw is een 

boekje verschenen over de parochie 

en het kerkgebouw, met bijdragen 

van onder andere kunsthistorica 

en Lebeau-kenner Mechteld de Bois 

en aartsbisschop Joris Vercammen. 

Restaurator Pier Terwen beschrijft de 

restauratie van de muurschilderingen 

in 1993, en er komen verschillende 

parochianen aan het woord die vertellen 

over hun ervaringen in de parochie. Het 

boekje 'Ode aan een 90-jarige' is voor 

€ 7,50 verkrijgbaar tijdens de 

maandelijkse openstellingen van de kerk 

op zaterdagmiddag. Voor data zie 

www.okkleiden.nl. Het boekje is ook te 

leen bij BplusC.  <

• 3-oktober tribune voor de kerkdeuren.
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door Marijke Boter

Voor de directe buurtbewoners leeft 

het al enige tijd: het speeltuintje in 

de De Meij van Streefkerkstraat gaat 

op de schop. Sinds juli 2017 is een 

buurtcomité actief om plannen te 

ontwikkelen, contact te onderhouden 

met de gemeente en fi nanciën rond 

te krijgen. Caroline de Wild, Liselotte 

Kleine, René Koff eman en Benjamin 

Martens vormen het buurtcomité 

voor de speeltuin, en ze vertellen 

maar al te graag wat de plannen zijn. 

Nieuw parkje
‘Het zijn eigenlijk twee projecten,’ vertel-

len ze. ‘De eerste is de aanleg van een 

parkje tussen de Du Rieustraat en het 

speeltuintje in de De Meij van Streef-

kerkstraat. Toen de gymzaal in de Du 

Rieustraat werd afgebroken, heeft de 

Gemeente Leiden het plan opgevat om op 

die plek vijf huizen te bouwen en daar-

achter een parkje aan te leggen.’ Er is een 

buurtcomité opgericht en inmiddels zijn 

de plannen voor het park rond. Het wordt 

een licht glooiende tuin, met bomen, 

struiken en planten, waar mensen kun-

nen ontspannen. Ook komen er plekken 

om bijen en andere insecten aan te trek-

ken. Zowel ouderen als jonge kinderen 

zullen zich er thuis voelen. Met de aanleg 

van het park is 12 maart begonnen.

Opknapbeurt 
Het tweede project is de een nieuwe uit-

straling van de speeltuin. ‘Het is best een 

drukbezochte speeltuin,’ vertelt Benjamin 

uit de De Meij van Streefkerkstraat. 

‘Regelmatig spelen er kinderen. De 

speeltoestellen die er nu staan, zijn erg 

kleurrijk. Helaas begint de verf af te blad-

deren en ziet het er inmiddels allemaal 

niet meer zo netjes uit. De speeltuin kan 

wel een opknapbeurt gebruiken.’ 

Samen met een architect is het buurt-

comité in gesprek gegaan over een 

nieuwe inrichting van de speeltuin. ‘We 

willen de wensen van de buurt daarin 

meenemen,’ vertelt Caroline. ‘We hebben 

buurtgenoten voortdurend op de hoogte 

gehouden via fl yers en via enquêtes 

hebben mensen inspraak gehad in hoe 

de speeltuin eruit komt te zien.’ 

‘Dat vinden we ook heel erg belangrijk,’ 

vult René aan. ‘Het zal moeilijk zijn om 

aan alle wensen te voldoen, maar we 

gaan proberen het voor zo veel mogelijk 

mensen een mooi stukje wijk te maken.’

De plannen
De plannen zien er in ieder geval goed 

uit. Er komt een doorgang van het park 

naar de speeltuin, zodat de speeltuin 

toegankelijk wordt voor kinderwagens, 

buggy’s en rolstoelen. De speeltoestellen 

krijgen allemaal een natuurlijke uitstra-

ling van hout. Ook komt er een natuur-

pad waar kinderen overheen kunnen 

lopen, met verschillende ondergronden, 

zoals steentjes en houtsnippers. 

Om de speeltuin te kunnen fi nancieren, 

draagt de Gemeente Leiden voor een deel 

bij. Maar omdat het een buurtinitiatief is, 

vraagt de Gemeente ook van de buurt 

fi nanciële bijdrage. Het buurtcomité is 

dan ook op zoek naar een manier om 

geld te werven. ‘De aanschaf van speel-

toestellen is namelijk niet goedkoop.’ 

Dus heeft u een goed idee, schroom dan 

niet om contact op te nemen met het 

buurtcomité. 

Presentatie
Op 11 maart heeft het buurtcomité de 

plannen voor de speeltuin aan de buurt 

gepresenteerd. Zo’n vijftig buurtbewo-

ners kwamen op de presentatie af. Bij 

een gezellig borrel werden de plannen 

besproken. Het nieuwe ontwerp is over-

wegend goed ontvangen en de opmerkin-

gen en vragen gaat Inge van den Berg 

(de ontwerpster van het plan) weer 

meenemen naar de Gemeente. Het buurt-

comité is blij dat ze nu weer volgende 

stappen kan zetten, en hoopt dit jaar 

het nieuwe park en de nieuwe speeltuin 

klaar te hebben. ‘We hopen een centrale, 

gezellige plek te creëren. Voor kinderen 

en volwassenen.’

Wilt u meer weten over de speeltuin 

DMVS, of de plannen inzien? Kijkt u dan 

op http://speeltuindmvs.jouwweb.nl  <

Nieuwe uitstraling speeltuin 
De Meij van Streefkerkstraat
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De Profburgwijk zou de 

Profburgwijk niet zijn zonder 

vrijwilligers. Veel wijkgenoten 

dragen op een of andere manier 

hun steentje bij, en zo ook Frans 

van Lelyveld. Hij is voorzitter van 

de kascommissie. “Wat we als 

kascommissie feitelijk doen, is het 

namens de leden controleren van 

de penningmeester,” vertelt hij. 

“Welk bedrag zit er op 1 januari in 

de kas, en wat op 31 december? En 

klopt dat? Dat doen we met een paar 

mensen.” 

Frans is een betrokken wijkbewoner, en 

komt dan ook vaak naar de algemene 

ledenvergadering. “Daar wordt ieder jaar 

gevraagd of er iemand in de kascommis-

sie wil. Ik heb mijn hand op gestoken, 

iemand moet het doen. Toen ik in de 

kascommissie kwam, was ik jongste lid. 

Daarna schuif je als het ware steeds een 

plekje op. Uiteindelijk ben je een jaar 

voorzitter, en dan zwaai je af.” 

Frans wordt vaker aangewezen voor 

klussen als deze. “Ik ben belasting-

inspecteur geweest, dus 

mensen denken vaak dat 

ik verstand heb van geld. 

Dat valt best wel mee, 

hoor. Maar door de jaren 

heen heb ik die ervaring 

inmiddels wel opgedaan. 

Ik ben bijvoorbeeld ook een paar jaar lid 

van de kascommissie van de Historische 

Vereniging Oud Leiden, en ik ben 

penningmeester bij de Stichting Voetveer 

Warmond. Dat is een pontje bij ’t Joppe, 

waar zo’n twaalf mensen op kunnen. 

Rondom ’t Joppe kan je wandelen, en met 

de veerpont zetten we mensen over van 

het ene naar het andere punt. Ik ben daar 

begonnen als schipper, maar inmiddels 

ben ik dus ook hier in de fi nanciële kant 

beland.” 

Frans vindt het geen enkel probleem om 

volop in het vrijwilligerswerk te zitten. 

“Ik kon op mijn 58e stoppen met wer-

ken,” zegt hij. “Toen heb ik een jaar niets 

gedaan en daarna ben ik dingen gaan 

doen die ik op mijn pad tegenkwam. 

Zoals dit vrijwilligerswerk. Daarnaast 

sport ik regelmatig, tegenwoordig ook bij 

‘sporten in de wijk’ om 9 uur ’s morgens. 

Het geeft wat meer ritme aan je dag. 

En dat hij dit voor de wijk kan doen, 

vindt hij alleen maar fi jn. Toen hij in 

1971 naar Leiden kwam, voelde hij zich 

vrijwel direct thuis. “Ik woon hier met 

heel veel plezier. Mijn echtgenote en ik 

houden heel erg van de Veluwe, en we 

hebben erover gedacht om daarheen te 

verhuizen. Maar een nadeel is dat je dan 

alles opnieuw moet opbouwen. Waar is 

bijvoorbeeld een leuke tennisclub? Nee 

hoor, we blijven lekker hier. We wonen 

hier rustig, vlakbij het centrum, in een 

prachtige wijk met alles bij de hand. 

Steeds als ik komend vanuit de stad over 

het bruggetje bij de Kraaijerstraat rijd 

en ik kijk in de richting van de De Laat 

de Kanterstraat, dan denk ik: hè, ik ben 

weer thuis.”  <

Frans van 
Lelyveld: 
voorzitter 
kascommissie

Vrijwilliger in het zonnetje door Marijke Boter
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Vereniging Professoren- en
Burgemeesterswijk
De Goejestraat 31 - 2313 NT Leiden
KvK 40448253
Regine Scholten  (voorzitter)
Van den Brandelerkade 9 - 2313 GV Leiden
Telefoon: 06 - 24 339 675
E-mail: voorzitter@profburgwijk.nl
Joop van Pijkeren  (secretaris)
De Goejestraat 31 - 2313 NT Leiden
Telefoon: 06 - 48 264 522
E-mail: secretaris@profburgwijk.nl
Karin Jansen  (penningmeester)
Van 't Hoffstraat 48 - 2313 GP Leiden
Telefoon: 06 - 81 464 343 
E-mail: penningmeester@profburgwijk.nl
Monica Wigman  (bestuurslid)
De Gijselaarstraat 5 - 2313 JW Leiden
Telefoon: 06 - 345 297 88
E-mail: communicatie@profburgwijk.nl
Astrid van Eerden  (bestuurslid)
Burggravenlaan 42 - 2313 HW Leiden
Telefoon: 514 86 72
E-mail: astrid.van.eerden@profburgwijk.nl
Hans Turenhout  (bestuurslid)
Tiboel Siegenbeekstraat 19 - 2313 HA Leiden
Telefoon: 06 - 10 924 138
E-mail: hans.turenhout@profburgwijk.nl

Wijkkrant
Monica Wigman (hoofdredacteur)
Telefoon: 06 - 345 297 88
E-mail: redactie@profburgwijk.nl
Agnes van Lierop (advertenties) 
Telefoon: 512 67 74
E-mail: advertentie@profburgwijk.nl

Ouderencontact Profburgwijk
Telefoon: 06 - 577 02 80
E-mail: info@ouderencontactprofburgwijk.nl

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

Radius
Dienstencentrum Zuidoost
Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden
Telefoon: 707 42 00 
www.radiuswelzijn.nl
Maatschappelijk werk 
Kwadraad
Haagweg 47 - 2321 AC Leiden
Telefoon: 088 - 900 40 00
Verzorgingscentrum Lorentzhof
www.libertasleiden.nl
Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden
Telefoon: 514 95 95

Woningstichting Ons Doel
Rijnsburgersingel 60 - 2316 XX Leiden
Postbus 569 - 2300 AN Leiden
Telefoon: 522 20 25

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

Smallsteps Basisbende
Oppenheimstraat 2-8a - 2313 JE Leiden
Telefoon: 512 40 45
Peuterspeelzaal De Glijbaan
Burggravenlaan 17a - 2313 HM Leiden
Telefoon: 088 - 304 30 53 + *
Peuterspeelzaal de Kleine Urt
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden 
Telefoon: 088-304 30 56 + *
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 088 - 304 30 64. *Klantenservice 
SPL: 088 - 304 30 43 (van 9.00 tot 16.00 uur) - 
klantenservice@splopvang.nl
Stichting ’t Kasteel
Buitenschoolse opvang
Sportpark Roomburg
Telefoon: 513 54 74
CompaNanny
Burggravenlaan 250 - 2313 JB Leiden
Telefoon: 207 37 04
Bonaventuracollege
Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden
Telefoon: 566 01 66
Stedelijk Gymnasium
Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden
Telefoon: 512 13 65
Lorentzschool
Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 17 77
Basisschool Joppensz
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 513 09 58
Katholieke Basisschool Sint Joseph
Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden
Telefoon: 513 22 63

Speeltuin ‘de Speelschans’
Van Vollenhovenkade 22
Secretaris: Eelco Baks
2313 GG Leiden
E-mail:  info@despeelschans.nl

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

Korfbal - LKV Sporting Trigon
Zoeterwoudsesingel 50 - 2313 EK Leiden
Telefoon: 514 27 88

Tennis – TC Roomburg
Tennispark Roomburg - Telefoon: 531 67 50

RK Gymnastiek- en Volleybalverg. 
Groen-Wit
Telefoon: 514 91 27 - E-mail: info@groenwit.nl
www.groen-wit.nl

Gymnastiekverg. Nieuw Brunhilde
Telefoon: 521 53 08 - www.nieuwbrunhilde.nl

Chr. gymnastiekvereniging D.O.S.
Telefoon: 589 40 93 - www.dos-leiden.nl

Wijkvereniging

Ouderencontact

Politie

Religie
Oud-Katholieke kerk
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden
Pastoor: Helen Gaasbeek  - Telefoon: 240 1739
website: www.leiden.okkn.nl

R.K. Petrusparochie
Lammenschansweg 40A
Pastoor J. Smith
Lorentzkade 16a - 2313 GB Leiden
Telefoon: 512 19 12

Protestantse Kerk Nederland
Vredeskerk
Predikant: dr. G.J. Venema
Van Vollenhovenkade 24 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 514 23 17

Speeltuin

Sportclubs

Wijkbeheer

Activiteiten

Wonen

Zorg

Leeskring ProfBurgwijk
Agnes van Lierop - Telefoon: 512 67 74
De Tweede Kring
Carolien Polderman - Telefoon: 514 42 95
Mini-biebs in de wijk 
Franchimontlaan, De Gijselaarstraat, 
Scholtenstraat, Van Bemmelenstraat, 
Speeltuin 't Kasteel, Jongerenbieb 
Zoeterwoudsesingel 91a

Bewonerscommissie Zuidoost 
(samenvoeging van de bewoners-
commissies Rijndijk e.o. en Temminckstraat e.o. 
van Woningstichting Ons Doel)
Secretaris: Corrie Deutz
Professorenpad 115 - 2313 TC Leiden 
Telefoon: 071-5315936
E-mail: cdeutz@gmail.com
Voorzitter: vacature
Overige bestuursleden:
Corrie Monfils, Gerrit Mets en Janny v.d. Steen

Scholen
Smallsteps Peuterpalet
Oppenheimstraat 4b  - 2313 JE Leiden
Telefoon: 516 04 44
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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



■ Oranjeplein open ■ Catering open.
 
■  Start kinderoptocht 'Superhelden' met 
     fanfarecorps Jong K&G.

■  Uitreiking medailles.

■  Offi  ciële opening Koningsdag 2018.

■  Start kaartverkoop kinderspelen.

■  Kinderspelen met o.a. een luchtspringkussen 
 en grote zandbak. Verkoop lekkere hapjes en
 drankjes.

■  Jonge talentvolle buurt-DJ's met sfeervolle 
 achtergrondmuziek. 

■  Wielerwedstrijd, sluipdoor en kruipdoor grot 
 en circus workshops!

■  Rad van Avontuur (ronde 1) met prijzen voor 
 kinderen.

■  Podium talenten en jonge artiesten uit de wijk.

■  Voorstelling voor jong en oud van 
 Kindercircus Miloco.

■  Dear Francis met lekkere akoestische muziek.

■  Rad van Avontuur (ronde 2) met prijzen voor 
 volwassenen.

■  Out of the Blue met allemaal relaxte blues  
 en rock covers!

■  Afsluiting Koningsdag 2018.

programma

Kinderoptocht
‘Superhelden
Dit jaar is ‘Super-
helden’ het thema van 
de kinderoptocht! Kom verkleed 
als je favoriete held en loop met je 
broertje en zusje mee in de optocht 
door onze wijk. Aan het eind van de 
optocht krijgt iedere deelnemer een 
mooie medaille. De optocht wordt 
begeleid door fanfare K&G en start 
om 10.30 uur voor het podium.

Oudhollandse Kinderspelen
Na de kinderoptocht begint om 
11.30 uur op het plein de Oudhol-
landse kinderspelen, inclusief groot 
springkussen en reuze zandbak voor 
de kleintjes. Met de speciale kinder-
kaart van slechts € 5,- kun je aan alle 
spelen meedoen en krijgt je lekkere 
limonade! Vanaf 14.00 uur zijn er 
nog meer activiteiten, zo is er weer 
het kruipdoor, sluipdoor gangenstel-
sel en de wielerwedstrijd. Ook zijn 
er ’s middags circus workshops in 
koorddansen, diabolo’s, loopballen 
en acrobatiek. Om 16.00 uur geeft 
kindercircus Miloco ook nog een 
spectaculaire voorstelling.

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. Buurtwinkel Vahr-
meijer en Cateraar De Vriend staan 
buiten met een kraampjes en vanaf 
17.00 uur zijn er heerlijke maaltijden 
te krijgen voor een goede prijs.

10.00 uur

10.30 uur

10.45 uur

11.00 uur

11.15 uur

11.30 -14.30 uur

11.30 -14.30 uur

14.30 -17.00 uur

14.30 -14.45 uur

15.00 -16.00 uur  

16.00 -17.00 uur

16.00 -17.30 uur

17.30 -17.45 uur

18.00 -20.00 uur

20.30 uur

Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen we dit geweldige feest houden. 
We kunnen nog steeds hulp gebruiken. Bijvoorbeeld bij het opbouwen en 
afbouwen, kinderspelen, wielrennen en kaartverkoop. Laat je even weten of 
je kunt helpen? Mail naar koningsdagindewijk@gmail.com. We zijn je zeer 
dankbaar! 

Alleen mogelijk met jouw hulp!

Podium voor 
beginnende DJ’s 
& jeugdbandjes! 
‘Draai een plaat en laat 
je horen’
Dit is jouw kans om voor een pu-
bliek op te treden! Ben jij een jonge 
talentvolle DJ of een podiumtalent 
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 
Rockschool van Ludwig Smith.

Lekker Live Muziek 
Vanaf 14.00 uur tot 20.30 uur 
is er lekkere live muziek met 
jeugdbandjes en artiesten uit 
de wijk. Om 16.00 uur trapt de 
band Dear Francis af met lekkere 
akoestische muziek. Aansluitend 
vanaf 18.00 uur gaat het dak 
eraf met de band Out of the Blue. 
Zij spelen rock en blues covers 
en soms overgoten met een eigen 
blues en rock sausje. Ook dit jaar 
zijn wijkbewoners weer goed 
vertegenwoordigd in de bands.

Lid worden 
Wijkvereniging 
Dit grote evenement wordt geor-
ganiseerd door 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:

• Belastica adm.en belastingadviseurs/Okay ass/Keij beheer • Era / de Laat /Fides Makelaars • Fick Makelaardij
• Fysiotherapie groepspraktijk Van der Salm • Huber • Kerkvliet makelaars • Maatwerk Timmer- en Onderhoudsbedrijf

• Remax Gijs de Kok • Small Steps • Snijders textiel/mode • Teeuwen verzekeringen • Van Marwijk adviesgroep
• Van Overbeeke advies • Colijn Interieur • Zooma Bouwt Apps • Vos Hoff er vd Haar Architecten • Dani-Tech

• de Schans Tandartsen • Luckygym • BMS netwerk notarissen • Drogisterij Parfumerie Van Harteveld • Oranje Vereniging 
• McDonalds • Mauro Pastry

Asarum natuurlijke decoraties, Marthy haarstudio, Olyerhoek groente en fruit, Rooymans tweewielers, Griffi  oen Precious Presents,
Kinderopvang 't Kasteel, The Rockschool, Brothers in Art, Van Diemen containers

KONINGSDAG
Iedereen is welkom

Een gezellige dag 
voor jong en oud

‘Oranjeplein’
(kruispunt 

Cobetstraat-
De Laat de 

Kanterstraat)

voor de Professoren- en  Burgemeesterswijk & Rijndijkbuurt

27 APRIL
GROOTS
ORANJEFEEST

Om 11.00 uur opent burgemeester Lenferink  
ons Koningsdagfeest! 

Foto © RVD - Jeroen van der Meyde

Start om 
10.30 uur vanaf podium


