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WIJKK 
' Vereniging Professoren• en Burgemeesterswi:ik 

Wijkvereniging schrijft brief aan college 

Verkeersveiligheid moet beter 
De verkeersveiligheid in de Pro
fessoren- en Burgemeesterswijk 
laat op veel plaatsen te wensen 
over. Daarom heeft de wijkvereni
ging, naar aanleiding van de 
klachten van diverse wijkbewo
ners, een brief geschreven naar 
het college van burgemeester en 
wethouders. 

In de brief, die in 
feite een reactie is 
op het Verkeersvei
ligheidsactieplan 
van de gemeente. 
wordt met name 
aandacht gevraagd 
voor de doorgaan• 
de wegen, de 
Lam menschansweg, 
de Kanaalweg en 

~ .,. . . -
de Burggravenlaan/De Sitterlaan. Automo
bilisten rijden daar vaak te hard en negeren 
rood licht, hetgeen gevaarlijke situaties ver
oorzaakt voor de kwetsbare overstekende 
fietsers en voetgangers. 
In mei en juni dit jaar hebben tientallen bewo
ners van de Burgemeesterswijk, de Professo
renwijk en de Rijndijkbuurt in twee bijeenkom
sten hun zorgen uitgesproken over de ver
keer·sonveiligheid in hun wijk. Het initiatief 
was geboren op de jaarvergadering van de 
wijkvereniging in het voorjaar. In tiet bijzonder 
de situatie op de Kanaalweg en de Burggra
venlaan en de Sitterlaan stonden hierbij cen
traal. De veiligheid van schoolgaande kinderen 
had speciale aandacht. Met medewerkers van 
de gemeentelijke diensten Milieu en Beheer en 
Verkeer en Vervoer en van de politie is gepraat 
over de oorzaken en de eventuele oplossingen. 

Toegezegd is dat er maatregelen genomen 
gaan worden. Daar moeten we de gemeente 
nu aan gaan houden. De wijkvereniging en de 
werkgroep Verkeersveiligheid houden de vin
ger aan de pols. In september beraadt de werk
groep zich over andere veiligheidsproblemen. 

Controle door kinderen 
Ondanks de hitte waren op 12 mei bijna dertig 
wijkbewoners naar het speciale buurtoverleg 
onder leiding van buurtwerkster Betty Over
beek, in het buurthuis Cornelis Joppensz toe

gekomen. Het zat de be
woners dan ook hoog. 
Allereerst werden alle 
klachten, zorgen en vra
gen op een rij gezet. Dat 
waren er velen. De meeste 
gingen over de situatie op 
de Burggravenlaan/De 
Sitterlaan en de Kanaal
weg. Op beide wegen, de 
Kanaalweg voorop, wordt 

te hard gereden. Vooral op de Burggraven
laan/De Sitterlaan kan dat tot levensgevaarlijke 
situaties leiden. Ook de politie heeft dat met 
eigen observaties vastgesteld. In juni heeft de 
politie met een groep van zeven kinderen van 
de Jozefschool auto's met radar gecontróleerd 
en aange
houden. De 
kinderen 
spraken de 
automobi
listen dan 
aan. Dit had 

d ~' een goe 1 ,:_ 

effect: auto- ~~~ ~ -11,_ 
mobilisten, ... - -~·"--"-- - --.......1 

vaak zelf ouders van kinderen, vonden het gê-
nant om zich door kinderen op de vingers te 
laten tikken. vervolg op pagina 4 
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K/,agen 

Ik had u 11 oude tante die 110 rien 
min111t11 suevast bego11 met het door 
011s grortesde zin11etje: .. ik ,uil 11ict 
klagen hoor, maar ... E11 da11 kwam 
het: ,uij zochten haar nooit op. E11 als 
::e er da11 was hadtk11 we tottJOUig 11e1 
iets hucl bc/a11gnïks waar we s,rc/ 
naar t« m«sttll. E11 u ::ag toch al 
,rooit iemand t11 11011 ko11 ze o,u ccm 
lekker pestt ll t11 dan spu ltk11 we .,..,._ 
dorit 11ie1 mu. Scha,uk, dn'cwe,f 
schande!! 
Blijkbaar heeft de ouderdom bij mij 
vrtHg u,eges/agen. Kijk maar eens 
goed 11aar de jou, hitrbown. Ik lijk 
wl jo11g, maar er ::ijn toch a.1tl wel 
rimpeltjes bij mijn ~ 11. E11 dit kale 
plek achterop ::û je w 11 tk t100rkam 
ook 11it t. li,/ge,rs mij huft het w rwl 
nu tkjinitiej i,,ge::ct. &11 kont 
samcnwrting: 
- laatst is er ::omaar ttll stuk w11 
mijn tand afgebroken (niet wu als 
gn,olg van ttll kremmbol WIi een 
onbtkmd merk). 
-Als ik,·,, tk 1rei11 collega's sprttk 
gaat het altijd owr krake11de k11iei11 
en schoutkn die 'op slot ::i11e11'. 
- Of ::e ::~ er merkwaardig 11i1gerus1 
uit na tm 'weekje thuis'. Je wctt wel, 
18 fanatiek geu1111is1. Ja ja, m '11 11eiu. 
Nu. Neem mij 11ou. Ik bt11 er pas 
echt slaht aan t«. De::c co/u,1111 was 
er bijna nitt gnuust. Virusfe, 11 kent 
dat wcJJ 1r+ck thuis, middn, in tk 
zomer@#&•!!. B11itt11 derrig gra
dm c,, daar lag ik dan. Niets waard. 
Km, u dat gft)OdJ, ::011 domi11tt 
Gmndaat wagen. E11 11og tJOcl ik me 
bnoml. Htt liefst ::ou ik me het 
lunnmd jaar urug11Ykkt11 op m '11 

CMU0U rn Mt 11uidm WIi Frrmknïk, 
maar de wm,iging Iran me niet mis
UIL 
U M het, de touik gektt heeft bij mij 
~ GlaJuiit mag ik binnen
kon q ,wn op vakantie. Misschien 
- iJr ,,,_,. maar wegblijwn. 
(Ni# · taal positief rragerm 

l 

Uw bijdrage voor het Jubileumboek 

Het jubileumboek over de Profes
soren- e n Burgemeeste11wijk begint 
langzaam gestalte te krijgen. Toch 
is er nog veel behoefte aan illuslra· 
ties en anekdotes om van het boek 
een aantrekkelijke uitgave te ma• 
ken. Beschikt U over oude foto's 

van de wijk, wijkactiviteiten of 
wijkbewoners, of kunt U een inte
ressant verhaal vertellen o f op• 
schrijven, schroom dan niet om con
tact op te nemen met de Werk
groep Communicatie, Zoeter-
woudsesingel 39, tel.5130388 • 

Interkerkelijke oud papier actie 
Er heerst elke eerste ma andag en 
dinsdag van de maand een grote 
bedrijvigheid aan de Zeemanlaan. 
Dan staat daar de container opge• 
steld voor het aanleveren van oud 
papier en is het een aan- en afrij
den van auto's en fieu en, die hun 
last oud papier inleveren. En dan 
de inzet van de vrijwillige11, die on
vermoeibaar alles in ontvangst ne
men en in de container stapelen. 
Het comité is a l deze mensen bij
zonder erkentelijk voor al hun 
moeite en inzet. Het is inte ressant 
te melden, dat deze actie reeds 
loopt vanaf 1981. Aanvankelijk 
werd er per jaar 60.000 tot 90.000 
kg. opgehaald. In de loop der jaren 
is dit doorgegroeid tot 190.000 á 
200.000 kg., met een financieel re
sultaat van ca. f 16.000,-. Dit geld 
gaat voor 100 % naar allerlei bijbel• 
projecten, lees- en catechetisch ma
teriaal over de hele wereld, er zijn 
b.v. projecten in Braziliê, Peru, 
China, Pakistan, Nieuw Guinea, 
Rusland, Tanzania, projecten van 

het Nederlands Bijbe lgenootschap 
en de Katholieke Bijbelstichting. En 
uit de dankbare reacties, welke bij 
ons comité binnenkomen, bliJkt. 
dat deze bijdragen zeer welkom 
zijn en op hoge prijs worden ge
steld. 
Redenen te over dus om met dezP. 
actie door te gaan, het blijkt u ite r
mate belangrijk te zijn voor al d e
genen, d ie de hulp ontvangen. 
En mochten er mensen zijn, d ie wil• 
fen meewerken bij het in ontvangst 
nemen van het papier (het is soms 
moeilijk om alle uren in te vullen) 
dan is men van harte welko m. De 
adressen, van degenen d ie graag 
informatie willen verschatten, lui
den: 
Mw. A. Krispijn • de Baan, de 
Sinerlaan 114, tel.: 5143700 
Mw. A. Vorst, de Sinerlaan 141, 
tel.: 5140370 
Dhr. A. Vording, Hoge Rijndijk 81 , 
tel.: S143479 
Dhr. H. Mentink, de Sinerlaan 68 
tel.: 5131886 , 

Oproep voor nieuwe redactie
leden en bezorgers 
Voor u heeft u nu al weer de 11• editie van De Wijkkrant. Een krantje dat 
door veel mede wijkbewone11 zeer gewaardeerd wordt. Om dat zo te hou
den zoeken wij wijkbewoners die willen meehelpen om weer nieuwe wijk
kranten te realiseren. Wij vragen vrijwilligers om stukjes te schrijven of in
terviews af te nemen en te schrijven of verslagen te maken, konom een 
schrijver/ster die de te kleine redactie met 'pen' en daad bij staat. 
Om de kr~ntje.s bij de wijk~enoten in de brievenbus te stoppen vragen wij 
mensen die d11e maal per Jaar 1 á 2 uur een 'krantenwijkje' willen lopen. 
Aanmelden bij Werkgroep Communicatie, Zoeterwoudsesingel 39, 2313 EJ, 
telefoon 5121731/5130388. • 

Reprise 'Kunst over de vloer' 
Zondag 1 november 1s het weer zover: de tweede 
edit ie van het project 'Kunst over de vloer' k11jg1 
z11n beslag. Vorig Jaar was dit culturele project een 
groot succes In diverse huiskamers in onze w11k t ra
den zangers, musici en verhalenvenellers op. De 
bela ngste lling was groot en het aantal plaauen be· 
perkt, dus d iverse mensen moesten helaas worden 
teleurgeste ld 

~---------------------------------------------------------
1 

1 
' ' ' 

• 

Het programma voor dit Jaar is nog niet rond, maar 
aanmelden kan alvast door het bijgevoegde formu• 
lier. iedereen die z,ch aanmeld ontvangt tz.t. een 
compleet programmaoverzicht waaruit men de 
voorstelling(en) die men wil bezoeken kan kiezen . 
Wees er snel bij, want a lleen de eerste 250 mensen 
kunnen de voorstellingen bijwonen. De leden van 
de wiikvereniging krijgen het overzicht d11ect thuis
gestuun. 

Hierbij meld ik mij aan als belangstellende voor één 

of twee voorstellingen in het kader van "Kunst over 

de vloer". 

NAAM: . . . ... • ...... . ... . .... . . ..... . .. . .. . . 

ADRES: ... ... . .... . . .. .. . . .. .. . .... . . .•.... . 

WiJ willen ook g ra ag weten of u interesse hebt om 
uw huiskame r te openen als ' theater'. Huizen hoe
ven n iet te wo rden 'verbouwd '. Alleen kleine aan
passingen z11n nodig om de misschien tw1nt1g gas
ten die komen kijken of luisteren een z1tplaau te 
geven. l aat snel wat horen aan Steve n Blok (514 30 

TELEFOON NR.: ... . . ..... . . . ... . .... .. . . .. ... . 

19) of Gilles landheer(5 t 2 76 97). • 

INLEVEREN BIJ HET LUBA-HOOFDKANTOOR 
ZEEMANLAAN 22A, 2313 SZ LEIDEN 
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Speeltuinvereniging organiseert 
loterij 

Procedure 
bestemmingsplan 
Voorontwerp 
t/· Inspraak 

zes Wl!kM (1/m 29 oklober 1995) 
t/· Commentaar van College van 

Burgemeester en Wethouders 
Ontwerp 

Speeltuinvereniging De Springschans 
zal binnenkon een loterij organiseren 
om geld binnen te halen voor speel
toestellen. Er is namelijk nog steeds be
hoorlijk wat geld nodig om de speel
tuin in het Roomburgerpark zo volle
dig mogelijk in te richten. 
De speeltuinvereniging heeh inmiddels 
35.000 gulden bij elkaar. Maar er is 
nog wel 65.000 gulden nodig voor d e 
complete inrichting. · we hopen via 
fondsen • zoals Jantje Beton en 
Kinderpostzegels, een flink bed rag bin
nen te krijgen, maar we zullen zelf ook 
nog wat werk moeten verzenen·, zegt 
initiatiefnemer Frans de Haan. 
· v andaar dat we ook in de wijk zelf 
nog wat gaan rondkijken. Misschien 
dat we nog wat steun kunnen krijgen 
van plaauelijke bedrijven, en verder 
hopen we met een loterij 10.000 gul
den binnen te halen. Onze leden zullen 
loten gaan verkopen en verder heeft 
de winkeliersvereniging van de Van 't 

Hottstraat haar medewerking toege
zegd." 

Tien toestellen 
Inmiddels is de vereniging wel zover 
dat de speeltuin met omstreeks tien 
speeltoestellen, een skeelerbaan en een 
mini-racec11cuit kan worden uitgerust. 
· we bekijken nog wel of we toestellen 
kunne n laten maken, dat is goedkoper 
dan een apparaat bij een fabrikant be
stellen. Maar dat soon toestellen, zoals 
b.v. een houten locomotief, moeten 
wel ee11t worden getest en dat kost 
ook weer veel geld", aldus De Haan. 
De speeltuin krijgt ook een beheerder, 
mogelijk een werknemer van De Zijl Be
drijven. Voor hem of haar wordt een 
gebouw neergezet. Het is de bedoeling 
om de Speelschans nog dit jaar in ge
bruik te nemen, maar dat hangt ook af 
van de reconstructie van het Roombur
gerpark, die begin 1999 gereed moet 
zijn. • 

t/· Zienswijze indienen bij 
Gemeenteraad vier weken 

t/-Raadscommissie • mondeling 
toelichten 

t/-Gemeenteraad · vaststellen 
Vastgesteld bestemmingsplan 
t/-Bedenkingen indienen bij 

Gedeputeerde Staten vier Wl!ken 
. Gedeputeerde Staten · hoorzit

ting 
. Gedeputeerde -Staten · goed· 

keuren 
Goedgekeurd bestemmingsplan 

(treedt In werlcing tenzij verzoek
om schorsing) 

• Beroep bij Raad van State 
zesWPken 

. Afdeling BestuumechUpraak 
Raad van State • hoorzlning 

• Afdeling Bestuumechuspruk 
Raad van State • uitspraak 



vervolg Verkeersveiligheid moet beter 
Snoeien 
Meer politiecontrole, zoals onder andere 
de klaar-overs hadden gevraagd, kan de 
politie wegens gebrek aan personeel niet 
toezeggen. Dus moeten er andere maat
regelen genomen 
worden, vonden 
de wijkbewoners. 
Zij legden de aan
wezige ambtena
ren van beide ge
meentelijke dien
sten diverse oplos
singen voor. Van 
de kant van 
Milieu en Beheer 
kwamen er twee concrete toezeggingen. 
Bekeken wordt of vuilcontainers op de 
hoeken met zijstraten. vlakbij zebra's, 
verplaatst kunnen worden, zodat de 
zichtbaarheid daar groter wordt. Verder 
wordt het groen van de middenbermen 
vaker gesnoeid om het uitzicht vrij te 
houden. 
De woordvoerster van de gemeente stel
de dat de Burggravenlaan/De Sitterlaan 
een 'gebiedsontsluitingsweg· is. Dat bete• 
kent dat verkeer deze route gebruikt om 
de stad te doorkruisen en dat er bussen 
van het openbaar vervoer rijden. 
Daardoor zouden maatregelen op de 
weg niet zomaar kunnen. De buurtbewo
ners waren echter niet onder de indruk. 

Toezeggingen 
Op 23 juni was de vervolg-vergadering. 
Daar werden door de afdeling Verkeer en 
vervoer de volgende zaken toegezegd: 
A. De gehele verlichting langs de beide 
lanen wordt vernieuwd; 
B. Bij alle zebra's wordt de speciale ver
lichting en signalering verbeterd, zodat 

automobilisten op t ijd gewaarschuwd 
worden; 
C. Alle bushaltes worden anders geplaatst 
met het oog op de veiligheid van de fiet
sers. De bus zal op de weg stoppen, daar

door zal ook het 
autoverkeer en 
brommers moe• 
ten stoppen. 
Passagiers stap
pen uit op een 
soort vluchtheu
vel. Daarachter 
komt dan het 
fietspad. Als tip 
werd hierbij ge

geven om een hek te plaatsen tussen 
uitstapplaats en fietspad, 
D. Binnen een half jaar komen in alle 
buurten, waar de 30 km-zone geldt, de 
bijbehorende borden te staan, mits er 
geen bezwaren tegen worden ingediend 
(vanwege de standaard-bezwaarperiode); 
E. Bekeken wordt of en hoe de bochten 
bij de Lorentzkade. maar vooral bij de 
Van 't Hoffstraat, veiliger gemaakt kun
nen worden. De bushaltes 
in de buurt van deze 
bochten worden ver
plaatst. 

Snelheidsbeperking 
Omdat de Burggraven
laan/De Sitterlaan een 
ontsluitingsweg is, mogen 
er geen belemmeringen. 
zoals vernauwingen of 
drempels worden ge• 
plaatst. Hier hadden de buurtbewoners 
wel op aangedrongen. Zij begrepen niet 
waarom S0-kilometer-drempels of weg
versmallingen niet zouden mogen, als die 

alleen tot doel hebben om het verkeer 
aan de ma•imumsnelheid te houden. 
Ook de veiligheid van schoolgaande kon
deren en van fietsers verdient volgens de 
buurtbewoners eJCtra aandacht. Auto's en 
bussen snijden de flauwe bochten op bei• 
de lanen bijvoorbeeld vaak af en komen 
dan op het fietspad terecht. 
Uit het overleg werd duidelijk dat er an
dere wegen moeten worden gezocht om 
de leidse politiek te doordringen van de 
moeilijke situatie. Overigens waren de be
woners wel tevreden over aandacht van 
politie en gemeente voor de problemen. 

Kanaa/weg 
De Kanaalweg, zo bleek op beide bijeen• 
komsten, heeft als 'black spot' de over• 
steekplaats voor fiet.sers en voetgangers 
bij de spoorbrug, naar Cronestojn. In iun, 
heeft de politie bij een controle v~stge
steld dat 30% van de auto's te hard reed. 
waar onder één auto met een snelheid 
van 109 km/u; sommige auto's rijden door 
rood bij de oversteekplaats; maar ook 68 
fietsers/bromfiet.serslvoetgangers negeer· 

den het 
stoplicht. 
Verder 
heeft het 
links-af-ver
bod voor 
auto's van
uit zuidelij
ke richting 
naar de 
Melchior 
Treublaan 

weinig effect. Het bord valt te weinig op. 
De politie beaamde dat de kruising heel 
erg onoververzichtelijk is door de hobbel 
in de weg bij de spoorlijn. 

071 5793100 

de laat+ 
kromhout 

Planciusplantsoen 13 
2253 TS Voorschoten 
071 579 31 00 

~ makelaardij o.g. Lammenschansweg 76 
2313 DP leiden 
071 5168080 

NVM 
MAKELAAR 

Oplossingen 
De buurtbewoners hebben dover
se suggesties gedaan: snelheids
controle middels betere borden, 
aanduidingen op de weg van de 
ma•imum snelheid, meer mid
denbermen, zoals nu al gelegd 
ter hoogte van Roomburgerlaan 
en zoals er zal komen ter hoog
te van Lorentzkade, waarschu
wingssystemen 'u rijdt te hard', 
camera voor rood licht, combi
natiecamera voor rood licht en 
te hard ro1den. 
Ook werd geklaagd over de 
entree van het park 
Cronesteijn in de buurt van 
waterspeelplaats/ijscokar. Daar 
lopen/rojden voetgangers, liet• 
sers, race-fietsers en brommers 
door elkaar heen. Dat leidt 
soms tot vervelende confron
taties. 
Over de mogelijkheden voor 
de Kanaalweg zal door de 
gemeente na de zomer apart 
gerapporteerd worden. 

Tijdens de wijkbijeenkom
sten is een werkgroep 
Verkeersveiligheid opge
richt. Hierin zit ook een be-
stuurslid van de wijkvereni
ging en de buurtwerkster. 
Deze komt in september 
weer bij elkaar. Als eerste 
zal zij andere knelpunten 
in de wijk inventariseren en 
de gemeentelijke dienst 
Verkeer en Vervoer vragen 
of er maatregelen voor de 
Kanaalweg zullen gaan 
komen. Ook zal de werk
groep precies willen we
ten wanneer welke toe
zeggingen voor de 
Burggravenlaan/De 
Sitterlaan worden uitge
voerd. 
Kortom: de vinger is aan 
de pols. Heeft u vragen, 
zorgen of tips? Leg die 
voor aan de werkgroep, 
te bereiken via het be
stuur van de wijkvereni
ging, of de buurtwerk
ster Betty Overbeek 
(5132462). • 
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F,bruari 1956 ,n augustus 1998 

Moed,, met ~• zun,n na d• 
h•ro~ning in 1957 

waar ik ook nog enkele jare n 
in het bestuur heb gezeten. 

Na ruim 10 jaar kwam onze 
eerste dochter, vier jaar daar
na de tweede. Onze oudste 
werkt in de zaak, ze heeft via de dagschool 
haar diploma's, ook horeca, gehaald. In eer
ste instantie zou zij de zaak overnemen, 
maar omdat haar man ook twee horecaon
dernemingen heeft en zij ook nog voor 
haar dochtertje moet zorgen is dat toch te 
zwaar. 
Eigenlijk kan je zo'n bedrijf ook niet in je 
eentje runnen. Zonder mijn vrouw was het 
mij ook nooit gelukt. Ze heeft altijd naast 
me gestaan, met alle gekke regelingen die 
daar bij horen, zoals aan kunnen tonen dat 
de meewerkende partner wel x uur per 
week werkzaam is binnen het bedrijf' " 
Mevrouw Janson vult aan: "Ik heb het met 
plezier gedaan, maar je moet soms wel d in-

Na 60 jaar afscheid van firma én familie Janson 

Na meer dan 60 jaar 

verdwijnt de familie 

Janson uit hun 

bedrijf aan de 

Cobetstraat. 

Een gesprek over 

ondernemen toen 

en nu en de 

veranderingen in de 

wijk, gelardeerd met 

gekke 
herinneringen. 

Hoe bent u hier terecht gekomen? 
Janson vertelt: "In 1937 zijn mijn ouders 
hier begonnen. Ze hadden eerst een melk
zaak op de Pieterskerkgracht, daar ben ik 
ook geboren. Door de aanleg van de 
Korevaarstraat ging "de loop" er uit; dus 
dit was een goede kans. 
In die tijd zaten hier vrijwel alleen gepen
sioneerden. Onderwijzers, professoren en 
dergelijke. Het was een vrij rustige wijk, 
waarin gezinnen met kinderen een uitzon
dering waren. In 1940 begon de oorlog. We 
hebben lange tijd vrijwel a lleen surrogaat
artikelen verkocht. Ik herinner me dat we in 
'45 maar liefst 2500 surrogaatartike len zo in 
de vuilnisbak hebben gegooid! 
In die tijd (ik was toen 11 tot 13 jaar) zat ik 
op kostschool. Eigenlijk wilde ik banketbak
ker en kok worden, daar is het echter niet 
van gekomen. Je was gewoon nodig; de 
oudste ging nu eenmaal de zaak in. Na 
kostschool (met 7 klassen in twee lokalen!) 
heb ik nog twee jaar mulo gedaan, maar 
dat ging niet al t e best. Toen ik 15 was, liep 
ik dus mijn eerste melkwijk met een hand
kar. Voor een bakfiets moest je namelijk 16 

zijn. Ook dat was niet altijd even succesvol, 
ik ben eens in de Breestraat in de tramrails 
geraakt en door "Vlug en Vaardig" met kar 
en al t huisgebracht. Pa zong me al tege
moet, hij was reuze blij! 
Na mijn diensttijd heb ik in de avonduren 
mijn vakd iploma's gehaald. 

Wanneer bent u zelf in de zaak gekomen? 
"Toen ik 25 was, leerde ik mijn vrouw ken
nen. Drie jaar later zijn we getrouwd en in 
de zaak bij mijn ouders gekome n. Dat was 
niet altijd even gemakkelijk, zeker toen 
mijn moeder ongeneeslijk ziek werd . We 
deden dan ook zoveel mogelijk zelf, ook de 
verbouwingen. Stonden er om 6 uur nog 
klanten, om 11 uur 's avonds lag het pla
fond er uitl Of verkopen in de garage, zon
der verwarming, in een sneeuwstorm in fe
bruari en maart, ook alweer vanwege een 
verbouwing. Dat kan je je haast niet meer 
voorstellen nu. 
In die tijd zaten we regelmatig krap bij kas, 
terwijl e r ook meer vaste "boekjes klanten" 
waren. 
Later heb ik me b ij de EnKaBe aangesloten, 

gen opgeven. De kinderen zijn echt naast 
de kassa grootgebracht. In de vakanties wil
de ik wel eens iets leuks met ze doen, maar 
ik moest dan altijd een voorbehoud maken: 
als het met de zaak kan! Toch denk ik dat 
ze er niet echt onder geleden hebben. Ze 
speelden winkeltje en er waren altijd men
sen over de vloer, wat ook wel iets gezelligs 
gaf." 

Is er al iets bekend over opvolgers? 
"In een buurt als deze ben je toch ook een 
sociale voorziening. Je kunt niet alles in 
aantallen vierkante meters berekenen, er is 
meer dan dat. Ik zal dan ook na 60 jaar hier 
niet alleen kiezen voor de hoogste bieder, 
er is een zekere verantwoordelijkheid. 
Er zijn nu twee serieuze kandidaten. Wat 
er ook gebeurt, wij gaan u iterlijk eind okto
ber weg. We zoeken een rustig plekje op 
de Veluwe, ook al om dicht bij onze oudste 
dochter en kleinkind te zijn. En ook, om 
onze opvolgers niet op de nek t e zinen. 
Wie het ook worden, zij zullen het zelf 
moeten doen op hun eigen manier, ze zul
len er net a ls wij in moeten groeien. 

Vervelen zal ik me niet, er 
zijn een heleboel hobby's die nu 
nog in de ijskast staan. Zo wil ik 
weer gaan tennissen, zingen, meer 
naar muziek luisteren. pianoles ne
men en veel gaan koken.• 

Wat waren de grote veranderingen 
in het bedrijf? 
"Zaken zijn veel gecompliceerder ge
worden. Vroeger, als je dacht dat het nodig 
was, belde je het 'muizenmannetje' . Nu 
moet die elke maand langskomen en moet 
je er een logboek voor bij houden. 
Idem voor de brandbeveiliging. Ook de ar
beidswetgeving en de omgang met clubs 
als de DET AM zijn uiterst gecompliceerd ge
worden. Tenslone zijn er veel en veel meer 
artikelen dan vroeger. Het op peil houden 
van je voorraad kost dan ook veel meer 
tijd." 

Mooie en slechte herinneringen? 
"Mooie herinneringen volop! Natuurlijk 
alle heropeningen na de verbouwingen, als 
de zaak wel een bloe menwinkel leek. 
En natuurlijk de mensen. Als je 
ergens boodschappen kwam afle
veren de grap: Janson, zet de 
boodschappen maar neer en steek 
de haard even aan. Zo eigen ben 
je met de mensen. Een professor 
die je opbelt en zegt: Janson, je 
hebt geen eieren gebracht. 0 nee, 
ik zit ze te eten! 
Slechte herinneringen? Veel janen 
van schoolkinderen. De keer dat 
de rollade voor de kerstdagen uit 
de vriezer was gejat en we dus 
geen vlees hadden die kerst. 
Maar de mooie herinneringen 
overheersen! " 

Wilt u uw klanten na al die jaren 
nog iel:l zeggen? 
"Ik laat een zak zorgen in Leiden 
achter, maar we zullen de wijk 
missen.· • 

l 



Afscheid familie Janson 
Naar aanleiding van het 
komende afscheid van de 
familie Janson hebben klan
ten het idee opgevat een 
afscheidsreceptie aan te bie
den als afscheidscadeau. 

Deze receptie zal plaatsvinden op 

:uterrhg 26 HP«-mlwr • ·•· v•n 
16.00 tot 1._00 uur In Zorgnntrum 

l.or.ntzftof, l.orwntzftof 1. 

Er is dan koffie en thee en later zijn er 
nog enige andere drankjes. Er zijn zelfs 
klanten, die speciaal voor deze gele
genheid aan het bakken slaan. Het 
wordt dus een gezellige, huiselijke bij
eenkomst, helemaal in de sfeer van de 
familie Janson. U wordt van harte uit
genodigd daarbij aanwezig te zijn. 
Mocht u een financif le bijdrage willen 
leveren, dan kunt u dat op twee ma
nieren doen: 
1. door storting op gironummer 

5450190, t.n.v. P.C. Spaargaren, 
Wasstraat 69, onder vermelding van: 
Afscheid familie Janson, of 
2. door contant geld of een betaal
kaart in een gesloten enveloppe, in 
een speciale doos te doen bij de firma 
Vahrmeijer (de winkel tegenover de 
firma Janson). 
Indien uw naam en adres op de enve
loppe vermeldt, komt u op de lijst van 
gulle gevers. die aan de familie Janson 
overhandigd zal worden. Na aftrek van 
de kosten van de receptie zal in over
leg met de familie nog een cadeau 
worden aangeboden. Ook op de re
ceptie zelf kunt u nog uw bijdrage in 
de speciale doos doen. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben of mocht u de helpende hand 
willen bieden bij de bijeenkomst, iets 
willen bakken of hebt u autovervoer 
nodig, neemt u dan s.v.p. contact op 
met één van de volgende contactper
sonen: mw. M.J.C. de Bruijne • Kotte, 
De Laat de Kanterstraat 32, telefoon 

5133235 of Mw. E. Huson • Stellinga, 
Thorbeckestraat 6, telefoon 5124238. 
De penningmeester is de heer P.C. 
Spaargaren, Wasstraat 69, telefoon 
5144022. 
De volgende trouwe klanten zijn al en
thousiast, wordt u het ook? 
E. Biesheuvel - Gütlich en J.M . A. 
Biesheuvel, E. de Bruijne • de Jonge en 
J. de Bruijne, M.H. de Bruijne - Kotte 
en W. de Bruijne, A.M. Duijverman -
Van Hensbergen en J.P. Duijverman, 
C.J. Hoftijzer • Balkestein en J. 
Hoftijzer, A. Huisman - Van Bergen, E. 
Huson • Stellinga, C. Musterd en 1. 
Sch6ffer, M.J. Spaargaaren - van der 
Reijden en P.C. Spaargaren, 1. Waal -
Schuddebeurs en C.J.D. Waal, J.L.A. 
van Weesel - Van der Steen 
Tot ziens op 26 september vanaf 16.00 
uur in de Lorentzhof en veel dank voor 
uw bijdrage in welke vorm ook. 

Het bestuur van de Vereniging 
Professoren- en Burgemeesterswijk 
steunt dit initiatief van harte. 
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De Mey van Streefkerkstraat 44 

2313 JP Leiden 

tel. : 07 I - 5 I 41002 

NIEMAND THUIS? 
Het HWC zorgt élke schooldag voor 

HUISWERKBEGELEIDING . 

• een kleine groep 
• een motiverende omgeving 
• veel aandachl voor uw kind 
• in het weekend en ·s-avonds 

lijd voor plezier met uw kind ! 

ProlessorenwiJk INLICHTINGEN: 071 5140038 (na 1soou.) 

Straatfeesten vergroten samenhang 
Straatfeesten heb
ben er in de afgelo
pen maanden voor 
gezorgd dat de 
bewoners van diver
se straten elkaar 
wat beter hebben 
leren kennen. 
Wederom bleek een 
simpel feest een 
bindmiddel van de 
eerste orde te zijn. 
Buren die elkaar 
dagelijks achteloos 
voorbijlopen kwa
men eindelijk in 
gesprek. 

in de buurt 
Buurtborrel bij het Rosarium 
Zaterdag 6 juni srartte met veel re
gen. maar ,n de loop van de morgen 
werd het zonnig en warm en voelde 
het tropisch klam aan. Hoe zou het 
weer zijn bij de aanvang van de bor
rel? Onweer, zware windstoten en 
hagel waren voor het eind van de 
dag voorspeld. Allerlei attributen 
hadden we in voorraad: partytenten, 
parasols, paraplu's. Welke zouden we 
nodig hebben? Het leek toch logisch 
dat bij slecht weer iedereen naar huis 
zou gaan, dus we besloten geen 
schuilplaatsen re bo~n. 
Al snel gaven de meegebrachte lclap
stoelrjes, krukjes, tafels en vlaggelJes 
de •bijeenkomst ruimre• c.q. het 
Rosar,um een aangeklede indruk en 
al snel kwamen uit allerlei tassen, 
manden, dozen en kratten de hapjes en 
drankj es. Zoveel lekkers trok ook buurkinde
ren uit andere rtraten. iedereen was welkom, 
maar voor hoelang 7 
Er bleek weer veel gemeenschappehJke ge
spreksstof re zijn en nieuwe bewonen meng
den zich gemakkeliJk ,n het vertrouwde gezel• 
schap; de bewonen van de M eyenkade, 
Uhlenbeckkade, Van Vollenhovenplein en 
Duyvendackstraat. De lucht werd ondertussen 
inktzwart en na een uur barstte de regenbui 

met onweer los. Razendsnel pak re iedereen 
z'n meegebrachte spullen onder de arm en 
holde naar huis, maar niet voordat we met el
kaar hadden afgesproken: na de zomer, in 
september, zien we elbar Wttr op dezelfde 
plaats en dezelfde wijze, want we waren in 
d,1 uur nog lang nier mer elkaar uitgesproken. 
Een jaarl11kse buurtborrel houden we in rtand. 

De organisatoren van dit jaar. Bernadet 
Oonprong en Hennie Korthof - Matze. 

Na 46 jaar weer straatfeest 
In de Stieltjesrtraat werd sinds het 
olympische jaar 19S1 emdel,Jk 
weer eens een straatfeest gehou
den. Adnvankeli1/c zou het feest op 
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13 juni worden gehouden, maar 
omdat hel weer tegenviel werd 
het feert een week verplaatst. naar 
10 juni. Toen was het stralend zo
merweer en konden de fertivitei
ten losbarsten. De organiutie had 
enkele partytenten neergezet en 
daar kon volop worden gesmuld 
van taarten, pannenkoeken en an
dere heerlijkheden. De kinderen 
vermaakten zich opperbest met de 
kindenpelen De meesr sportieve 
straatbewonen gingen vervolgens 
naar het grasveld aan de Melchior 
Treublaan, waar een volleybaltoer
nooi werd afgewerkt. In de avon-

duren werd een barbecue opgezet 
en konden de bewoners (vrijwel ie• 
dereen nam deel aan het feesl) na
praten over een zeer geslaagde 
dag. Het volgende feert rtaat ge
pland voor het jaar 1000. 



Amateur-filmer Emile Timan 

Unieke Leidse films door bekende wijkgenoot gemaakt 
In onze wijk woont een beken
de amateur-filmer: Emile 
Timan, oprichter van de Leidse 
smalfilmliga. Hij behoorde met 
zijn ouders tot de eerste bewo
ners van de huizen die in 1937 
aan de Roodenburgerstraat 
waren opgeleverd. Zelf was hij 
toen 19 jaar. "Mijn ouders wer
den huurders. Ik vond laatst 
nog een krant op zolder uit dat 
jaar en daarin stond dat de 
koopprijs van deze huizen toen 
5400 gulden was. Nou, dat was 
een heel bedrag." 

Vader, zelf een Leidenaar had een as• 
surantiebedrijf aan huis. Dat was aan
vankelijk in de Drie Octoberstraat. 
Moeder was een Friezin. Op latere leef
tijd is de heer Timan getrouwd. Uit het 
huwelijk is een dochter geboren. Zijn 
vrouw is geboren in het Haagwegkwar
tier en opgegroeid in het Noorderkwar· 
tier. De overstap naar de Burgemees· 
terswijk in de jaren zestig was groot, 
maar aangenaam: "een mooi groot 
huis en eindelijk een badkamer." 

Zelf geleerd 
Op zijn zesde ging de heer Timan al 
mee met zijn vader naar Casino op de 
Hogewoerd. Zijn vriendje had een to· 
verlantaarn waarmee ook filmpjes ver
toond konden worden. "Toen al ben ik 
gefascineerd geraakt van bewegende 
beelden. Als beloning voor het behalen 
van een diploma in 1938 kreeg ik van 
mijn werkgever, de Raad van de 
Arbeid, 200 gulden. Daarmee kocht ik 
een camera, projector en scherm. 
Filmpjes van 8 millimeter voor vier mi
nuten film kostten een vermogen, vijf 
gulden, maar dat was inclusief ontwik
kelen. Mijn toenmalig salaris was 65 
gulden per maand. Dus je kunt wel na
gaan dat het een dure liefhebberij was. 
Maar weinig mensen deden het. 
Cursussen bestonden er toen niet. Ik 
heb alles zelf geleerd, uit boeken en 
gewoon door het uit te proberen." 
Al snel besloot de heer Timan om films 

Emile Timan met zijn Agfa-camera 

met een verhaal te maken. Hij heeft 
twee speelfilmpjes gemaakt, maar ver
der waren het een soort gespeelde, te
genwoordig zouden we zeggen gedra
matiseerde, documentaires. Zijn aller
eerste film ging over de vakantiereis 
met een vriend naar Texel, per trein. 
"Daar zie je het Leidse station en de 
drukte op het Stationsplein." Zijn twee
de film bracht een progressieve jonge
renvereniging in beeld waar hij zelf lid 
van was. De film was bedoeld als pro
paganda voor de vereniging. "Ja, dat 
was een onafhankelijke groep voor stu
die en debat. Sommige leden zijn in de 
oorlog in het verzet terecht gekomen. 
Eens per jaar gingen we kamperen. 
Daar ging de film over. Een ander lid 
heeft zelfs speciale muziek gecompo
neerd voor die film. Die werd dan 'live' 
gespeeld tijdens de voorstelling." 
In Leiden heeft de heer Timan meerde
re films gemaakt. De meest bekende 
daarvan is zijn film 'De Gracht'. Hierin is 
het dagelijks leven in 1940 aan de 
Waardgracht te zien. "Dat was eigen
lijk de Leidse Jordaan; arm, maar gezel
lig. De gezinnen leefden op straat, 
vrouwen, maar vaak ook de rest van 
het gezin, zaten buiten bonen te dop
pen. Omdat ik wist dat feestjes vaak 
met een draaiorgel erbij werden ge-

vierd, heb ik een feest met een draaior
gel daar op touw gezet voor de film. Je 
zou zeggen dat de mensen niks van 
zo'n vreemde filmer moesten hebben, 
maar we gingen heel spontaan met el
kaar om; het klikte. Dat is aan de op
genomen beelden duidelijk te zien. " 
Deze film is recent nog gebruikt in 
Veronica's programma klasgenoten. 
"Sinds die film heb ik altijd speciale 
contacten met draaiorgelmannen ge
houden." 
Een ander filmpje, van acht minuten, 
geeft het leven weer in één van de 
oudste Leidse hofjes, het Elizabeth 
Gasthof aan de Oude Vest, in de jaren 
veertig. "Hierin heb ik een ruzie over 
een kat laten spelen tussen bewoners. 
Toen zij de film zagen, waren sommi
gen boos omdat ze er heel anders op 
stonden dan ze hadden verwacht. Maar 
zo gaat dat: ik heb in mijn hoofd hoe ik 
het verhaal wil. Dan kan het gebeuren 
dat de montage een heel andere uit
komst heeft dan je tijdens de opnames 
zou denken." 
Weer een andere film gaat over de drie 
oktoberfeesten. Hiervoor heeft hij op
namen uit de jaren veertig en vijftig 
gebruikt. 
Zijn film Spiegelstad, bevat opnamen 
van de mooie spiegelingen van Leidse 
gevels, maar vooral van mensen, in 
het water van grachten en regenplas
sen, in 1956. De film doet denken aan 
de film Spiegel van Holland van Bert 
Haanstra. "Ik had over die film gelezen, 
maar hem niet van te voren gezien. 
Achteraf blijken hij en ik frappant veel 
overeenkomsten te hebben in de ma
nier van opname en de benadering van 
onderwerpen. Niet voor niets is 
Haanstra voor mij altijd een groot voor
beeld geweest." 

Geen Duitse inmenging 
In 1942 heeft de heer Timan samen met 
de bekende fotograaf Herman 
Kleijbrink de Leidse smalfilmliga opge
richt. Samen gaven we in die jaren voor
stellingen. Hij hield zich ook met filmen 
bezig. In 1942 mocht je van de Duitsers 
nog vergaderen als er niet meer dan 20 
personen bij waren. Dat aantal hielden 
we voor lidmaatschap dan ook aan. In 
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1943 gingen we ondergronds, want 
aansluiten bij de cultuurkamer en dus 
Duitse inmenging wilden we niet." Na 
de oorlog ging de vereniging door en 
bestaat vandaag de dag nog, maar dan 
onder de naam Leidse video- en smal
filmliga. Emile Timan is nog steeds actief 
bij zijn club betrokken. 

Dubbele draaitafel 
De voorstellingen die Timan gaf waren 
een spektakel op zich. Vorig jaar nog, 
in het programma van 'Leiden 
Cultuurstad', konden vele Leidenaren 
hem bezig zien, zoals hij dat decennia 
lang al deed. Ook voor het programma 
Van Gewest tot Gewest zijn toen opna
men gemaakt. Hij heeft een unieke 
dubbele draaitafel met een mengpa
neeltje voor 78-toeren platen. Daarmee 
laat hij precies bij de juiste scènes in de 
film geluiden horen, zoals van een 
draaiorgel of een langskomende auto. 
" Ik denk dat ik totaal 1000 voorstellin
gen achter de rug heb. Die waren alle
maal heel intensief door dat geluid. 
Tegenwoordig moet ik ook oppassen 
met de kwetsbaar geworden originele 
apparatuur. Die moet met de films be· 
waard blijven. Dus ik zal nu niet meer 
zo snel een voorstelling geven. " 
Het Nederlands smalfilmmuseum heeft 
al verschillende van zijn films opgeno· 
men in hun collectie. "Zij vinden het 
van nationaal belang. Dat is natuurlijk 
een hele eer." 

Ballonvaart 
Heeft de heer Timan eigenlijk opnamen 
van de eigen wijk? Ja, maar niet zoveel. 
Hij heeft een film gemaakt van het vijf
tigjarig regeringsjubileum in 1948 van 
de toenmalige koningin Wilhelmina. 
"Op de plaats waar nu de Vredeskerk 
staat was vroeger een clubhuis en 
speelweide. Daar is toen de bekende 
ballonvaarder de heer Boesman met 
zijn ballon opgestegen. Burgemeester 
Van Kinschot zou een stukje meegaan, 
maar de ballon kwam met hem niet 
omhoog. Hij was veel te zwaar." 

Koeien door de straat 
Natuurlijk heeft de heer Timan nog 
veel herinneringen aan de wijk. "In 

1937 was allerlei bebouwing er nog 
niet. Ik kon toen nog vanuit ons huis 
de trein naar Utrecht zien rijden. Tot 
na de oorlog was de 8urggravenlaan 
nog éénbaans. leder voorjaar bracht 
boer Voorsluis van de boerderij aan 
de Cronesteijnkade zijn koeien door 
de Roodenburgerstraat naar de wei
landen aan de andere kant van de 
Burggravenlaan. 
Na de oorlog, in de jaren vijftig en ze· 
stig, was inwoning verplicht vanwege 
de woningnood. Dat wil zeggen als je 
bijvoorbeeld alleen woonde, zoals ik. 
Mijn ouders waren toen al gestorven. 
Er hebben verschillende jonge gezin• 
nen bij mij in huis gewoond, in on
derhuur. Ik regelde het dan zo dat 
ze ook voor mij kookten, het huis 
schoonhielden en mijn was deden. 
Ik paste ook wel op hun kinderen. 
Nog steeds heb ik met hen een har
telijk contact." 

Vergrijzing 
In de jaren zeventig nam de ver• 
grijzing toe: je zag weinig jonge 
gezinnen meer in de straat. " Ja, 
wat wil je, de meeste bewoners 
hadden het erg naar hun zin en 
wilden blijven, ook als de kin
deren de deur uitgingen. Onze 
dochter Antoinette kon in die 
tijd bijna geen vriendinnetjes 
in de straat vinden. Gelukkig 
beginnen de laatste jaren de 
jonge gezinnen weer te ko
men. 
De onderlinge contacten in 
de straat zijn wel wat min
der dan vroeger, niet ieder
een stelt zich nog voor als 
nieuwe bewoners. Maar 
toch hebben w ij veel con
tacten links en rechts. We 
hebben het nog reuze 
naar onze zin in deze 
straat." • 

De filmploeg van Emile 
Timan maakt opnamen 

tijdens de Drie Oktober
feesten (uitdelen haring 

en wittebrood en de op
tocht) begin jaren vifftig. 
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Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van 't Hotrstraat 5 Leiden telefoon 071 5121977 

Van 't Hoffstraat 7 tel. 512221 O 
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 Lelden 
telefoon 071 5123577 

Zeemanlaan 228 Leiden 

Van 't Hottstraat 21 leiden 
telefoon 071 5123695 

MARTHY'S 
R A A R S T U D 1 0 

VOOR DAMES & HEREN 

Volop parkeergelegenheid 
Van 't Hoffstraat 26 Leiden telefoon 071 5144157 

GROENTE & FRUIT 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 12 Leiden telefoon 071 5146831 

Van 'I Hotfslraal 9 leiden telefoon 071 5126738 

DIEREN SHOP 
Zeemanlaan 372313 leiden tel. 071 512 87 00 

Over giganten in 
de Cobetstraat 
De Cobetstraat tussen de De Laat de Kanterstraat en 
de Fruinlaan wordt gedomineerd door een rij gigan
ten; dat zijn Haagbeuken (Carpinus betufus L.). 
Hoewel de naam Haagbeuk doet vermoeden dat we 
met een beuk te maken hebben is dit niet het geval. 
Deze soort behoort tot de Berkenfamilie (Betulaceae). 
Een Beukenhaag is dus niet een rij Haagbeuken! Ook 
Haagbeuken worden wel voor heggen gebruikt. 
Vermoedelijk is de naam Haagbeuk een ongelukkige 
vertaling van het Duitse ' Hainbuche" (Een "Hain" is 
een oud, opgaand loofbos, dat als particulier bezit 
niet voor algemeen gebruik bestemd was). 
De Haagbeuk is soms een lage boom. soms een struik 
of een hoge boom. Vanuit • archite<tonisch oogpunt" 
lijkt deze boom op een Beuk. Dit geldt voor de bouw. 
de stam en de knoppen. De stam van oudere bomen 
vertoont vaak een gegolfd uiterlijk alsof spierbundels 
in de lengterichting lopen. De bladeren zijn bijna 
tweemaal zo lang als breed met de grootste breedte 
ongeveer in het midden. Ze zijn dof donkergroen en 
de bladrand is ongelijk gezaagd tot dubbel gezaagd. 
De Haagbeuk vormt katjes. Dat zijn de mannelijke 
bloemen van ongeveer S cm. lang en de kortere vrou
welijke bloemen met rode stijlen en groene schutbla
deren. De vruchten zijn driehoekige nootjes in trossen 
van ca. 8 paar met een drielobbig schutblad. Het 
schutblad helpt bij de venpreiding door de wind. 
De kroon is gtsloten en geeft veel schaduw. De boom 
heeft dikke wortels en onnrekt veel voedsel uit de 

grond in de omgeving. De bewoners in de Cobetstraat vinden dat niet altijd even plezierig. De beplanting in hun 
voortuinen wordt geremd in groei. In de herfst ligt er soms een dik goudgeel tapijt van bladeren op de straat en zijn 
de straatstenen nauwelijks te zien. Men waant zich dan in een prachtig oud loofbos. 
De Haagbeuk is een inheemse soort en komt hoofdzakelijk voor in Twente, de Achterhoek en Limburg. De boom 
groeit op droge tot vochtige, zure tot matig voedselrijke grond in loof- en naaldbossen. De soort wordt vaak aange
plant zoals in de Cobetstraat. 
Het hout van de Haagbeuk is redelijk hard maar ongeschikt voor timmerhout 
voor buiten omdat het snel last heeft van vraat. Het hout kan goed te· 
gen klappen en werd daarom in vroegere tijden gebruikt voor hak
blokken voor slagers, hamers, kegelspelen, spaken voor wielen en 
tandraderen. 
In de Cobetstraat komt naast deze giganten nog een grootheid voor. 
Vorig jaar maakte de Volkskrant melding van ·een gigant in planten
stoffen•. Dat betrof Prof. dr. R. Hegnauer. Hij woont in deze straat en 
kijkt dagelijks uit op de andere giganten. Volgens Prof. Hegnauer bevat de 
Haagbeuk de volgende plantenstoffen: phenolcarbonzuren, flavonoide verbindin
gen en citrullin-N, dat is een stikstofverbinding. Prof. Hegnauer is bijna gereed met 
het schrijven van een lijvig dertiendelig werk "Chemotaxonomie der Planzen·. 
Planten verschillen niet allen uiterlijk van elkaar maar ook in hun chemische eigen
schappen. Deze eigenschappen kan men ook als soort kenmerken gebruiken. Prof. 
Hegnauer koppelde de chemische en systematische kennis in zijn "levenswerk", 
een gigantische klus. 
Haagbeuken worden niet erg oud: honderd tot twee honderd jaar. Veel 
andere soorten bomen worden aanmerkelijk ouder. De Haagbeuken 

in de Cobetstraat zijn omstreeks 1960 geplant. Ze zien er gezond 
uit. We kunnen hopelijk nog jaren van de giganten genieten. 
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De zonnebloem 
Graag willen wij u iets vertellen 
over het werk van de Zonnebloem 
in onze wijk. Onze plaatselijke af
deling "Petrus-Lilmmenschans" telt 
momenteel 26 medewerkenden. 

Onze kernactiviteiten bestaan uit het 
bezoeken van zieken, gehandicapten 
en aan-huis-gebonden ouderen. Wij 
gaan op bezoek bij 70 gasten, die ook 
voor onze activiteiten worden uitgeno
digd. Hierdoor trachten wij deze men• 
sen uit hun isolement te halen. 
Welbekend is onze jaarlijkse dagboot
tocht. Andere evenementen zijn b.v. 
een bezoek aan Keukenhof, de winkel
middag, een ontspanningsmiddag. mu
sical en de traditionele Kerstviering, die 
we samen met het Dienstencentrum 
organiseren. 

Als plaatselijke afdeling besteden we 
veel tijd aan de Nationale Ziekendag. 
die dit jaar op zondag 13 september 
gehouden zal worden. In 1974 nam de 
Zonnebloem het initiatief om op de 2e 

zondag van september de Na lonale mensen uit de wijk een attent ie met 
Ziekendag te houden. Met deze "dag aandachtskaart brengen. Dit jaar zullen 
voor iedereen· wilde de Zonnebloem we ook de brochure "vertrouwe in 
een aanzet geven tot meer wederzijdse Zorg" aanli1èden. Wij hopen te berei-
aandacht tussen zieken en gezonden, ken. dat, na het lezen ervan, er n ge-
zodat er meer begrip voor elliaar ont sprek op gang komt tussen zieke en 
staat. Deze 25e Nationale Ziekendag gezonden. Datilj elkaar' echt ontmoe-
heeft als thema "Vertrouwen in--i!org,., ten en bere d zu e1J2ijn om sa en ver-
Dit thema heeft alles te maken met d1/fier te gaan. Op deze ~ijze wil onze 
kwalitei t van de gezondheidsZO/ . En 1//20 bloemafdeling inhoud geven 
dan bedoelen we niet alleen de kwali-~ aa[l de Natlonale Z1 kendag. Even wat 
teit, die door het niveau van de medi- (!leer aa~dacht schenken, want aan-
sche techniek bepaald wordt. Nee, we dhlt hebben voor elkaar is gezond. 
bedoelen allereerst het vertrouwe n Moch u in aanmerking willen komen 
de zorgverleners. Uit hun handen moet om bezoc~t te w orden o f deel te ne-
de kwaliteit komen. Zij moeten tijd en men aar, onze act iviteiten. dan kunt u 
aandacht aan zieken kunnen besteden. conta op emen met het secretariaat 
Dat heeft een mens nodig. val) onze !deling: Regina Krowinkel, 

telefoon: 5134043. 
Wij moeten echter constateren, dat 
daar de nadruk, die op doelmatigheid 
wordt gelegd, de zorg voor zieken on
aanvaardbaar diep is ui tgehold. Over 
dit probleem willen we dit jaar speciaal 
nadenken. 
Zoals ieder jaar zullen wij bij plm. 100 

Als u zich als vrijwillig(st)er wil inzetten 
voor het w erk van de Zonnebloem, dan 
kunt u inlichtingen verkrijgen bij bo
vengenoemd secretariaat 

Het Bestuur van de Zonnebloem
afdeling Petrus-Lammenschans -

Leo Piek werpt zich op als geschiedschrijver Stieltjesstraat 
In het Leidse Gemeente-archief is vrij
wel niets terug te vinden over de 
Stieltjesstraat, dus heeft bewoner Leo 
Piek besloten om zijn straat hoogst
persoonlijk eeuwigheidswaarde te ge
ven: door middel van een geschiede• 
nisboekje. 
Het idee voor het boekje ontstond en
kele jaren geleden toen Leo luchtfo
to's liet maken van zijn 60 jaar oude 
straat, waar hij sinds zijn geboorte in 
1953 woont. Hij ging op zoek naar 

z 

nog meer materiaal over de straat en 
langzamerhand ontstond een behoor
lijk archief van oude foto's. Daar ho
ren natuurlijk verhalen en jeugherin
neringen van (oudere) bewoners bij en 
zo ging het balletje rollen. 
Piek heeft al diverse mooie verhalen 
verzameld. "In de oorlog reed een 
straatbewoner rond op zijn fiets met 
houten banden toen hij bij vergissing 
werd aangevallen door een Engelse 
jachtvlieger in zijn Hurricane. Wonder 

boven wonder overleefde de man de 
aanval. alleen zijn houten banden 
werden aan gort geschoten. Dus had 
hij gelijk brandstof voor zijn kachel", 
grapt Piek. 
Het boekje zal in een zeer beperkte 
oplage (200 exemplaren) worden ge• 
drukt. Alleen voor bewoners en oud· 
bewoners. In feite is het nu al prak
t isch uitverkocht. Maar het gemeente· 
archief krijgt in ieder geval een exem
plaar. • 

Uw makelaar voor Leiden en Omstreken. 

Onze vakkundige begeleiding en adviezen staan borg voor een goed 
en doelmatig resultaat. 

Onze aanpak is fris en energiek. 
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ZAALBERG MAKELAARDIJ 
Korevaarstraat 35, 2311 JT Leiden 

Tel. 071 • 5149147 

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

Taxaties binnen 48 uur. Ook bedrijfshuisvesting. 
Fax. 071 - 5128257 

z z z z z z z z z 

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

++------------t-t~ 

Joppensz Nieuws 

Buurthuis 
Cornelis 
Joppensz 

Oppenheim
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071 513 24 62 

Activiteiten in buurthuis 
Cornelis Joppensz 
seizoen 1998-1999 

Beste mensen, 

Hiermee b ieden wij u ons programma 
aan voor het seizoen 199B - 1999. 
Een aan1al activilei ten staat al la.nger op 
ons programma en een aan lal is nieuw. 
Voorslellen voor nieuwe activitei ten zijn 
altijd welkom en w het mogelijk is, zul. 
len we hel zeker niet nalaten deze in het 
programma Ie p assen. 

Aanmelding / informatie 
over de activiteiten 
Hopelijk zit er weer wat naar uw keuze 
bij en wilt u zich aanmelden. 
Dit kan geb euren van maandag t/ m 
donderdag van 9.00-11.00 uur. 
U leunt na1uurli1lc naar ons buurthuis aan 
de Oppenheimslraat 6a komen , maar 
ook teleforusch leunt u zich aanmelden 
op b ovengenoemde lijden, tele!oon
nummer 5132462 

Met vriendelijke groet, 

Annemarie Neijman 
(vervangende exploitant in Buurlhuis 
Cornelis Joppensz) 

Kinderen 
Kinderclub 

Iedere woensdagmiddag is er voor kin
deren van 6 tot 10 jaar de kinderclub. Er 
worden met verschillende materialen 
de mooiste creaties gemaakt. Er zijn 2 
groepen van gemiddeld 10 kinderen. 
docente: Ilonka Vogelenzang 
kosten: / 45,00 - 15 keer 
tijd: woensdag van 13.45 • 15.00 uur 

15.30 - 16.45 uur 
slart: 2 september 

augustus 1998 

Tekenles voor Kinderen 

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar ia er de 
mogeliJlcheid om de basiskennis van het 
tekenen onder de knie te krijgen. Met 
gebruik van houtskool, inkt, ecoline, 
krijt en plaltlcaatverf worden diverse 
technieken b eoefend op verschillende 
materialen. 
docente: Tineke Jacobs 
kosten:/ 69,00 ( 12 lessen) 
tijd: nog niet bekend 
start: seplember 

Algemene Mu.ziekles 

Voor kinderen van 7 tot 12 jaar die 
geintresseerd zijn in de muziek, maar er 
nog niet veel van weten. Behandeld 
worden de basisbegrippen van het no
len-schrift, verschillende muzikale stro
mingen en componisten van zowel lclas
sielce als popmuziek. Liedjes zingen en 
even1ueel i nstrumen1en bespelen voor 
max. 10 kinderen. 
docente: Suzan Ovenneer 
lcoslen: / 54,00 (12 lessen) 
lijd: woensdag 14.30 - 16.30 uur 
s1art: 23 september 

Tieners/jongeren 
Let op: nieuwe activiteiten ! 

Cursus Internet 
Tijdens deze cursus leun je kennismaken 
met wal inlernet inhoudt. Oaamaasl ga 
jezelf aan de slag mei b .v. muziek ma
ken, tekenen, informatie opzoeken etc. 
koslen: gratis 
tijd: vrijdagl6.00-18.00 uur 
leeflij d: lieners en jongeren vanaf 14 
jaar 
plaals: S1athuys, Breestraat 19 
Verzamelen om 15.45 uur bij Cornelis 

Joppensz. 
slart: 25 september (4 x) 

ln!ormatie bijeenkomst: 15 september 
om 17 .00 uur in buurthuis Cornelis 
Joppensz. Ook voor inschrijving. 
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Inloop Tieners. Bridge club 
Zang Creatief/handvaardigheid 55+ 

TijdeM deze inloop leun je naax eigen muziek luis te- Is bridgen uw liefhebberij? Dan bent u welkom voor In het koor voor volwassene n wordt gewerkt met tijd: donderdag 10.00 - 11.30 uur 
ren ( wel zelf meenemen), tafelvoetba.llen, darten, ta- een gezellige middag. Wij zorgen voor koffie en een een meerstemmig repertoire waarin mooie pop- start: het gehele jaar ( ook in de vakanties) 
feitennissen, video kijken of gewoon gezellig wat met koekje songs worden ingestudeerd en nummers die speei-
elkaar kletsen. kosten: / 7 ,50 per maand aal geschreven worden voor het koor. 
kosten: gratis tijd: dinsdag 13.30 - 17.00uur dirigent: M . v. Putten Kunstgeschie denis 55+ 
leeftijd: 12 tot 16 jaax start: 8 september koste n: / 93,25 ( 15 lessen) In 2 kee r 5 bijeenkomste n worden verschille nd e as-
tijd: Ie vrijdag van de maand tijd: dinsdag 20.00 - 21.30 uur pecten van de kunstgeschiedenis behandeld 
18.30 - 20.30 uur start: 1 september Er wordt in oktobe r en in maart / april gestart. 
start: 4 september Bridge c:urau• (vervolg) 

docent: Franklin van Polanen 
Heeft u al eens een beginnerscursus gevolgd maar u kosten: / 37 ,50 ( 5 lessen) 
bent nog niet zeker van uzelf tijdens het sp e l, dan is 

1 
Kaarten maken club tijd: woensdag 14.00 - 15.30 uur (1 x per 2 weken) 

dit een uitstekende cursus voor u . Tijdens 5 b ijeenkomsten van deze chili gaat u kerst- start: 7 oktober 
OPROEP: docent: Mw A. Dubbelde man- de Bruin kaarten maken door middel van 5 verschillende 

Voor bovenstaande activiteiten zoeken kosten: / 114,00 ( 12 Je11en) technieken. 
tijd: donderdag 14.00 - 16.00 uur b egeleidster: Tony Marcelis Bridge 55+ inloop 

wij enkele vrijwilligers om bij deze start: 3 september koste n: / 25,00 (inclusie! materiaal) kosten: / 7,50 per maand 
activiteiten aanwezig te zijn. hJd: woensdag 9.30 - 11.30 uur (1 x per 2 weken) tijd : dinsdag 9.30-11.30 uur 

Informatie: buurthuis Cornelis start: 7 oktober start: gehele jaar (ook tiJdens de vakantieweken) 

Joppensz 
Tekenen en schilderen 55+ Creatief 
Onder deskundige le iding leert u tekenen in per-

Bewegen spectie! en a.lles over kleuren. 
Quilting Bee club docente: Marijtje Mulder 

Vorming & educatie Ouiltgroep van dames die onder elkaar nieuws en pa- kosten: / 54,00 ( 12 lessen) 
tronen uitwisselen. U ontvangt adviezen van mevrouw Callane tics tijd : woensdag 9.30- 11.00 uur 

Frans Conversatie voor gevorderden 
JannySmant Door middel van rustige oefeningen werkt u aan de start: 2 september 
kosten: / 1 ,50 per keer opbouw or het behoud van uw conditie . Alleen voor 

docente: Thérèse Rietbergen tijd: iedere 3e maandag van de maand van 9. 15 - VTouwen. 
kosten: / 90,00 (IS lessen) I J.IS uur docente: Maria Kerk 
tijd: diMdag 11 .00 - 12.00 uur start: 21 september kosten: / 60,00 ( 12 lessen) 
start: 1 september 

max. aantal deelnemers : 16 tijd: maandag 11.45 - 12.45 uur 
start: 7 september Kledingbeurs 

Fran• voor beginners 
Kleding maken en woondecoraties 

docente: Thérèse Rietbergen 
Vindt u naaien een leuke hobby? Voor het maken van Byatha Yoga Op woensdag 16 september van 12.30 

kosten: / 90,00 (15 le11en) 
kleding, woondecoratie, speelgoedbeesten e.d. leunt Dit is de klassieke vorm van yoga. Deze vorm is spe- tot 15.00 uur organiseert het buurthuis tijd: diMdag 10.00 - 11.00 uur 
u aan de slag in een van de naaigroepen. Voor begin- eiaal gericht op de ademhaling. Voor alle leeftijden 

start: 1 september 
docente: Annie Wibier een 

ners en gevorderden 
kosten: / 50,00 ( 10 lessen) kinderkledingbeurs van winterkleding docente: Alice Gans (dinsdag) 

Engels convenatle Mw. B. Zonneveld (donderdag) tijd: maandag avond 20.00 -21.00 uur 
start: 5 oktober 

docente: Jeanne van der Heijden kosten: / 117,00 ( 13 JeHen) Voor meer informatie kunt u terecht bij 
koste n: / 90,00 (lS le11en) .. . / 135,00 (IS le11en) 

buurthuis Cornelis Joppensz, 
tijd: maandag 19.15 - 20.15 uur bJd: diMdag 9.30 - 11.30 uur 

start: 7 september dinsdag 20.JS - 22.15 uur 
donderdag 20.30 - 22.30 uur 

55 + activiteiten Om het gezellige kledingbeurs-team te 
start: 2 september ( do) 

versterken kunnen wij nog vrijwillige 15 september (di) 

Engels Gevorderden 55 + medewerkers gebruiken. Als u wat tijd 

Ontspanning Bloemschikken docente: Jeanne v.d. Heijden over heeft en wilt u iets voor de buurt 

Bloemachiklcen ia altijd Jeuk en gezellig. 
kosten: / 37 ,50 ( 15 lessen) doen meld u dan aan bij het buurthuis. 
tijd: maandag 10.15 - 11.15 uur Bridge 55+ inloop kosten:/ 28,00 (4 lessen) 
start: 7 september 

kosten: / 7,50 maand tijd: vrijdag 10.00 - 11.30 uur (1 x per 14 dagen) 
tijd: dinsdag 9.30 . 11.30 uur start: oktober 

• tart: gehele jaar (ook tijdeM de vakanties) 
-
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Je weet nog wel 6oudc»1jn h.id het 
t.1ndmanneye ontmoet Die had een r-H-;_110:-, tandvan6oude,Yijnopinmuts 

1 alle kinderen van de De I/Olgende dag moest Boudewijn 
1 Professoren·, 6ur· studs aan het tandmannctje denken H~ heeft 

er niemand iets van verteld en 15 dat oolc niet van 1 ge mees ter5WIJk en I Rijndijkl>uurt Op plan. ·1, Is zijn geheim ·s-Morgens heeft. hij hem 

1 
jullie eigen pagina niet meer gezien Op school krijgt h~ een doosje 
s taat In deze w1Jk· roz~ntjcs van een Jarige en tiewaartcr een paar 

1 krant een heel voor het mannetje Juf Ineke geeft. hem een som 
1 spannend volg· l>ij het. re~n Ze zegt 6oudewijn,Jll hcl,t 6 ap· 
I verh.ial van Anne pels· 'Nee', zegt. 6oudeY.yn. ·,~ heb 6 tanden Wat. 

Teske Samen met zegjll7 vraagt de .1uf lk heb 6 tanden·. zegt 
1 haar man David 6oudcwi.1n. 'eerst h.id 1( er 8. maar 2 heeft. het. 
1 maken z~ van elke 1, • Hi stept. en kn;gt een kleur Tjonge. nou had 
1 vr!)dagmlddag een htj l>iJna z~n gche,m verraden. lk begnjp het, niet. 
I gezellige én span· zegt juf 'Nog ecns:Jll hebt 6 appels en geeft. er 1 

I nc":1::'~ag -~ • aan Jan. 1 aan Manjl:e en 1 aan 
~~.P:~ . --..._ ~ Vincent. hoeveel heb Je er nu nog7 r ---C . , .... ~ ·0ne·.zegt6oudewijnvlug 'Goed'. 
0: i,~ i:.-' . /.• ·,.':-' zegtjufGelukk,g,shctnuttjdom 
··" - • · ·• •· ,. • · naar hu,s te gaan BoudeWljn rent 
,-$. .•. ' '', •. / naar z~n kamer. maar het tandman-
1t ='. ; ·. ~ · ne&JC is emet Hij zoel:t. overal Dan 
- ·· • · ,.:;' •· ·- legthy2 roz~ntjesopdevenst.er-

, \, ' ~---'/ . ·. bank Dat ·s wel genoeg voor zo'n 
! ·. ,·•\._.. . 
l :;./,. ~ ; , klein ventje. denkt hij 's·Avonds, 

i, ,Y t~• ,' •~'" · alshij ,nbedl,gt . hoorthij hetgc· 
··;: :. ~' t!.I ~-. ungel van de brandweeraut.o. 'Ben 

~ •; ·<· ~ ., ,_,. 
• . , , (- . · jcdaar', fluisterthtj :.Ja' Waren 

~ 
'f 1,/ .. ,~7) :'j,f · deroz~nt.1cslekker7:.Ja.maar 
, , . , .=·~ ~)' '. ,( . , niet veel Boudewijn gnnn,kt ; Je 

1 • ' · ff ·'? · ; ·. bent een snoeper' :.,,; ooi:' Z'"t .. -., . ;:.,.,, - ~j.t) :J ""3 

1 . ,b~ ~ _...,. _ -;-..- het. mannie&Jll. heb jijd e andere 
1 ~ I anemaalalléénopgegeten7'Ze 

waren t.och van mij,' zegt BoudewiJn veront· 

-l 
I ' 

Ze 1~n er u,t.. Wat. nu7 • Boudewijn legt ze allebei onder z'n kussen en • 
gaat naar beneden Nu ,s l>rooá eten nog moe Ij· 
ker Hij knjgt yoghurt met beschuit d,e heel zacht e 
15 geworden. ·s·Avonds liggen z~n tanden er nog • Het tandmannetje st.Jat op de vensterbank 
Hcbje wat voorme vraagth~ Nee.zegt. • 6oudcY.yn. d•c daar hclcrro,1111 et n·ecr aan ge· • 
dacht heeft 'Dat ·s heef vcrveler•:f zegt het. man· 
netje boos lk heb n,ks gekregen zegt Boudewijn, • 
'alleen een heel klein stukje chocolade· 'Nou dan', 
zegt de tandman. 'waar ,s dat dan7 op·, zegt 

6oudcwijn Da's héél slecht voor je tanden. 1veet • 

je dat7 Voor JOU toch ook7 zegt 6oudCW1jn Voor • 
mij niet, niet, niet' Waanom n·ct 7 Daarom niet· 

• 

• 'Oh' zegt 6oudCW1jn. 'Ik breng morgen weer wat 
voor je mee. goeo7 'Best ', zegt het. tandrnanne· 
tjll en is verdwenen Waarheen? Dat kan 

Boudewijn niet ontdekken 't Enige dat h~ nog 
hoort 15 hlh1hi'. In bed bedenkt htl dat zo'n man· 
netje heel leuk Is, maar ook wel las t ig Morgen 
komt Vincent bij hem spelen Zou hij het hern ver
tellen? Hti gelooft. het vast niet 
's·Morgens liggen er twee kwartJe5 onder z·n 

kussen1 Boudewijn komt er juichend mee naar be· 
nedcn. Lisette. z'n zusje k~kt niet vrolijk 'Hier', 
zegt Boudewijn gul, Jij mag er ooi: één en als er 
weer tanden geplukt z~n krijgjll weer wat Dan 
delen wc, goed7 'Tanden kun je toch niet plukken. 
gcklccrd' zegt Lisette, maar ze moet nu wef la· 

chen Hoe het afloopt 7 Dat vertel Ik jullie de 1 Veel lcesplcz,cr met 1 
h waard'9<1 'Poeh', zegt het. tandmannet"'. 

1 et vervolgverhaal. .,.., 
1 , 1 'straks komt m'n broer·. Wie lsJOU' w broer' n c,C ~kkr.ant van 

volgende keer 
Er w as een 1 december komt. het I vraagt Boudevnjn 'De zandman' 6oudCW1jn 

1 slot van het span- 1 gaat vlug overeind zit ten. 'Is de zandman 
1 nendc vcrh.ial I Jouw broer? 'Ja hoor. 1vls t je dat niet? Htl 

1 
D o O e e 1 1 ! komt. zo hierheen', 'Oooooh', geeuwt 

._ ____ J BoudCWljn en valt In slaap De andere 

morgen heeft. 6oudcwi.1n twee losse on
dertanden. Maar nu is htl heel flink Hij 
duNt ertegen en rukt eraan Ja, hoor ge· 

Zokllnkt~- s .... 
h '"'t leder Vrijdag 
le~rfst en de Winter op d ;lddag na schooltijd in de 
..... ~erhalenwordend e eemanlaannummer8 Aller· 
vuc:tsere aar verteld d . 
d n We over het rh en aarna tekenen of 

e vertel Id ve aal W. b 
Kind m dag na SCh 

1 
. · e eglnnen weer met 

d eren van 4 tot 9 J oo tijd op Vrijdag 9 okroller. 
uurc altijd ongevee a~r zijn van harte welkom. Het 

• rr1.11m ee 

••••••••• nu; ot : s! W 

---

De Wijkkrant biedt de leden als extra servke gratis aávertenti~ 
ruimt• a,n, Ak u dus bijvoorbeeld op zoek bent naar een ge

bruik1t kinderstoel of zelf van een overbodige s.lontlfel af wil, 
dan kunt u daarmee in de Wijkkrant tetecht. Nttm contact op 

met Jos Vemeegen, Zoeterwoudsesingel 39. 

TE KOOP GEZOCHT: huis in Burgemeesterswijk, Thor 
be<kutr., De Laat de Kantemr" Cobeutr., De Mey van 
Streefkerkstr Svp, bellen naar Gillu Landheer S 12 76 97 

TE HUUR fraa ie notenhouten PIANO, merk Zimmer• 
mann, met zeer goede klank! 
TE KOOP GEZOCHT: tweedehands piano van goede 
kwaliteit. Telefoon 513 04 17. 

uill11N, DM F .J~J,. v:.111 G :i~sa l 
Bioloog 

Praktijk voor natuurgeneeskunde, 
kruidenleer en homeopathie 

Voor behandeling van allergieën, 
vermoeidheids-en chronische klachten 

Voedings-en vitamine adviezen 
Tevens microscopische bloedanalyse 

Lid NWP-NVOT 
Verd•mstr••t 46 
2313 PN leiden 071·51319 67 

BLOEMENKIOSK 

LAMMENSCHANS 

Tcgcno,·cr station Lammcnschans 
TEL 07 1 51418 12 

LEIDEN 

Elke dag grote sonering 
bloemen en planten 

GEOPEND: DINSDAG T/M ZATERDAG 
VAN 8.00 TOT 18.00 UUR 

1 

De Ambassadeur 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

met ouderwetse 

dienstbaarheid, 

maakt dat 

laxi-rijden weer 

Q 71- 5 311 7 7 7 een genoegen 
kan zijn. 

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

Bewonerscommissie Temminclcstraat e.o. 
0hr. E.C. Meyer 
Professorenpad 25 2313 TA Leiden tel. 5132155 

Woningbouwvereniging Ons Doel 
S<hunersveld 65 2316 ZZ Leiden tel. 5222025 

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

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente Leiden 
Sector Wijkbeheer, wijk 3 
wi1k1eam 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 Lorentz 
Van Vollenhovenkade 19 2313 GG Leiden tel. 5141777 

P.C. Basis.school 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 Lelden 
Voor wijkverpleging en gezinshulp: uitleencentrale Van 
Vollenhovenkade 25 2313 GG Lelden tel. S121894 
Ouder- en kindzorg: 5241010 

Naschoolse Opvang De Basisbende 
Oppenheimstraat 2 tel. S 124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoeterwoudsesingel 98199 tel. S 124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggravenlaan t7a tel. 5121331 

Peuter1peelzaal Olleke Bolleke 
Oppenheimstraat 2 tel. S131061 

Maatschappelijk werk sector Zuid 
Bevrijdingsplein 60 2321 BX Leiden tel. 531022B (wo 9 -10 u.) 

Verzorgingshuis Lorentzhof 
lorentzhof 1 2313 GA Leiden tel. 5149545 

Vereniging Professoren- en Burgemeesterswljk 
voorzitter. Gilles Landheer, V.d.Waalsstr. 57a, tel.5127697 
secretaris: Ronald Stok kei, De Sit1erlaan 43, tel. 5146665 
penningmeester: Hein Teeuwen 
p/a Teeuwen Assurrantifn, De Slt1erlaan 89, tel. 514 99 67 
lid: Steven Blok, Stieltjesstraat 14, tel. 514 30 19 r.:v) 

~ 



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

NAAM: ..... . . .. . . ... . . .. . . . . .... ..... . ... .. . .. . . . . .. .... . .. M/V 

ADRES: .. .. ... .. ... . .... . ... . ....... .. . . ..... ... .... . .. . .... ... . . 

POSTCODE: ...... ... .. . ..... . . . ....... .. . . .. . . . .. . . ... . . . . .. . .. . 

TELEFOONNR: ... .. . . .. .. .. .. .... . .. . . . .. . .. ....... .. .. . .. .. ... . 

BANK-/ GIROREKENINGNR.: . . . . . . .. .... .... .. .. . . .. . ........ . 

HANDTEKENING: 

~--------------------~ 

-

De volgende Wijkkrant verschijnt begin december. De inzend

termijn van kopy en advertenties sluit op 20 november a.s. 
Tekst in WP 5.1 of Word 6.0 op 3,5" flop. Het adres is: Werk-

groep Communicatie, Jos Versteegen, Zoeterwoudsesingel 

39, 2313 EJ Leiden, tel. 513 03 88, e-mail: versvorm@xs4a1!.nl. 

Datum Activiteit Meer informatie op pag. 

5 september Open Huis Stiltecentrum Jethro 20 
13 september Nationale Ziekendag 14 
16 september Kinderkledingbeurs Corn. Joppensz 17 
26 september Afscheidsreceptie fam. Janson 8 
9 oktober Start kinderverhalenmiddag 18

3 
I 

1 november Theatervoorstellingen 'Kunst over de vloer' 
20 november Deadline van de wijkkrant 12 20 

Elke maand. Klaverjassen in de Vredeskerk van 
14.00 - 17.00 uur (elke maandag) 

Elke dinsdag Klnderbibliotheekbus 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 - 11.00 uur. Sociêteit voor 60-plussers 
in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 

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

Elke eerste maandag en dinsdag van de maand staat er een 
container bij het Luba-pand op de Zeemanlaan alwaar men 
het oud papier kan afgeven voor een goed doel. 

(;J f~ 
1 De wijkkrant is een uitgave van de Vereniging Professoren

en Burgemeesterswljk 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 Versteegen Vormgeving 
Druk: Mostert & Van Onderen 1, Leiden 
Verenigingssecretariaat: De Sitterlaan 43, 2313 TK Leiden 
Postbankno. 55.67.6S9 

Ingeschreven in het register van de Kamer 
C;
20 

van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 
t..:::;:/ onderno.40448253 

-.... '. 

1--
stiltecentrum 

Jethro 

Zaterdag 5 september 1998 11.00 - 13.00 uur 

OPEN HUIS met kopje koffie en 
informatie over cursusprogramma. 

's-middags open lessen (JS,-) 
13.30 - 14.30 Proefles yoga 

14.45 - 15.45 Proefles yoga en meditatie 

16.00 - 17 .00 Proefles Meditatie en bewustwording 

Yoga 

Yoga en meditatie 

Zingrn vanuit je hart 
Charka's en onthaasten 

Omgaan met stress 

Omgaan met stress 

Mantra Heal ing 

Meditatie en bewustwording 

Tai Chi en Chi kung 

Kinder-yoga 

Cursus " Het leven vieren" 

1 

folder, opgave en inlichtingen: 
Jédidjah en Han Ouindam 

Cobetstraat 79, 2313 KB Leiden. tel: 071 513 25 76 1 

TEE UWEN ASS URANTIEN BV 

HET ZEKERE 

VOOR HET 

ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 


