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BETOVERING VAN
KAMERMUZKIEK

GROTE BROER VOOR
HET ZOETELAND?

KERSTVIERINGEN
IN DE WIJK

Uw woning verkopen of op
zoek naar een nieuw thuis?
Fides makelaar s staan voor u
klaar om uw woondromen waar
te maken. Kom gerust eens
langs op de L ammenschansweg
76, de kof f ie staat klaar.
TIP: Bereken alvast zelf de
waarde van uw huis op
f idesmakelaar sleiden.nl

F i d e s m a ke l a a r s
Woondromen waarmaken
fidesmakelaarsleiden.nl
info @ f idesmakelaarsleiden.nl
071-5168080

Jimmie’s helpt jou de feestdagen door!
2

Kerstdiner thuis

Dit jaar verwarmen we
ieders huiskamer en hart.
Ons luxe diner komt met een
duidelijke handleiding, jij
legt hieraan de laatste hand.
Het kan niet mislukken. Te
bestellen als luxe 5-gangen
diner of kies los een gang.
Ook dit jaar weer vlees, vis
en/of vegetarisch. Vegan is
op aanvraag mogelijk.
Lammenschansweg 74
7 dagen per week open

Kerstpakketten

Voor onder de boom, als
verrassing bij de voordeur,
maar ook op de zaak. Een
Kerstkado op maat, een
pakketje happy vibes om
iemand te laten weten
dat je aan ze denkt. Een
persoonlijk kado of zakelijke
kerstpakketten in thema
voor het hele team.
Voor meer informatie:
jimmiesleiden.nl/kerst

Feestelijk borrelen

Onze feestschotels komen
er weer aan! Een fijne
schaal vol verse salades en
vleeswaren of verse vis, of
een gemengde schotel met
vlees én vis. Voor een borrel
thuis, op de zaak of om
kado te doen aan familie,
vrienden of de buren.
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INHOUDSOPGAVE

Monica
Wigman
hoofdredacteur

Ommetje
Mijn huidige opdrachtgever zoekt creatieve manieren om
de werknemers te stimuleren om elke dag frisse lucht en
beweging in te passen in de overvolle agenda’s. Een vriendin
uit de buurt maakte me attent op de ‘ommetje-app’. Een app
van de Hersenstichting in samenwerking met de overbekende
neuropsycholoog Erik Scherder.
Het is een eenvoudig concept. Je downloadt de app, maakt een
account aan als team, zet de app aan als je gaat wandelen – of
fietsen want dat verschil ziet de app niet – en per 20 minuten
krijg je een punt. Dit vanuit de filosofie dat 20 minuten beweging
per dag gezond is. In het teamoverzicht zie je eenvoudig wie
het meeste beweegt. Er zijn ‘hersenweetjes’ te verdienen,
medailles en extra punten als je voor 9 uur ‘s ochtends loopt. Het
competitie-element, het gemak en het gevoel gezond bezig te zijn,
stimuleert enorm om naar buiten te gaan.
Met mijn collega’s hebben we nu ook een teamaccount en de
competitie is direct stevig van start gegaan. Ik vermoed overigens
dat er meer mensen uit de buurt deze app hebben, want het is
toch aanzienlijk drukker op straat, om maar niet te spreken van
het stukje singelparkroute dat langs onze wijk loopt. Je kunt op
zondagmiddag zowaar spreken van een wandelfile.
Als u nou ook weer eens een ommetje loopt, loop dan zeker even
langs de Fruinlaan en bewonder daar de eerste muurformule in
onze wijk (zie pagina 21) en als het een beetje meezit, ziet u dezer
dagen winterse taferelen, zoals we ze ons nu al bijna niet meer
kunnen voorstellen (zie pagina 26).
Dat zou toch wat zijn. Dat we aan het einde van dit rare jaar, na het
kerstdiner thuis in kleine kring, ook weer eens een rondje kunnen
schaatsen op onze eigen singel… Op 1,5 meter, dat dan weer wel.
Fijne feestdagen en een gezond en coronavrij 2021!
PS Zoekt u nog andere manieren om de coronaverveling tegen
te gaan: de wijkvereniging zoekt een penningmeester en een
advertentiecoördinator. Zie pagina 13 en 37. Alleen samen kunnen
we de wijkvereniging draaiend houden! ■
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Na acht jaar en vier
mooie edities neemt
Ward Assmann
afscheid als
programmeur van
het tweejaarlijkse
kamermuziekfestival
Kunst over de Vloer.
‘Samen met topmusici
invulling geven aan
kamerconcerten in
onze wijk en zo je
horizon verbreden.
Dat is echt een
cadeautje.’
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De betovering van
kamermuziek
Ward Assmann is musicus in hart en
nieren. Als eerste hoornist behoort hij
tot de vaste kern van Het Balletorkest,
dat het Nationaal Ballet en het
Nederlands Danstheater begeleidt.
Voor Kunst over de Vloer haalde Ward
bekende, professionele musici naar
huiskamers in onze wijk, zoals violiste
Hebe Mensinga. Tegelijkertijd keek
hij ook buiten zijn eigen, klassieke
wereld en dat leverde spannende
ontmoetingen en gevarieerde
programma’s op.
Magie
‘Musici willen spelen voor publiek, dat
is voor hen het mooiste wat er is. Live
muziek is zoveel meer dan de noten
die gespeeld worden, live muziek
ervaar je. Het is echt een beleving. Bij
het Balletorkest waar ik speel, gaat
het om enorme producties met kostuums, decors, dans en muziek. Dat
is prachtig werk, zeker als je ook nog
eens speelt voor het Nationaal Ballet,
dat tot de top drie dansgezelschappen
van de wereld behoort. Vergeleken
bij deze grote voorstellingen kent de
kamermuziek een heel andere sfeer.
In tegenstelling tot het spelen in een
grote concertzaal, ervaar je bij een
kamerconcert aan wie je de muziek
overdraagt. Je kunt de mensen aankijken en het publiek zit bijna ‘in’ je. Je
voelt als musicus de energie, de aandacht die je hebt van het publiek. Dat
is magisch. En het publiek voelt dat
ook: intensiteit, kippenvel. Dat maakt
dat veel musici kamermuziek ontzettend leuk vinden om te doen.’
Honorering
‘Het is daarom eigenlijk ook nooit
moeilijk om musici te vinden, meestal
komen zij graag spelen. Dat we bij
Kunst over de Vloer zulke goede
musici hebben, dat is echt wel iets!
Neem bijvoorbeeld Hebe Mensinga.
Zij wordt door de grootste violisten
van de wereld vaak als voorbeeld

gezien en behoort echt tot de top.
Bij een groot kamerfestival kan ze
10 tot 15 keer zoveel verdienen als
bij Kunst over de Vloer – en toch
komt ze naar Leiden. Financiën
blijven een ding in de kunstwereld.
Aan een concert, groot of klein, zit
zoveel meer werk dan het publiek
ziet: uitzoeken van de juiste muziek,
uren van oefening. Ik vind dat musici
daar een eerlijke honorering voor
horen te krijgen. Daar heb ik me bij
Kunst over de Vloer ook altijd hard
voor gemaakt: alle opbrengsten
gaan naar de musici. Punt. Voor
de overige werkzaamheden, zoals
programmering en maken van de
folders, hebben we in onze wijk
voldoende kwaliteiten en die kunnen
we vrijwillig doen. Uiteindelijk
verdienen topmusici bij ons nog
steeds een habbekrats, maar dan
hebben we er wel het maximale voor
hen uitgehaald.’
Ontdekkingsreis
‘Het mooie aan programmeur zijn bij
Kunst over de Vloer is dat je op een
muzikale ontdekkingsreis gaat. Ik ben
vanuit mijn opleiding en werk vooral
vertrouwd met de klassieke muziek.
Maar ik heb deze bekende paden ook
regelmatig verlaten en ben op zoek
gegaan naar andere muzieksoorten
voor het festival. Zo kwam er meer
wereldmuziek bij, zoals Portugese
fado en tijdens de laatste editie trad
de Palestijnse Nizar Rohana op met
zijn ud, een arabische luit. Dat is het
leuke aan dit festival: als bezoeker kun
je makkelijk kennismaken met muziek
waar je anders misschien niet zo
1-2-3 voor zou kiezen. Celliste Xandra
Rotteveel is eigenlijk de enige die we
vaker uitgenodigd hebben, verder
zoeken we altijd naar vernieuwing. De
afwisseling in het programma houdt
het aantrekkelijk. Daarnaast zie ik
Kunst over de Vloer ook als een mooi
podium voor jong talent.’

Wil jij de nieuwe
programmeur worden van
Kunst over de Vloer? Of lijkt
het je wel wat, maar heb je nog
een ‘maar’? Ward Assmann
vertelt je graag meer over
deze mooie rol. Neem hiervoor
contact op met bestuur van
de wijkvereniging via
secretar�s@profburgwijk.nl.

Passie
‘Ik heb nu vier edities gedaan en ik
vind dat de tijd gekomen is dat ik
het stokje doorgeef aan een nieuwe
programmeur. Ik draag het met een
gerust en tevreden hart over. De
organisatie staat als een huis, de
taakverdeling is geregeld en er ligt
een goede overdracht klaar. Het enige
wat je als programmeur nodig hebt, is
een groot hart en passie voor muziek.
En: zin om je horizon te verbreden,
want dat is wat het je gegarandeerd
oplevert! In de gesprekken met musici
bespreek je welke muziek in welke
setting het beste past. Nieuwe stijlen,
misschien wel andere locaties. Door
samen met de musici te sparren,
ga je nieuwe dingen ontdekken in
muziek – en dat is zó mooi, dat is
echt een cadeautje. Zo kun je met
je eigen ideeën Kunst over de Vloer
verder brengen en dat is echt de
moeite waard. Want deze tijd waarin
concerten helaas niet mogelijk zijn,
doet eens te meer beseﬀen hoe sterk
de beleving en verrijking van live
muziek is. Ik kijk daarom nu al uit naar
de editie van 2021.’ ■

door Maaike Botden
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Opruimcoach voor hulp bij
opruimen en organiseren

Wilt u graag een opgeruimd huis? Of een opgeruimd
kantoor? Als opruimcoach bied ik begeleiding aan
iedereen die graag handvatten wil voor een opgeruimd
leven. Is uw huis overvol, uw administratie een chaos
of gaat u verhuizen? Ook bied ik praktische
ondersteuning na overlijden van een dierbare.
Maak gerust een afspraak voor
een vrijblijvend kennismakinggesprek.

P I C O Georganiseerd

polderoase THEEHUIS De tuin van de smid
polderoase
THEEHUIS
De tuin
van de smid
lunch
natuurspeeltuin
feest
kinderboerderij
lunch
natuurspeeltuin
feest
kinderboerderij
high-tea vergadering training bruiloft
high-tea
vergadering
bruiloft
excursies
GROEN training
grasterras
borrel
GROEN grasterras
borrel excursies
Cronesteynpark
LEIDEN
Cronesteynpark LEIDEN

Caroline Piet

Leliestraat 116 V - Leiden - T 06 - 142 444 61
E caroline@picogeorganiseerd.nl
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Olyerhoek
Groente en Fruit

Kamerlingh Onnesplein
(station Lammenschans)

Voor al uw groenten en fruit
U kunt ook gebruik maken van onze bestel- en bezorgservice,
telefoon: 06 - 53 682 282, e-mail: bestelling@olyerhoekgroenteenfruit.nl
Wij verzorgen ook fruit bij:

Kinderdagverblijven, op basisscholen en op het werk
Kijk ook eens op:

www.olyerhoekgroenteenfruit.nl

■ ENERGIETRANSITIE IN DE WIJK

Energietransitie,
zelf aan de slag
Dit is mijn volgende artikel
over energietransitie, een
serie over de overgang van
aardgas naar duurzame
energiebronnen en
het opwekken van je
eigen energie. Zelf
ben ik daarmee bezig,
omdat ik wil bijdragen
aan een duurzame
energievoorziening voor
een leefbare wereld. En
voor de generaties na
ons. Door daar over te
schrijven hoop ik anderen
een zetje te geven om de
eigen woning (verder) te
verduurzamen.

deel 2

Daarin staan voorstellen per wijk voor
duurzaam aardgasvrij verwarmen
en koken.
■ Eerder schreef ik over onze eigen

zonnepanelen en van mijn buren die
ons voorbeeld volgden. Nu hebben
vrienden van ons in de wijk sinds kort
ook zonnepanelen.

■ De gemeente Leiden gaat

de regels voor het beschermd
stadsgezicht versoepelen. Daardoor
zullen er meer dakdelen in onze wijk
zonder vergunning van zonnepanelen
kunnen worden voorzien. De details
zijn echter op het moment van
schrijven nog niet helemaal duidelijk.

■ Geen nieuws – maar wel mooi – is

In het vorige nummer kondigde ik
aan dat ik ons eigen huis verder zou
gaan verduurzamen. Ik zou wel even
het goede voorbeeld geven: minder
aardgas verbruiken met een zuinige
cv-ketel en eﬃciënte radiatoren,
gasfornuis eruit inductieplaat erin,
net als een zuinige elektrische
keukenboiler. Belofte maakt schuld,
dus hoe staat het er voor? Helaas,
alles is nog hoe het was, pﬀf. Ik ben
er druk mee bezig, maar er is nog
onvoldoende succes te melden.

Tot zover mijn project
- Zodra ik iets heb
bereikt volgen mijn
ervaringen en tips
Gelukkig wordt er door anderen wel
resultaat geboekt. Er is veel goed
nieuws over de energietransitie.
Hier zomaar wat zaken die me de
afgelopen tijd zijn opgevallen:
■ Alle gemeenten moeten in 2021

een Transitievisie Warmte hebben.

dat er nog heel veel daken in onze
wijk zijn waar nu al zonder vergunning
zonnepanelen kunnen komen. Wat
een kans voor de eigenaren!

■ Collega’s van mij hebben meege-

werkt aan een prachtig buurtinitiatief
op het Wilhelmina Gasthuisterrein
in Amsterdam. De bewoners willen
van het aardgas af en hebben zich
verenigd in een energiecoöperatie.
In oktober is hun initiatief door de
rijksoverheid aangewezen als proeftuinwijk aardgasvrij. Dat betekent
een miljoenensubsidie waarmee het
realiseren van het plan een grote stap
dichterbij is gekomen. In plaats van
cv-ketels op aardgas willen ze met
zoveel mogelijk van de 2500 huishoudens in de buurt overschakelen op
een eigen warmtenet met een nabijgelegen kanaal als warmtebron.

■ De werkgroep duurzaamheid in

onze wijk werkt hard. Bekijk de nieuwe
factsheets over verduurzaming op
de ‘DuurzaamWijzer’-pagina op de
website van de wijkvereniging, die zijn
heel handig wanneer je aan de slag
wilt.

■ Steeds meer scholen, zwembaden

en woningen in Nederland worden
verwarmd door omgevingswarmte.
Dat is warmte uit oppervlaktewater,
restwarmte van bedrijven of warmte
uit rioolwater. Een mooi voorbeeld
is een school in Velsen. Daar is
een aansluiting gemaakt met een
warmtewisselaar in het riool. Via
een warmtepomp is die verbonden
met het bestaande verwarmings- en
koelingssysteem van de school. Het
resultaat: een verwarmd én gekoeld
schoolgebouw, waarbij de voeding van
de installatie (de warmte en de koude)
wordt opgehaald uit het riool.

■ Mijn vrouw en ik hebben onze

hypotheek overgesloten en hebben
rentekorting gekregen door de
energielabelverbetering die we tot nu
toe hebben gerealiseerd.

■ De gemeente Leiden biedt

woningeigenaren de ‘teGoedbon’
aan. Met deze bon kunnen
woningeigenaren voor een bedrag
van 70 euro een gratis energieadvies
krijgen. Woningeigenaren kunnen er
ook voor kiezen de bon te gebruiken
voor energiebesparende maatregelen.

Wil je ook iets doen?
Voor je wooncomfort en/of het
milieu en/of je kinderen en/of je
portemonnee? En zoek je hulp of
informatie? Kijk op de website
van de wijkvereniging (www.
profburgwijk.nl/c/duurzaamwijzer),
het duurzaambouwloket
(www.duurzaambouwloket.nl) of neem
contact op met een wijkambassadeur,
bijvoorbeeld Maarten Stoﬀers,
bereikbaar op 06 - 509 442 91 en
info@maartenstoﬀers.nl. ■

door Gerrit Jan Schraa
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door Blîde Duk
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Aanpakken
voor Cronesteyn
Cronesteyn lijkt een cadeautje: op een steenworp
afstand zo’n groot stuk natuur altijd tot ieders
beschikking. Dat daar achter de schermen veel voor
gebeurt, leer ik van Corinna Vermeulen, voorzitter
van de Stichting Groen Cronesteyn. Na haar verhaal
geef ik vol overtuiging haar oproep door: kom helpen.
Pareltjes behouden gaat niet vanzelf!

‘Het park is een pareltje bij de
stad, het is een echte polder en er
is zo’n diversiteit aan biotopen. Je
hebt het landgoedbos, de sloten,
weilanden, ruigtes, coulissenlandschap met bosschages en natuurlijk
de moerastuin. Daardoor zijn er
behalve typische park- en bosvogels
ook weide- en rietvogels te vinden
zoals de kievit en rietgors. Er is een
reigerkolonie met wel 50 nesten. En
inmiddels is er ook een lepelaarskolonie: lepelaars gebruiken oude
reigernesten. En dat is maar een
voorbeeld. Er is zo’n diversiteit aan
planten en dieren!’
Gaan voor het park
Corinna helpt al lang om die
diversiteit te behouden. ‘In 2000
werd ik actief in de vogelwerkgroep
Cronesteyn. Ik kom hier veel. Je
ziet het als er iets misgaat: een
kapot hek, dat er gemaaid is als het
niet moet of omgekeerd. Dan geef
ik dat natuurlijk door. Ik ga voor
het park!’ In het voor�aar werd ze
gevraagd als voorzitter van de op te
richten stichting Groen Cronesteyn.
‘Een groep enthousiaste mensen
wilde de vereniging Vrienden van
Polderpark Cronesteyn nieuw leven
inblazen. Uiteindelijk bleek het
handiger een stichting te zijn, nu
zijn we de opvolger van de vroegere
vereniging.’
Zwanen en kikkerdril
De stichting gaat net als Corinna
voor het park. Er is genoeg te doen.
‘Dit jaar zijn er veel zwanenjongen
gestorven en de ooievaarskuikens
ook, dat is niet zomaar. De waterkwaliteit kan veel beter, er zijn
inmiddels veel minder waterplanten.
Dat komt ook door een steeds
bekendere exoot, de Amerikaanse
rivierkreeft, die de waterplanten

Oproep:

Donateurs en vrijwilligers gezocht voor
Stichting Groen Cronesteyn. Aanmelden via
info@groencronesteyn.nl Meer informatie
op www.groencronesteyn.nl

doorknipt. Die kreeften eten alles.
Kikkers en padden hebben het zo
heel moeilijk: waterplanten weg en
kikkerdril opgegeten. De langdurige
droogte komt daar nog bij. Die
kikkers zijn ooievaarsvoer en de
waterplanten zwanenvoer.’ Zo zie je
in Cronesteyn goed hoe alles met
elkaar samenhangt.
Blauwe knoop
Inmiddels wordt er ook van alles
gedaan. ‘De gemeente heeft een
ecologisch beheerplan laten opstellen. Wij lobbyen bij de gemeente
om het beleid ook uit te voeren en
we helpen zelf bij de uitvoering.
Dit jaar zijn we begonnen aan de
moerastuin. Die verlandde en werd
vruchtbaarder. Op de schrale, drassige bodem kom je heel bijzondere
planten tegen als grote ratelaar en
blauwe knoop, die weer bijzondere
insecten aantrekken: de kleine
vuurvlinder bijvoorbeeld. Die
rijkdom verlies je als het
beheer
versloft.

We hebben ook rondgeleid bij de
Leidse hooidagen. Het park is er ook
voor de mensen.’
Welkom
‘We kunnen op heel veel gebieden
hulp gebruiken. Donateurs zijn heel
welkom en vrijwilligers ook. Er is
voor elk wat wils. Fysiek werk, zoals
het sjouwen van maaisel, knotten
en snoeien, maar ook rondleiden,
PR en lobbyen. We willen ook publicaties uitbrengen, dus we zoeken
nog iemand die bronnenonderzoek
wil doen. Weet je, als je een goed
idee hebt: je bent welkom.’ ■
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'Mensen zijn ook
nieuwsgierig'

Vanaf november zijn
de containerwoningen
aan de Verdamstraat
gereed voor bewoning.
Eén van de bewoners
is Roelof Walters.
Wie is deze nieuwe
buurtgenoot die houdt
van natuur, sleutelen
aan old-timers, best een
dag zou willen ruilen
met Max Verstappen
en wie je ’s nachts
wakker mag maken voor
een Kwekkenboomkroket? Tijd voor een
kennismaking.
´Ik ben geboren in Leiden, maar heb
30 jaar in Oegstgeest gewoond´, zegt
Roelof Walter, nu 33 jaar. Hij groeide
op in een gezin met twee broers en
twee zussen. Als kind ging hij vaak
mee met zijn vader die als therapeut
werkte bij de psychiatrische kliniek
op Endegeest. ´Kasteel Endegeest
was mijn speeltuin´, zegt Roelof.
´Ik speelde in de tuin en mocht ook
in het kasteel. Op de zolder, waar
het archief was. Riddertje spelen in
een echt kasteel, veel beter wordt
het niet.´ Ridder Roelof kwam er
in contact met de groepen waar
zijn vader mee werkte. Bijzondere,
kleurrijke mensen die een beetje
´anders´ waren. De omgang met hen
lijkt te hebben bijgedragen aan de
open houding die Roelof uitstraalt
en zijn overtuiging dat uiteindelijk
‘iedereen een mens is. Die ander
ademt ook gewoon en heeft een hart
dat klopt´. Roelof praat met iedereen,
hij maakt geen onderscheid.
Dat vindt hij ook een belangrijke
kwaliteit in anderen, mensen
onbevooroordeeld tegemoet treden.
Omzwervingen
Als kind deed Roelof aan judo en
basketbal, maar hij droomde niet van
een professionele sportcarrière zoals

veel jongens van zijn leeftijd. Hij rolde
in het slagersvak, werkte eerst bij
slagerij Van der Zalm in Oegstgeest
en daarna tien jaar bij een keurslager in Sassenheim. Hij wil weer aan
het werk, maar niet persé als slager.
‘Misschien ga ik wel heel iets anders
doen, ik ben handig en met mijn
diploma’s kan ik veel kanten op.’
Roelof verbleef een jaar bij de
Nieuwe Energie, waar hij aanklopte
nadat hij dakloos was geworden. Hij
was een meisje nagereisd naar
Brabant waar ze een tijdje samenwoonden. Maar de liefde hield geen
stand en Roelof kwam terug naar
Leiden. ´Ik had geen woning en wilde
familie en vrienden niet belasten.
Daarom sliep ik in mijn auto.´ Zijn zelf
opgeknapte Golf 1-old-timer bood
onderdak totdat deze werd aangereden en niet meer ‘bewoonbaar’ was.
Liefhebber van honden
en natuur
Sinds april woont Roelof vlakbij het
Diamantplein, op een locatie van de
Binnenvest waar hij een eigen kamer
heeft en gemeenschappelijke faciliteiten deelt met een twintigtal andere bewoners. En nu kan hij dus doorstromen naar één van de woningen
aan de Verdamstraat. Roelof kent de
wijk wel. ‘Ik sportte bij Fysiek op de
Hoge Rijndijk, maar die ging dicht. Nu
pak ik vaak de wielrenfiets voor een
rondje Oegstgeest.’ Roelof is graag
buiten. ‘In het bos of gewoon in een
park wandelen, dan voel ik me ontspannen’. Hij kijkt dan ook uit naar
al het groen in zijn nieuwe buurt. Het
liefst zou hij weer een hond hebben
om de parken mee te ontdekken. Zijn
gezicht licht op als hij vertelt over zijn
hond Tyson, die hij 10 jaar had. ‘Een
Franse buldog, prachtig beestje, echt
een portret. Als het ook maar één
druppel regende, weigerde hij om
naar buiten te gaan’. Tyson is er niet
meer, maar zijn naam en pootafdruk
zijn vereeuwigd in inkt op Roelofs
onderarm.
Een eigen plek en een
eigen pad
Roelof ziet zijn nieuwe onderkomen
als een verdere stap in de goede
richting. Het idee van een eigen
plek om thuis te komen, waar je
alles zelf kunt bepalen en je geen

voorzieningen hoeft te delen,
biedt rust. ‘Maar na een aantal
teleurstellende ervaringen ben
ik wel voorzichtig geworden met
het hebben van hoop of hoge
verwachtingen.’ Toch lijkt Roelof
hierdoor niet uit het veld geslagen of
verbitterd. ‘Ik denk in oplossingen,
niet in problemen. Dan duurt het
allemaal zo lang.’

Hij begrijpt de gevoelens van
de omwonenden wel die de
containerwoningen tegenover hun
huizen zagen verrijzen. ‘Die denken
natuurlijk aan hun uitzicht en de
waardevermindering van hun huis,
dat zag ik ook bij de locatie waar
we nu zitten. Maar mensen zijn ook
nieuwsgierig en komen langs om te
kijken wat voor types hier zijn komen
wonen. Sommigen hebben allemaal
vooroordelen over drugs of overlast.
Daar komen vaak leuke gesprekken
van.’
Gevraagd naar welke superkracht
hij wel zou willen hebben, antwoordt
Roelof: ‘Vliegen! Gaan waarheen je
wilt.’ De vrijheid om zijn eigen pad te
kunnen bepalen is een belangrijke
wens, zeker na een periode waarin
deze vrijheid beperkter was. Zijn pad
leidt nu naar onze wijk. Roelof heeft
er zin in: ‘Ik ga hier weer helemaal op
de rit te komen.’ ■

door Erica Zwaan
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Corona en uw mond
Op dit moment zien we veel mensen op straat en in de winkels met
monddoeken voor, om zich te beschermen tegen het corona virus. Dit
omdat het virus ons langs de luchtwegen bereikt. Wat denkt u dat er
gebeurt als het virus per ongeluk toch het monddoekje passeert, zou het
meer kans maken te overleven in een gezonde mond of in een mond waar
het gastvrij wordt ontvangen door andere bacteriën, schimmels en oude
voedselresten die we tandplaque noemen? Tandplaque zorgt er namelijk
voor dat ons tandvlees gaat ontsteken en in dat milieu kan een virus zich
beter hechten aan tong en slijmvliezen, waarna het zich verplaatst naar de
luchtwegen. Geen goed idee. Als u de mond goed schoonhoudt en elke
dag alle tandplaque zorgvuldig verwijderd heeft ook het corona virus
minder tijd om te overleven en zich te verplaatsen.
Hoe herkent u de gezonde mond?
In een gezonde mond ligt het tandvlees strak rond de tanden en kiezen en
is het mooi lichtroze van kleur. Gezond tandvlees bloedt niet bij het
poetsen. De tong is mooi schoon en roze zonder wit of geel tongbeslag en
de adem ruikt niet. Merkt u dat uw monddoekje na een tijdje dragen
vervelend ruikt en er op uw tong een gelige laag ligt, of dat uw tandvlees
bloedt, rood is of gezwollen dan is het verstandig een afspraak te maken
bij de mondhygiënist. Daar kunt u uw gebit grondig laten reinigen en
goede adviezen krijgen over een goede dagelijkse mondverzorging.
Samen tegen corona, dat wilt u toch ook?

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

■ DE MEESTER

Meneer Joop…

Oproep

Vacature:

Penningmeester
profburgwijk

Hij is het boegbeeld van de
St. Josephschool en wellicht
de bekendste Leienaar uit de
Professorenwijk: Meneer Joop.
Al 19 jaar lang conciërge op de
Josephschool en als het aan meneer
Joop ligt komen hier nog wel wat
jaartjes bij. Tweeënhalf om precies
te zijn, want daarna mag hij met
pensioen.
Wie ’s morgens vroeg al een kijkje
neemt op de Josephschool, zal zien dat
in alle vroegte de lichten al aan staan.
Vanaf een uur of 7 is het al een en al
bedrijvigheid op de St. Josephschool.
Leerkrachten druppelen langzaam
binnen, maar niemand is zo vroeg als
meneer Joop. Hij opent de deuren en
zet alvast kannen koﬃe en thee voor
het personeel. Vervolgens loopt hij
rondom het gebouw om te kijken of
alles netjes is. Helaas komt het, met
name in het weekend, voor dat het
schoolplein vol ligt met lege bierblikjes,
zakken chips en dergelijke. Hangjongeren relaxen op het schoolplein en laten
troep achter, meneer Joop ruimt dit alles zonder te klagen netjes op. Om half
9 zet hij de verkeerspalen in de grond
in de Oppenheimstraat, zodat het
verkeer langs de Van Vollenhovekade
geleid wordt. Zo treedt meneer Joop op
als verkeersregelaar, aangezien het op
de Van Vollenhovekade een drukte van
belang is, met ouders die hun kinderen
komen brengen naar de 3 scholen in
deze straat, waarbij het onduidelijk is

wie er nu eigenlijk voorrang heeft. Dit
is ook meteen het minst leuke aan zijn
werk, bekent Joop. ‘Ik krijg regelmatig
negatieve reacties van ouders en van
mensen uit de buurt. Zij vinden het
maar onzin dat de straat wordt afgesloten, maar het is toch echt voor de
veiligheid van iedereen’, aldus Joop.
Op de vraag wat de leuke kanten van
zijn vak zijn antwoordt Joop: ‘Ik vind
het heerlijk om met de collega’s om te
gaan. Ook het werken en de omgang
met de kinderen is fantastisch, daar
geniet ik iedere dag weer van! De
uitjes met het team zijn altijd prachtig.
Hierbij laten wij zien dat we een hecht
team zijn, altijd in voor een grap en een
grol.’
‘Meneer Joop, heeft u een pleister?’,
‘Meneer Joop, kunt u de bal van het
dak afhalen’, ‘Meneer Joop, mijn band
is lek, kunt u het even maken?’. Zomaar wat vragen van kinderen en Joop
handelt alles netjes af. De kinderen
zien hem dan ook vaak als de baas van
de school.
Niet voor niets is meneer Joop enkele
jaren geleden uitgeroepen tot ‘conciërge van het jaar’ in Leiden. Zijn oorkonde prijkt boven zijn eigen kantoor en
Joop is er maar wat trots op.
En terecht! ■
door Johan Stijnen, leerkracht groep 8,
St.Josephschool

Het bestuur van de
Vereniging Professorenen Burgemeesterswijk is
op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Karin Jansen
verlaat na vier jaar het bestuur
en voor haar taken wordt
een opvolger gezocht. ‘We
hebben een heel goed werkend
boekhoudsysteem en alles is
tiptop in orde, dus het hoeft
niet al te veel tijd te kosten, ’
aldus Karin. Ze heeft het altijd
met plezier gedaan, vooral ook
omdat de werkzaamheden
te overzien zijn en je ze kunt
doen wanneer het jou uitkomt.
‘Bovendien ben je lid van het
bestuur, weet je wat er speelt
in de wijk en leer je weer allerlei
nieuwe mensen kennen.’
De vereniging heeft een budget
van circa € 32.000 per jaar.
Taken omvatten onder meer het
innen van contributiegelden,
betalen en sturen van facturen,
contact onderhouden met de
gemeente over financiële zaken,
aanvragen van subsidies en
het opstellen van het financieel
jaarverslag.
Wie komt het bestuur
versterken en neemt deze taak
op zich?
Meer weten?
Mail naar: penningmeester@
profburgwijk.nl
voor meer informatie of een
vrijblijvende verkenning. ■
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Amsterdamse
taferelen in Leiden?
Welnee
foto Rob Oudshoorn

door Maaike Botden
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Jos Vranken is
directeur van het
NBTC (Nederlands
Bureau voor Toerisme
& Congressen). In deze
functie werkt hij hard
aan de ontwikkeling,
branding en marketing
van ‘de bestemming
Nederland’. Vanwege
de coronamaatregelen
bestuurt hij deze
organisatie tijdelijk
vanachter zijn eettafel
in de Professorenwijk.
Hoe kijkt Jos aan tegen
toerisme in Leiden?
Ben je zelf een echte Leienaar?
‘Ik kom oorspronkelijk uit het
Westland. Zestien jaar geleden
kwamen mijn vrouw en ik terug naar
Nederland nadat we een poos in
Londen gewoond hadden. We wilden
in een stad gaan wonen die groot
genoeg was dat het alle faciliteiten
had en klein genoeg om een dorps
karakter te behouden. Een stad
met een ziel en reuring, die geen

openluchtmuseum is. Zo kwamen we
in Leiden terecht, zonder dat we een
band met de stad hadden. Eigenlijk
was het vooral een rationele keuze.’
Hoe heb jij Leiden zich zien
ontwikkelen?
‘Sinds we hier wonen vind ik de openbare ruimte in Leiden steeds mooier
geworden. Daar wordt zichtbaar in
geïnvesteerd. Neem bijvoorbeeld
de nieuwe parkeergarages op de
Garenmarkt en Lammermarkt: het
blik is nu ondergronds en er is een
parkstructuur voor teruggekomen.
Maar het zit ook in kleine dingen,
zoals de bloemen aan de bruggen.
Het zijn allemaal zaken die goed zijn
voor bewoners én voor bezoekers
van de stad, beide groepen profiteren
hiervan. Zo moet je eigenlijk altijd
kijken naar ontwikkelingen in een
stad, vanuit een gedeeld belang voor
bewoners, bezoekers en bedrijven.
Zo houd je de lusten en de lasten het
beste in balans.’
Wat vind je van die balans?
‘Het is van belang om zowel
de identiteit als de fysieke en
mentale draagkracht van de stad
als uitgangspunt te nemen. En
met elkaar te bedenken welk type

bezoekers je aan wilt trekken. Wie
past bij de stad? Daar pas je dan
je aanbod op aan. Leiden profileert
zich als ‘stad van ontdekkingen’ en
‘stad van kennis en cultuur’. Dat
is een geloofwaardige claim die
geworteld is in het verleden en die
nog steeds passend is. Ook in de
programmering van evenementen zie
je deze thema’s terug, bijvoorbeeld
bij de Nacht van Kunst & Kennis en
Schemerstad. En in 2022 is Leiden
European City of Science. Die rol
klopt helemaal met het DNA van de
stad en het trekt een aantrekkelijke
groep gasten, die niet of nauwelijks
overlast bezorgt en die ook nog eens
meerdere dagen in de stad verblijft.
Een congresbezoeker geeft namelijk
tot wel drie keer meer uit dan de
gemiddelde toerist. Daarom moeten
we vooral niet roepen als Leiden:
geef ons de overflow aan toeristen uit
Amsterdam maar. Want wie krijgen
we dan? Lallende mensen die op een
bierfiets door de stad gaan, dat past
gewoonweg niet bij Leiden.’
Zijn er niet al teveel toeristen
in Leiden?
‘Leiden druk? Het Wallengebied in
Amsterdam, dát is druk. Daarbij is
drukte een subjectieve beleving.

om richting te bepalen en sturing te
geven aan de periode na COVID-19.’
Welke bezoekers passen
bij Leiden?
‘Bij bezoekers denken we al gauw
aan buitenlandse toeristen. Maar
een stad als Leiden ontvangt ook
veel dagjesmensen uit de regio, een
belangrijke doelgroep. Deze groep
moeten we dus goed faciliteren, bijvoorbeeld met parkeermogelijkheden
en oplaadpunten voor het groeiende
aantal elektrische auto’s. Want deze
mensen komen meestal met eigen
vervoer. Dat geldt ook voor graag
geziene Duitsers en Belgen, die goed
zijn voor maar liefst 50 procent van
alle internationale gasten in ons land.
Groot, georganiseerd groepsbezoek
is daarentegen niet per se wenselijk voor Leiden denk ik. Dat zorgt
voor veel mensen tegelijk op telkens
dezelfde plekken – dat gaat hier niet
goed werken. De stad profiteert in
brede zin veel meer van zelfstandig
reizende gasten die lekker door de
stad gaan dwalen en zich willen laten
verrassen door leuke winkels, straatjes en terrassen. Japanners passen
bijvoorbeeld goed bij het karakter
van Leiden. Het is hoogwaardig bezoek, ze reizen minder
in groepen, ze zijn beleefd
en rustig en zijn respectvol
naar hun omgeving. Met het
Sieboldhuis en de grachten
heeft Leiden deze toeristen
ook echt iets interessants
te bieden. Ken het profiel
van de door jou
gewenste bezoekers
– en speel daar goed
op in.’

Wat bepaalt de
aantrekkingskracht?
‘Als een stad aantrekkelijk is voor
de eigen bewoners, ontstaat er een
sfeer van trots en passie. Dat is
essentieel. Bezoekers voelen dat.
Hierdoor voelen bezoekers zich
welkom en is er aantrekkingskracht.
Je moet dus op zoek naar die winwinsituatie. Burgerparticipatie
en burgerinitiatieven zijn hierbij
belangrijk. Het Singelpark vind ik hier
een schitterend voorbeeld van. Het
ontsluit het kenmerkende karakter
van de stad, het is authentiek én
aantrekkelijk voor zowel bewoners
als bezoekers. En langs de route
kunnen winkels, cafés en restaurants
profiteren van de wandelaars. Een
goed bestuur gaat daarom structureel
in gesprek met bewoners en
ondernemers over de ontwikkeling
van de stad, wijk of straat. Vanuit een
gedeelde visie en belang kun je dan
anticiperen op welke bezoekers en
welke evenementen en trekpleisters
bij de stad passen. Zo kun je gericht
beleid ontwikkelen op datgene waar
zowel bewoner als bezoeker zich toe
aangetrokken voelt. Dat werkt als
een magneet en draagt bij aan de
gewenste balans.’
Wat betekent Leiden nu
voor jou?
‘Inmiddels voel ik me echt
ambassadeur van Leiden, ik ben trots
op de stad waar ik woon. Het decor
van het centrum is fantastisch, de
schaalgrootte is ideaal en er gebeurt
veel. Ook deze wijk vind ik geweldig,
met het type huizen en de winkeltjes.
Het is net een dorp in de stad. Vanuit
ons huis lopen we zo naar Cronesteyn
en als we de andere kant op gaan, zijn
we zo in het centrum. Hier zie ik ons
prima oud worden.’ ■

foto RobBeurseFotografie

Drukte kan ook sfeer maken. Want
bedenk zelf maar eens: als je bij mooi
weer de keuze hebt uit verschillende
terrassen, waar ga je dan zitten? Op
het lege terras of op het volle? Als
drukte leidt tot overlast en ongewenst
gedrag van mensen, dan ontstaat er
een probleem. Dan moet je ingrijpen,
of liefst daarvoor nog. Amsterdam
staat nu voor die lastige taak. En
vergis je niet, toerisme is een complex
onderwerp. Het is een optelsom
van ervaringen op het gebied van
vervoer, vermaak, verblijf, winkels,
horeca, etc. Op tijd sturen op de door
jou gewenste bezoekers is daarom
noodzakelijk om het je niet ‘te laten
overkomen’ wat voor het uitbreken
van de pandemie bijvoorbeeld in
Amsterdam gebeurde. Leiden kan
hier in gezamenlijkheid met bewoners
en bedrijven gelukkig nog gericht
werk van maken. Je moet als stad of
streek deze periode goed gebruiken
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Een
kerstboom
in januari

IK ZAL EEN BOOM ZIJN EN IK
ZAL DE VOGEL ZIJN DIE IN ME
NESTELT
IK ZAL DE GROND ZIJN WAAR
DE BOOM IN WORTELT WAAR
DE VOGEL WOONT
IK ZAL DE WIND ZIJN EN
GROND EN BOOM EN VOGEL
EINDELOOS STRELEN

«

J.C. (Johan Chr�stiaan Jacob) Schagen
(1891-1985) in ‘ik zal een boom zijn…’

De Pinus cembra – ook alpenden of arve
door Rinny E. Kooi
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Afgelopen januari
wandelde ik over de
Van den Brandelerkade
en zag een bijzondere
kerstboom in een
voortuin. Niet een
kerstboom met een
piek en ook niet met
kerstversiering of
brandende kaarsjes.
Jonge twijgjes liepen
uit en stonden in deze
naaldboom zoals de
kaarsjes in een spar
die gebruikt wordt als
kerstboom.
Hier stond de alpenden, arve, Pinus
cembra L., een ca. vier meter hoge
naaldboom in de voortuin van
nummer 28. Dat dat een Pinus
cembra L. een alpenden, een arve
was wist ik toen nog niet, dat moest
ik nog uitzoeken.
Ongestoord
In augustus stonden Jos en ik samen
voor deze boom die op de lijst stond
voor het decembernummer van
de Wijkkrant. Jos moest natuurlijk
de foto maken. Ik wist echter nog

steeds niet welke soort het betrof.
Ik vermoedde wel dat het een Pinus
cembra was. Terwijl we daar stonden merkten we dat de eigenaars
verscholen achter de boom op een
stoel zaten. Ze hadden deze plaats
uitgekozen omdat ze daar lekker van
de zon konden genieten zonder dat
iemand hen kon zien. Ze vertelden
dat de boom ca. 30 jaar geleden
was gekocht. Regelmatig werd hij
gesnoeid omdat ze geen enorm hoge
boom voor hun huis wilden hebben.
De soortnaam waren ze vergeten.
Jammer!
Als ik verscholen achter die boom
zou zitten, zou ik mogelijk aan bovenstaande woorden van Schagen denken. De woorden van Schagen geven

iets aan van de rust die de bewoners
achter die boom kunnen beleven. De
vogels van Schagen kunnen daar ook
ongestoord nestelen.
Speuren
Vroeger leerde ik op de lagere school:
solo spar, duo den, legio larix. Die
Latijnse telwoorden sloegen op het
aantal naalden dat bij elkaar stond
op een twijg: spar één, den twee,
larix veel. Het blad van een den
bestaat meestal uit twee naalden.
Met deze boom was er echter
een probleem. De naalden zaten
in groepjes van vijf naalden, elk
7-9 cm lang, bij elkaar op de twijg.
De buitenkant van een naald was
groen en had een witte lijn aan de
binnenzijde. Wat voor boom stond

■ BOOM IN DE BUURT

zijn naam gaf. Zou hij daarover niet
goed hebben nagedacht? Linnaeus
gebruikte gemakshalve de soortnaam
die een Pinus al had. In Italië heette hij
zembra of zimbra, dat was gemakkelijk
om te zetten naar cembra.

Naam van de boom
Ik ging te rade bij de wetenschappelijk
collectiebeheerder Rob Kruijt van het
Pinetum Blijdenstein in Hilversum.
Hij zond mij informatie voor het
determineren van deze Pinus. Ik kwam
tot de conclusie dat het inderdaad
een Pinus cembra was. Binnen het
geslacht Pinus hoort hij thuis in het
subgenus Strobus. Dat subgenus
bevat uitsluitend soorten met groepjes
die vijf naalden hebben. De witte lijn
op een naald is de plaats waar hele
kleine huidmondjes zitten. Zij spelen
in een plant een belangrijke rol voor de
uitwisseling van koolzuurgas, zuurstof
en waterdamp. Pinus is de oude
Latijnse naam voor een den. Cembra
komt van zembra of zimbra. Dat is de
Italiaanse volksnaam voor een Pinus.
Deze boom heet dus eigenlijk Den
den! (Backer, C.A., 2000. Verklarend
woordenboek van wetenschappelĳke
plantennamen). Het was Carolus
Linnaeus (1707-1778) die deze boom

Eigenschappen
De Arve kan in de vrije natuur ongeveer 25 meter hoog worden. In 1746 is
deze boom in Engeland ingevoerd en
kwam mogelijk vandaar naar Nederland. Volgens Larousse des arbres
(2010) door Jaques Brosse is het de
enige inheemse Pinus-soort waarvan
de naalden in groepjes van vijf zitten.
Het is een boom die in het hooggebergte tot onder de sneeuwgrens
groeit. In andere delen van Europa
wordt hij aangeplant als sierboom of
voor de bosbouw.
Wat wij door het snoeien bij de boom
niet te zien krijgen zijn de 8 x 6 centimeter grote eivormige kegels. De ‘in
doorsnede’ driehoekige kegel heeft
eetbare vleugelloze zaden. Als de kegel
rijp is, valt deze af, rot weg en komen
de zaden vrij voor nieuwe bomen
elders. Notenkrakers zijn vogels, wintergasten uit Scandinavië en Siberië
die een belangrijke rol bij de natuurlijke verspreiding van de zaden van
de boom. Een enkele keer bezoeken
ze ook Leiden, maar ze zullen in deze
boom tevergeefs naar kegels zoeken.
De vogel verstopt de kegels onder de
grond bij wijze van wintervoorraad,
maar eet deze nooit allemaal op. Zaden uit kegels die in de grond blijven
zitten, kunnen in het volgende voorjaar
ontkiemen tot nieuwe jonge boompjes.
Ik kroop wat onder de boom om de
schors van de stam te zien. Die had

donkere bruine schubben
en groeven. Toen ik twijgjes plukte merkte ik dat
er plakkerige vocht, hars,
vrijkwam. Dat gebeurt vaak
ook bij andere naaldbomen.
Uit het hout komt geurige
lucht vrij van etherische olie
die gebruikt kan worden
om motten te weren.
Kerstboom in januari
Ik ben iemand die nog
nooit een versierde kerstboom in huis heeft gehad.
Nu verlang ik naar januari
2021, naar de Arve die dan
weer hopelijk een mooie
kerstboom zal zijn. Ik ga
kijken, u ook? ■

foto JosVersteegen

daar wel niet?
In mijn bomenboeken staan veel
Pinus(= den)-soorten die groepjes
van vijf naalden bij elkaar op de twijg
hebben. Naalden zijn niet de enige
kenmerken die nodig zijn voor een
goede determinatie. Vrouwelijke en
mannelijke kegels zijn daarvoor ook
heel nuttig. Omdat dit boompje veel
wordt gesnoeid vormt hij helaas geen
kegels. De vorm van de boom is ook
belangrijk, maar ook die kon ik voor dit
veel gesnoeide boompje niet gebruiken.

De Nederlandse soortnaam Alpenden verwijst naar de herkomst van
de boom. Hij hoort thuis in de Centraal-Europese Alpen en de Karpaten,
Noord-Oost Rusland en Noord-Azië. De
naam Arve komt van een rivier die Arve
heet en ontspringt in het massief van
de Mont Blanc. Uiteindelijk mondt hij in
Genève uit in de Rhône. Toen ik tussen
1967 en 1968 vrijwilligerswerk verrichtte in Genève en vaak langs deze
rivier wandelde had ik niet kunnen
vermoeden dat ik ruim vijftig jaar later
over een boom zou schrijven die naar
deze rivier is genoemd.
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door Jan Dobbe

Het is een never ending
story van zoeken naar
onderdelen, puzzelen
met ‘bouwpakketten’, in
en uit elkaar halen van
motorblokken, panne
onderweg en olie op
plekken waar je het niet
wilt – maar ondanks dit
alles, grote hartstocht
voor de motor aller
motoren: de HarleyDavidson. Het is het
verhaal van wijkgenoot
Hans van der Lelie, de
trotse eigenaar van drie
mooie exemplaren. ‘De
Liberator is de oermotor,
één brok kracht.’
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Hans van der Lelie (63) is Leidenaar
van geboorte, woonde op de
Rijnsburgersingel, later in de Stevenshof en sinds twintig jaar in de Burgemeesterswijk. ‘We hebben acht jaar
gezocht voordat we ons huidige huis
vonden. We wilden een huis waar ik
mijn motoren kon stallen, liefst vrijstaand. Zoiets vind je niet gauw, maar
uiteindelijk lukte het. Een lot uit de
loterij!’ Hans is gehuwd met Marieke
(61) en vader van Jop (32) en Ian (30).
In het dagelijks leven werkt hij in het
bijzonder onderwijs, het PC Hooftcollege in Leiderdorp – onderdeel van
de Leo Kanner Onderwijsgroep voor
zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
‘Daar ligt mijn hart, bij jongeren met
de minste kansen.’
Van Solex tot Liberator
Hans heeft maar liefst drie Harleys:
een Liberator, een Road King en
een Electra Glide. Het sleutelen zit
in zijn genen, als jongen bouwde hij
al zeepkisten en later sleutelde hij
aan Mobylettes en Solexen. ‘Haha,
daar deden we ether in, dan liepen ze
eventjes heel hard tot ze vastliepen.
Leuk man!’ Zijn eerste Harley kocht

‘Op de motor
vergeet ik al
mijn sores!’
Hans in 1978, een Liberator 750 cc uit
de Tweede Wereldoorlog. ‘Niet meer
dan een berg onderdelen die uiteindelijk een motorfiets moest worden.
Maar het scheelde aanmerkelijk in de
aanschafprijs, anders zou het voor mij
als student onbetaalbaar zijn
geweest.’ Broer en zwager hadden al
een Liberator, dus dat trok wel. ‘Van
hen heb ik goed leren sleutelen aan
deze motoren.’ Hans werd in datzelfde
jaar lid van de Haagse HarleyDavidson Club ‘The Oldtimers’. Bij
deze club met circa 160 leden is er
altijd wel iemand die kan helpen met
onderdelen en sleutelen. Bij één van
de clubleden vond hij motorblok,
frame, voorvork, spatborden, tank
enzovoort. ‘Noem het een bouwpakket. Daarvan bouwde ik mijn Liberator.
De techniek van de Harley is overigens
heel eenvoudig en basaal hoor, best te
doen – niet te vergelijken met die van
de Japanse high tech-motoren.’

Virus
Hans prijst zich gelukkig dat zijn liefde
voor motoren door het gezin wordt gedeeld. Beide zoons hebben een Harley
en lijken aangestoken door hetzelfde
virus als pa. En hij heeft niet gepusht,
zegt Hans: ‘Toen de jongste 18 werd
heb ik wel gezegd: haal nu je motorrijbewijs als je dat wilt, want later
komt het er niet meer van. Toen zijn ze
allebei op les gegaan.’ Jop kocht een
oude Moto Guzzi, maar nam later net
als zijn vader een ‘bouwpakket’ voor
een Liberator over van een overleden
vriend van Hans. ‘Die motor hebben
we samen gebouwd, leuk om te doen.
Ian wilde meer vermogen en snelheid,
dus die kocht een Harley-Davidson
Stroker Shovelhead, een opgevoerde
1200 cc.’ Voordat ze kinderen kregen,
reed zijn vrouw Marieke ook motor.
‘Ze is begonnen op een Italiaanse
Harley-Davidson, een Caciva van
250 cc, waar ze een aantal jaren op

gereden heeft. Later nog even op een
BMW, maar toen de kinderen kwamen
is ze ermee opgehouden.’
Zijspan
Om toch samen met Marieke te kunnen rijden, besloot Hans een zijspan
aan zijn Liberator te zetten. ‘Dat was
mooi! Iedereen reed graag mee: van
Marieke en de jongens tot de schooljuf
en buurkinderen. We reden zelfs mee
in de 3-oktoberoptocht!’ Toch vond hij
de Liberator te traag met de zijspan
en haalde het er weer af. Omdat een
zijspan bleef trekken, kocht hij enkele
jaren later een krachtiger Electra Glide
van 1200 cc. Hij vond hem bij iemand
die hem niet aan de praat kreeg en er
een zeer schappelijke 6.500 euro voor
vroeg. Opnieuw een ‘bouwpakket’
met allemaal losse onderdelen. Hans:
‘De motor was afkomstig uit een
geïmporteerde partij van 45 identieke
motorfietsen, ooit gebruikt door de

Beide zoons
hebben een
Harley en lijken
aangestoken door
hetzelfde virus
als pa.
presidentiële erewacht van Soedan.
Het was het eerste model met elektronische ontsteking die allemaal na een
paar duizend kilometer kapot waren
gegaan. Ze zaten onder het rode
woestijnzand en hadden 25 jaar stilgestaan.’ Daar waar het de man niet was
gelukt hem aan de praat te krijgen,
lukte het Hans binnen 14 dagen. Maar
toen moest er nog een zijspan aan:
‘Ik wilde hem helemaal naar Mariekes
zin maken, met comfortabele vering,
veilig en mooi passend bij de motor.
Ik ben er zo’n zeven jaar geleden mee
begonnen en nu is hij bijna klaar. Van

Route 66
Woon-werkverkeer doet Hans op
de fiets: ‘Voordat ik de Harley uit de
schuur heb, ben ik er al op de fiets!’
Rijden doet hij vaak alleen om zijn
hoofd leeg te maken: ‘Op de motor
vergeet ik al mijn sores!’ Ook maakt
hij tochten met z’n broer en zwager of
zijn zoons, en natuurlijk met de club.
Zijn mooiste motorervaring had hij in
2009, toen hij met een vriend zes
weken door de VS toerde. ‘Ons plan
was om daar een Harley te kopen –
ze zijn daar veel goedkoper – de rit
te maken en dan de motoren weer te
verkopen.’ Ze kochten voor een
habbekrats allebei een Road King
en gingen op weg. Ze begonnen in
Florida, reden langs de Golf van
Mexico naar New Orleans, de bakermat van de jazz. Toen naar boven om
de legendarische Route 66 op te pakken en die verder te volgen naar Los
Angeles. ‘Grote stukken van de 66 zijn
dirt roads, waar de cactussen door het
oude verweerde asfalt heen groeien.
Daar is het opletten en voorzichtig
rijden, maar de moderne wegen zijn
fantastisch en heerlijk om te cruisen.
In Utah zijn we van Route 66 afgeweken om daar prachtige natuurparken
zoals Capital Reef en Zion National
Park te bezoeken. Indrukwekkend!
Wat mij betreft het hoogtepunt van
deze reis.’ De motoren deden ze na
afloop niet meer weg: ‘Die hebben we
verscheept naar Nederland. Zie daar
mijn derde Harley!’ Hans’ droom is om
de rit nog eens over te doen met zijn
beide zoons.
Oermotor
De Liberator is zijn lievelingsmotor. ‘Waarom? Het is de oermotor:
robuust, stoer, één brok kracht waar
je op zit. Eigenlijk geldt dat voor alle
Harleys, veel vermogen op lage toeren,
machtig! De Liberator was mijn eerste,
een groot stuk van mijn leven. Als ik
zou moeten kiezen, is hij de laatste
die weggaat. Maar ik wil niet kiezen:
de Electra Glide is ook geweldig – na
enkele aanpassingen die ik eraan heb
gedaan. En straks rijden met Marieke
in de zijspan...’ ■

foto Rob Oudshoorn

een enorme roestbak met deuken erin,
is het nu een strak, glanzend karretje
geworden, waar we hopelijk veel
plezier aan gaan beleven.’
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Kinderfysiotherapie
Professorenwijk
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Voor zuigelingen, peuters en schoolgaande jeugd
met motorische problemen en aandoeningen.
Een afwijkende ontwikkeling kan belemmerend werken
op de motorische en/of sociale ontwikkeling van het kind.
Kijk voor meer informatie op onze website.
Franchimontlaan 45
2313RX Leiden
Tel: 071-8884113
of maak een afspraak
op www.kftleiden.nl

Muurformule in de wijk

Op de zijmuur van
Fruinlaan 16 prijkt sinds
kort de beroemde relatie
tussen druk en volume
van een gas/vloeistof
van Johannes Diderik van
der Waals, waar hij in
1910 de Nobelprijs voor
de Natuurkunde voor
kreeg. Joan van der Waals,
een nazaat van J.D. van
der Waals en zelf ook
natuurkundige/chemicus
in Leiden, was op
31 oktober bij de onthulling
van de muurformule. En
dat was een bijzondere
gebeurtenis, alleen al
vanwege het feit dat
de heer Van der Waals
inmiddels 100 jaar is.

foto Wim van Saarloos

door Wim van Saarloos

Leiden kent al langer de muurgedichten. Enkele jaren geleden zijn
natuurkundigen Sense Jan van
der Molen en Ivo van Vulpen van
de Universiteit Leiden een vergelijkbaar project begonnen met
muurformules: toonaangevende
formules van beroemde Leidse
fysici of met een duidelijke Leidse
connectie op muren in Leiden. En
nu staat er dus ook een beroemde
formule op een woning in onze
wijk. Daarmee is het de eerste
muurformule op een woning
buiten de singels.
Meer over dit project vindt u op
www.muurformules.nl.
Wijkgenoot Johan Copier schreef
een prachtig stuk over Van der
Waals en zijn wereldberoemde
formule getiteld ‘Ben ik gek of
doe ik een groot werk?’.
Dit artikel is te vinden op
www.profburgwijk.nl ■
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Johannes Dider�k van der Waals
(foto Wikipedia)

foto Robert Kloosterman

door Joanne van der Leun
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Soms groeit iets moois
uit ellende. Door al het
thuisblijven en thuiswerken
in de coronaperiode
hebben meer mensen op de
Lorentzkade elkaar leren
kennen. Dat heeft onder
andere geresulteerd in een
project om de opvrolijking
van de straat met een groot
aantal bewoners tezamen
aan te pakken. Marjolein
Fontijne (initiatiefnemer en
drijvende kracht), Corine
Balder en Joanne van der
Leun namen de coördinatie
ter hand en gingen in goede
samenwerking met de
Gemeente Leiden aan de slag
met de boomspiegels in de
straat.

Lorentzkade
vergroent en
vergroeit
De Lorentzkade is een straat die veel
mensen kennen als de weg naar
school of sportvoorziening. Het is een
heerlijke woonstraat. Door de brede
opzet, de ligging van de huizen en
het feit dat veel bewoners overdag
op pad zijn, hebben bewoners
echter niet als vanzelf veel contact
met elkaar. Ook was de brede stoep
een beetje saai, was het tegelwerk
aan een opknapbeurt toe en zou de

biodiversiteit een stuk beter kunnen.
Nu Marjolein, Corine en Joanne zelf
veel thuis aan het werk waren begon
het te kriebelen. Het straatinitiatief
in de Kapteynstraat en het artikel
‘samen aan de slag’ in de vorige
Wijkkrant gaven het startschot.
Leiden biodiverCity
De gemeente stimuleert de aanleg
van geveltuinen en bloeiende

boomspiegels. Hiermee zorgen
bewoners voor meer natuur in
de stad. Het groen trekt vogels
aan; ze bouwen er een nest of
vinden er een schuilplaats. Planten
filteren bovendien fijnstof en
geven zuurstof af waardoor de
luchtkwaliteit verbetert. Ook worden
mensen vrolijk van een aanblik van
bloemen en nemen de extra tuintjes
het regenwater goed op (zie ook
www.gagoed.nl/geveltuin). Dit
alles past goed bij de ambities
van de stad. Leiden is in mei 2020
geselecteerd als één van de tien
steden voor het Europese project
BiodiverCities. Het project heeft als
doel de leefbaarheid in de steden
te verbeteren, onder andere door
de ontwikkeling van een groene
infrastructuur en het vergroten van
de biodiversiteit. De bedoeling is
dat inwoners van de stad daar zelf
aan bijdragen en ook zelf profiteren
van de toenemende leefbaarheid.
Om de inwoners hiertoe aan te
zetten, levert de gemeente gratis
plantenpakketten als een flinke
groep bewoners uit een straat
meedoet met het project.
Buren leren elkaar kennen
We hebben gemerkt dat het
gezamenlijk aanpakken van dit
project nog een andere mooie kant
heeft. Het bevordert de sociale
contacten en de sociale cohesie. In
plaats van alleen je buren, spreek
je ook mensen verderop. En dat
houd je ook gaande doordat je zelf
je kleine tuintje gaat onderhouden.
Sommige buren doen dat samen.
Er zijn nu al heel wat kopjes koffie
op straat uit voortgekomen en op
verschillende momenten boden
mensen hun hulp aan (zoals met
het verdelen van 61 kratjes met
planten over de straat). Uiteindelijk
zetten de meeste bewoners op
een afgesproken zaterdag tussen
10 en 12 de plantjes erin, wat
ondanks de coronabeperkingen
veel gezelligheid gaf. Er werden
leuke gesprekken gevoerd en tips
uitgewisseld. Als er meer contact
is, weten mensen elkaar ook
ongetwijfeld beter te vinden als er
iets aan de hand is.

Aanpak van de hele straat
De gezamenlijk aanpak van de
straat levert niet alleen gratis
plantenpakketten en nieuwe
contacten met de buren op. Voordeel
is ook dat de communicatie en
afstemming met de gemeente
en de buren onderling een stuk
makkelijker gaat als je dit project
als straat met elkaar oppakt. Ook
kun je zo de beplanting goed op
elkaar afstemmen voor een rustig
straatbeeld. Alles wat je nodig hebt
is iemand die het initiatief neemt en
een paar bewoners die zich daarbij
aansluiten. De rest van de straat
volgt dan vanzelf.
De gemeente heeft ons uitstekend
geholpen en veel werk uit handen
genomen. In nauw overleg met de
onderhoudscoach en de groencoach
hebben we een beplantingsschema
gemaakt waarbij we een
kleurenverloop krijgen van blauwroze-wit-roze-blauw, verdeeld over
20 boomspiegels. Uiteindelijk geeft
elke bewoner natuurlijk zijn of haar
eigen draai aan het eigen extra
tuintje. We hebben zelf het initiatief
genomen de grond te bedekken met
netten om tegen te gaan dat het een
kattenbak wordt voordat de planten
goed zijn uitgegroeid. Dit project
smaakt naar meer, dus we zijn ons
aan het beraden op nieuwe ideeën.
Wie neemt het volgende
straatinitiatief?
Naast alle voordelen van een
gezamenlijke aanpak voor de
bewoners zelf, is het ook voor de
gemeente veel efficiënter als een
straat als geheel wordt aangepakt.
Met het stappenplan (zie kader) is
een straatproject al snel opgezet.
Het is misschien goed om te weten
dat niet iedereen mee hoeft te doen;
als er om de paar huizen iemand
enthousiast is lukt het al.
We zien nu al uit naar hoe de straat
er in de lente en zomer uit zal gaan
zien. We hopen op veel navolging en
daarnaast een levendigere buurt met
meer contact! ■

Stappenplan
straatinitiatief
boomspiegels
1. Doe briefjes in de bus met
een omschrijving van het project
(voorbeeldbrief beschikbaar)
2. Inventariseer een paar dagen
later persoonlijk wie er mee wil doen
c.q. alleen op de hoogte gehouden wil
worden en verzamel mailadressen
3. De onderhoudscoach van de
gemeente markeert de maximaal
mogelijke vergroting van de
boomspiegel op de stoep
4. Verdeel de boomspiegels
onder de deelnemende buren en
inventariseer eventuele bezwaren
tegen de voorgestelde aanpassing
van de boomspiegels (de
onderhoudscoach handelt eventuele
bezwaren af)
5. Maak een 'beplantingsvoorstel'
voor een rustig straatbeeld
(voorbeeld beschikbaar en
groencoach van de gemeente kan
adviseren)
6. Inventariseer wie het
beplantingsvoorstel wil volgen en
wie liever zijn eigen planten kiest
7. De gemeente verzorgt de
bestelling en bezorging van de
plantenpakketten en past de
boomspiegels aan (nieuwe grond en
bestrating)
8. Tip: Leg kort voor de beplanting
met minimaal drie bewoners netten
over alle boomspiegels heen tegen
katten-/hondenoverlast (lastig
klusje, stappenplan beschikbaar)
9. Iedere bewoner beplant de
‘eigen’ boomspiegel en zorgt voor
het onderhoud ervan. De gemeente
blijft verantwoordelijk voor het
onderhoud van de bomen.
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algemene tandheelkunde: mondhygiëne: preventie: angst:
implantologie: moderne apparatuur: esthetiek: digitale techniek
Wij zijn een tandartsenpraktijk met een professioneel en toegankelijk team. Kwaliteit,
service en een persoonlijke benadering staan bij ons centraal. Wij nemen nog nieuwe
patiënten aan, dus u bent van harte welkom!

Lammenschansweg 15a

:

2313 DH Leiden

Inschrijven via de website of 071 514 21 00

www.deschanstandartsen.nl
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AFHAAL
BEZORG
DINER
DELICATESSEN

Yoga aan huis – privéles,
duo-sessie of groeps-les
Yogales op maat gemaakt. Omdat yoga voor
iédereen is. Zorgvuldig en met veel plezier
gevormd, ontvang je gepaste begeleiding.
Wanneer persoonlijke omstandigheden of
wensen daarom vragen.

Maak gerust en vrijblijvend een afspraak om
de mogelijkheden te bespreken.
06 - 185 34 685
merelkrijgsman@outlook.com
Volg mij op facebook

Blackbird Yoga

door Karin Jansen

Kunstwerk in
de wijk

De wijkvereniging vierde
in 2019 haar 25-jarig
jubileum met een aantal
activiteiten, waaronder
een groot feest. Het
toenmalige bestuur had
bij de voorbereidingen
van die activiteiten ook
ideeën over ‘kunst in
de wijk’ ter ere van het
jubileum. Want hoe leuk
feesten en debatten
ook zijn, een blijvend
aandenken voor de wijk
leek en lijkt een goed
plan. Een object dat ook
beeld is van verbanden en
verbondenheid in de wijk.

Bij zo’n opdracht heeft de
opdrachtgever een richtinggevende
rol in de omschrijving van de
opdracht. In juni ging de opdracht
uit: ‘Dit kunstwerk heeft tot doel de
verbanden en de verbondenheid in
de wijk te accentueren. Zij ziet als
mogelijke opties één of meerdere
kleine kunstwerken in de assen
van de wijk, de verbanden tussen
de wijkdelen; Burggravenlaan,
Lorentzkade/Van den Brandelerkade
en Fruinlaan/Roomburgerlaan.
Omdat participatieve kunst in een
eerdere fase moeilijk haalbaar bleek
doet de vereniging de suggestie

gebruik te maken van de diverse
wijkmiddelen waarin de historie
van de wijk vervat is. De link naar
wetenschap in deze wijk, maar ook de
link naar Stad van Kennis ligt voor de
hand.’
Vervolgens gaat de opdrachtgever
ook zoeken naar financiering. Dat
leverde een kip-en-ei-dilemma. Want
hoe weet je hoe hoog het budget
moet zijn als je nog geen ontwerp
hebt? En hoe neem je een budget
op in de opdracht aan de kunstenaar
als je de omvang van de mogelijke
bijdrage van fondsen niet weet? Het
Lucas van Leydenfonds dacht met
ons mee en financierde de helft van
de kosten voor de schetsopdracht.
Eind september presenteerde Fleur
de ontwerpen aan het bestuur, dat
deze zeer enthousiast ontving.
En daarmee komen we in de volgende
fase: de locatie heeft goedkeuring van
de gemeente nodig, er moet bodemonderzoek plaatsvinden (kabels,
riolering) en er moet financiering
worden aangevraagd. Daarnaast

wordt een commissie samengesteld
die één van de twee door Fleur
gemaakte objecten gaat kiezen.
De eerste stappen zijn inmiddels
gezet. De mogelijke locaties zijn door
de stedenbouwkundige goedgekeurd
en de aanvraag voor fondsen is uitgezet bij het Lucas van Leydenfonds
(die ons ook al vermeld op hun
website www.lucasvanleydenfonds.nl/
projecten/professoren-en-burgemeesterswijk).
De eerste stappen zijn veelbelovend,
het bestuur hoopt in 2021 een mooi
kunstwerk in onze wijk te kunnen
realiseren. Wordt vervolgd! ■
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foto Rob Oudshoorn

De eerste stap was de Wanderen-app
van Fleur van den Berg. Daarover
las u in de decemberkrant van
2019. Helaas, het liep spaak. Het
vernieuwde bestuur liet zich niet
ontmoedigen en vroeg Fleur om op
een andere manier invulling te geven
aan dit idee. Zij kreeg een opdracht
voor een schetsontwerp. Daarin
wordt de kunstenaar gevraagd een
ontwerp aan te leveren inclusief
materiaalkeuze, locatie en begroting.

Wijk in de winter
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foto's RobBeurseFotografie
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Schilder- en Onderhoudsbedrijf

Ron Chaudron
Met aandacht voor het ambacht

• Binnen- en buitenschilderwerk
• Wand- en plafondafwerking
• Houtrotreparatie

• Periodiek onderhoud
•

timmerwerk

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

Fysiotherapie?
In Leiden al ruim 35 jaar
specialist in beweging van
het menselijk lichaam.
• ervaren therapeuten
• persoonlijke aandacht
• direct geholpen

Perzikweg 9a, 2321 DG Leiden
071-5124788 - www.fysiotherapievandersalm.nl

Roodenburgerstra

Het recept voor
advies en medicatie
Lammenschansweg 15B • 2313 DH Leiden
Tel. 071-512 35 53 • www.zuiderapotheekleiden.nl
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Wij bieden E-consult via PhysiApp
Het is door het Corona virus een moeilijke tijd voor
ouderen en patiënten die tot de risicogroepen
behoren om naar de fysiotherapeut te gaan. We
hebben nu de mogelijkheid om u op afstand te
consulteren en te oefenen en bieden het
E-consult aan via PhysiTrack en de PhysiApp aan.
Indien u een aanvullende verzekering of een chronische indicatie
heeft wordt het E-consult gedekt door de zorgverzekeraar.
Voor meer informatie bel de praktijk of bezoek onze
website.

071 512 31 11
visserfysio.nl

■ DE TUIN

Over rozen
Rozen zijn omgeven door
romantiek en symboliek en
hebben de reputatie moeilijk
te zijn in de tuin. De één is er
gek op, de ander verafschuwt
ze, die vormeloze stekelige
struiken. Ik zat lang in het
laatste kamp, maar ben toch
langzaam maar zeker ‘om’
gegaan. Van een rosarium word
ik nog steeds niet blij, maar
rozen tussen vaste planten
zijn prachtige blikvangers. Net
zoals een klimroos tegen een
muur of gedrapeerd over een
pergola. Wat me definitief over
de streep heeft getrokken, is dat
veel enkele en niet al te gevulde
rozen heel goede bijenplanten
zijn.
Geschiedenis
Van nature komen rozen voor in de
gematigde en subtropische gebieden
van het noordelijk halfrond. Ze zijn
al heel oud. In North Carolina is
een fossiel van een roos gevonden
van 40 miljoen jaar geleden. De
oude Perzen, Grieken en Romeinen
kweekten heel veel rozen, vooral
om rozenolie te kunnen maken
van de bloemblaadjes. Na de val
van het Romeinse Rijk raakte de
roos wat in vergetelheid, vooral
omdat hij verbonden werd met de
heidense Romeinen. In de loop van
de Middeleeuwen werd de roos
herontdekt. Sinds 1800, toen het
handelsverkeer met China op gang
kwam en de langer doorbloeiende
Chinese rozensoorten naar Europa
kwamen, is er ontzettend veel
gekruist en veredeld met rozen,
een proces dat nooit meer op is
gehouden.
De reputatie dat rozen moeilijk zijn
is wel een beetje terecht. Ze stellen
de nodige eisen aan standplaats
en verzorging, maar het scheelt
enorm als je goede sterke soorten
uitkiest. Dit artikeltje is te kort om in
te kunnen gaan op alle verschillende
rozengroepen, maar ik wil graag een
paar sterke rozen bespreken. De

meesten hebben een sterke geur en
zijn aantrekkelijk voor insecten.
Klimrozen
Guirlande d’Amour is een witte roos
met halfgevulde kleine bloemetjes
die geschikt is voor over een
pergola. Gertrude Jekyll is niet zo
in trek bij insecten vanwege de
sterk gevulde bloemvorm, maar
ruikt heerlijk. Darlow’s Enigma
heeft witte enkele bloemetjes die
heerlijk geuren en waar bijen dol
op zijn. Hij krijgt mooie botteltjes en
kan een beetje schaduw hebben.
Paul’s Lemon Pillar is roomwit tot
zachtgeel. En ja, ik noem hem toch,
een oranje roos, omdat hij zo mooi
en sterk is: Westerland. Doet het
ook in halfschaduw. En tot slot een
rode met enkele bloemetjes met
een wit hart. Himmelsstürmer wordt
omschreven als onverwoestbaar
en ook geschikt voor schaduw,
arme grond en minder goede
standplaatsen.
Rozen voor in de border
Pretty Snow heeft enkele witte
bloemetjes met mooie meeldraden.
De gele gevulde bloemetjes van
Golden Border verkleuren naar wit.
Nauwelijks geurend, maar waardevol
omdat hij vrij veel schaduw
verdraagt. Amber Queen is warm
oranje met mooi bronskleurig blad.
Grote gevulde roze bloemen vinden
we bij Audrey Wilcox. Deze roos
heeft een keer een prijs gewonnen
voor de beste geur. Pink en White
Valeda zijn 50 cm hoge cultivars
van de bekende bottelrozen uit
de gemeenteplantsoenen. En dat
bedoel ik niet negatief: ze bloeien
lang, ruiken heerlijk, zijn fijn voor
bijen, krijgen mooie bottels en ze
doen het ook op minder gunstige
plekken nog goed.
Verzorging
Rozen houden van goede grond, veel
zon en een luchtige standplaats.
Geef ze twee keer per jaar een
speciale rozenmest, de eerste keer
in maart en nog een keer in juni. De

rozen in de border moeten in het
voor�aar gesnoeid worden, maar dat
is niet zo moeilijk als het lijkt. Knip ze
af tot op 15-30 centimeter boven de
grond, liefst boven een naar buiten
wijzende knop.
Combineren
Het is het mooist als de rozen
opgaan tussen de vaste planten
en kleine heesters. Klassiek is
natuurlijk de combinatie van
klimrozen met Clematis en van
rozen met lavendel. De kruidige
geur van lavendel zou luizen op de
vlucht doen slaan. Andere geschikte
heesters zijn Perovskia, Caryopteris,
Berberis atropurpurea ‘Nana’ en
Potentilla fruticosa. Vaste planten
die goed combineren met rozen zijn
bijvoorbeeld Nepeta, Alchemilla,
Geranium, Salvia, Knautia,
Gypsophyla en Astrantia.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat
de rozen een beetje vrij en luchtig
blijven staan.
Tot eind maart is het mogelijk om bij
rozenkwekerijen rozen te bestellen
met kale wortels. De Zeeuwse
Rozentuin in Kats geeft eerlijke
informatie over de sterkte van hun
rozen. De Bierkreek, ook uit Zeeland,
kweekt uitsluitend biologische rozen.
■

door Marian Rappoldt
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Arbeidsrecht: advies
dat het verschil maakt.
Financieel: een veel
betere regeling
Mentaal: echte steun
bij dreigend ontslag
Qisolute Advocaten

www.qisolute-advocaten.nl
Overleg met Jan Floris Holsteijn: 06 5066 7129
Eerste oriënterend overleg is kosteloos
Zie www.qisolute-advocaten.nl/gratis-halfuur-advies/
Wij bieden zekerheid voor uw positie.

tacoyo

®

Move your body, relax your mind
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TACOYO
Body en mind
conditietraining
op muziek

Iedere maandag
in Leiden

De kosten per les bedragen: € 9,00.

ACTIE
2 GRATIS
PROEFLESSEN
PER
PERSOON

LEIDEN, GYMZAAL DA VINCI COLLEGE
LAMMENSCHANS, BETAPLEIN 24
17:00-18:15, 18:15-19:30, 19:30-20:45, 20:45-22:00 uur

Tacoyo Trainer

Viktor Verwoerd

06-41549731
v.verwoerd@tacoyo.nl
Werk vijf kwartier aan uw houding,
ﬁguur en souplesse. Tacoyo is
stress verlagend, ontspannend en
niet zweverig. U beweegt in een groep
met losse gewichtjes op inspirerende
muziek, maar wel op uw eigen niveau.
Fysiotherapeuten bevelen Tacoyo aan. Het is
voor iedereen: jong en oud, man en vrouw.

Knip uit en
Proﬁteer van
het voordeel!


Gratis
proeﬂes 1
Gratis
proeﬂes 2

Seizoensstart: februari en eind augustus. Tussentijds instromen kan altijd!

* Geldig voor nieuwe cursisten. Vraag naar de voorwaarden.

WWW.TACOYO.NL

2020, wat een jaar…
Midden in de jaarlijkse
voorbereidingen voor
Koningsdag op ons eigen
Oranjeplein, gooide het
inmiddels beruchte virus
COVID-19 roet in
het eten.

Coroningsdag
2021
Dit jaar geen optocht, rad van
Fortuyn, spelletjesparcours, springkussen, band, eten, drinken, pannenkoeken en vrijmarkt. En tja… de
vooruitzichten voor volgend jaar
zijn vooralsnog niet erg gunstig. Het
Oranjecommité wil toch juist daarom alvast nadenken over hoe we op
Koningsdag als buurtgenoten met
elkaar verbonden kunnen blijven.
Want dat wat wij mensen fijn vinden,
verbinding willen voelen met anderen direct om ons heen, dat pakt dit
virus natuurlijk niet van ons af.
Veiligheid voor alles
Op een gure avond in oktober, schuilend in een schuur tegen de regen,
maar op veilige afstand van elkaar
en voorzien van meer dan voldoende
ventilatie, is het Oranjecommité bij
elkaar gekomen. Doel van de bijeenkomst was om met elkaar van gedachten te wisselen en een manier
te vinden, ondanks verontrustende
ontwikkelingen omtrent de allesoverheersende pandemie, toch invulling
te kunnen geven aan Koningsdag
2021. Veiligheid, saamhorigheid in
de wijk en plezier voor de kinderen
zijn hierbij de uitgangspunten. En
natuurlijk is hierbij de gebruikelijke
afstemming met de gemeente noodzakelijk.
Alles (voor) klein maar fijn
Hoewel Koningsdag op het Oranjeplein door stadsgenoten uit alle
wijken jaarlijks flink wordt bezocht

en zelfs genoemd wordt als beter
alternatief dan Leiden-Centrum,
is het Oranjeplein oorspronkelijk
bedoeld voor de wijkgenoten van de
Professoren-en Burgemeesterswijk.
In deze pandemie-tijd waar we als
maatschappij wereldwijd worden
opgeroepen ons zo min mogelijk te
verplaatsen, is een logisch gevolg
dat ook de bewoners uit onze wijk
zo dicht mogelijk bij huis acteren en
zo weinig mogelijk volwassenen bijeen komen zodat we te allen tijde
1,5 meter afstand tot elkaar weten te
bewaren. Vooralsnog denken wij dat
we initiatieven moeten bedenken
voor de kinderen.
Feestje? Hoe dan?
Feesten op gepaste afstand kan, als
we allemaal onze eigen persoonlijke ruimte kunnen afbakenen en
ons verantwoordelijk voelen voor
de handhaving van de regels. Waar
kunnen wij dat beter dan in onze
eigen tuin? Hoe fantastisch en veilig
kan het zijn als onze kinderen het
spelletjesparcours kunnen lopen
door langs voortuinen te gaan waar
de spelletjes zijn opgetuigd? Als
bewoners de handen ineen slaan en
per straat spelletjes in de voortuin
organiseren, kunnen we de drukte
beperken. Mogelijk krijgt de Oranjevereniging ruimte om naast de tuinspelletjes die vanuit straatinitiatieven worden georganiseerd, wel een
aantal centrale activiteiten te organiseren, zoals de jaarlijkse K&G-fanfare

en denk bijvoorbeeld aan een
rondlopende clown of ballonnenkunstenaar.
We want you!
U ziet het, er zijn ideeën genoeg,
maar denk gerust mee over hoe we
binnen de gegeven situatie, toch voor
de (jongere) kinderen in de wijk er
een mooie dag van kunnen maken.
Voor bovenstaande plannen is een
grote betrokkenheid van de wijkbewoners nodig, we denken aan een
afgevaardigde per straat/blok.
Gunt u de kinderen een
alter�atief in deze bijzondere
en sobere tijd? Wilt u bijdragen
aan de saamhor�gheid
op afstand en onderdeel
zijn van een gezellige
wijksamenwerking?
Mail dan voor 15 januari 2021 uw
naam, adres en telefoonnummer
naar ons e-mailadres:
koningsdagindewijk@gmail.com.
Bij voldoende medewerking gaan
wij er alles aan doen om binnen de
gegeven omstandigheden als vereniging bij te dragen aan een wijkfeest.

namens het
Koningsdagcommité Benita van Larijk
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«

foto Rob Oudshoorn

« Update Wijkissues

De issues in onze wijk kennen vaak een lange
doorlooptijd. Soms is het even rustig omdat
het wachten is op voortgang in procedures, het
volgende moment komen zaken weer in een
stroomversnelling.
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Roomburgerpark
Het Roomburgerpark blijft de
gemoederen bezighouden.
Op 22 september was er de
mogelijkheid tot inspreken bij de
raadscommissie Onderwijs en
Samenleving. Ongeveer twee weken
later was de inhoudelijke bespreking
van het inrichtingsvoorstel in
diezelfde commissie. Net als
vele anderen heeft ook het
bestuur gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot inspreken. Daarbij
hebben wij namens de vereniging
een drietal punten aangekaart:
participatie, criteria en het vervolg.
Rond participatie hebben wij
in een brief aan de raadsleden
onze onvrede kenbaar gemaakt.
Inmiddels hebben wij dat thema,
samen met de wijkverenigingen

van het Roodenburgerdistrict, ook
bij wethouder Damen onder de
aandacht gebracht.
De inhoudelijke standpunten
binnen de gemeenteraad zijn ten
opzichte van vorig jaar niet veel
gewijzigd. Al werd in de bespreking
in de gemeenteraad duidelijk dat
één partij vorig jaar per abuis
had voorgestemd. Ook viel op dat
veel partijen de kosten van het
voorliggende plan te hoog vinden.
Er waren twee amendementen en
negen moties op het raadsvoorstel.
De besluitvorming wordt aangehouden. Dat heeft te maken met het
voorgenomen referendum over deze
kwestie. Het plan is dat referendum
tegelijk met de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 te houden.

Tijdelijke woningen
Verdamstraat
De zestien houten woningen van
Woningstichting Ons Doel zijn eind
september op de door de gemeente
aangewezen plaats, het trapveldje
tussen de Burggravenlaan en de
Verdamstraat, gezet. De gemeente
heeft daarmee de uitspraak van
de Regionale Bezwaarcommissie
niet afgewacht, die overigens
eind oktober alle bezwaren van
de groep van omwonenden
afwees. In november werd de
laatste hand gelegd aan het
toegankelijk en bewoonbaar
maken van de woningen die
onderdak (gaan) bieden aan Leidse
woningzoekenden. Twaalf van de
(toekomstige) bewoners behoren
tot de doelgroep van Stichting
De Binnenvest, die een vangnet

Er wordt binnen de Klankbordgroep
nog gewerkt aan een convenant
waarin afspraken worden vastgelegd
tussen vertegenwoordigers van
de omwonenden, Ons Doel, De
Binnenvest en de gemeente om
het samenleven in de wijk met
de bewoners van de tijdelijke
woonunits goed te laten verlopen
en eventuele problemen voor te
zijn. Het convenant bevat onder
andere wederzijdse verwachtingen,
afspraken over wat te doen bij
onraad, gevaar en bezorgdheid en
afspraken over periodieke evaluatie.
Daarnaast heeft de Klankbordgroep,
bestaande uit omwonenden, Ons
Doel en stichting de Binnenvest,
zich gebogen over thema’s als
toegangstrappen, groenschermen,
(groen-)inrichting en verlichting
rondom de wooneenheden en van
wat er rest van het trapveldje. Er
worden extra parkeerplaatsen op de
Burggravenlaan aangelegd.
Verkeersonderzoek
De gemeente meent dat er behoefte
is aan meer sportaccommodaties in
onze wijk. Aan de Oppenheimstraat
wil men een sportzaal bouwen,
die ruim twee keer zo groot is als
de eerder geplande gymzaal. De
leegstaande school wordt hiervoor
afgebroken. Meer sporters betekent
ook meer behoefte aan parkeerplaatsen: een stuk of 14 à 16 – en die
zijn er niet.
Als de plannen van D66, Groen
Links en de PvdA doorgaan wordt
een deel van het Roomburgerpark
een hockeyveld. Dit veroorzaakt nog
meer parkeerdruk, vooral ‘s avonds.
Daarom zal de gemeente eerst een
verkeersonderzoek laten uitvoeren.
Volgens menigeen staat de uitkomst
daarvan al vast: parkeren is geen
haalbare kaart.
Recent kregen wij het bericht dat het
verkeersonderzoek is uitgesteld.

Herinrichtingsplan en
vervangen riool Professorenwijk-Oost
Over dit plan hebben in oktober vier
digitale, goedbezochte meedenksessies plaatsgevonden. De onderwerpen waren parkeren in combinatie met groen, Duyvendakstraat,
Van Vollenhovenplein en de
Colenbranderstraat. Vanuit de
vereniging hebben wij vragen
gesteld over onder andere de
parkeerdruk aan Roomburgerlaan,
een onderwerp uit de wijkschouw.
De gemeente heeft veel informatie
opgehaald. Veel ervan kan in de
plannen verwerkt worden, al zijn
er nog discussiepunten over de
inrichting en maatvoering. De
aangepaste conceptplannen worden
in de loop van november aan de
bewoners voorgelegd, met als doel
in december het conceptplan af
te ronden. Daar kunnen bewoners
nogmaals op reageren. In maart
2021 zal dan het definitieve plan
worden opgeleverd.
Enkele aanpassingen op het plan
naar aanleiding van de diverse
sessies zijn:
■ De parkeerplaatsen op de
Roomburgerlaan nabij de Kanaalweg
worden toch weer teruggebracht. Op
de strook waar nu auto’s parkeren
in het groen komen straks parkeerplaatsen.
■ Een deel van de riolering op de
Roomburgerlaan wordt niet vervangen, omdat deze nog niet zo heel
lang geleden vernieuwd is. Hier
komt alleen een extra hemelwaterafvoer.
■ In de Huizingastraat was een
parkeerplaats in een groenstrook
ingetekend, deze komt te vervallen.
Uitbreiding
ﬁetsparkeerplaatsen
station Lammenschans
Gemeente Leiden is van plan om
in samenwerking met ProRail het
aantal openbare fietsparkeerplaatsen bij station Lammenschans uit
te breiden naar bijna 1500. Samen
met de overdekte stalling geeft dit
volgens de gemeente meer dan voldoende capaciteit voor de toekomst.
Om tot een ontwerp te komen dat
voldoet aan alle randvoorwaarden,

foto RobBeurseFotografie

biedt voor mensen die dak- of
thuisloos zijn of dreigen te raken.
Het is de bedoeling dat bewoners
na maximaal een jaar doorstromen
naar een reguliere woning. De
overige vier woningen worden door
andere begunstigden van Ons Doel
betrokken.

hebben een uitgebreide verkenning
en ontwerpstudie plaatsgevonden.
Er is onder andere gesproken met
omwonenden, Rover, de
Fietsersbond, de groentenkiosk
en de wijkvereniging. De direct
omwonenden hebben onder andere
aangegeven dat er aandacht moet
zijn voor beplanting op het plein en
veiligheid op de speelplaats.
De gemeente hoort ook graag wat
overige bewoners en/of gebruikers
van de fietsenstalling van het ontwerp vinden. Op doemee.leiden.nl is
informatie te vinden over dit project.
Verplaatsing hellingbaan
en trap
Daarnaast heeft ProRail nog meer
plannen voor het station: de verplaatsing van de hellingbaan en de
trap naar het perron. ProRail wil
ervoor zorgen dat de perrons goed
toegankelijk zijn, zodat iedereen
zelfstandig met de trein kan reizen.
De huidige hellingbaan is te steil en
voldoet niet. De planning wordt op
dit moment uitgewerkt. Dit project
maakt geen onderdeel uit van het
participatietraject.
Meer informatie hierover vindt u
op www.profburgwijk.nl. ■

door Karin Verbaken, Chris van Voordenen
en Han Overbeeke en Bob Goulooze
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■ DUURZAME DOENERS

door Blîde Duk

foto Rob Oudshoorn

‘Dat is toch raar?
Ons kleine landje is
in de landbouw de
op één na grootste
exporteur en dan
halen wij kiwi’s uit
Nieuw-Zeeland en
sinaasappels uit
Brazilië.’ Aan het
woord zijn Maaike
Vinkenburg en
Arne Driessen, die
enthousiast vertellen
over hun alternatief:
de Herenboerderij.
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Grote broer
voor Het
Zoete land?

Een Herenboerderij is een lokale,
sociale en duurzame boerderij.
Er komt van alles: groenten, fruit,
kruiden, koeien, varkens en kippen.
We willen een gesloten systeem,
de dieren leveren vlees, eieren én
mest. We laten het hele seizoen
bloemen bloeien aan de randen van
de boerderij voor de biodiversiteit.
Door zo te boeren wordt de bodem
verbeterd.’
20 hectare
‘Herenboerderijen bestaan al op
acht plaatsen in Nederland. Het
werkt. Voor een herenboerderij heb je
20 hectare nodig, van de oogst kun
je zo’n 200 gezinnen laten eten. Als
alle Nederlanders zouden meedoen
dan is er 700.000 hectare nodig.
Dat is een derde van het huidige
landbouwareaal.’ Ook voor de boeren
die meedoen is het interessant:
‘Zij moeten nu veel investeren en
houden er steeds vaker te weinig aan
over. Een Herenboerderij heeft één
of twee ervaren boeren in dienst, die
een keurig jaarsalaris krijgen.’
Zo levert het land voor iedereen
waarde.

Het zoemt
‘Wie meedoet heeft met zekerheid
toegang tot gezond, gevarieerd
voedsel, met heel weinig schakels
tussen boer en deelnemer. Je weet
dat je samen op een verstandige
manier met de aarde omgaat. En het
is ook gewoon leuk: je hoeft niks en
je mag alles. Je kunt meebeslissen,
wieden, picknicken, inmaakrecepten
delen. De praktijk leert dat veel
mensen meedoen. Het is ook een
mooie plek, die steeds mooier wordt:
het leeft en zoemt. En elke week
staat er een krat met vers voedsel
klaar.’
Gedreven club
In Zuid-Holland is ruim twee jaar

geleden een initiatief gestart:
Herenboeren Groene Hart. ‘We
zoeken een locatie tussen Alphen,
Kaag en Braassem en Leiden.
Grond is hier duur, dat is wel een
puzzel. We zoeken het nu in de hoek
van ideële investeerders en een
‘grondfonds’. Ideaal is een boer met
voldoende land die wil overstappen.
De meeste Herenboerderijen die
nu actief zijn, staan in landelijk
gebied, vooral in Noord-Brabant.
Wij willen laten zien dat het ook hier
kan. Daar heb je een heel gedreven
club voor nodig, en die hebben
we! Er zijn nu zo’n tien actieve
supergemotiveerde mensen,
heel divers, met verschillende
capaciteiten.’

actief geworden bij Herenboeren
Groene Hart. Arne dacht er al een
tijd over: ‘Ik was drie jaar geleden in
Boxtel, waar de eerste Herenboerderij is. Eén van de oprichters vertelde
het verhaal over hoe ze omgaan met
voedselvoorziening. Het was superinspirerend. Ik dacht toen al hoe
gaaf het zou zijn als dat ook in mijn
leefomgeving zou bestaan. Het is
niet eenvoudig, maar zo waardevol,
en het is mooi iets op te bouwen
waar je echt in gelooft. Daar wil ik
een actieve bijdrage aan leveren. Dit
is een hoopgevend initiatief. Het is
geen loos idealisme, het is juist heel
realistisch.’
Knollen
Maaike vertelt verder over de
bewustwording die dit initiatief
oplevert: ‘Ik hoor wel eens zeggen
‘wat maakt mijn bijdrage nu uit op
het geheel’. Door met mensen te
praten maak je elkaar bewuster,
zoals over lokaal voedsel. Door
daar samen aan te werken maak
je verschil. Met de seizoenen meeeten betekent gelukkig niet dat
ik alleen maar aardappelen en
knollen ga eten, we krijgen tientallen
verschillende groenten, keus genoeg.
Ik vind wel dat we langzaamaan
moeten accepteren dat we niet het
hele jaar rond aardbeien kunnen
eten.’

Het begin
Naast kartrekkers zijn er ook
deelnemers nodig. ‘Dat gaat ook
goed. Er zijn al 160 intentiehouders,
dat zijn mensen die hebben aangegeven deeleigenaar te willen
worden voor 2000 euro. Dat geld is
nodig voor de eerste investeringen,
zoals zaaigoed, hokken, dieren en
kratten. Met alle mensen samen
vormen we een coöperatie. Zodra
de boerderij start betalen we elke
week zo’n 10 euro per persoon voor
het krat voedsel. Zo heeft de boer
een vast inkomen.’ Deze eerste
coöperatie is overigens nog maar
het begin. ‘Één Herenboerderij levert
voedsel voor ongeveer 500 mensen.
Onze doelstelling is minstens

5 herenboerderijen in de regio.
Omdat meer mensen dezelfde
behoefte hebben aan gezond, lokaal
en sociaal voedsel. We denken dat
Herenboeren hierop een antwoord is.’
Profburgwijk
En de Profburgwijk? ‘Er zijn al
geïnteresseerden uit de wijk, en
we zoeken er meer. Hoe gaaf is
het als er meerdere gezinnen uit
de wijk meedoen? Dan zouden we
het ophalen van de oogst-kratten
gezamenlijk kunnen regelen. Door
het samen te doen wordt het nog
makkelijker.’
Hoopgevend
Zelf zijn ze los van elkaar dit jaar

Grote broer
Zo zijn we weer terug bij het begin
van ons gesprek, bij al dat voedsel
dat over de hele wereld heen en
weer vliegt om ons op elk moment
alles voor te kunnen zetten. Een
Herenboerderij klinkt dan inderdaad
als een eerlijk en lokaal alternatief en
uitdagend in onze drukke randstad.
Op zich: in onze wijk hebben we met
eigen ogen gezien dat zo’n grote
droom ook werkelijkheid kan worden,
zelfs in de stenige stad Leiden. Kijk
maar naar onze eigen stadstuinderij
Het Zoete Land: meer dan succesvol
en met een lange wachtlijst. Een
grote broer in de buurt zoals
Herenboeren Groene Hart lijkt dan
ook een gat in de markt.
Meer informatie of meedoen?
Ga naar herenboerengroenehart.nl
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Tandartsenpraktijk voor de algemene tandheelkunde:

Openingstijden en contact gegevens:

- Begeleiding bij angst voor de tandarts

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

- Kindvriendelijke tandarts
- Esthetische tandheelkunde
- Implantologie
- Mondhygiënisten
- Tandtechnieker in huis
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08:00- 21:00
08:00- 17:00
08:00- 17:00
08:00- 21:00
08:00- 17:00
09:00- 18:00

- www.leidse-tandartsen.nl
- info@leidse-tandartsen.nl
- Tel: 071- 513 52 73

Doe mee met de
enquête over
de wijkvereniging
Het bestuur van de wijkvereniging hoort graag uw
mening! Daarom houden we een enquête onder
onze wijkbewoners, die ingaat op verschillende
aspecten van de wijkvereniging. Zo wordt er gevraagd
wat u van de verschillende activiteiten vindt, hoe
er wordt gecommuniceerd en wat u verder van de
vereniging verwacht. Daarnaast zijn we benieuwd
welke onderwerpen die in de wijk spelen, u belangrijk
vindt en of u nog algemene suggesties heeft voor het
bestuur van de wijkvereniging.
De online enquête wordt zoveel mogelijk per
e-mail verstuurd. U vindt de enquête ook op:
www.profburgwijk.nl in het blok Wijkenquête. Dat is
het eerste blok op de openingspagina 'Actueel' en op
'Vereniging'. Of ga direct naar www.profburgwijk.nl/
#101342/wijkenquête.
De enquête zal ook te vinden zijn via onze
Facebookpagina. Natuurlijk delen we de resultaten met
u in een volgende editie van de Wijkkrant.
Mocht u de enquête liever op papier invullen, dan kunt
u een geprinte versie afhalen op de volgende adressen:
Burggravenlaan 3 en Van de Waalsstraat 15.
Namens het bestuur alvast hartelijk dank voor het
invullen van de enquête! ■

Bericht Ouderencontact

De bouw van
ouderenwoningen
vertraagd
We waren op de goede weg en genieten welwillende
steun van zowel betrokken ambtenaren als
wethouders. In de vorige Wijkkrant gaven we aan
dit najaar met geinteresseerden bij elkaar te komen
en wensen in kaart te brengen. Nu worden we
overvallen door ernstige vertragingen omdat er
stagnatie is rondom de uitwerking van het project
Oppenheimstraat, waar een gymzaal gepland is ter
vervanging van de zaal aan de Lammenschansweg.
Meer daarover in een volgende Wijkkrant.
Verder houden we u graag op de hoogte via de
maandelijks verschijnende Nieuwsbrief van het
Ouderencontact Profburgwijk. Laat het weten als u die
Nieuwsbrieven ontvangen wilt:
info@ouderencontactprofburgwijk.nl ■

Oproep
Coördinator
advertenties
gezocht
Deze Wijkkrant bestaat dankzij de vele adverteerders
in de wijk. Het bestuur zoekt een vrijwilliger die de
advertenties van de Wijkkrant wil coördineren.
Werkzaamheden bestaan uit:
■ Het aanschrijven van bekende en
potentiële adverteerders;
■ Het afsluiten van
plaatsingscontracten met de
adverteerders;
■ Het verzamelen en doorsturen van
de advertenties naar de vormgever;
■ Bewijsexemplaren van de krant
langsbrengen bij de adverteerders;
■ Controleren van de drukproef
De Wijkkrant met advertenties;
■ Afstemmen met de coördinator
sponsoring van het Koningsdagfeest
in de wijk.
De meeste van deze activiteiten zijn slechts 1x per
jaar, andere 3x per jaar (per Wijkkrant). We zoeken een
proactief, accuraat persoon die er plezier in heeft om
deze taak op zich te nemen.
Interesse: mail dan naar
secretaris@profburgwijk.nl. ■

Contributie
wijkvereniging 2020
Onlangs heeft de penningmeester van de wijkvereniging herinneringen gestuurd naar leden die hun
contributie voor 2020 nog niet voldaan hebben. Wilt u
zo vriendelijk zijn om even te controleren of u al betaald
heeft? ■
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Expressieve
kunstfotografie
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door Rob Beurse

Abstract: creativiteit kent
geen grenzen
Dat creativiteit ook in de fotografie
geen grenzen kent is te zien in de tentoonstelling Abstract. Deze tentoonstelling is (onder voorbehoud van de
coronamaatregelen) te zien vanaf

19 december tot half januari in de
aula van de brede school De Arcade,
Octavialaan 61, in de wijk Roomburg.
In een samengestelde serie laten
acht fotografen van de fotogroep
Foto+ van RobBeurseFotografie u
kennismaken met hun interpretatie
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van het begrip abstract. Ze hebben
de kunst van het weglaten, samenballen en concentreren toegepast op
hun onderwerpen. Het resultaat is
een serie expressieve foto’s waarin
keuzes die ze maakten een stukje
van hun ziel laten zien. Het zijn foto’s

waarin de fotografen hun emoties
vorm hebben gegeven. Door weglating is alleen datgene overgebleven
waarmee zij, zonder afleiding, laten
zien wat ze willen laten zien.
Een prachtige serie kunstfoto’s die
het bekijken zeker waard is.

De foto bij dit artikel heet ‘Herfst’.
Alleen de kleuren blijven over en een
bruisend wit waarin de kiem voor de
volgende leefronde is geboren. ■

foto's Rob Oudshoorn
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Troost voor
baby’s

Myrte de Geus woont met man
en kinderen op de hoek van
de Melchior Treublaan en de
Van der Waalsstraat. Ruime
huizen met diepe voortuinen,
een brede stoep. Direct aan
de overkant ligt een grasveld
langs het spoor, met een
trapveldje, speeltoestellen en
struiken.

gevoerd moeten worden. Het zorgt
ervoor dat de baby ontspant en tot
rust komt. Het is een techniek die
ouders is aan te leren. Voor ouders
is meestal erg wennen om voor zo’n
kleine hummel te gaan zorgen, de
verantwoordelijkheid weegt zwaar.
Niet iedereen heeft familie in de
buurt, of woont in zo’n fijne omgeving
waar je bij de buren terecht kan met
vragen of praktische hulp.
De vader staat nog al eens aan de
zijlijn, terwijl hij graag een taak wil
hebben en ook wil zorgen dat de
baby zich prettig voelt. De ervaring
leert dat deze methode jonge ouders
kan helpen om de eerste maanden
soepeler door te komen. Het is zelfs
mogelijk om al voor de bevalling
ermee te beginnen. De aanstaande
ouders oefenen met een dummy, een
pop. Als de baby er dan eenmaal is
kunnen ze de troostmethode meteen
toepassen. Vooral vaders zijn er vaak
bedreven in’.

Hoe bevalt het wonen hier?
‘Ons huis is heerlijk ruim en deze
straat is plezierig gemengd, de één
woont er 40 jaar of langer, jonge
gezinnen komen erbij. De beplante
boomspiegels zijn een aanwinst,
die hebben het hier nog groener
gemaakt. Leuk dat er nog winkeltjes
zijn. Een groenteboer, een melkboer,
een goede slager, een broodjeswinkel, alles in de buurt. Er wonen op dit
stuk maar liefst 16 kinderen. De onze
zijn nu anderhalf, vier en zes jaar, de
oudste twee kunnen lekker buiten
spelen, er is meestal wel een vriendje
te vinden.
Tijdens de lockdown in de lente
vonden we elkaar nog veel meer als
buren. Dankzij die voortuinen op het
zuiden en het mooie voor�aarsweer
was iedereen vooral buiten. Af en toe
leek het net een camping met vaste
staanplaatsen, zoveel gezelligheid
ontstond er. Over en weer op elkaars
kinderen passen, een praatje, steun
aan elkaar. Mijn ouders die nog in
Warnsveld wonen vinden het hier ook
leuk, noemen het een beetje dorps.
Zo vieren we ook Sint Maarten. De
kleintjes liepen met lantaarntjes
in het donker, ze vonden het reuze
spannend, dat kleine stukje heen en
weer in hun eigen buurtje.’
Woon je al lang in Leiden?
‘Ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek en kwam hier om antropologie
te studeren. Die eerste jaren woonde
ik heel sjiek in een huis aan de singel,
vlakbij de Sterrewacht. Daarna in een
huisje in de Lage Mors en zes jaar
geleden verhuisden we naar hier,
waar onze oudste is geboren. Ik was
werkzaam als verloskundige in een
groepspraktijk. Na een ingrijpende
ziekte bleek het helaas niet langer
mogelijk om dat te blijven doen, de
onregelmatige diensten en de fysieke
belasting werden mij te zwaar. Omdat
ik wel graag betrokken wil blijven bij
het beroep, ben ik schrijfwerk gaan
doen voor andere verloskundigen,
bijvoorbeeld voor hun websites.
Mijn aandacht werd getrokken door
een troostmethode voor huilbaby’s,
ontwikkeld door de Amerikaanse kinderarts Karp. Het heet ‘The happiest
baby’. Dankzij mijn vooropleiding als
verloskundige kon ik de training gaan
volgen’.

Wat houdt die
troostmethode in?
‘Kort samengevat heeft een baby
behoefte aan lichaamscontact, aan
gedragen worden, dat geeft een gevoel van veiligheid. Negen maanden
lang was het immers een herrie van
jewelste in moeders buik: haar hartslag, stemgeluid, darmgerommel,
muziek, televisie, de hele dag klonk
er geluid. Ook werd de baby geschud,
elke keer als moeder ging lopen of
fietsen. Na de geboorte ligt het kindje
dan plotseling in een stil kamertje en
mist geluid en beweging. De troostmethode werkt via het stimuleren
van reflexen, het is een volgorde van
handelingen die heel precies uit-

Werkt het altijd?
‘Bij de meeste kinderen werkt het.
Is dat niet zo, dan kan dat reden zijn
voor nader onderzoek. Je hoeft geen
rondjes meer te rijden met een krijsende baby om hem in slaap te krijgen, of midden in de nacht in bad te
doen. Deze aanpak kan die bekende
spiraal voorkomen: huilende baby –
slaapgebrek – wanhoop – uitputting.
Dat gevoel van 'Oh nee, daar gáán
we weer'. Met een baby die veel huilt
kan de stress zich zo opstapelen dat
je niet goed meer op je kindje kunt
reageren. Het is fijn iets in handen te
hebben, te weten op welke manier je
je kleintje tot rust kunt brengen’.
Vanwege de pandemie is Myrte
nog niet gestart met het geven van
cursussen. Het wachten is op het moment dat corona onder controle is en
ze aan de slag kan met jonge ouders
en hun baby’s. Meer informatie is te
vinden op www.mamapia.nl ■

door Conny van Loon
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■ OUDERENCONTACT

Herinneringen aan

Jan de Bruijne

foto Taco van der Eb

door René Diekstra
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Op 3 oktober verloor
onze wijk een prachtig mens
en ik mijn buurman en vriend,
Jan de Bruijne.
Door velen, ook al is het zo’n
20 jaar geleden dat hij met pensioen
ging, nog gekend als huisarts, met
praktijk en woning in de Kernstraat.
In 2006 verhuisden hij en zijn
vrouw Ellen, psychologe, naar de
Zoeterwoudsesingel en werden zij
onze directe buren. Vandaar dat
me sedert 3 oktober iedere dag
meerdere keren dit gebeurt: als ik
mijn huis uit ga en mijn blik valt op
wat tot die dag nog Jans huis was,
dan haakt er iets van binnen. Het is
niet meer hetzelfde huis. Hij woont
er niet meer. Ik mis hem er. We zullen
nooit meer doen wat we jarenlang
gedaan hebben, handen opsteken in

het voorbijgaan, wenken als we iets
uit te wisselen hadden, wandelend
door het plantsoen de wereld en onze
levens van kanttekeningen voorzien,
discussiëren over de wederzijdse
vruchtbaarheid voor welzijn en
wetenschap van onze disciplines,
geneeskunde en psychologie.

Waar geloof je in?
Waar moet je voor
vechten? Waar moet
je tegen vechten?’
Ons laatste plantsoengesprek,
kort voor Jans dood, was daar een
indrukwekkend voorbeeld van.
Natuurlijk ging het over corona. ‘Ik
denk’, zei Jan, ‘dat wat corona bij

ons blootlegt het besef is dat onze
kwetsbaarheid ons ieder moment
fataal kan worden. Dat is geen
kwade droom, dat is werkelijkheid,
biologisch, psychologisch’. En toen
liet hij dat woord vallen dat hij in
onze laatste gesprekken regelmatig
zou herhalen. Nederigheid. ‘De
coronacrisis is een oefening in
nederigheid.’ Vandaar kwamen we op
het boek La Peste van Albert Camus
waarin die beroemde zin voorkomt:
‘het leven is een hospice, geen
hospitaal’. Ik realiseer me hoezeer
onze vriendschap en samenwerking
van bijna 40 jaar in het teken van die
waarheid heeft gestaan. We vonden
elkaar aanvankelijk in de rol die
een huisarts en psycholoog samen
kunnen hebben in de preventie
van depressie en zelfdoding en
organiseerden trainingen op dat

gebied, waarin we samen optraden.
Maar ‘nederigheid gebiedt ook’, zo
beklemtoonde hij herhaaldelijk ‘dat
niet alle zelfdodingen te voorkomen
zijn of moeten worden, en dat hulp
bij zelfdoding soms professioneel
en menselijk de meest integere
hulp kan zijn’. Een standpunt dat
veel stof deed opwaaien, maar
ook leidde tot de instelling van een
nationale commissie voor bijstand
aan hulpverleners bij hulpverlening
bij zelfdoding, waarin we beiden
zitting hadden. De invloed daarvan
op wet- en regelgeving is tot op
de dag van vandaag aanwijsbaar.
Maar minstens zo vruchtbaar waren
Jans inspanningen om landelijk
de nascholing van huisartsen
van de grond te krijgen. Onder
andere om de vaardigheid van
huisartsen, hijzelf inbegrepen, in
psychologische gesprekvoering en
gedragsbeïnvloeding te vergroten.
Hij omarmde als een van de eerste

medici daarvoor de rationeelemotieve gesprekvoering (RET) en
organiseerde trainingen waaruit
RET-groepen van huisartsen en
psychologen ontstonden. Daarin
werd niet alleen óver maar ook mét
patiënten gesproken en mét hen
hulpverlening opgezet. Samen met
Ellen en meerdere huisartsen hebben
we bijna 25 jaar zo’n groep gevormd.
Daaruit ontstond ook persoonlijke
vriendschap, met aandacht voor
elkaars persoonlijke leven en
problemen. Als Jan ergens goed in
was, dan is het – hij omschreef zelf
zijn rol in de samenleving ooit als
‘broodrooster’ – in bemoediging.
Hij heeft tallozen, van daklozen tot
hoogleraren, en van binnen en buiten
onze wijk, weten te bemoedigen,
moed in te spreken. Mij ook. Ik
herinner me nog die keer dat ik
een belangrijke levensbeslissing te
nemen had, hij mij sympathiek-streng
voorhield: ‘René, waar het vaak om

gaat is je antwoord op deze drie
vragen: Waar geloof je in? Waar moet
je voor vechten? Waar moet je tegen
vechten?’ Ook voor hemzelf waren
deze vragen levensleidraad, zowel
privé als professioneel. Getuige onder
andere zijn succesvolle inspanningen
om naast zijn praktijk hier, onder vaak
uiterst moeilijke omstandigheden
maar liefst vijf centra voor
basisgezondheidsdiensten in
Indonesië van de grond te krijgen.
Tot slot. Voor mijn toespraak bij Jans
herdenkingsdienst had ik een speldje
met gouden vleugels opgedaan, erop
vertrouwend dat hij daarmee naar
een prachtige plek in het hiernamaals
en in onze herinnering kon gaan.
Maar er ook op vertrouwend dat deze
liefdevolle bemoediger daar een
plekje voor ons allemaal open houdt
– ‘we will meet again’. Tot die tijd ga ik
mijn buurman vreselijk missen. ■

Ooit, in 2013, is het Ouderencontact
Profburgwijk geboren uit een
initiatief van de wijkvereniging, een
bijeenkomst in de Vredeskerk en de
reactie van een groepje pioniers.
Jan was daarbij en zag vanaf dat
allereerste begin de waarde van een
onderlinge organisatie met en voor
ouderen uit de wijk. De organisatie die
groeide werd niet door iedereen direct
begrepen: geen vereniging, geen
juridische onderbouwde institutie,
maar een club met de naam waar Jan
zo aan hechtte: ’Ouderencontact van
de Profburgwijk’. Niets meer en niets
minder.
Vanaf het begin hebben we nauw
samengewerkt. Jans bijdrage was
bijzonder. Altijd zonnig, enthousiast en
belangeloos. Wat wij ervoeren als zijn
grootste kracht bestond uit zijn kalme
gedecideerdheid. Samen met hem
werden initiatieven bedacht, maar als
dat eenmaal gebeurd was, dan was
het dankzij Jans onverstoorbare geloof
in de uitgezette lijnen dat ideeën een
vervolg kregen. Dat hij ‘iedereen’
kende was daar natuurlijk heel

behulpzaam bij. Jan deinsde niet terug
voor eventuele consequenties van zijn
initiatieven en was gewoon overtuigd
van wat moest. En overtuigend!
Moeilijke, zware onderwerpen
werden niet gemeden: een kring
‘Levensvragen’ met Jacques van der
Hoeven, lezingen en kringgesprekken
over euthanasie.
Na jaren van betrokkenheid bij de
Lorentzhof en bij initiatieven daar
aanleunwoningen voor ouderen
te realiseren was Jan, vaak op de
achtergrond, steeds weer nauw
betrokken bij de voortdurende
zoektocht te komen tot een
woongroep voor ouderen in de wijk.
Ook bij het nu lopende initiatief
voor zo’n woongroep aan de
Lammenschansweg. Bij de ruzie in de
wijk over het Wijksportpark voelde Jan
zich erg betrokken: een compromisoplossing moest toch mogelijk zijn!
Nog geen week voor zijn overlijden
schreef hij samen met Helias Udo
de Haes een brief naar het college
met suggesties voor een oplossing.
Eerder al, gewapend met meetlint

foto TonPolderman

Inspiratiebron
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en tekenpapier, gingen we het park
in en bereidde hij die plannen voor…
Hij was niet te stuiten!
Jan was een grote inspiratiebron
voor ons en is dat tot het einde toe
gebleven. Met heldere ideeën over
hoe het volgens hem moest. Met groot
respect voor de ander. En innemend
bij alles wat hij deed. We zullen hem
nog lang missen. ■

door Ton Polderman

De wijkmakelaar van de Professoren-,
Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt.
gijsdekok@remax.nl
06-30034949
071- 5162372
www.remax.nl/gijsdekok
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14-12-2017 13:47:26

44

www.ronkwik.nl
06 24
20 54 07 www.ronkwik.nl
www.ronkwik.nl
06 24 20 54 07

06 24 20 54 07

■ KERSTVIERING IN DE WIJK

Programma Kerstvieringen
Kerstsamenzang
in de St. Petruskerk
Lammenschansweg

KERSTSAMENZANG
De Kerstsamenzang zal dit jaar
niet door gaan vanwege de
coronamaatregelen wat ons wel
aan het hart gaat. Velen zullen het
samen zingen van de traditionele
kerstliederen in de aanloop naar
Kerstmis node missen.
NACHTMIS 24 DECEMBER
Deze viering om 21.00 uur zal zeer
beperkt zijn. Zoals de regels nu zijn
mogen er maar 30 kerkgangers
toegelaten worden. Die plaatsen
worden vooraf gereserveerd voor de
vaste kerkgangers.
KINDERKERSTVIERING...?
Of er een Kinderkerstviering komt is
bij het uitkomen van deze
krant nog geheel
onzeker.

KINDJE WIEGEN...?
Ook het Kindje wiegen dat
traditioneel wordt gehouden
op Kerstmorgen, 25 december,
omstreeks 12.00 uur is nog
onzeker.
LAATSTE NIEUWS...
De Haan, het nieuwsblaadje van
de Sint Petruskerk, dat bij de uitgang
van de kerk ligt, houdt u op de
hoogte.
Wij wensen u ondanks de beperkingen een gezegend Kerstmis toe.
Een goed uiteinde en hopelijk brengt
2021 vreugde voor en met elkaar.

Oud-Katholieke
Parochie van de
H.H. Fredericus en
Odulfus

Voor alle activiteiten geldt dat er
rekening is gehouden met de
coronamaatregelen zoals die op
dit moment gelden.
Houd de website www.leiden.okkn.nl
in de gaten voor updates.
Bij vragen kunt u ook mailen naar:
helen.gaasbeek@okkn.nl
DONDERDAG 24 DECEMBER
14.00 uur - Kinderkerstfeest
Op 24 december kunnen gezinnen
's middags in de oud-katholieke kerk
op reis gaan door de wondere wereld
van kerst. Onderweg hoor en speel je
het kerstverhaal. De reis kan tussen
14.00 en 16.00 uur gemaakt worden
en duurt ongeveer 20 minuten
per gezin. Het laatste vertrek is om
15.45 uur.
19.00 uur - Kerstopenstelling
Tussen 19.00 en 21.00 uur is de kerk
open voor iedereen die wil kijken bij
de kerststal, een kaarsje wil branden
voor iemand, gesprek zoekt, stil wil
zijn, wil luisteren naar de muziek.
21.30 uur - Nachtmis
Om 21.30 uur begint de Nachtmis.
Vanwege de 1,5-meter-regel zijn
er minder zitplaatsen in de kerk en
daarom dient u zich voor deze viering
aan te melden. Meer informatie over
de procedure kunt u op de website
vinden.
VRIJDAG 25 DECEMBER
10.30 uur - Eucharistieviering
Om 10.30 uur begint de Eucharistieviering van de Kerstdag. Er is ook
kinderkerk. Ook voor deze viering
dient u zich aan te melden.

Protestantse
geloofsgemeenschap
De Verbinding /
Vredeskerk
De Protestantse Geloofsgemeenschap De Verbinding viert dit jaar
drie keer Kerst. Per dienst kunnen
waarschijnlijk niet meer dan
30 gasten aanwezig zijn, maar door
een verdeling over de diensten zal het
toch voor velen mogelijk zijn samen
Kerst te vieren.
Aanmelding vooraf is verplicht i.v.m.
corona. Wilt u graag komen? Meldt u
zich dan bij mevrouw Mar�a van Male,
06 - 180 483 63.
KERSTAVOND 24 DECEMBER
20.00 uur - Kerstviering
voor jonge kinderen en hun
familieleden en vrienden.
KERSTMORGEN 25 DECEMBER
10.00 uur - Kerstviering I
ZONDAG 27 DECEMBER
10.00 uur - Kerstviering II
In alle diensten is
ds. René Venema de voorganger.
Speciale bijeenkomsten die we
anders hebben, zoals de musical
voor kinderen en samenzang van
ouderen zullen niet door kunnen
gaan.
Voor actuele informatie:
www.deverbindingleiden.nl
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■ KUNSTENAAR IN DE WIJK

Illustratief kunstenaar
uit de wijk

foto RobBeurseFotografie

Een Leidse kunstenares
Eind oktober: we zitten in ‘de
lockdown-light’ en hadden elkaar
willen ontmoeten in de tuin van
haar ouders aan de Van den
Brandelerkade. Maar het regent en
dus nemen we plaats in het lege
restaurant van de Nieuwe Energie
aan de Maresingel, in hetzelfde pand
als haar kantoor. Barbara van Druten
is oud-bewoonster van onze wijk en
Leids kunstenares. Iedere Leidenaar
kent haar werk.
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Breestraat en Plesmantunnel
Kijk nog maar eens goed als
je door de Breestraat fietst: de
winkelruiten van de voormalige
Zeeman zijn nu ‘dichtgeplakt’ met
intrigerende tablaux vivants. We
zien feestende dames in baljurken
en tafelende heren in rokkostuum
die lijken weggelopen uit de
romans van Couperus. Het decor:
gefotografeerde vloeren, wanden, en
glas-in-loodvensters, ontleend aan
het interieur van het Leidse stadhuis.
Je gaat het allemaal pas zien als je
het doorhebt. Een ander voorbeeld:
wie naar Katwijk of Naturalis fietst,
komt door de Plesmantunnel onder
het spoor door. In beide richtingen,
aan weerszijden van het fietspad,
word je door een meterslang
kunstwerk op de wanden de stad uiten ingeleid. Ga maar eens kijken en
ontdekken wat je allemaal ziet.

Druten beaamt dat ze fan is van
genoemde stroming en namen. ‘Én ik
houd van nostalgie’.

Ook Rembrandt een toegepast
kunstenaar
Barbara van Druten is toegepast
kunstenaar. ‘Toegepast kunstenaars
worden nogal eens kritisch bekeken,’
zegt Van Druten. ‘Maar realiseer je:
van Rembrandt tot Andy Warhol,
ze maakten in feite ook geen vrij
werk.’ In haar collages zie ik art
deco-elementen terug en herken
kunstenaars als Dalí en Escher. Van

Moet je kunst met
je handen maken?
Barbara studeerde visuele communicatie en illustratieve vormgeving
aan de kunstacademies van
Maastricht en Praag. Zij behoorde tot
de eerste lichting die met computers
werkte. ‘Daar was ik eerst heel erg op
tegen. Kunst moet je met je handen
maken, was toen nog mijn stelling.’
Maar al spoedig ontdekte zij de

aantrekkelijke kanten van het maken
van digitale collages: ‘de kleuren, het
perspectief, alles kun je helemaal
aanpassen. Een van mijn laatste
handmatige projecten was, toen ik
in Londen woonde, het schrijven en
illustreren van een kinderboek: 'Mijn
papa woont in Afrika'. Geïnspireerd
op een episode uit het leven van mijn
zoon en mij.’
ARTvertisements
Terug in Leiden bundelde Van Druten
haar creatieve krachten met de
zakelijke ervaring van

Niki Koutouras en samen richtten zij
het bedrijf ARTvertisements op. Zij
maken nu met succes digitale collages
– al dan niet in combinatie met
interieur – voor bedrijven, gemeenten,
scholen en particulieren in Leiden,
Delft, Amsterdam en Rotterdam.

Er ontstond een totaalbeeld. Een proces van bijna twee jaar. Op het kunstwerk zijn QR-codes aangebracht en
zo kan het publiek informatie krijgen
over de genoemde organisaties. Toen
het werk in 2017 klaar was, trok het de
aandacht van kranten en tijdschriften.

zich via de Morspoort bij ons
te voegen in Leiden. Voor een
multiculturele kijk op de wereld
kan Barbara putten uit eigen
ervaring; zij heeft immers met
haar zoon in Nigeria gewoond,
het thuisland van zijn vader.
Een unieke toepassing
Ik vraag haar of er meer
kunstenaars zijn die steden en
gebouwen decoreren met zulke
informatieve en aantrekkelijke
digitale collages. Barbara
denkt dat haar toepassingen
vrij uniek zijn. Ze is het nog
nergens tegengekomen. De
techniek om gedetailleerde
ontwerpen zonder verlies van
scherpte uitvergroot te krijgen
is ook een speciale vinding van
ARTvertisements. Een drukkerij
vroeg hen zelfs om advies.
Barbara van Druten in
coronatijd
Wie ‘in coronatijd’ graag fietst
of wandelt, raad ik aan om
het werk van Van Druten en
Koutouras met eigen ogen te
gaan zien, in de Plesmantunnel
en de Breestraat. Of ga naar
‘Het Leidsch Singelspel’
bij basisschool De Dukdalf
in de Merenwijk. Voor de
binnenzitters: het Singelspel is
ook als bordspel verkrijgbaar bij
thecityplug-in.nl.
Op de website van Barbara van
Druten en Niki Koutouras kan
men verder genieten:
www. ARTvertisements.com. ■

Kunst en fietspromotie
Het idee om de fietstunnel aan te pakken kwam van de gemeente, die bezig
was met fietspromotie. Organisaties
langs de route, zoals Naturalis, Corpus,
het Bio Sciencepark, maar ook de gemeente Katwijk, werden uitgenodigd
zich visueel te profileren. Zij leverden
foto’s aan, gaven toestemming voor
gebruik. Na een selectie uit ruim 400
foto’s werd een totaalconcept bedacht.
Beelden werden op de computer uitgeknipt en op een digitaal bureaublad
opgemaakt. In stukken van 10 meter
lengte. Stijl en kleur werden bepaald.

Multiculturele kijk
Barbara laat me via foto’s veel
van haar projecten zien: binnen
en buiten, klein als een schilderij
– ook particulieren hebben werk
waarin stadsgeschiedenis en
familiegeschiedenis zijn verbeeld
– en groot als de binnenmuur van
een school. Diverse (basis)scholen
in Leiden worden opgevrolijkt door
haar collages, die kleurrijk zijn en vol
met (foto)details, die vaak belangrijke
thema’s verbeelden. Van Druten laat
bijvoorbeeld zien dat elke leerling, al
komt zij uit verre oorden, welkom is om

door Nynke Smits

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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BMS Notarissen

EENBETROKKEN
BETROKKEN
EEN
PRAKTIJK
VOOR
IEDERE
PATIËNT
PRAKTIJK
VOOR
IEDERE
PATIËNT

Plantsoen 25
2311 KG Leiden

Huisartsen
Centrum
Roodenburg
is uw huisartsencentrum
Huisartsen
Centrum
Roodenburg
is uw huisartsencentrum

T.

071 516 29 30

E.

info@bmsnotarissen.nll

www.bmsnotarissen.nl

in Leiden, met een jong, toegankelijk team. Op zoek naar iemand

in Leiden, met een jong, toegankelijk team. Op zoek naar iemand

die de serieuze vragen bespreekt, maar waar u ook voor kleine

die de serieuze vragen bespreekt, maar waar u ook voor kleine

verrichtingen terecht kunt?

verrichtingen terecht kunt?

Meld u aan via www.huisartsenroodenburg.nl

Meld u aan via www.huisartsenroodenburg.nl

Notarissen
mr. R.H. (Roel) Breedveld
mr. E.J. (Egbert) Moolenaar
mr. M. (Mark) Schwarze

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Roodenburgerstraat 1A 2313 HH Leiden

Roodenburgerstraat 1A 2313 HH Leiden
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Samen, stap voor stap
Sabien de Bruijne
Wasstraat 30
2313 JJ Leiden
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www.teeuwenverzekeringen.nl

06 39 18 80 35
info@salut-uitvaartbegeleiding. nl
www.salut-uitvaartbegeleiding.nl
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Wijkwijzer

VERENIGING PROFESSORENEN BURGEMEESTERSWIJK
Roodenburgerstraat 52 - 2313 HL Leiden
KvK 40448253
Han van Overbeeke (voorzitter)
Cobetstraat 10
2313 KC Leiden
Mail: voorzitter@profburgwijk.nl
Tel.: 06 - 215 478 12
Jackelien Kuntz (secretar�s)
Van der Waalsstraat 15 - 2313 VB Leiden
Tel.: 06 - 286 271 64
E-mail: secretaris@profburgwijk.nl
Kar�n Jansen (penningmeester)
Van 't Hoﬀstraat 48 - 2313 GP Leiden
Tel.: 06 - 81 464 343
E-mail: penningmeester@profburgwijk.nl
Chr�s van Voorden (bestuurslid)
Burggravenlaan 3 - 2313 HM Leiden
Tel.: 06 - 48 543 373
E-mail: chrisvanvoorden@profburgwijk.nl
Kar�n Verbaken (bestuurslid)
Fruinlaan 14 - 2313 ER Leiden
Tel.: 06 - 443 941 05
E-mail: karinverbaken@profburgwijk.nl
Bob Goulooze (bestuurslid)
Moddermanstraat 32 - 2313 GR Leiden
Tel.: 06 - 462 006 21
E-mail: communicatie@profburgwijk.nl
WIJKKRANT
Monica Wigman (hoofdredacteur)
Tel.: 06 - 345 297 88
E-mail: redactie@profburgwijk.nl
Michiel ’t Hart (advertenties)
Tel.: 06 - 28 504 052
E-mail: advertentie@profburgwijk.nl

OUDERENCONTACT PROFBURGWIJK
Tel.: 06 - 577 02 80
E-mail: info@ouderencontactprofburgwijk.nl
DUURZAAMHEID
Wijkambassadeurs GaGoed
Maarten Stoﬀers
Burggravenlaan 9 - Tel.: 06 - 509 442 91
E-mail: info@maartenstoﬀers.nl
Wilma van Griethuizen
Melchior Treublaan 54 - Tel.: 06 - 531 391 74
E-mail: wilma0616@outlook.com
www.gagoed.nl
Werkgroep duurzaam
E-mail: duurzaamprofburgwijk@gmail.com
www.profburgwijk.nl/c/duurzaamwijzer
POLITIE
Bureau Zuid
Vijf Meilaan 153b - 2321 RK Leiden
Tel.: 0900 - 8844
RELIGIE
Oud-Katholieke kerk
Cronesteinkade 2 - 2313 GX Leiden

Pastoor: Helen Gaasbeek
Tel.: 240 1739 - www.leiden.okkn.nl
R.K. Petr�sparochie
Lammenschansweg 40A
Pastoor J. Smith
Lorentzkade 16a - 2313 GB Leiden
Tel.: 512 19 12
Protestantse Kerk Nederland
Vredeskerk - Predikant: dr. G.J. Venema
Van Vollenhovenkade 24 - 2313 GG Leiden
Tel.: 514 23 17
SCHOLEN EN OPVANG
Smallsteps Peuter�alet
Oppenheimstraat 4b - 2313 JE Leiden
Tel.: 516 04 44
Smallsteps Basisbende
Oppenheimstraat 2-8a - 2313 JE Leiden
Tel.: 512 40 45
Peuterspeelzaal de Kleine Urt
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden
Tel.: 088-304 30 56 + *
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Oppenheimstraat 2 - 2313 JE Leiden
Tel.: 088 - 304 30 64.
*Klantenservice SPL: 088 - 304 30 43
(van 9.00 tot 16.00 uur) E-mail: klantenservice@splopvang.nl
Kinderopvang ‘t Kasteel
Buitenschoolse opvang ’t Kasteel de
Speelschans, Van Vollenhovekade 22 splt 2313 GG Leiden, Tel.: 5137655
Buitenschoolse opvang ’t Kasteel het
Croontje, Van Vollenhovekade 20
2313 GG Leiden, Tel.: 06 - 167 202 23
Buitenschoolse opvang ’t Kasteel Roomburg
Van Vollenhovekade 20 - 2313 GG Leiden
Tel.: 513 54 74
Buitenschoolse opvang ’t Kasteel Trigon
Cronesteinkade 19 - 2313 GX Leiden
Tel.: 513 64 08
Gastouderbureau ’t Kasteel
Cronesteinkade 19 - 2313 GX Leiden
Tel.: 566 12 76
CompaNanny
Burggravenlaan 250 - 2313 JB Leiden
Tel.: 207 37 04
Bonaventuracollege
Burggravenlaan 2 - 2313 HV Leiden
Tel.: 566 01 66
Stedelijk Gymnasium
Fruinlaan 15 - 2313 EP Leiden
Tel.: 512 13 65
Lorentzschool
Van Vollenhovenkade 19 - 2313 GG Leiden
Tel.: 514 17 77
Basisschool Joppensz
Van Vollenhovenkade 15 - 2313 GG Leiden
Telefoon: 513 09 58
Katholieke Basisschool Sint Joseph
Oppenheimstraat 8 - 2313 JE Leiden
Tel.: 513 22 63
KDV en BSO Madelief
Hoge Rijndijk 13 - 2334 BA Leiden
Tel.: 514 02 12

SPEELTUIN
De Speelschans
Van Vollenhovenkade 22
Secretaris: Eelco Baks - 2313 GG Leiden
E-mail: info@despeelschans.nl
SPORTCLUBS
Hockey - LHC Roomburg
Sportpark Roomburg
Postbus 11077 - 2301 EB Leiden
Tel.: 513 22 25
Korfbal - LKV Sporting Tr�gon
Zoeterwoudsesingel 50
2313 EK Leiden - Tel.: 514 27 88
Tennis – TC Roomburg
Tennispark Roomburg
Tel.: 531 67 50
Gymsport Leiden
www.gymsportleiden.nl
info@gymsportleiden.nl
VRIJETIJD
Mini-biebs in de wijk
Franchimontlaan,
De Gijselaarstraat, Scholtenstraat,
Van Bemmelenstraat,
Speeltuin ‘t Kasteel, Jongerenbieb,
Zoeterwoudsesingel 91a
WIJKBEHEER
Servicepunt Woonomgeving
Tel.: 071 - 516 5501,
ma. t/m vr. van 7.30 - 17.00 u.
Bezoekadr.: Admiraal Banckertweg 15,
ma. t/m vr. van 7.30 - 17.00 u.
E-mail: woonomgeving@leiden.nl
WONEN
Woningstichting Ons Doel
Rijnsburgersingel 60
2316 XX Leiden
Postbus 569 - 2300 AN Leiden
Tel.: 522 20 25
ZORG
Radius
Dienstencentrum Zuidoost
Professorenpad 1 - 2313 TA Leiden
Tel.: 707 42 00 - www.radiuswelzijn.nl
Maatschappelijk werk
Kwadraad
Haagweg 47 - 2321 AC Leiden
Tel.: 088 - 900 40 00
Verzorgingscentr�m
Lorentzhof
Lorentzhof 1 - 2313 GA Leiden
Tel.: 514 95 95 - www.libertasleiden.nl
Buurtzorg Nederland
team Leiden
Raamsteeg 2
(t/o de St. Jacobsgracht)
2311 PL Leiden - Tel.: 06 - 122 025 11
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VERBOUWPLANNEN?

verbouwing | advies | ontwerp
de jaren 30 specialist
Rooseveltstraat 10A22 Leiden | 071-5891152 | www.maatwerk-leiden.nl | info@maatwerk-leiden.nl

5%

korting

bij volledige aanleg
of renovatie van
uw tuin

10%
korting

50

op het
maandelijks
onderhoud
van uw tuin

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

Colofon
De Wijkkrant is een uitgave van de Vereniging
Professoren- en Burgemeesterswijk te Leiden.

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

Hoofdredactie: Monica Wigman
(Eind)redactie: Maaike Botden, Roxali Bijmoer,
Margot van Noordennen en Renée Gravelotte
Berichten voor de redactie: redactie@profburgwijk.nl
Cartoons: Herbert Plompen
Webmaster: Rob Beurse
Website: www.profburgwijk.nl
Berichten voor de website: webmaster@profburgwijk.nl
Ontwerp, layout en intermediair: www.bofesto.nl
(06 - 5360 95 90). Oplage: 3.750 ex.
79 komt uit in april 2021.
Deadline kopij: 14 maart 2021.

51

Steun onze
wijkvereniging!
Iedereen in de wijk ontvangt de Wijkkrant. Daarvoor
hoeft u geen lid te zijn van de wijkvereniging.
Gelukkig zijn wel veel wijkbewoners lid van de
wijkvereniging. Mede door hun bijdrage kunnen we
deze mooie Wijkkrant maken en ons op allerlei vlakken
inzetten voor de inwoners van de Professoren- en
Burgemeesterswijk en de Rijndijkbuurt.
Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via
www.profburgwijk.nl/c/vereniging. Voor slechts € 10,steunt u onze actieve en betrokken wijkvereniging!
■

Vredeskerk

foto Rob Beurse Fotografie
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■ WIJK BIJ NACHT
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