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Andere koers college B&W 

Betaald parkeren lijkt van de baan 
Het nieuwe college van 
burgemeester en wet
houders heeft het plan 
van het vorige college om 
betaald parkeren dwin
gend in te voeren buiten 
de singels van tafel ge
veegd. Daarmee zijn de 
inwoners van de Profes
soren & Burgemeesters
wijk mogelijk ontsnapt 
aan het stelsel van par
keervergunningen en 

parkeermeters voor de Voorlopig zullen de fietsen van automobilisten die hun auto 
deur. achterlaten in onze wijk nog wel even in beeld blijven 

Wat natuurlijk blijft is de parkeeroverlast 
van automobilisten die de binnenstad zijn 
ontvlucht en hun 'heilige koe' buiten de sin
gels neerzetten. 
Overigens blijkt uit het collegeprogramma 
dat op uitdrukkelijk verzoek van de bewo
ners van een wijk nog wel degelijk betaald 
parkeren kan worden ingevoerd. In Vree
wijk, waar de parkeeroverlast erg groot is, 
zullen de bewoners wellicht aandringen op 
betaald parkeren. Het college stelt 'maat
werk' te kunnen leveren. 'Dat wil zeggen 
dat betaald parkeren bijvoorbeeld een be
perkt aantal uren per dag kan worden inge
voerd, om de kosten voor de bewoners zo 
laag mogelijk te houden. Overigens moet 
dit wel kostendekkend zijn. 
Het ziet er niet naar uit dat de bewoners 
van onze wijk de gemeente om een parkeer
regime zullen vragen. Via de werkgroep 
parkeren werden uit onze wijk ruim 850 
protestkaarten ingeleverd. 
Binnen de singels worden de zaken er overi
gens niet eenvoudiger op, nu het college van 

plan is om automobilisten beneden de 27 
jaar ook een parkeervergunning te verlenen. 
Veel hebben de jongeren daar nog niet aan, 
want het aantal parkeervergunningen wordt 
bevroren. Het aantal aanvragen voor een 
parkeervergunning zal daardoor sterk stij
gen, waardoor er wachtlijsten zullen ont
staan. Mensen boven de 65 en mensen met 
een gezondheidsprobleem hoeven overigens 
niet op de wachtlijst. Overigens wordt er 
maar een vergunning per huishouden vers

trekt" 
Het college stelt verder dat overbodige par
keerplaatsen worden opgeheven. Voor de 
ruimte wordt een andere bestemming ge
zocht. Betaald parkeren wordt in de binnen
stad ook naar de avonduren en de zondag 
uitgebreid, maar dan tegen een lager tarief. 
Uitgangspunt is zoveel mogelijk auto's van 
straat te halen. Dat wil zeggen dat de par
keertarieven in de garages lager zullen zijn 
dan op de parkeerterreinen. Het college wil 
dat de parkeergarages 24 uur per dag open 
zullen zijn. • 

commentaar betaald parkeren op pagina 2 



Feest 
H,r 'feest' vo11 de loco/, politiek is tVt'tT 

voorbij. D, gm,ce11ttraadmcrkie::i11gt11 
l1g11c11 achter om. De 11ic1111"' raad,,, 
het college va11 8&117 Z IJII gei11s1al
lu rd. J.boral w el bek,11dt gc::ic/11e11. 
Als ,r ::0'11 mooi J 7ck u,1ws sc/1ilderrj 
van dt nieuwe raad gemaakt zou tL'Or
d, 11 - 11 w.:er tucl: vo11 die ::warr-gt70k
tt, 0ticr-u ric11zt Dames t il Hccren 
Regc111c11 va11 Rt 111brr111d1; of ::0'11 la
waaiig, bom schu11ent11k 111e1 dikke 
b11ikt11 , ,, goed gtv11/de gla::e11 vo11 
Frans Hals - =011 u 1111j missch1"e11 , ,,._ 

g,r,s op dt achtcrgro11d ::iw. Ik s1011d 
11am,lijk bij dt g<111cc111croadrocrkit
::i11ge11 als I Ode op de lijst bij de VVD 
e11 " het tucrdm er 9. Jammer. Maar 
toch b,da11k1, als ik uw stem kr,eg. Als 
'cmtt apva/ger' of 'vliegmde keep' 
mag ik voorlopig sltthts r11ike11 0011 
het echte roods-werk. Maar als er U li 

va11 dit 9 11ir d, fractit 11aor elden 
vliegt mag ik op ::ipt of /,aar 'rokje' 
11remrijkt11. Zola11g ik daar 11icr ::it 
ka11 ik hier 110g voor:iuer ::ij11; als 11 

dat gOt!d vi11dt rmmimu. 11:&m de 
s~lr,gels va11 dt dt111ocratit :ij11 hard 
t ll a11wrbiddtlijk. Mocht ik nu toch op 
het plucht aa11 de Brusrraat 11u r1m'j
kt11, dan komm d, vcra11twoordelijk
hedt11 nalllur/ijk a11der1 tt liggc,. 
Maar i11 dor gttJOI kr1'jgt dt wijk llll 
m't11w 'g,:icht' i11 dt raad (of a11tkr1-
om?). In itder gcvol hebbttt wt als 
wijk al u11 redelijk btstetn111i11gspla11 
bi11nmgehaald, urwi;1 wt een owrdre
wn parkurpla11 buitt11 dt deur hit/
den. Als uw unj'kvoor:itter kan ik daar 
mordicus uge,i :ijn. Als raadslid ligt 
dar andm. Maar her blOt!d kruipt 
waar het 11it1 gaa11 ka11. En voorlopig 
b,11 ik nog gewoon 'mu tvaterdrager' 
voor ck wijk, maar ach .• zo'n rolltrjt 
bij Frans H als lijkt me ook wtl war. 

G,les Landheer, vOÓ,rzitter 

Werkgroep Parkeren houdt 
nog twijfels 

De Werkgroep Parkeren van de 
wijkvereniging is verheugd over de 
recente ontwikkelingen, maar is 
nog niet helemaal gerust op de 
goede afloop . .,Het is goed dat de 
jongere automobilisten nu ook 
een parkeervergunning voor de 
binnenstad aan kunnen vragen, 
want daar hebben we in de wijk 
het meest last van, maar omdat te• 
gelijkertijd het aantal parkeerver· 
gunninghouders wordt bevroren, 
zal dat de parkeeroverlast in onze 
wijk niet verlagen. Volgens de gra• 
f1eken in de Evaluatienota 
Parkeren wordt gemiddeld 40 pro• 
cent van de parkeerplaatsen bin· 
nen de singels benut, dus er zou 
genoeg ruimte moeten zijn voor 
jonge parkeerders", zegt Gerda 

Versteegen van de werkgroep. 
Zoals blijkt uit het college pro
gramma, wil de gemeente in over
leg treden met de bewoners. 
Diegene die schriftelijk bezwaar 
hebben gemaakt tegen de 
Evaluatienota Parkeren, zullen een 
nota van beantw oording ontvan• 
gen. waarna zij de mogelijkheid 
kriJgen om bij een commissieverga• 
dering 'in te spreken'. De 
Werkgroep Parkeren doet hierbij 
nogmaals een beroep op U. Klim in 
de pen en stuur uw creatieve op
lossing voor het parkeerprobleem 
naar het adres Zoeterwoudsesingel 
39. Dit onder het motto van de 
wijkvereniging dat elke verande• 
ring natuurlijk nog steeds een ver
betering moet zijn. • 

Riolering vernieuwd 
De gemeente leiden gaat begin 1998 de riolering vernieuwen in het meest 
zuidelijke stukje van de Professorenwijk. Het gaat om de derde fase van ri
oolvernieuwing in de wijk. die plaatsheeft in het gebied tussen De Sitter
laan, Lorentzkade, Kanaalweg en Melchior Treublaan. In de afgelopen ja
ren werd het gebied boven de De Sitterlaan aangepakt. Dat gaf toen be
hoorlijk wat overlast, die helaas niet te vermijden is. De huizen zullen te 
voet en met de fiets bereikbaar blijven, parkeren zal elders moeten gebeu• 
ren. Tegelijkertijd met het ingrijpende werk aan de riolering zullen, indien 
nodig, gas- en waterleidingen en elektriciteit worden aangepakt. Ook kan 
een herinricht ing van de straat volgen. De bewoners krijgen daarover tij
dig bericht. Het kan bij sommige huizen nodig zijn dat het binnenriool ook 
wordt vernieuwd. Deze kosten komen voor rekening van de eigenaar van 
het huis. • 

Kranslegging Zeeman/aan 4 mei 
Vorig jaar werd op 4 mei de traditionele kranslegging bij de Bevrijdings
boom aan de Zeemanlaan in ere hersteld. In de stromende regen werd bij 
het het door de Gemeente teruggeplaatste herinneringsbordje na vele ja
ren weer een krans gelegd. Ondanks de barre weersomstandigheden was 
er vanuit de wijk grote belangstelling voor deze gelegenheid. 
Ook dit jaar zal de traditie worden voortgezet. Op maandag 4 mei, om 
19.00 uur, is eenieder die zich betrokken voelt uitgenodigd om de krans
legging bij te wonen.De Bevrijdingsboom vindt u als eerste boom in de 
middenberm. komende vanaf de Lammenschansweg. 

Namens de werkgroep Zeeman/aan, Frank van Akkeren 

Leden willen nieuwe aandacht voor 
1racebaan' De Sitterlaan 
De hoge snelheid waarmee 
automobilisten en bromfiet
sers op de De Sitterlaan/ Burg
gravenlaan rijden is voor veel 
wijkbewoners nog steeds een 
dagelijkse bron van ergernis, 
zo bleek op 1 S april op de 
algemene ledenvergadering 
van de vereniging Profes
soren- en Burgemeesterswijk. 
Maar ook bleek dat diverse 
actiegroepjes van wijkbewo
ners, die streven naar maatre
gelen tegen de verkeersover
last, eigenlij k langs elkaar 
heen werken. 

Een groep ouders van kinderen die de 
Lorentzschool bezoeken heeft zich ver
enigd ,n een verkeersgroep die ernaar 
streeft de oversteek van de weg veili
ger te maken. Buurtwerkster Betty 
Overbeek heeft geprobeerd Veilig 
Verkeer Nederland in te schakelen om 
een advies over de route te geven. 
Diverse bewoners en het bestuur van 
de wijkvereniging hebben zich ook al 
over de materie gebogen. Maar van 
overleg tussen die groepen is nog ei• 
genlijk nog geen sprake geweest. Op 
de vergadering werd afgesproken dat 
te verbeteren. De daad is inmiddels al 
bij het woord gevoegd: op dinsdag 12 
mei wordt een bijeenkomst over deze 
problematiek georganiseerd in buurt
huis Cornelis Joppensz. Aanvang 20.00 
uur. 

Doorgaande route 
Volgens secretaris Ronald Stokkel van 
de wijkvereniging is de verkeersader 
een doorgaande route waar geen snel
heidsremmende maatregelen, zoals 
drempels, door de gemeente kunnen 
worden toegepast. Die zouden de ver· 
keersveil igheid waarschijnlijk ook niet 
bevorderen . .. Het is niet de bedoeling 
dat de bussen hier straks dansend over 
de drempels voorbijkomen", aldus 
Stokkel. Ook wegversmallingen wor• 
den niet als een goede oplossing ge
zien. Toch wensten enkele leden zich 

hierbiJ niet neer te leggen. De sugges
tie werd gedaan om de weg dan maar 
te voorzien van foto-apparatuur waar• 
mee snelheidsovertreders kunnen wor• 
den bekeurd. Dat schijnt ook bij door• 
gaande wegen In de grote steden te 
hebben geholpen. Of gemeente en po
l itie daar iets voor voelen is overigens 
nog de vraag. 

Bestemmingsplan 
Voorzitter Gilles Landheer toonde zich 
tevreden over het nieuwe bestem
mingsplan voor de wijk, dat onlangs Is 
vastgesteld .•• De wijkvereniging Is juist 
met het oog op dat bestemmingsplan 
opgericht en we kunnen nu vaststellen 
dat er een wereld van verschil bestaat 
tussen het plan in zijn huidige vorm en 
het aanvankelijke ontwerp. dat ons op 
diverse punten absoluut nret beviel. De 
laatste punten waar we het met de ge• 
meente niet over eens konden wor• 
den, de brug over het kanaal naar 
Roomburg en de nieuwbouw op de 
plaats van de gymzaal aan de Du 
Rieustraat, zijn bevredigend afgewik
keld. We hebben nu geen redenen 
meer om bezwaar aan te tekenen te• 
gen het bestemmingsplan" , aldus 
Landheer. De aanwezige leden stem
den daar mee in. 
Omdat de vereniging geen geld meer 
hoeft uit te geven aan advocaten om 
bezwaren tegen het bestemmingsplan 
juridisch gewicht te geven stelde secre· 
taris Stokkel voor om alle reserverin• 
gen daarvoor te bestemmen voor het 
jubileumboek, dat volgend jaar moet 
uitkomen. Dit boek over de geschiede• 
nis van de w ijk zal circa 1 S duizend 
gulden gaan kosten. Het zal veel foto's 
bevatten en omstreeks S0 pagina's dik 
worden. De oplage zal vermoedelijk 
rond de 1 500 exemplaren liggen. De 
leden krijgen het boek gratis. 
Inmiddels hebben zich al enkele spon
sors voor het boek gemeld. De leden
vergadering stemde in met de wijze 
van bekostiging van het boek. 

Buurthuis 
Enige kri t iek was er op buurthuis 
Cornelis Joppensz vanwege de terug• 
loop van activiteiten. Betty Overbeek 

maakte duidelijk dat het buurthuis een 
slechte seizoensstart heeft gehad. Om 
geld te verdienen (het buurthuis moet 
zichzelf bedruipen) is het buurthuis op 
bepaalde uren verhuurd aan de bui
tenschoolse opvang, hetgeen demo
gelijkheid om wijkgerichte activiteiten 
te organiseren heeft ingeperkt. Verder 
is er het bekende probleem van het te
kort aan menskracht (professioneel en 
vrijwilligers), waardoor activiteiten, zo
als de viering van Koninginnedag, niet 
van de grond komen. De Leidse 
Welzijnsorganisat ie zal in de komende 
t ijd echter meer aandacht aan de wijk 
gaan besteden. 
De voorzitter maakte bekend dat het 
succesvolle project Kunst over de vloer 
(artiesten t raden op in huiskamers van 
wijkbewoners) jaarlijks zal worden her• 
haald. e 
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Schoonmaakactie rondom Beyerincklaan 
met aansluitend een groot feest 

PROGRAMMA 16 MEI 
13.00 Start schoonmaak 

actie Beyerlncklaan, 
Temminckstraat, 
Franchimonlaan 

Op zaterdag 16 mei 1998 wordt, op 
initiatief van de bewonerscommissie 
Temminckstraat e.o., een schoonmaak
actie gehouden in onze buurt. Dit is 
het gevolg van onze deelname aan de 
wedstrijd Wordt milieu-actief in de 
wijk' die werd uitgeschreven door de 
gemeente. De bewonerscommissie 
zond een aantal ideeên in zoals de op
lossing voor problemen rond het tuin
afval van bezitters van een tuinhuisje 
in park Cronesteijn op de Franchi
mont laan en het plaatsen van een 
bordje bij de glascontainer op de 
Beijerincklaan. Verder stelden we een 
schoonmaakactie voor. Ons idee daar
voor w erd beloond met een financiêle 
bijdrage door de gemeente. Er zal een 
gezellig 'feestplein' worden ingericht 
op de parkeerplaats die ligt op de 
hoek van de Beijerincklaan en de 
Franchimontlaan. 
Om 13.00 uur wordt het startsein ge-

geven voor de schoonmaken van de 
straten en perken rondom de 
Beijerincklaan. Milieu & Beheer zal 
aanwezig zijn met de modernste ap
paratuur. Van ons, als bewoners, 
wordt verwacht dat we er met zoveel 
mogelijk mensen van piepjong tot 
stokoud op uit trekken om de wijk te 
ontdoen van zwerfvuil, oud hout en 
alles wat er verder niet thuishoort. 
Om 15.30 wordt het schoonmaken af
gesloten en start een leuk programma 
voor jong en oud. Voor de jongsten 
zal er een kindervoorstelling zijn, 
maar ook de ouderen worden niet ver
geten. Wat het programma precies zal 
bieden houden we nu nog even ge
heim! Wat we u wel kunnen vertellen 
is dat er een Rad van Avontuur ge• 
draaid wordt waarbij fraaie prijzen 
zijn te winnen, die beschikbaar zijn ge· 
steld door de winkeliers van de van 't 
Ho/straat en de Zeemanlaan. 

1 5.30 Kindervoorstelling, 
Rad van Avontuur, 
Informatiestands 
en feestplein. 

Op ons feestplein komen een aantal 
stands waarop informatie te vinden is 
van de deelnemende organisaties: wo
ningbouwvereniging Ons Doel, de 
stichting Dienstverlening Leiden, de 
HOOD, Milieu & Beheer, de Leidse 
Welzijnsorganisatie, de woongroep 
voor ouderen 'De Beijerinck', de poli
tie, de stichting Fokus en de bewo
nerscommissie Temminckstraat e.o. 
Hier kunt u ook genieten van een 
drankje en een hapje en nader kenni
smaken met uw buurtgenoten. 

Graag tot ziens op 16 mei! 

Organisatie: Bewonerscommissie 
Temminckstraar e.o. 

BLOEMENKIOSK 

LAMMENSCHANS 6 REMEDIUM 

Tegenover station Lammenschans 
TEL 07 1 514 18 12 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
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Opening speeltuin komt in zicht 

Wie de laatste weken de Van 
Vollenhovenkade heeft bezocht, 
kan het niet zijn ontgaan: de herin
richting van het Roomburgerpark is 
gestart I Waar nu nog grote bergen 
aarde liggen, komt straks speeltuin 
De Speelschans. 

In maart is de Dienst Milieu en Beheer 
van de gemeente Leiden met de werk• 
zaamheden begonnen. Men verwacht 
dat de metamorfose van het park in ok
tober of november is voltooid. In de ko
mende weken zal nog veel meer aarde 
worden opgebracht, die daarna enige 
tijd moet inklinken. Vervolgens worden 
paden aangelegd, gras ingezaaid, bo
men geplant en, niet te vergeten, de 
speeltuin aangelegd. 
De belangrijkste redenen voor de herin
richting van het park zijn geweest: de 
drassige grond, de eenzijdige en kwali
tatief slechte beplanting en het streven 
het park door meer doelgroepen te la
ten gebruiken. Het gaat hierbij vooral 
om kleine kinderen en jongeren; zij krij
gen in het nieuwe park een speeltuin en 
een jongerenplek. Samen met een af
vaardiging uit de buurt, waaronder de 
speeltuinvereniging, heeft d e gemeente 
een definitief plan opgesteld. Dit p lan is 
op 12 maart aan de buurtbewoners ge• 
presenteerd. 

In dezelfde periode heeft de speeltuin
vereniging de plannen voor de speel
tuin opnieuw met de gemeente doorge
nomen. Dit heeft geleid tot kleine aan
passingen, zoals het opnemen van enke
le fietsenrekken in het ontwerp. 
Daarbij is ook duidelijk geworden 
dat de aanleg van de speeltuin af
hankelijk is van de planning van 
de totale herinrichting van het 
park. De opening van de speeltuin 
is daarom verschoven van de zomer, 
zoals eerst de verwachting was, naar 
het einde van het jaar. 

Zoals in de vorige wijkkrant al is ge
meld, heeft de speeltuinvereniging de 
gemeente toegezegd zich in te zetten 
voor de werving van 100.000 gulden. 
Dit geld is nodig voor de aanschaf van 
speeltoestellen. Eind vorig jaar zijn 

daarom bijna 100 bedrijven in de buurt 
benaderd met het verzoek een financiê
le bijdrage te leveren. Op dit moment 
hebben 9 bedrijven hierop positief gere
ageerd. Dit heeft in totaal 3.300 gulden 
opgeleverd. Met S bedrijven moeten 
nog nadere afspraken worden gemaakt. 
Daarnaast zijn de landelijke fondsen be
naderd. Twee fondsen hebben een con
crete toezegging gedaan, samen goed 
voor ongeveer 21.000 gulden. Enkele 
fondsen hebben de aanvraag nog in be
handeling. De mogelijkheden om ook 
de o uders en verzorgers van de kinde
ren die straks van de speeltuin gebruik 
kunnen maken, f inancieel te laten bij
dragen zijn besproken op de ledenver-

gadering van 16 maart. Op die vergade
r ing is besloten om de jaarlijkse contri
but ie te verhogen tot 20 gulden per ge
zin. In het algemeen is de speeltuinver
eniging n iet ontevreden over de zoek
tocht naar f inanciêle bijdragen. Maar de 
100.000 gulden is er nog lang niet! 
Daarom zal in de komende maanden op 
allerlei manieren worden gezocht naar 
aanvullende financiering. 
Buurtbewoners die onze initiatieven 
niet w illen afwachten, kunnen hun bij
drage storten op de bankrekening van 
Speeltuinvereniging Burgemeesterswijk, 
Professorenwijk en Rijndijkbuurt (VSB
bankrekeningnummer 88.75.60.41 S). 

Frans de Haan 

Wat heeft de speeltuinvereniging nog meer 
gedaan in de afgelopen maanden? 
Natuurlijk, de Kerstkinderkermis 
van 23 december ! Bezocht door 
320 kinderen! Zij hebben zich 
uitstekend vermaakt met de 
sjoelbak van S meter, de octo
pus, de snotgurken, het heks
werpen en de vele andere at
tracties. De kinderen waren 
zo enthousiast dat de speel
tuinvereniging overweegt 
van de Kerstkinderkermis 
een jaarlijks terugkerend 
evenement te maken. 
Overigens zijn nog niet 
alle jungle-foto's o pgehaald 
(Van der Waalsstraat 25, tel. 
5126818). 

treden clovm 
Tweede paasdag: op 

snabbel. 

Ondanks het slechte 
weer was ook het eieren 
zoeken op Tweede Paasdag 
een succes. Meer dan 100 
kinderen hebben zich te-
goed gedaan aan de vele 
chocolade-eieren. Als k lap 
o p de vuurpijl was er een 
optreden van clown 
Snabbel, die eindigde 
met een spetterende dis
co-show. Straks swin
gend de glijbaan af? 



Anneke 
5/oo, heeh 
plezier in 
haar werk 

Vijf jaar FOKUS: dit is different koek! 
In juni zit het FOKUS-project vijf jaar in de wijk. Een terugblik 
met Co Vrouwen, coordinator van de woningbouwvereniging, 
projectmanager Anneke Sloos en enkele bewoners. 'Ik moet er 
niet aan denken dat we bingo's zouden moeten organiseren. 
De bewoners hebben een eigen sociaal netwerk', zegt Sloos. 

Dat was nog niet zo eenvoudig, omdat 
we met een heel grote groep belang
hebbenden te maken hadden. De be
wonersgroep SS+, de Vrouwenadvies
commissie, de Stichting Dienstverle
ning, de Commissie Stadsontwikkeling, 
een heel gezelschap kortom. 
Ook waren er veel bezwaren van de 
omwonenden tegen de toren. Tot aan 
de Raad van State toe is er geproce
deerd. Uiteindelijk is toen in 1993 met 

middag was dat. Enorm veel kandida
ten die met busjes en gemotoriseerde 
rolstoelen (ook met de buurt) kwamen 
kennismaken. Een heel bijzondere se
ance .. • 

Vanaf dat moment waren er dan 
de bewoners. Hoe werkt dat nu ei
gen/Ijk? 
Anneke Sloos, projectmanager: "Er is 
hier 24 uurs assistentie. Mensen wo
nen in principe zelfstandig, maar heb
ben hulp nodig bij dagelijkse handelin• 
gen. Vandaar de term ADl: Algemene 
Dagelijkse l evensverrichtingen. 
Afhankelijk van de handicap helpen 
we mensen die ons oproepen met op
staan, douchen, etc. maar ook hand-
en spandiensten als het aanzetten van 

Co Vrouwen vertelt: "Er was al gerui· 
me tijd een bouwplan voor de Beye
rincklaan. De gemeente kwam toen 
met het plan om ook ADl-units toe te 
voegen (ADl staat voor Algemene 
Dagelijkse levensverrichtingen). De 
plek leek geschikt en de omvang van 
het project maakte het ook mogelijk. 
De woningbouwvereniging 'Ons Doel' 
heeft toen ingestemd met het plan, 
hoewel we toen niet wisten wat we op 
onze nek haalden .... ! 
In eerste instantie is een inhoudelijk 
plan ontwikkeld met de gemeente en 
de architecten. Daarna is FOKUS erbij 
betrokken. Zij leveren de faciliteiten en 
de ondersteuning die het mogelijk ma
ken dat soms zwaar gehandicapte 
mensen toch zelfstandig kunnen wo· 
nen. 

de bouw begon-
nen. Ik moet er niet 

een computer. We 
doen geen huis
houdelijk werk; 
daarvoor hebben 
de mensen alle
maal hun eigen op
lossing, variërend 
van thuiszorg tot 

Met de deskundigheid van FOKUS, de 
architect. de woningbouwvereniging 
en de gemeente zijn we toen gestart. 

aan denken hier 
Na een normaal 
verlopen bouw
periode kregen 
we de toewijzin
gen van de wo

- een bingo
avond te hou-
den of zoiets. 

ningen. Dat was het moment dat ik me 
echt realiseerde 'dit Is different koek'. 
We hebben een middag de Vredeskerk 
afgehuurd om alle kandidaten zich te 
laten inschrijven. Een enorm gezellige 

familieleden. De filosofie is, mensen zo 
zelfstandig mogelijk te laten wonen. 
Dat betekent ook, dat de woning de 
plaats is van de bewoner. Wij hebben 
daar niets te zeggen. We hebben wel 

een moedersleutel voor noodgevallen, 
maar de drempel moet hoog blijven. 
We hebben in feite alleen een zorg
plicht bij een oproep van een bewo
ner." 

Dat leidt wel eens tot onbegrip. 
Co Vrouwen: "Wij hadden wel de nei
ging om als woningbouwvereniging 
soms eerder in te grijpen, omdat de 

opdracht wordt gegeven de liftdeuren 
te schilderen loopt alles vast, mensen 
kunnen hun huis niet meer in of uit 
omdat ze volledig van die lift afhanke
lijk zijn. 

Hoe ervaren de bewoners het wo
nen in onze wijk 1 
De door ons ondervraagde bewoners 
vonden allen de ontoegankelijkheid 

Om in aanmerking te komen voor een 
ADl-woning moet je echt in staat zijn 
zelfstandig te leven. Bewoners hebben 
dan ook een eigen sociaal netwerk. 

consequenties 
vaak veel groter 
zijn dan bij ge
wone huurders. 
Ik herinner me 
een geval van 
een lekkage. Bij 

kers zijn de 

van de meeste 
winkels zeer be
zwaarlijk. In feite 
zijn alleen het 
postkantoor op de 
Van 't Hoffstraat 
en de drogist aan 
de Zeemanlaan 

De selectie van bewoners wordt door 
Ons Doel, FOKUS en de Ziekenfonds
raad gedaan, pas in een heel laat stadi
um w orden wij erbij betrokken. En dat 
is eigenlijk alleen om enige invloed te 
hebben op het zorgaanbod. Als ie
mand bij plaatsing structureel meer 
dan 30 uur zorg per week nod ig heeft 
van onze medewerkers (dus buiten 
thuiszorg, wijkverpleging en dergelij
ke) wordt het voor FOKUS te zwaar. 
Dan zou je andere bewoners in de kou 
laten staan, misschien soms zelfs letter
lijk. We gaan overigens als het maar 
even kan mee in een oplopende assis
tentievraag, als dat tenminste kan met 
het oog op de arbowet . Iemand die 
eerst nog van een glijplank gebruik 
maakt kan in een later stadium een til
lift nodig hebben. FOKUS heeft een be
wonersfunctionaris in dienst die derge
lijke zaken bekijkt en er voor zorgt dat 
de hulpmiddelen aangepast blijven. • 

- handjes en voet
jes voor een zelf
standig leven. 

een gewone 
huurder improviseer je dan (meubels 
aan de kant en even doorbijten); in dit 
geval moest de bewoner 3 weken uit 
huis worden geplaatst. In een verge
lijkbare situatie zit dat nog in je ach
terhoofd en is Ons Doel toch geneigd 
om wat meer te doen. Maar we begrij
pen heel goed dat FOKUS daar juist 
strak in is.· 
Anneke Sloos: "In feite is de drempel 
om dingen te doen misschien juist wel 
hoger dan bijvoorbeeld bij je buur
vrouw. En diezelfde buurvrouw zou 
het ook niet accepteren als ik haar huis 
ongevraagd binnenging om een kraan 
dicht te draaien. Het is een kwestie 
van vertrouwen en vooral van respect 
voor de privacy van de bewoner. Trou
wens, bij ongeoorloofd gebruik van de 
moedersleutel krijg je als verzorger 
een f ikse berisping van FOKUS • 
Co Vrouwen: • Ondertussen hebben 
we onze houding ten opzichte van de 
bewoners wel gevonden. Het enige 
waar je nu nog mee te maken hebt 
zijn nieuwe aanpassingen als er een 
andere bewoner komt.• 

Ook voor de buitenwereld is het 
wel eens wennen. 
Co : · we hebben wel bij onze leveran
ciers duidelijk gemaakt dat een mel
ding vanuit dit project altijd zeer snel 
moet worden behandeld. A ls een 
deurmotor defect raakt. kan iemand 
zijn huis niet zelfstandig in of uit " 
Toch gaat 't nog wel eens mis: als er 

voor rolstoelers toegankelijk. Men 
gaat dan ook meestal voor boodschap
pen naar de stad. 
De wijk wordt als rustig en prettig er
varen, hoewel sommigen wat meer ac
tiviteiten niet onplezierig zouden vin
den Anderen vinden daarin zelf hun 
weg al, bijvoorbeeld door deelname 
aan cursussen van het buurthuis. 
Men heeft over het algemeen weinig 
nieuwe contacten in de wijk gelegd; 
een aantal bewoners kenden al men-
sen die hier woonden, anderen teren 

Hoe ervaart ze zelf haar werlc1 
·weet je, het is echt mooi om te zien 
dat mensen vrij zijn om te leven zoals 

op hun be
staande vrien
denkring . 
Het feit dat de 
meeste FOKUS· 
bewoners rela
tief jong zijn en 
tussen de oude-

De drempel 
om dingen te 

zij willen, ondanks hun 
handicap. Vrij om je ei
gen sociale leven te le
ven, je eigen smaak te 
hebben, in je eigen huis 
je eigen regels te heb· 
ben, zonder de toch 
vaak knellende regels 

- doen Is hoger 
dan bij je 
buurvrouw. 

ren wonen wordt nauwelijks als een 
bezwaar ervaren. Een bewoonster: 
"De mensen staan wel degelijk voor je 
klaar als het nodig is, het ligt ook aan 
jezelf wat je ervan maakt.• 

Volgens Anneke Sloos is er absoluut 
geen behoefte aan gemeenschappelij
ke avonden en dergelijke. " Ik moet er 
niet aan denken hier eens in de zoveel 
tijd een bingo te houden of zoiets! De 
bewoners hier zijn een dwarsdoorsne• 
de uit de nederlandse samenleving. Er 
zijn jongeren en ouderen, met heel 
verschillende interesses en hobbies, en 
verschillen in opleiding en werkkring. 

van een instelling. En als w ij als ADL
medewerkers de handjes en voetjes 
zijn voor een zo zelfstandig mogelijk 
leven, is dat gewoon mooi!• 

Het project wordt door bewoners en 
belanghebbenden dan ook als zo ge
slaagd ervaren, dat Ons Doel graag een 
tweede FOKUS-project in leiden zou 
willen opzetten. Co Vrouwen: ·we 
hebben nu de ervaring, en ook ons 
kantoor op het Schuttersveld is aange
past. Overigens vindt Ons Doel het een 
logische taak voor een woningbouw
corporatie met maatschappelijke ambi-
ties.• • 



Buck Goudriaan geeft chronologisch overzicht van P&B-wijk in oorlog 

,,Ontruiming van het Joodsche Weeshuis grootste dieptepunt" 
De Professoren- en Burgemeesterswijk was in tweede wereld

oorlog geen broeinest van verzet, en ook werd de wijk niet 

uitzonderlijk hard getroffen door oorlogsgeweld. Toch zijn de 

oorlogsjaren niet onopgemerkt aan de wijk voorbij gegaan. 

Met het oog op 4 en 5 mei haalt wijkbewoner Buck Goudriaan 

herinneringen op aan de periode 1940-1945, specifiek voor de 

wijk. Die herinneringen zijn zelden plezierig. 

"De ontruiming van het Joodsche 
Weeshuis aan de Roodenburgerstraat 
op 17 maart 1943 was een absoluut 
dieptepunt. Niet alleen voor de wijk, 
maar voor heel Leiden" , stelt 
Goudriaan. Buck Goudriaan publiceer
de in 1995 het boek 'Leiden in WO Il, 
van dag tot dag'. In dat boek beschrijft 
hij vrijwel van dag tot dag hoe het de 
Leidenaren verging in de oorlogsjaren. 

Buck Goudriaan, die socioloog van be· 
roep is, werd vlak na de bevrijding in 
1945 geboren . .. Je zou kunnen zeggen 
dat ik in 1944, zo rond Dolle Dinsdag, 
ben verwekt. maar dat is dan de enige 
band die ik met de oorlog heb. Ik heb 
een boek over de oorlog geschreven 
omdat ik het een intrigerende periode 
vind. Eigenlijk is het toeval. omdat ik 
in eerste instantie een boek wilde 
schrijven over een oom van mij, Gerard 
Goudriaan. Een opmerkelijke student, 
die na een onstuimig leven op 29-jari• 
ge leeftijd omkwam bij een ongeval 
met een amfibievoertuig op de Witte 
Singel in 1949. Bij het uitpluizen van 
het leven van Gerard Goudriaan 
kwam ik automatisch in de Tweede 
wereldoorlog terecht, en ik had daar
over op een gegeven moment zoveel 
materiaal verzameld dat ik besloot 
daar in 1995, 50 jaar na de oorlog, een 
boek over te publiceren. Het boek 
over mijn oom is daardoor uitgesteld, 
maar zal later nog verschijnen", vertelt 
Goudriaan. 

Raffinement 
Wat Goudriaan, drie jaar na de publi
catie van zijn boek, nog alti jd fascine• 
rend vindt is het raffinement van de 

Duitse bezetter . .,Na de capitulatie op 
15 mei deden de Duitsers voorkomen 
of de bezetting aan het dagelijkse Ie· 
ven vrijwel niets zou veranderen. Van 
verzet was in de eerste oorlogsjaren 
dan ook nauwelijks sprake. De Duitsers 
zijn zo hoffelijk, werd door veel men• 
sen vaak met enige bewondering ge• 
zegd. Toen de bezetter zijn ware ge• 
zicht liet zien, met deportaties, terreur 
en het in beslag nemen van eigendom• 
men kwam het verzet pas echt opzet• 
ten, maar toen waren de joden al op 
slinkse wijze afgevoerd. Kun je je dat 
voorstellen, dat op een avond in maart 
1943 omstreeks 80 kinderen uit het 
weeshuis worden gehaald en door ver• 
laten straten met geblindeerde huizen 
in een colonne onder politiebegelei
ding naar het station lopen. Daar wor· 
den ze vrijwel onopgemerkt op trans• 
port gesteld naar concentratiekampen, 
die maar enkelen zullen overleven." 
17 maart was overigens de dag dat 
alle joden uit Leiden tijdens razzia's 
werden weggevoerd, voor zover ze 
niet waren gewaarschuwd door het 
toch al actieve Leidse verzet en vervol
gens er in waren geslaagd om onder 
te duiken. 

/talie wil niet kiezen 
Ook de directeur van het weeshuis, 
Nathan ltalie, wordt gewaarschuwd 
door onder andere de heer Stoffels, 
die naast het weeshuis woont. ltalie 
weigert echter kinderen aan te wijzen 
voor onderduikadressen. Hij zou dan 
een keus moeten maken omdat er niet 
genoeg adressen zijn en liever dan dat 
houdt hij de kinderen bij elkaar en 
vertrouwt hij er op dat de Duitsers de 

joden slechts zullen concentreren, niet 
liquideren. Ook de vioolleraar J. Blitz, 
die aan de Zoeterwoudsesingel woont, 
werd afgevoerd. Hij zegt tegen een 
leerling dat hij niet onderduik t alleen 
omdat hij joods is; 'ik ben jood en wat 
mijn volk moet ondergaan wil ik mee 
ondergaan'. 
Via Westerbork worden de weeskinde• 
ren en het personeel van het weeshuis 
afgevoerd. Slechts een paar kinderen 
overleven de verschrikkingen. Het 
weeshuis wordt tot het einde van de 
oorlog een Jugendheim voor Duitse 
kinderen en hun moeders. 

Vergelding 
Ook niet-joden uit de wijk worden ge• 
confronteerd met de wreedheid van 
de bezetter. Op maandag 3 januari 
1944 wordt een aanslag gepleegd op 
de foute directeur van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau. De Duitsers executeren 
drie mensen als vergelding: H. Douma, 
hoofd van de Eerste Leidsche School• 
vereniging u it de Cobetstraat, huisarts 
H. Flu van de Lammenschansweg en 
conrector C. de Jong van het Stedelijk 
Gymnasium uit de Stadhouderslaan 
worden 'op de vlucht' neergeschoten. 
De Jong zat in het Landelijk Leeraren
verzet. 
Een heel tragisch verhaal is dat van 
Mozes Brandon Bravo uit de Thor• 
beckestraat. Deze joodse kleermaker is 
populair bij jongemannen die er graag 
goed gekleed willen uitzien. Brandon 
zat eerst min of meer in het verzet. Hij 
trachtte voor twee vrienden, Wout 
Brons en Ab Nicolaas, te regelen dat 
zij met een vliegtuig naar Engeland 
konden ontkomen. Door verraad ging 
die vlucht echter niet door. Als Bran
don dan echter een keer een pistool 
luidruchtig in zijn tuin begraaft komt 
de Sicherheits Dienst (SD) er achter en 
wordt de kleermaker gearresteerd. 
Tijdens vermoedelijk pijnlijke verhoren 
verraadt Brandon zijn twee vrienden. 
Zij worden gearresteerd en afgevoerd 
naar een concentratiekamp. Branden 
besluit uit angst voor de Duitse t erreur 
voor de SD te gaan werken. Dat is voor 
hem de enige manier om aan het con• 
centratiekamp te ontkomen. Het 

wordt hem niet in dank afgenomen 
en na de bevrijding verdwijnt hij 
langdurig in de gevangenis. Brons en 
Nicolaas overleven kamp Oraniên• 
burg/Sachsenhausen. 

Ondergrondse pers 
De w ijk kende ook een ondergrondse 
pers. De jeugdige A. Landaal uit de 
Laat de Kanterstraat begint in sep
tember 1943 met het ondergrondse 
blad Home Service. Dagelijks typt hij 
BBC-nieuws uit dat hij via een Philips 
radiotoestelletje verneemt. Eerst 
alleen voor zijn buren, later 
voor meer mensen. In het 
voorjaar van 1944 krijgt hij 
een stencilmachine en maakt 
hij zijn krantje in een oplage van 
4000 exemplaren. Vanaf maart 1945 
helpt Landaal stevig mee om het 
Duitse moreel te ondermijnen door 
de 'Freie Presse, Deutsche Ausgabe 
für die Wehrmacht' uit te geven. In 
het blad wordt de Duitsers verteld 
hoe hopeloos de situatie voor hen is. 
Het blad wordt subtiel onder Duitsers 
verspreid. Vaste rubriek in het blaadje 
is 'Wieviele Kameraden machten ge
stern wieder Schluss'. 

Bombardementen 
Vanaf begin 1945 wordt de wijk op
geschrikt door geallieerd oorlogsge• 
weid, waar helaas ook de burgerbe• 
volking nog wel eens het slachtoffer 
van wordt. De spoorbrug over de 
'Nieuwe Vaart' (het Rijn· en 
Schiekanaal) wordt regelmatig aange
vallen. Huizen aan de Melchior 
Treublaan, de Franchimontlaan en de 
Stieltjesstraat verliezen op 23 januari 
bij een aanval met brisantbommen 
veel glas en worden soms onbewoon· 
baar, omdat glas moeilijk verkrijgbaar 
is. Op 3 februari worden bij een aanval 
op de brug huizen aan de 
Roomburgerweg en de Hoge Rijndijk 
mede getroffen. Op 6 februari wordt 
de spoorbrug dan eindelijk grotendeels 
vernietigd tijdens een aanval door acht 
geallieerde jachtbommenwerpers. De 
bemanning van een schip van de 
Binnenlandse Strijdkrachten, dat toe· 
vallig net onder de brug ligt om een 

verkenning uit te voeren, kan ternau• 
wernood het vege lijf redden. 
Voor de Duitsers is dit het begin van 
het einde. Op 8 mei 1945 rijden de 
Canadezen via de Hoge Rijndijk de wijk 
binnen. De HBS aan de Hoge Rijndijk 
wordt hun hoofdkwartier. Hier worden 
ook enkele foute Leidenaren opgei.lo• 

ten. Op de grote trap in het gebouw 
leggen de bevrijders een veroverde na
zivlag, waar iedereen die naar boven 
wil overheen moet lopen. En zo wordt 
de gehate bezetter symbolisch ver
trapt. Een nachtmerrie die vijf jaar 
heeft geduurd is ten einde. • 



Roomburgerpark wordt themapark 

Het Roomburgerpark, het belangrijkste groengebied in de 
Professoren- en Burgemeesterswijk wordt eind 1998 ingrijpend 
opgeknapt. De gemeente gaf halverwege maart op een goed 
bezochte informatiebijeenkomst in Cornelis Joppensz toelichting 
op het herinrichtingsplan, dat van het aan de Kanaalweg gele
gen park een soort themapark maakt. Een park met duidelijk 
afgescheiden gebieden waarin of sport, of recreatie, of natuur of 
speelmogelijkheden voor kinderen centraal staan. 

Groen-ontwerper F. Kalshoven gtth u,rl, g ovtr de herinr ichting van her Roomburgpark. 

De gemeente investeert een behoorlijk 
bedrag in het Roomburgerpark. De 
vertegenwoordigers van de gemeente 
Leiden, F. Kalshoven, E. Deij en chef 
wijkbeheer E. van Middelkoop stelden 
dat het, na jaren van verwaarlozing. 
hoog t ijd werd om het gebied grondig 

aan te pakken. Het grootste probleem 
van het park is dat het erg laag ligt, in 
feite vele meters beneden de zeespie
gel. Daardoor is het meestal drassig en 
na een periode van regen vaak zelfs al
leen toegankelijk met rubberlaarzen. 
Verder is de plantengroei erg eenzij-

dog. De gemeente staat ook voor de 
noodzaak speeltuin De Speelschans en 
het Jongeren Ontmoetings Plek ()OP) 
in te passen. Uiteindelijk moet er een 
multifunctioneel park ontstaan met 
een wisselend beeld. De meeste wen
sen van de omwonenden van het 
Roomburgerpark zullen worden ver
vuld. Het gaat daarbij om het aanleg
gen van meer paden, het betrekken 
van de hoge flat aan het Van 
Vollenhovenplein bij het park, het 
handhaven van een stukje natte na
tuur (paddenpoel), meer diversiteit, 
kleur en fleur aanbrengen, de recre
atieve voetballers een vaste stek geven 
en de overige recreanten meer moge
lijkheden bieden. Om deze doelen te 
bereiken zal het park allereerst gro
tendeels worden opgehoogd zodat de 
gebruikers de voeten droog kunnen 
houden. Uitgangspunt is dat de be
staande bomen zoveel mogelijk wor
den gehandhaafd. Na de herinrichting 
zal het park consequent worden on
derhouden. 

Kamer 
De makers van het herinrichtingsplan 
spreken van een indeling in 'kamers'. 
Direct aansluitend op het flatgebouw 
in het oosten zal een niervormige ka
mer worden aangelegd. Dit relat ief 
grote gebied wordt verdeeld in twee 
speelvelden, zodat verschillende groe
pen aan de gang kunnen zonder el
kaar te storen. Ten noorden van de 
nier , aan de Van Vollenhovenkade zal 
een laag, drassig gebied in cirkels wor
den aangelegd. Hier krijgt de natuur 

Uw makelaar voor l eiden en Omstreken. 

ZAALBERG MAKELAARDIJ 
Korevaarstraat 35, 231 1 JT leiden 

Tel. 071 - 5149147 
Fax. 071 - 5128257 

Privé H. Zaalberg 
S,nerlaan 72, 071· 5124691 

Onze vakkundige begeleiding en adviezen staan borg voor een goed 
en doelmatig resultaat. 
Onze aanpak is fris en energiek. 

Of het nu gaat om verkoop of aankoop, taxaties, hypotheekadviezen, 
oriëntatie- of zoekopdrachten, wij hebben de kennis voor u in huis. 

Taxatfes binnen 48 uur. Ook bedrijfshuisvesting. 

Al jarenlang het vertrouwde adres. 
Maak eens een vrijblijvende afspraak. 

' J 

alle kans, er ...---..., 
zou bijvoor- ,,,..,,,_ 
beeld een pad-
denpoel kunnen ~ 

ontstaan. In dit moeras-
gebied komt een wandelaar 
eerst een ondiepe plasberm tegen, 
die geleidelijk overgaat in dieper wa
ter. Het voordeel van dat syneem i~ 
dat het kindveilig is. Kinderen kunnen 
niet zomaar in een diep stuk water val
len. Er komt hier ook een speciaal hon
dentoilet, de zogenaamde Depodog, 
een systeem waarmee elders veel suc
ces is geboekt. Een speciale fietsensluis 
moet voorkomen dat bezitters van 
tweewielers door het park gaan 
crossen. De sluis houdt de fietsen of 
bromfietsen op hun lengte tegen. 
Verder naar het westen zal het sport
veld worden aangelegd. Hier krijgen 
de voetballers alle ruimte. In de zuid
oosthoek van dot veld komt de JOP. De 
jongeren die hier willen rondhangen 
zullen, zo hoopt de gemeente, ge
neigd zijn om naast het hangen ook te 
sporten. De directe omwonenden die 
bezwaren hebben tegen de kom5t van 
de JOP hebben hun verzet voorlopig 
opgegeven. Wel zullen zij de ontwik
kelingen rond de ontmoetingsplaats 
kritisch volgen. 

Nog verder naar het westen komt de 
kamer met de speeltuin. Zoals bekend 
wordt de Speelschans de eerste halfo
pen speeltuin in Leiden, met een laag 
hek. De speeltuin wordt aangelegd als 
werkgelegenheidsproject voor jonge
ren. Bij de niet afgesloten speeltuin 
komt een onderkomen voor de toe
zichthouder. Het gaat om een bouw 
keet die volgens de gemeente eerst 
wordt 'gepotdekseld met rabatdelen', 
waardoor een soort blokhut ontstaat 
die goed in het park past. Afmet ingen: 
vijf bij acht meter. Er wordt een afge
scheiden peutergedeelte aangelegd in 
de speeltuin. Verder komen er een 
skeelerbaan en een racecircuit voor ra
diografisch bestuurde autootjes. Deze 
autootjes zijn elektrisch en zullen dus 
geen geluidsoverlast veroorzaken. Het 
circuit is al betaald, want het gaat om 
een prijs die door de kinderen u it de 

Applaus 
Het plan werd door de bezoekers van 
de vergadering met applaus begroet. 
Toch waren er ook wel enkele kantte
keningen. Zo vreesde een bewoner dat 
een oud plan van wethouder Tj. van 
Rij, om een fietspad dwars door het 
park aan te leggen, alsnog doorgang 
zal vinden als er een fiets/voetgangers
brug over het kanaal wordt aangelegd 
naar de nieuwe wijk Roomburg. Maar 
volgens Van Middelkoop zal dat pad 
nooit meer in het plan kunnen worden 
ingepast. Een andere omwonende wil
de aandacht voor het oude heempark
je dat in de buurt van de hockeyvelden 
ligt, buiten het plangebied. Dit 'dijkje' 
zal opnieuw door de gemeente wor-

Een computer-

den ingezaaid. 
De bestaande bomen zullen zoveel mo
gelijk in het plan worden gehand 
haafd . Wel zullen er enkele bomen 
moeten wijken of eventueel verplant. 
Inmiddels is er een commissie beplan
t ing on het leven geroepen die de ge
meente zal adviseren over het groen. 
Diverse wijkbewoners hebben zich al 
opgegeven, maar degenen die de ver
gadering hebben gemist kunnen dat 
alsnog doen. 
De herinrichting van het Roomburger
park start eind 1998. In het voorjaar 
van 1999 moet het werk klaar zijn en 
worden de recreanten eindelijk verlost 
van de bergen aarde die momenteel in 
het park liggen. • 

Nieuwbouw Peuterpalet loopt 
vertraging op 
De nieuwbouw van kinderopvangcen
trum het Peuterpalet aan de Oppen
heimstraat is door de gemeente stil
gelegd. Dat is het gevolg van de be
zwaren van L. Barendregt, d ie met 
succes de bouwvergunning heeft aan
gevochten bij de Raad van State. 
Barendregt woont aan de Meijers
kade en zal straks uitkijken op het 
nieuwe pand. Hij stelt dat zijn zicht 
zal worden belemmerd en heeft aan
gedrongen op een andere plaats voor 
de nieuwbouw. De gemeente Leiden 

was daartoe niet bereid. Wel wilden 
de ambtenaren het Peuterpalet een 
meter naar achteren verplaatsen, 
maar dat was niet afdoende voor de 
overbuurman. Aangezien de Raad van 
State de bouwvergunning heeft ver
niet igd moet de gemeente voor een 
nieuwe vergunning zorgen die wel 
de toets der krit iek kan doorstaan. 
Tot die tijd kan er echter niet verder 
worden gebouwd en loopt de voltooi
ing van het nieuwe Peuterpalet dus 
enkele maanden vertraging op. • 

_______________________ ....., ____ tv 



Mevrouw Tijsterman, bakkersvrouw 
1/eder zijn eigen klantenkring. 1 

Een bekende bakkersnaam is het, Tijs
terman, niet alleen in Leiden, maar ook 
in Oegstgeest, Katwijk, Rijnsburg en 
Voorschoten. In Leiden is een bakkers
winkel van Tijsterman aan de Haar
lemmerstraat gevestigd. Tot 1985 zat er 
ook één in de Professorenwijk, om pre-

.. 
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cies te zijn aan de Van der 
Waalsstraat. We spraken met 
mevrouw Chr. Tijsterman, gebo
ren in 1913 in Oegstgeest. 
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"Vroeger was de Van der Waalsstraat 
een echte winkelstraat, met meer win• 
kels dan in de Van 't Hoffstraat. Mijn 
man en ik hebben daar, op de hoek 
met de Buys Ballotstraat, in 1941 de 
winkel overgenomen van bakker 
Spruit. Verder zaten daar groente
boer Flandrijn, kolenboer Van Dorp, 
kruidenier Karreman en slager 
Zwartjes, waar nu Bruintje Beer zit. 
Zuivelhandel en kruideniers 
Juffermans en Van Schie en bakkerij 

Kallenberg zijn de enig overgeblevenen 
van vroeger. En ja, aan de Van ' t Hoff
maat zit nog steeds Raaphorst. Die zit er 
ook al van voor de oorlog. Drie bakkers 
dicht bij elkaar, en toch w as het geen pro• 
bleem. 

• Sigaren 
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In Je ktAI fMl'bn Protestant 

1. G. van Zwie\en 
... 4. w .. , .. v .. , 1 

t.t 1268• 

Ik herinner mij dat in ieder geval niet. Je 
had ieder je eigen klanten. Die kwamen in 
de winkel. maar je leverde vooral aan huis 
in de wijk. Ook Van Schie kwam vroeger 
op een kar met bussen melk aan de deur . 
Alleen bakker Raaphorst doet dat nu nog 

• 

Van der 
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uiteMjubi
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ui t 1956. 
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als enige. Raaphorst was katholiek, 
wij protestant. Misschien dat dat 
voor klanten uitmaakte. leder zijn 
klantenkring. Of het nou ook nog 
aan de sortering lag ... Ja, wij had
den een hele groot aanbod banket
koekjes en bonbons en andere cho
cola. Er kwamen hier heel wat le
veranciers over de vloer. Ook wist 
men dat ik de dingen leuk inpak-
te." 

"Bij brood en gebak zie je de 
smaak van mensen eigenlijk niet 
zo veranderen. Dat zal voor een 

kruidenier anders zijn. Wel wilden de 
mensen de laatste jaren allerlei soorten 
bruin- en volkorenbrood.· 

Tot acht uur open 
" Het leven van een bakker is heel 
zwaar, neem dat van mijn aan. Voor 
mijn man gold dat nog extra omdat hij 
ieder dag op en neer moest naar de 
bakkerij van zijn vader in Rijnsburg. 
Hier aan huis hadden we immers geen 
bakkerij, alleen de winkel. iedere nacht 
ging hij om vier uur van huis, op vrij
dagnacht al om twee uur, en kwam dan 
's ochtends om een uur of hal f tien met 
zijn brood terug. Altijd stond ik in de 
winkel te wachten w aar of hij nou 
bleef. Bij bakkers die aan huis bakten 
had je meteen in de vroege ochtend 
het brood in de winkel. Ik geloof trou
wens dat mensen dat tegenwoordig be
langrijker v inden dan vroeger. Je koopt 
je brood voor de volgende dag. 
Vroeger mocht je het brood niet eens 
voor tien uur in de ochtend verkopen. 
Dat had, denk ik, te maken met de be
scherming van de bakker, vanwege de 
nachtarbeid." 
"Een deel van het brood kwam in de 
winkel, een andere deel ging mee op 
de bakkerskar. Dat was eerst een trap
kar, later een motorkar. Dan ging h ij de 
hele ochtend bezorgen, kwam thuis 
warm eten en ging in de middag weer 
op pad. Naast brood had hij een aparte 
bak voor beschuit en ontbijtkoek. 
Klanten vroegen vaak om iets speciaals 
voor de volgende dag. In iedere straat 
hier had h ij wel een paar k lanten. In de 
jaren vijftig waren we met de w inkel 
vaak tot acht uur in de avond open. We 
waren wel altijd tussen de middag dicht 
om warm te eten. Ik ben blij dat we op 
een gegeven moment om zes uur dicht 
mochten. Dan hield je tenminste nog 
wat tijd voor jezelf over, o f voor een 
ouderavond van je kind. · 

10 jaar eerder dood 
De zoon van mevrouw Tijsterman w as 
al in opleiding voor bakker, maar be· 
sloot daarmee te stoppen. Hij was voor
al teruggeschrokken van de manier 
waarop hij behandeld werd als stagiaire 
van 15 jaar door een bakker in 

áJ~A.,;_,,- __ -
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Heropening, na verbouwing, van de winkel banketbakker Tijrterman in 1960. 

Oegstgeest. Hij stopte zijn opleiding 
kort voor het examen. 'Een bakker 
gaat 10 jaar eerder dood dan een ge
woon mens', was zijn overtuiging. 
" Mijn man vond het n iet eens erg dat 
hij stopte. Het was immers een zwaar 
beroep en als kind moest hij direct na 
school in de bakkerij van zijn vader ko
men werken. Ik zelf ben nog wel naar 
de school geweest om te praten, ik 
vond het jammer, maar hij w ilde n iet 
meer. Kort daarna is hij een andere op
leiding gaan doen. Hij is prima terecht 
gekomen." 

Vakantie 
"Je voelde je als w inkeliers in dezelfde 
straat met elkaar verbonden. In de 
oorlog hielp je elkaar. Toen er razzia's 
op mannen werden gehouden ben ik 
er zelf op uitgegaan met de kar. De 
enkele ontbijtkoeken verdeelden we 
onder vaste klanten. Toen de bom op 
de spoorbrug was gevallen ging de 
winkel een tijdje dich t . Met de kinde
ren ben ik toen bij m'n ouders in 
Oegstgeest ingetrokken." 
"We hadden een fantastisch bevrij
dingsfeest in de straat, gekostumeerd. 
M ijn man en ik hadden ons verkleed 
als een Russisch paar. Na de oorlog, 
gingen we wel eens met de andere 
winkeliers een avondje uit. Maar ver
der kwam er kort na de oorlog niet 
veel vakantie. In de jaren vijftig gingen 
we wel met ons gezin (twee dochters 
en een zoon-TvD) wel een weekje 
kamperen in Noordwijkerhout. Dan 
paste mijn zuster op de winkel. Die 

sloot toen nooit. Maar al in de jaren 
zestig gingen mijn man en ik ook op 
vakant ie naar het buitenland. De kin
deren gingen dan met de kampeerver
eniging mee. Dat vonden we heerlijk 
met z'n tweeën, daar sloten we zelfs 
de winkel voor, ik geloof als eerste in 
de buurt. Zo zijn we samen ook twee 
keer bij mijn geëmigreerde zuster in 
Cali fornië geweest.• 

Jatten 
"Toen mijn man vanwege zijn gezond
heid niet meer aan huis kon bezorgen, 
liep de klandizie langzaam terug. Eerst 
nam een student de kar wel eens 
over. Ook mijn oudste dochter 
heeft, toen ze vijftien w as en van 
school kwam, een jaar lang nog 
met de broodkar gereden. Maar 
daar zijn we toch mee gestopt. 
De laatste jaren hadden we brood 
van de broodfabriek. Mijn man 
w as niet meer in staat te bakken. 
Op een gegeven moment moet je 
beslissen dat het niet meer gaat . 
Ook de komst van een super
markt als Hoogvliet kwam daar
bij. Sommige klanten gingen daar 
hun spullen halen. Toch heb ik nog tot 
mijn zeventigste in de winkel gestaan, 
43 jaar lang dus. De kinderen in de 
buurt vonden het jammer. Die kwa
men hier altijd voor snoep: spekken, 
drop, kauwgom. Voor vij f cent had je 
wat." 
"Vervelend was het jatten door de 
jeugd. Dat nam de laatste jaren toe. 
Dat waren bijvoorbeeld scholieren van 
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het Lammenschanspark. Met hele ploe
gen trokken ze door de wijk. Ik heb 
daar wel eens over geklaagd. Dan kon 
ik boeken met foto's inkijken, maar 
het lukt je toch niet om iemand echt 
goed te herkennen. · 

Tevreden 
" Ik heb het in de winkel altijd heel 
leuk gevonden. Wel zwaar, want we 
hadden geen personeel. De boekhou
ding was wel uitbesteed. Mijn zuster 
kwam geregeld helpen. Af en toe hielp 
een dochter. Tegen drukte zag ik nooit 
op. Pasen en Sinterk laas, dat waren 
leuke tijden. De winkel leuk maken.· 
Mevrouw Tiisterman woont nu nog in 
hetzelfde pand. Ze is nu 84 jaar en redt 
het zelfstandig nog prima. Het w inkel
gedeelte aan de voorzijde is bij het 
huis getrokken. Ze heeft al veel bewo
ners en veel middenstandscollega's 

Mevrouw Chr. Tijsterman 

zien vertrekken en is w aarschijnlijk de 
oudste straatgenoot. " Ik ben blij dat 
de straat verjongt. Leuk is het om de 
nieuwe kinderen te zien. Laatst w as ik 
gevraagd op de verjaardag van een 
buurkind. Leuk hè? Ja, ik ben tevreden 
over de buurt, ik hoef niet weg. Ook 
mijn eigen kleinkinderen komen regel-
matig op bezoek." • 
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Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't Hoffstraat 5 Leiden telefoon 071 5121977 

Van 't Hoffstraat7 tel. 5122210 
Voor al uw cadeau's, tijdschriften, 

tabakswaren, kantoorartikelen, postzegels, 
wenskaarten, enz. 

BAKKERIJ 

'ABN·AMRO 

De bank 

Drogisterij 
Parfumerie Reform 

F.J.W. Raaphorst & Zn 

Van Harteveld 
Zeemanlaan 22 Leiden 
telefoon 071 5123577 

Zeemanlaan 22B Leiden 

Van ' t Hoffstraat 21 Leiden 

telefoon 071 5123695 

V OO R DA M ES & H E R EN 

Volop parkeergelegenheid 
Van ' t Hoffstraat 26 Leiden telefoon 071 51441 57 

Van 't Hoflstraat 9 Leiden telefoon 071 51 26738 

(t :J-{ofje 

GROENTE & FRUIT 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 12 Leiden te lefoon 071 5146831 
DIERENSHOP 

Zeemonloon 37 2313 Leiden tel. 07 1 5 12 87 OO 

Over een 1legpuzzel
boom I op een kinder
speelplaats 

Een waarschijnlijk meer dan honderd jaar oude 
Plataan domineert het schoolplein van de chris
telijke basisschool Roomburg (hoek Asserttraat 
van Vollenhovenkade). Op de banken rond de 
stam van deze kanjer kunnen de kinderen in de 
zomer heerlij k in de schaduw zitten. Zouden ze 
er ooit een legpuzzel hebben gemaakt ? Zouden 
ze gezien hebben dat de structuur van de bast 
van de onderste takken als het ware lijkt op de 
stukjes van hun puzzel? Vroeger, toen de boom 
nog veel jonger was heeft ook de stam deze 
legpuzzeltekening gehad. Bij het ouder en dik
ker worden van de stam is deze structuur min
der duidelijk geworden. De grijze puzzelvormi
ge schorsplaten bladeren af. Daardoor wordt de 
geelwitte onderschors zichtbaar. M et name in 
een droge periode kan de Plataan veel schors 
verliezen en wordt de stam bijna wit . Mogelijk 
is dit een goede aanpassing aan droogte om
dat een wit oppervlak minder warmte opneemt 
dan een donker. 
Aan de tekening op de bast kan men heel erg 

goed zien dat men met een Plataan te maken heeft. Zou men naar de bladeren kij
ken dan kan men zich gemakkelijk vergissen. De handvormige bladeren lijken na
melijk op die van de Esdoorn. Deze Plataan wordt in het latijn Platanus aceri fo/ia 
genoemd. Acerifo/ia betekent op de Acer = Esdoorn lijkend. Omgekeerd is de 
Noorse Esdoorn weer naar de Plataan genoemd want die heet in het latijn Acer 
platanoides. De meest algemeen voorkomende Plataan in Nederland is waar
schijnl ijk een bastaard tussen de Westerse of Amerikaanse Plataan (P. Occiden
ta/is) en de Oosterse (P. Orientalis). 
Op de Roomburg school heeft men ongetwijfeld de kinderen verteld over Jacob 
die voor Laban werkte. Hij verdiende jonge gevlekte en gestreepte lammeren. In 
de Bijbel (Genesis 30:37, nieuwe vertaling) staat dat Jacob takken schilde van 
een paar soorten bomen, o.a. van de Plataan, en die in de drinkbakken van het 
vee legde. In de Statenvertaling wordt de Kastanje genoemd. Waarschijnlijk 
heeft men een vertaalfout gemaakt . In de oorspronkelijke tekst in het 
Hebreeuws gebruikte men het woord ArmOn. Dit 
betekent naakte boom; dit duidt op het af
stoten van grote stukken bast. Een kas-

tanje doet dat niet. 
Platanen vragen een vrucht bare, vochtige grond. Ze groeien snel, 

worden groot en krijgen een stam die van onderen veel breder is dan van 
boven. De Plataan bloeit in mei. De bloemen zijn of vrouwelijk of manne
lijk en zitten in afzonderlijke groene bloeiwijzen. De behaarde nootvruch
ten zijn verenigd tot 3 cm grote bolvormige vruchthoofdjes, één of meer
dere onder elkaar aan een lange gemeenschappelijke steel. Ze hangen ge
durende de winter aan de boom en vallen pas in het voorjaar uiteen. 
De Plataan op het schoolplein is waarschijnlijk ouder dan 100 jaar. Zo'n 
Plataan is nog geen bejaarde. Ze kunnen namelijk wel 200 tot 400 jaar 
oud worden. Als stadsboom doet deze soort het in de regel tamelijk 
goed. Platanen kunnen redelijk goed tegen luchtverontreiniging. De 

Plataan op het schoolplein kan dus nog een groot aantal jaren mee en 
er kunnen nog heel lang kinderen onder spelen (met legpuzzels?). 

~-~-----~---~--------------& 



Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim• 
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071 513 24 62 

Joppensz Nieuws april/meil998 

Oproep 
vrijwilligers 

Op een paar plaatsen kan het buurthuis 
nog wat hulp gebruiken. 

!.Gastvrouw/heer voor de bridgeclub op 
dinsdagmiddag. Elke dinsdagmiddag van 
13.30 lot 17.00 uur komt de gezellige 
bridgeclub bijeen. Voor deze middag zoe
ken wij een ga1tvrouw/heer, die het leuk 
vind om koffie en thee te schenken aan de 
deelnemers. 
Als dit u aanspreekt neem dan kontakt op 
met Ben Overdevest (5132462) 

2.Assistent voor het kinderkook-kalè. 
Na de zomervakantie stan het kinderkook
kalè, een samenwerlcing van het buurthuis 
en de nuchoolse opvang. Hiervoor zoe
ken wij ook nog iemand om hierbij te hel
pen. Elke woensdagmiddag van 16.00 tot 
18.00 uur wordt er gekookt, en van 18.00 
lot 19.30uurwordt er gegeten. 
Vind u het leuk om met kinderen te wer
ken neem dan kontalct op met het buurt
huis.(vragen naar Ben Overdevest). 

Subsidie voor het 
kinderkook-kafé 
Buurthuis Cornelis Joppensz heeft van het 
Juliana-Welzijnsfonds een subsidie ontvan
gen voor het kinderkook-kafè. Daar zijn 
wij zeer blij mee want daarmee kunnen de 
noodzakelijke aanpassingen van de keu
ken helemaal volgens onze wensen wor
den uitgevoerd. En het wordt prachtig. 
Een rueuwe keuken die is ingesteld op vol
wassenen èn lcinderen. 

Cursusnieuws 
Naaile• aen op dinsdag. 

Op deze cursus onder leiding van 
Mevrouw Alice Gans is op de zowel op de 
ochtend ( 9.30-11.30) als op de avond 
(20: 15-22. 15) een plaats vrij gekomen. 
G_e1nteresseerden kunnen zich aanmelden 
b11 het buurthuis. 

Kaarten maken in het nieuwe seizoen 

Ook in het nieuwe seizoen kunt u weer de 
prachtigste kaarten leren maken. 
In het najaar start de cursus kerstkaarten 
maken, onder de deskundige leiding van 
mevrouw Marcelis. 
De data zijn 7 en 11 oktober, 4 en 18 no
vember en 2 december. 
U kunt u hiervoor aanmelden bij het buun
huis of bij mevrouw Marcelis 5144869. 

Algemene muziekles voor beginners 
(kinderen van 7 tot 12 jaar) 

Bij voldoende belangstelling start er vanaf 
6 mei weer een beginnerscursus muziek
les voor kinderen. 
Speciaal voor hen die geinteresseerd zijn 
in muziek maar er nog niet veel van weten. 
Behandeld worden o.a . basis- begrippen 
van het notenschrift, muzikale stromingen 
en componisten van zowel klassieke als 
popmuziek. 
Dit onder leiding van docente Suzan Over
meer. Opgeven bij het buurthuis. 

Cursus Yoga stopt 

Wegens te weinig deelnemers hebben wij 
de cursus yoga helaas moeten stopzetten. 
Jammer voor de enthousiaste deelnemers 
die er wel waren. Misschien kunnen we 
met voldoende deelnemers na de vakantie 
weer stanen. 
Geef u daarom nu reeds op bij het buurt
huis voor een cursus zonder poespas of 
zweverigheid; gewoon goede oefeningen 
waar een mens in deze drulclce tijden weer 
een beetje rustig van wordt. 
Docente is Annie Wibier. 

Van het buurtwerk 

Bakfiets met spelmaterlalen voor kinderen van de 
basit1Kchool 

Vanaf 1 april is "het bakfietsproject"in Leiden Zuid van 
stan gegaan. 
Vanaf woensdag 8 april komt er iedere woensdagmid
dag van ongeveer 13.00 uur tot 14.30 uur een bijzondere 
bakfiets op het voorplein van de Lorentzschool aan de 
Oppenheirnstraat.Aan boord is allerlei speeltuig, waar
mee de aanwezige kinderen onder begeleiding een 
spel gaan spelen. Dit spel kan iedere week iets anders 
zijn. 

Alle kinderen van de basisschool zijn welkom. En ... het is 
gratis' 
Dit "bakfietsproject wordt georganiseerd door de 
Leidse Welzijnsorganisatie (LWO), in samenwerking 
met de Emilie Knappertschool. Stagiaires van deze 
school organiseren deze spelen onder supervisie van 
een beroepskracht van het LWO. 

Voor informatie kunt u terechtbij: 
Vera van der Gulik, medewe rkster kinderwerk (LWO), 
tel 5766060, Betty Overbeek, buurtwerkster (LWO), tel 
5132462. 

Buurtoverleg 
Professoren en Burgemeesterwijk en Rijndijk 

Doe mee! 

Onderwerp: verkeers( on)veiligheid Sitterlaan / Burggravenlaan 
JZ mei a.s. Z0.00 uur 

Regelmatig en al lange tijd maken bewo
ners zich zorgen over de verkeersveilig
heid in de wijk, m.n. aan de Sitterlaan/
Burggravenlaan. 
Te hard rijdende auto's, kinderen die van 
en naar school moeten oversteken etc ... .. . 
vult u zelf maar in. 

Graag willen wij met alle bewoners, die 
zich zorgen maken over deze verkeerson
veilige situatie, van gedachte wisselen 
over mogelijke oplossingen en komen tot 
afspraken, die moeten leiden tot het veili
ger maken van deze verkeerssituatie 

Daarom nodigen wij u uit voor een bijeen
komst op dinsdag, 12 mei om 20.00 uur in 
buurthuis Cornelis Joppensz, Oppen
heimstraat Sa. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen aanwezig 
zijn: 
* de heer van Geest, contactmedewerker 
politie, 
* de heer Schreuder, Wijkbeheer Zuid, 
* mevrouw Devilee van de dienst Verkeer 
en Vervoer van de gemeente Leiden, die 
belast is met de uitvoering van o.a aan
passingen in de wijk om de verkeersvei
ligheid te verbeteren. 

Voor meer informatie, 
Betty Overbeek, buurtwerker Leidse 
Welzijnsorganisatie, 
buurthuis Cornelis Joppensz, tel 5132462 
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Boudewijn en het tandmannetje (1) 
Bowle~ Jn heeft een probleem een lo55e tand, een 
heil erg io,;51: tand Het Is de tweede al Toen de 
eer,;tc los zat was het niet zo moc1l1k. want 
BoudewiJn h.1ptc per ongeluk stevig In een l>otcr
h.lm en tocnwasdetanderuIt Znopa zei toen 
'Leg de tand maar onder je ku55en, dan vind je mis· 
sch.cn morgen een dubbeltje op d ,e plaats· ·Ja·. 2e1 

Lt5ette. "dat heb Il: vroeger ook gedaan· Llsette15 
al 8 jaar en voelt z,ch heet groot 6oudewijn had dat 
dus gedaan en vond 's·morgens een kwartje onder 
z'n kussen en z'n tand was weg ·Gemeen. dat Is ge· 
meen·, vond L15ette. "1k hel> maar een dubbeltje ge· 
vonden· ïja ·. ui opa. die was bl!iven slapen."dat 
kunnen W!J n>e& helpen. dat doet het tandmannetje • 
Maar nu heeft floudewiJn weer een losse tand en hij 
kan n,et weer per ongeluk In een l>oterham t>tjUn Hij 
maakt kleine stukjes en stopt die helemaal opzij In 

z'n mond ·Bange bl~er zegt Lisette, 7: 
~ ~ wou dat 1k nog k1ndertanden had" en ze 

C,..,-\"' A R \,..Ol:-t~-, '.:i; telt '8tanden.datl58kwartjes,datls 
~~ ., · twee guldenl 'Maar • zegt floudewi;n. '1k 

lJ I- hoef geen kwartje", Ik wou dat m~n tand 
:, nog vast zat· 'Dat kan niet·. zegt moe-

. ! kom eens h.cr, zal Ik je helpen7" ·Nee," 
·• 1 , glt 6oudcw1Jnen rentdekameru,t 

'i ' . Maar de andere morgen was de tand 
~ eru1ten " eg'Ze zocht ln6oudcwyns 

bed maar de tand kwam niet tcvoor-
,. , ' SChjn Maar Boudewijn vond het niet 
\' erg Hij g,ng vrol~k naar school en 
. moest nog steeds z'n l>oterham ,n 

. zn mondhoek stoppen. want hij was 
nu z n t~ee middelste l>oventanden k"'!Jt ·Geen 
kwartJC plaagde Lisette 

Die Mond voelde Boudewijn voorzichtig aan z'n an-

••••••• 

dere tanden. m,1ar die ,,, · 
ten ~llcmaal nog goed 
vast . gelukkig 6oudew~n 
sl,ep snel In maar plotse 
llng werd hij wakker Er 
kriel>elde Iet s aan z'n hoofd en 

• • • • • • • • 

• • • 
toen h~ z'n hand cloor Zn haar haaIdr hoorde h~ een • 
:zachtgcgnnnik H~ g,ng 21tten en ze,. -W,e Is daar< 
lk", hoorde hij Toen trok h~ aan het koortje van het e 
licht en keek rond Niet s te zl~nI Gedroomd natuur-
~Jk, dacht htl en deed het hcht weer uit "H1hihl", • 
hoorde hij nu 't L.1mp;e weer aan en v1ug z'n bed uit . • 
Zoeken. overal zoeken onder z'n kus5Cn. aan 't voc· 
tene1nd, tenslotte zelfs onder z'n l>ed "H1h1hi". klonk 
het weer 6oude•~Jn g,ng op de stoel 5taan en keek 
boven op de kast. H~ speurde de kamer rond en 
zag het gordijn een heel klein beetje bewegen Met 
veel geschuif g,ng hij van de stoel af en zei 
hardop l k zie n,ks. Ik ga maar weer slapen·. maar In· 

tussen !>loop hij naar het raam en trok snel het gor· 
dun opzij Daar stond een klcln mannetje Zo groot 
als z'n pink. Hij droeg rode kleertjes. bruine slofjes 
en op z'n hoofd een blauwe muts En op die muts 
zat een tand "M~n tand'". zei hij vervaasd "Hlhihf 
zei het mannetje, ja.jouw tand. ma.ir geen kwartje. 
want die hoefde je niet " "Dat klopt", zei 6oudeW'Jl'
·maar dan wil Ik mun c.1nd terug" "Dat k..1n niet.dan 
wordt je niet groot, hlhlhl". zei het mannetje en wip· 
te In de brandweerauto, die op de ven5terbank • 
5tond, terwijl hij hard klingelde met de l>el ·55ss5t · 
zei Boudewijn. ·zo wordt iedereen wakker ·t,taal:t 
me niks u,t·. zei het mannetje. ·,k slaap straks "et 
als iedereen weg is· "Maar Ik moet morgen n.,ar • 
schoor zei 6oudcw,jn, "ik wil nu 5lapcn· ·Goed dan~ 
zei het tandmannetje. " Ik zal stil zijn. maar jij nwe 
me beloven morgen let 5 lckkers vOOf' me mee te 
l>rengen. Ik l>ltlf hier op je wa<:hten" "Hoe king. t,i,Jf ~ 
hier 7" vroeg Boudewijn ongerust ·zo lang Ik zin he · 

of mlsschlcn tot jij nieuwe tanden hel>t" zei het 

mannetje. ,:Ier). 
( In de volgende wtlkkr.ant ga.an we ve~ 

• • • ••• 

De Wijkkrant biedt de leden als extra service gratis advertentie
ruimte aan. Als u dus bijvoorbffld op zoek bent naar een ge

bruikte kinderstoel of zelf van een overbodige salontafel af wil, 
dan kunt u daarmee in de Wijkkrant terecht. Neem contact op 

met Jos Versteegen, Zoeterwoudsesingel 39 . 

BABYOPPAS V1nal mei/juni zoeken wII voor 3 dagen In de 
week een vaste oppas N,et rokend Ervaring met baby's en 
kinderen vinden wij bt langnJk. Voor informatie: Vincent 
Mantanus en Annemarie Hanelholl. telefoon 5 t 27306 

TE HUUR • SO meter leenverhchtlng. Te bevragen b1I 
Hein reeuwen, telefoon 5149967 

AANGEBODEN Senioren toilet; kleur beige, In nette en 
goede staat /25,• Geym, geheel compleet en goed onder
houden / 50,· Kleuren tv (Arinona) H n jaar gebruikt zonder 
teletekst met alnand bediening / 300,- In hoogte verstelbare 
lichtbak c q montaget•lel /50,•. Tel. 5127306 

PIANO graM al te halen Telefoon 5131606 

GEVRAAGD Originele deurkrukken van 30e·I• renhu11 
t.e • b Mot0fstall1ng voor zomer• en w1nte,stalhng 
Telefoon 5127306 

TE HUUR Diever (Drenthe) 2 hu11Ies 2-6 p Midden In bos 
op Landgoed "De Heezeberg·. Voll ,ngericht, cv en hout 
kachels. tel 5134222. 

De Ambassadeur 

071-5311777 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

maakt dat 

taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan zijn . 

E. Roodnat - Schreuder FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

2313 JP Leiden 

tel.: 071 - 5 141002 

Bewonerscommissie Rijndijk/Meerburg (Ons Doel) 
mevr. C. Monfils 
Kanaalstraat 1 2313 NN Leiden tel. 5120859 

Bewonerscommissie Temminckstraat e.o . 
Dhr. E.C. M eyer 
Professorenpad 25 2313 TA Leiden tel. 5132155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
Schuttersveld 65 2316 'll. l eiden tel. 5222025 

Stichting Dienstverlening Zuid Oost 
Professorenpad 1 2313 TA Leiden tel. 5128183 

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente Leiden 
Sector Wijkbeheer, wijk 3 
wijkteam stadsdeel Zuid 
De Bult, Roomburgerweg 26 2314 XN Leiden tel. 5167615 

Politiebureau Zuid 
Witte de Withlaan, Voorschoten tel. 5258822 / 5258823 

Buurthuis Cornelis Joppensz 
Oppenheimstraat 6a 2313 JE Leiden tel. 5132462 

Openbare Basisschool Lorenu 
Van Vollenhovenkade 19 2313 GG Leiden tel. 5141777 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Vollenhovenkade 15 2313 GG Leiden tel. 5130958 

R.K. Basisschool Sint Joseph 
Oppenheimstraat 8 2313 JE Leiden tel. 5132263 

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
Schuttersveld 1 2301 CG Leiden 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: uitleencentrale Van 
Vollenhovenkade 25 2313 GG Leiden tel. S121894 
Ouder- en kindzorg: 5241010 

Naschoolse Opvang De Basisbende 
Oppenheimstraat 2 tel. 5124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoeterwoudsesingel 98/99 tel. 5124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggravenlaan 17a tel. 5121331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenhelmstraat 2 tel. 5131061 

Maatschappelijk werk sector Zuid 
Bevrijdingsplein 60 2321 ex Leiden tel. 5310228 (wo 9 -10 u.) 

Verzorgingshuis Lorentzhof 
Lorentzhof 1 2313 GA Leiden tel. 5149S45 

Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk 
voorzitter: Gilles Landheer, V.d.Wa1lsstr. 57a, tel.5127697 
secretaris: Ronald Stokkel, De Sitterlaan 43, tel. 5146665 
penningmtt>ter: Hein l eeuwen 
p/a r eeuwen Assurrantifn, De Sitterlaan 89, tel. 514 99 67 
lid: Steven Blok, Stieltjesnraat 14, tel. 514 30 19 ~ 

~ 



1 
1 

AANMELD/NGSKAART : 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren- 1 
en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt 1 
/ 15,00 en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 1 
55.67.659 van de Postbank onder vermelding van Vereni- 1 
ging Professoren- en Burgemeesterswijk. Deze kaart zen- 1 
den aan de sec.retaris, R. Stokkel, De Sitterlaan 43, 2313 TK 1 

1 
NAAM: ............... . ...... .......... . ...... . ...... . . ..... MN 1 

1 
ADRES: . .... ... ........ ....... ....... ··,·· · ····· ··········· · ···· · 1 

POSTCODE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
11 

TELEFOONNR: ............... .. ... ... .... . , .... · .. , ... · · · · · · · · · · 1 
1 

BANK-/ GIROREKENINGNR.: ..... . ... .. , . · · · ·, · · · · · · · · · · · · · · · · 1 

HANDTEKENING: 1 
1 

--------------------~ 
De volgende Wijkkrant verschijnt eind augustus 1998. 

De inzendtermijn van kopy en advertenties sluit op 
15 augustus a.s. ! ! ! 

Het adres is: Werkgroep Communicatie, Jos Verrtcegen, 
Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ Leiden, tel. 513 03 88. 

Datum 

4mei 

12 mei 

16 mei 

Activiteit Meer informatie op pag. 

Dodenherdenking bij plaquette aan de 2 
Zeemanlaan om 19.00 uur. 
Bijeenkomst over (on)veiligheid De 17 
Sitterlaan/Burggravenlaan in het buurthuis, 
Oppenheimstraat. 20.00 uur 
Schoonmaakaktie rondom Beyerincklaan 4 
om 13.00 u. Vanaf 15.30 uur activiteiten 

Elke maand. Klaverjassen in de Vredeskerk van 
14.00 - 17.00 uur 

Elke dinsdag Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat 
tussen 15.30 en 17.00 uur 
Meer bewegen voor ouderen in de Vredeskerk 
van 10.00-10.45 uur en van 11.15-12.00 uur 

Elke woensd. Volksdansen voor ouderen in de Vredeskerk 
van 10.00 - 1 1 .00 uur. Sociëteit voor GO-plussers 
in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 

Elke zondag Thee-middag in Zorgcentrum Lorentzhof 
l van 14.30 • 16.00 uur 

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een 

1 

container bij het Luba-pand op de Zeemanlaan alwaar men 
het oud papier kan afgeven voor een goed doel. 

' i .J ~ 

De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren
en Burgemeesterswijk te Leiden. 

Redaktie: Frank Buurman(eindredactie), Thomas van Duin 
Gilles landheer, Ronald Stokkel, Anna van der Most - van 
der Scheer, Rinny Kooi. 
Fotografie: Jos Versteegen 
Vormgeving: Grafisch Buro Verrteegen Vormgeving 
Druk: Mostert & Van Onderen!, Leiden 
Verenigingssecretariaat: De Sitterlaan 43, 2313 TK Leiden 
Postbankno. 55.67.659 

Ingeschreven In het register van de Kamer 
~ van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 

(:::o/ onderno. 40448253 ✓ 

ONDERHOUDSBEDRIJF 
F. T. V.D. BERG 

LAGE RIJNDIJK 5 
2315 JJ LEIDf:N 
TEL/FAX 071-5224669 
MOBIEL 06-51119065 .;H:ïV :ï:i 1 
\/OOR AL UW VTiRBOUWTNGEN J-:N Rf:PAR.A11F.S 
AAN UW RFDRJJFSPAND F.N/OF WOONHUIS 

TIMMERWERK 
METSELWERK 
TEGHWERK VOOR BADKAMER EN KEUKFN 

SCHILDERWERK 

GLASBERG 

TEVENS KUNT U BIJ ONS TERECrIT VOOR 
TSOLATIEGLAS, GELAAGD GLAS EN SIERGLAS. 

U KUNT ONS BELLEN VOOR EEN VIJBUJVENDE OFFERTE. 
TEL{FAX 071-5224669 MOBIEL 06-51119065 

TEE UWEN ASSURANTIEN BV 

HET ZEKERE 

VOOR HET 

ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071 -5149967 


