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WIJKK 
Vereniging Professoren• en Burgemeesterswiik 

Professoren- en Burgemeesterswijk 
vanaf 2000 beschermd stadsgezicht 
Het oudste gedeelte van de Profes
soren- en Burgemeesterswijk zal 
vanaf het jaar 2000 beschermd 
stadsgezicht zijn. Dat blijkt uit de de 
Leidse begroting voor 1999. Het 
gaat officieel om het vooroorlogse 
stadsgezicht Leiden Zuid-Oost. 

Binnen dit gebied neemt de Petruskerk met 
de 72 aangrenzende huizen (voor de kerk, 
aan de Lammenschansweg) een bijzondere 
plaats in. Het gaat om een markant punt, dat 
in de afgelopen jaren vrijwel onveranderd is 
gebleven. Dit in tegenstelling tot bijvoor
beeld de Lammenschansweg zelf, die door 
vele veranderingen (onder meer het verdwij
nen van de trambaan) een heel ander ge
zicht heeft gekregen. 
Het beschermd stadsgezicht omvat 
een relatief groot gedeelte van de 
wijk. Vanaf de kerk loopt het in zuide
lijke richting door tot aan de spoorlijn 
Leiden-Utrecht. dus ook De Sitterlaan, 
Stieltjesstraat en Melchior Treublaan 
zijn inbegrepen. De Burggraven-
laan valt grotendeels buiten de 
bescherming, maar wat erboven 
ligt (Lorentzkade, Van den 
Brandelerkade, Rooden
burgerstraat. Cobet· 
straat, Fruin-

laan, Kernstraat) zal straks beschermd zijn. 
Ook de Hoge Rijndijk valt onder stadsgezicht 
Leiden Zuid-Oost, met kleine aangrenzende 
stukjes. Diverse oudere straten met arbei
derswoningen (zoals de Rijndijkstraat) zijn zo 
sterk gewijzigd dat ze niet meer voor be
scherming in aanmerking komen. 
De structuur van de wijk, groenaanleg, stra
ten en lanen, voor zover ontstaan voor 1940, 
is nog in hoofdzaak intact. Op enkele plaat• 
sen is de oude wijk later natuurlijk wel ver
nieuwd of uitgebreid. Zo werd in 1973 het 
bejaardencentrum Lorentzhof gebouwd bij 
de Zoeterwoudsesingel, maar dit wordt niet 
als een aantasting gezien. De Zeemanlaan 
werd uitgebreid met enkele 'detonerende' 
winkelpanden, en aan de Meij van Streef
kerkstraat zijn woningen gebouwd ten koste 
van de Reinwardt Academie. Buiten het be
schermd stadsgezicht vallen bijvoorbeeld de 
Beijerincklaan, de Van Vollenhovenkade met 
aangrenzende straten en de Meijers/Uhlen• 
beckkade. 
Wat de bescherming precies inhoudt is niet 
geheel duidelijk, maar het ligt voor de hand 
dat de bewoners/eigenaren niet veel aan 

hun voorgevels zullen mogen verande
ren. Maar dat waren de meeste bewo-
ners toch al niet van plan. • 

-•--..... ....... --.... --.. . 



" ang om te 
v er huizen ... " 
Nf t t :o 'n Jtop kom je ,cmuiruu op tk /aJta/cl 
bij dt doktu of Bnii11rjt Btu. Maar houdt 11 

VOJt, ,.,, u:onlt 110g trgtr. Ik Ml ,,;., ba11g 
omdat ik gttll af1chtid ltau nt mm t.lQPJ m1p, 
b11rt11, :on/J tl, /iewfomi/it 117. dr, oln1J wor 
,mïn lrnisjt i,, ht t groen rur1dt :orttn. Nt t htt 
û trgtr .. . ht t gaat om ren poa, oficr.«I 
KA TZE! Tie11 jaar geledn1 kocht ik 111y11 
knusst bownhuûfe mt t uitzicht op ht t spoor. 
In dt ballto111k11r :at m1 lta11t/111/r. 117e had
dm 1un po,, dus ktu ilt tr c,g...,,/11k 11it1 :o op. 
Tot dit ltoudt 11r,v,mbtra<'011d • rtge11 klmmle 
ugm dt ramct1 t n de panntn vlo~u van htt 
dak - ~ u n sp,u :war1 Stllll(Je naar bmncr, 
1""1'/h. Hij kroop door h,r luik, sloop sc/11cltrig 
langs de pli11tm w ging lt kktr by dt wncor
ming :i1w1. Ik /rad htt u rlijk ge:tgd 11iet :o 
op /'M-Ztn, maar ja ht t uw houdn»ur, dus 
mocht hij t1,0(<t1 scltuilm. Katzt is ""°" mu r 
fL'tUtgaa,, , t n ach wat houd ik t.~tl van dat 
~utl Tot het ondc,- tk J ~hc,,s slapct1 =oals dt 
ruit/es w11 mij11 go,dt t1ritnd A • huft hij l,,r 

r100ÎI t'lbracht, maar htr Je.heelt nitt uttl. Als 
11icma11d het :itt 11op ik /r,111 al/trlc, ltltktn: 
(gc:011de!) hapjes 10,. Hij mo,1 1t1rslo11c i11 
condiht blijven om 1,;a : 'n inbrckenroutt 1h11is 
,e kwmett komen. Een rijdje geleden tvas hij 
op,trrs : ielt. Ik sclrrok me dood. Hrcl :itlig :at 
hij daar. Droge 11ttu, amtchcig hiJg.:n, vale 
vacht, kortom 11icts waard. ~ dicn:nans con
sUJttcrdt ,en kwr.::icktt. Ik t 'Offllt /r,,n braaf 
= ,,, pilkn, Kat.:e totrd u-tcr beter - ck oude 
/,w,ugt11it1tr die hij afrijd u.w. Voor dt :ekcr
lreid htb tk dt surkt dro11k opgtborgar. l!ra111 
a/J tt.'<' op ookanrit :ij11 htb 1/t afrijd wionr,11 
vatt hem: /a11g11it in dt =on, poo1jcJ achter ht1 
hoofd, =omrtbril op, sigan:t loSJCl 111ss,11 dt lip
p,11 , ,, c,11 glaasje whisky 011d,r lra11dbcn:ik. 
t\7am xmi~tt" va11 nu t n, wanmc :ij11 ='11 
grooutt lrobbits. E11 i11 dit hobbics :it het prr,
blu 111. Volgt 11d jaar gaan " '' 11aor dt 
111orb«kestraa1 vnhui=tu m :iju wc opuns 
met :'n tJijwn (wij m<t baby , Roosje w 11 l!Îtr, 
en K,,u:,). Kki,r, ltinckrt11 tJÏ11d1 hij maar :o 
z:o, dus of hij mu will, ilt. 1/raDI htt n,e af. Htt 
is ttmlotu dt poes dit c,11 thuis ltiat, dus mis
schim blijft hij,..,, op 'sijn bmarrk wsre m 
wrwadot "" a11dtrtn H«r'. 
(PS: rir,1 _,, "!~faun wmnm wn Karzt 
aan ,un,il, IIIJ6 ·· •0 
Gi la~ eer 

W---

Parkeren in de wijk 

Het 1s al een t1Jdje stil rond het 
parkeren. De vele honderden bur• 
gers en initellingen, die hebben 
gereageerd op de "Evaluatienota 
Parkeren•. wachten het ant• 
woord van de gemeente geduldig 
af. De werkgroep Parkeren waag • 
de er een te lefoontje aan en kan 
u het volgende meedelen: De 
• nota van beantwoording· 
wordt rn januari 1999 besproken 
in een ,a~dscommissievergade• 
ring. 
Omdat er in de raadszaal geen 
plaats 1s ,001 de eventueel 1900 
"1nsprekers• (zoveel reacties wa• 
ren er op de "Evaluatienota par• 
keren• binnen gekomen), zal nog 
een a lternatief worden gezocht 
om wel iedereen in de gelegen• 

heid te stellen te kunnen reage• 
ren op het voorlo pige standpunt 
van het college. 
U begrijpt dat we als bewoners 
nu nog kunnen meediscussiêren 
over het parkeerbeleid, daarom 
roept de werkgroep parkeren u 
op, deze kans goed te benutten. 
DUS: 

Bent u vóór, bent u tegen 
of heeh u een nóg beter plan? 
laat het weten, nu het nog kan• 
AlleM door goed overleg, 
komen we op de gulden midden• 
weg/ 

Werkgroep Parkeren 
p/a Zoeterwoudses,ngel 39 

Kaartmiddag in de Vredeskerk 
Heeft u maandagmiddag vrij en 
houdt u van klaverjassen. dan 
kunt u terecht in de hal van de 
Vredeskerk. gelegen aan de 
Burggravenlaan, waar een vijftig• 
t al dames en heren gezellig zinen 
te klaverjassen. 
Voor de aanvang en tussen e lke 
ronde is er gelegenheid voor een 
praatJe of kennismaking. Deze 
kaart-middag is niet alleen voor 
buurt- en w11kbewoners, maar 
voor iedereen die gezelligheid en 
sfeer zoekt . Rondom is voldoende 
parkeergelegenheid en de stads• 
bussen 13, 14, 40 en 42 stoppen 
bijna voor de deur. 
Om 13.30 uur kunt u al komen en 
het klaverjassen begint om 14.00 

uur precies tot 17 .00 uur. 
Personen van SS• zijn van hane 
welkom om een middag te ko
men kiJken, alvorens men besluit 
wekelijks te komen. De toegangs• 
prijs is/ 2,50 p.p. per middag, in• 
clusref een kopje koffie of thee 
en aan het einde worden enige 
prijsjes uitgereikt . 
Heeft u vragen of wilt u nadere 
informatie, dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw Nel 
Bergers, Kanaalweg 92, t elefoon: 
S146014 of de heer Jan Jansen, 
Burggravenlaan 229, telefoon: 
5146932 (b.g .g. 5130293). 

Tot ziens op onze gezellige kaart
middag. • 

Kunst over de vloer 
U had het al gemerkt. Kunst over de vloer is niet doorgegaan in het eer• 
ste weekend van november. Degenen die zich hadden aangemeld heb• 
ben daarover een brief gekregen. De reden is dat we gewoon even te 
weinig tijd hadden voor een goede voorbereiding. Zo gaat da t met vrij• 
willigers in een wijk! Maar uitste l is geen afstel. l et maar op, u hoort 
nog van ons. Gilles Landheer & Steven Blok 

Weerbaarheidstraining voor senioren 
Ouderen worden af en toe gecon
fronteerd met situaties, waarin zij 
zich onveilig voelen, situaties op 
straat of rond de eigen woning. 
Berichten in de media over dief
stal, insluiping, babbeltrucs en der
gelijke leiden er ook niet bepaald 
toe dat men zich veiliger gaat voe
len in de huidige samenleving. 

Onderzoek, onder andere van de poh· 
tie, heeft geleerd dat senioren niet hul• 
peloos hoeven te staan tegenover een 
dreiging in de onmiddelhjke omgeving . 
Op basis van ervaringen van slacht• 
offe rs van misd111ven z11n methoden 
ontwikkeld voor ouderen om minder ri• 
sico's te lopen en om zrch zo goed mo• 
gehJk te redden als de nood aan de 
man (of vrouw) komt. Dit alles 1s ver• 
werkt 1n een soort cursus, een weer• 
baarheidstraining speciaal voor senio• 
ren in de w11k Zu1d•Oost. 
Wat 1s · weerbaarheid"? Het gaat na• 
t uurlijk niet om een soort judo-cursus 

De deelnemers hoeven ook zeker niet 
over de grond te gaan rollen. Waar het 
wèl om gaat: het zelf leren herkennen 
van de risico's van bepaalde situaties e n 
daar op een verstandige manier mee 
omgaan. Veel aandacht wordt besteed 
aan het voorkómen van risico's. Het vei• 
lig opbergen van waardevolle zaken, 
wel of niet een handtas meenemen, en 
zo ja, hoe die het beste gedragen kan 
worden. Het zijn slechts enkele van de 
vragen die aan de orde komen. Ook de 
manieren waarop bedreigende situaties 
o p straat kunnen worden aangepakt, 
worden 1n een kleine groep getoond, 
soms aan de hand van een frlm, soms 
doordat iets wordt voorgedaan. De 
deelnemers kriJgen vervolgens al oefe
nend volop de gelegenheid om te ont• 
dekken op welke manier ze het beste 
kunnen reageren. 
De cursus wordt aangeboden in het ka• 
der van een breder project; het project 
"Leidse Senioren Zelfstandig•, een sa• 
menwerkingsverband van Stichting 
Dienstverlening. Won ngcorporatie 

Kerstboom op de Zeeman/aan 
Voor het derde jaar in successie zorgt 
de wijkvereniging voor een prachtige 
grote Kerstboom in de wijk. Deze boom 
zal wederom geplaatst worden op het 
veldje aan de Zeemanlaan en voor een 
beetje extra licht zorgen t ijdens de don
kere dagen rond de Kerst. 

De lampjes in de grote boom zullen op 
vrijdag 18 december om 17.00 uur 
worden ontstoken en we nodigen ie
dereen uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Voor de kinderen zal er dit Jaar weer 
warme chocolademelk ziJn. 
Hopelijk tot dan. • 

Kerst-kinder-kermis 
Vorig jaar was het een groot succes en 
daarom organiseert speeltuinvereni• 
g ing "De Speelschans· nu voor de 2e 
maal een KERSTKINDERKERMIS. Op 
woensdag 23 decembu a.s ., van 
13.00 tot 16.00 uur, zijn de kinderen 
uit deze wijk van harte welkom in 
buurthuis Cornelis Joppensz en de 
naastgelegen gymzaal (gymschoenen 
meel) Er zijn allerle i leuke spelletjes te 
doen, met net a ls op de echte kermis 
voor kinderen altijd prijs. De meeste 
spelle t jes zijn gratis en slechts enkele 

anracties kosten 50 et. Gratis toegangs• 
kaarten zijn (zolang de voorraad strekt) 
af te halen in het buurthuis (Oppen• 
heimstraat 6) op woensdag 16 decem• 
ber tussen 12 00 en 14.00 uur e r, op 
woensdag 23 december tussen 11.00 en 
12.00 uur. 
Om de Kerstkinderkermis tot een succes 
te maken, hebben we veel vrijwilligers 
nodig die willen assiste ren bij de inrich· 
ting en bij de spelle tjes. Wilt u meehel· 
pen, neem dan contact op met Alice 
Gans, tel. S131096. Alvast bedankt! • 

· ons Doel" en Stichting Thuiszorg 
Groot R11nland De cursus is georgani• 
seerd in nauwe samenwerking met de 
Leidse Welzijnsorganisatie LWO. 
Daardoor konden de kosten laag ge• 
houden worden. namelijk per keer 
slechts/ 7,50. 
Het unieke van de cursus is, dat deze 
speciaal 1s ontwikkeld voor senioren, 
dus voor mensen ouder dan S5 jaar. Dat 
betekend dat deelnemers zich snel zul
len thuisvoelen en dat een rustig tempo 
wordt gehanteerd. 
De cursus, bestaande uit 1 O bijeenkom• 
sten van ruim anderhalf uur, wordt op 
vrijdagmiddagen vanaf 15 januari gege• 
ven in het Kruisgebouw naast de 
Vredeskerk. In de cursus zijn nog slechts 
drie plaatsen vrij. Belangstellenden 
wordt aangeraden zich snel te melden. 
Nadere informatie bij Lenie Koolhaas, 
co0rd1nator Weerbaarheidstraining of 
Ada van Mil, Professorenpad 1, 2316 U 
Leiden, tel. 5128183. • 
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Het 
Emoenakoor 

Verkeersveiligheid in de Wijk: plannen zijn er, nu de uitvoering nog 
Het Emoenakoor is een kerk• 
koor behorende bij de Vredes
kerk aan de Burggravenlaan. 
Het koor bestaat uit 28 leden 
en bestaat al meer dan twintig 
jaar. In die tijd is een zeer uit· 
gebreid en uiteenlopend reper• 
toire opgebouwd. 

Elk jaar presenteert het koor 
zich in een koffieconcert. Dit 
wordt meestal in juni ten geho• 
re gebracht. Tevens organiseert 
het koor een kersuamenzang. 
Zo ook dit jaar en wel op 23 
december om 20.00 uur in de 
Vrede1kerk. Tussen de samen
zang door zullen ook werken 
door het koor gezongen wor• 
den.Op het programma staan 
hele bekende, maar ook min
der bekende liederen, zoals bij• 
voorbeeld de zogenaamde 
Appalachian Carols. Volks
melodien die ontstaan zijn in 
het zuidelijk deel van het 
Appalachian gebergte in 
Amerika. 

U wordt allen van harte uitge
nodigd voor deze kerruamen
zang. • 

In de vorige wijkkrant (numm~~ 11, au~~stus -~998) schreven 
we over de aandacht die de w1Ikveremgmg b1I de gemeente 
vraagt voor de verkeersveiligheid in onze ~ijk. De werk
groep van bewoners die zich hier mee bezig houdt, heeft op 
28 oktober opnieuw overleg gevoerd met ambtenaren van 
de Dienst Verkeer en Vervoer. Aanwezig waren hierbij ook 
de wijkpolitie en de Dienst Milieu en Beheer. De bedoeling 
van dit overleg was om meer duidelijkheid te krijgen over 
de toezeggingen die al eerder gedaan waren. In het vorige 
artikel staan deze verwoord. 

Het gaat om de verkeersveiligheid op 
de De Sinerlaan, de Burggravenlaan, de 
Kanaalweg en de Van Vollenhoven
kade. De werkgroep is tot de conclusie 
gekomen dat er gelukkig serieuze plan• 

Ah vtrttgenwoord,gtr van de Werkgroep 
Verkeersverl,ghe,d gteh Thomas van Duin 
uitltg over hun mmdpunten. 

nen zijn bij de ambtenaren, maar dat 
druk op de politiek nu nodig is om 
meer zekerheid te krijgen. 

Burggraven/aan/De Sitterlaan 
Ten aanzien van deze doorgangsweg 
gaat het om verschillende knelpunten. 
Ten eerste zijn dat de zebra's. Daar spe• 
fen drie problemen. De oversteekplaats 
ter hoogte van de Oppenheimstraat 
moet verlegd worden voor de overste• 
kende schoolkinderen. Dit was al enige 
tijd geleden toegezegd aan de klaar• 
overs; er was zelfs al financiering voor 
gevonden. Vervolgens gaat het om de 
oversteekplaats ter hoogte van de 
Lorentzkade: deze is vanuit het noor
den benaderd slecht zichtbaar voor au
tomobilisten en vice versa. Dit komt 
door de Lorentzbrug. Verplaatsing 
blijkt moeilijk. Daarom hebben we aan
dacht gevraagd voor zichtbaarheid met 
waarschuwingsborden en (portaal)ver· 
lichting. Ook moeten de stoepranden in 
de middenberm verlaagd worden, zo· 
dat rolstoelgebruikers en kinderwagens 
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Een delegatie van verichillende gemeentelijke diensten kwam aan de bewoners uitleg 
geven over de verkeerstechnische mogelijkheden ,n de wijk. 

sneller en dus veiliger kunnen overste• 
ken. Tot slot 1s het de vraag of de zebra 
ter hoogte van de Van 't Hoffstraat vol• 
doende ve,hg 1s, vanwege de bocht die 
de De S1tterlaan daar maakt. 
De ve1hghe1d van de zebra's, zo werd 
ons door de ambtenaren medegedeeld, 
zal worden meegenomen in de beleids• 
nota Verlichting van de gemeente 
Leiden. Deze mededeling verbaasde de 
werkgroep, aangezien ons dat niet eer• 
der was verteld. Wanneer deze nota 
tot werkeli1ke maatregelen zal leiden 
bleef ondu1dehJk. De werkgroep en de 
w11kvereniging hebben daarom beslo• 
ten aan te dringen bij de verantwoor• 
delijk wethouder op de zo spoedig mo• 
gelijke verbetering van de veiligheid 
rond genoemde zebra's. Vertraging 
vanwege de koppeling aan een beleids• 
nota die nog niet ten uitvoering wordt 
gebracht zouden wij zeer betreuren. 
Zeker de verplaatsing van de zebra bij 
de Oppenhe,mstraat zou hier geen hin• 
der van mogen ondervinden. 

Verplaatsing bushalte 
Het tweede project is de herinrichting 
van de bocht in De Sitterlaan ter hoogte 
van de Van 't Hoffstraat. Het verkeer In 
de binnenbocht heeft daar al snel de 

neiging om op het fietspad te gaan rij
den. De wijkvereniging en de werk
groep gaan er nu op aandringen deze 
verbetering meteen door te voeren als 
de riolering in de De Sinerlaan wordt 
vernieuwd. Aangezien deze verbetering 
binnenkort wordt uitgevoerd, betekent 
dit dat de voorbereiding van het besluit 
om de laan daar anders in te richten 
snel moet starten. 
Tot slot ligt er een ambtelijk voorstel 
om de bushaltes zo te ver anderen dat 
de bussen op de rijbaan stoppen en de 
passagiers uitstappen op een eigen 
'vluchtheuvel', waarachter langs dan 
het fietspad wordt gelegd. Bij deze ver• 
andering zouden mogelijk enkele par
keerplaatsen opgeheven moeten wor
den. Op de De Sitterlaan, ter hoogte 
van de Van 't Hoffstr aat, zou de bush al• 
te ook verplaatst kunnen worden. De 
wijkvereniging gaat er bij de wethouder 
op aandringen dat ook dat plan meege• 
nomen wordt in het 'riool-project'. 

Kanaalweg 
De verkeersveiligheid op de Kanaalweg 
hangt, net als op de Burggravenlaan/De 
Sitterlaan, direct samen met de snelheid 
van automobilisten. Op de Kanaalweg 
houdt bijna niemand zich aan het maxi-

mum van 50 kilometer per uur, zo is 
ook de indruk van d, politie. Zeker ter 
hoogtt van de oversteekplaats naar 
Cronesteijn, maar ook bij zijstraten, kan 
dit tot gevaarlijke situaties leid,n. 
Daarom ondersteunt de wijkpolitie het 
pleidooi om de signalering van de maxi
mumsnelheid uit tt breiden en een 
snelheidscamera te plaatsen. Dergelijke 
maatregelen horen thuis in weer een 
andere gemeenteh1ke beleidsnota, na• 
meliJk de nota Verkeersveilighe1dsaktie
plan N'/A) U heeft in de vorige wijk
krant de inspraakreactie hierop van de 
wijkvereniging kunnen lezen. Probleem 
is dat we hierop nog geen antwoord 
van de gemeentt hebben gekregen en 
dat ook deze nota nog niet ten uitvoer 
is gekomen. En als dat al gebeurt. dan is 
het helemaal niet zeker dat de Kanaal
weg daarin priorittit krijgt. Daarom zal 
de wijkvereniging ook daar schriftelijk 
bij de verantwoordelijke wethouder op 
gaan aandringen. 

Van Vol/enhovenkade 
Aan ,n rond deze straat bevinden z,ch 
de basisschol,n van onze wijken. Een 
deel ervan is eenrichtingsverkeer. Dat 
kwam de veiligh,id meteen ten goede. 
Een pl,idooi om het eenrichtingsverkeer 
uit 1, breiden stuit op b, zwaren bij de 
gemeente. Vanuit de drie basisscholen 
zal gezamenlijk het initiatief worden 
genomen om de verkeersveiligheid 
rondom de scholen te verbeteren. Het 
verond,rstelt wel dat h,t lukt om ook 
de buurtbewoner1 in de directe omge
ving te ov,rtuigen van het belang. 

Taaie kost 
Ook in uw belang gaan de wijkvereni
ging en de werkgroep door met het be• 
pleiten van maatregelen en het toezicht 
op de naleving van beloftes. Verkeers
beleid is taaie kost, maar we houden 
vol. We houden u op de hoogte en stel
len uw reactie ook op prijs. Overigens 
zullen plannen van de gemeente tot 
verandering van een verkeerssituatie al
tijd worden voorgelegd aan direct be
trokken buurtbewoners. Uw inspraak is 
gegarandeerd. 
Voor meer informatie en uw eventuele 
reacties kun u contact opnemen met 
Thomas van Duin, tel. 5131233. o 

-------------------=-0-
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Wijkwethouder A. Pechtold: 11/k ben geen wijkburgemeester" 
Hij zal geen jubileren

de bruidsparen bezoe

ken, linten doorknip

pen of straatfeesten 

opluisteren met zijn 

aanwezigheid. 

Alexander Pechtold 

(D66), de wijkwethou

der van stadsdeel 

zuid, wil wel een aan

spreekpunt zijn in de 

wijk, en zijn ogen 

goed de kost geven en 

zijn oren te luisteren 

leggen. 

En dat 

wordt 

begin 1999 

een stuk makkelijker, 

als hij van de Kraaier

straat naar de Franchi-

montlaan verhuist. Hij 

zal dan officieel een 

bewoner zijn van de 

Professoren- en Bur

gemeesterswijk, het 

meest centrale gedeel

,, te van stadsdeel zuid. 

Wonen in het desbetreffende stadsdeel was geen 
verplichting toen het wijkwethouderschap werd in
gesteld . .,Maar het helpt natuurlijk wel. Ik heb al
tijd al graag in deze wijk willen wonen. Het lijkt 
hier een beetje op de binnenstad, maar het is rusti
ger. De huizen zijn ruim, licht en vaak voorzien van 
prachtige glas-in-lood-ramen. Daar kan wat mij be
treft geen nieuwbouwwoning tegen op", zegt 
Pechtold. 
De wethouder van cultuur en milieu vindt het een 
goede ontwikkeling dat wethouders de verant• 
woordelijkheid voor een stukje stad hebben gekre
gen . .. Er zijn altijd zaken die de portefeuille van 
een wethouder ontstijgen, omdat ze erg plaatselijk 
zijn, zoals de aanleg van een nieuwe speeltuin. Ik 
vind het prima als mensen mij straks gaan aanspre
ken op zaken die in de wijk spelen. Het is natuur
lijk niet de bedoeling dat iedere wijkbewoner met 
kleine problemen bij mij over de vloer komt, maar 
ik zou erg gelukkig zijn met de aanloop van bij
voorbeeld wijkgebonden organisaties. zoals de 
wijkvereniging. Die weten het vaak beste wat er in 
de wijk leeft." 

Wijk van jong en oud 
De Professoren- en Burgemeesterswijk is voor wat 
betreft Pechtold geen bevoorrechte buurt die wei
nig aandacht van de gemeente nodig heeft . .,Het is 
echt niet zo dat het college denkt dat het een rijke 
wijk is die zijn eigen boontjes wel kan doppen. Het 
is natuurlijk geen wijk die je kan vergelijken met 
bijvoorbeeld leiden-Noord, maar er zijn problemen 
genoeg waar de gemeente aandacht aan moet be
steden. Zo is de wijk de afgelopen jaren sterk ver
jongd, en dat proces zal zich de komende jaren 
voortzetten. Dus moet je rekening houden met de 
jeugd, maar er tegelijkertijd ervoor zorgen dat er 
voor de ouderen ook nog genoeg activiteiten zijn." 

Bouwplannen 
Hoewel woningbouw noch verkeer in zijn porte
feuille zitten weet Pechtold dat die zaken veel be
"'.oners van de wijk hoog zitten. Hij zal dan ook 
noet nalaten zijn collega-wethouders op de hoogte 
te brengen van de wensen van de wijkbewoners. 
"De zogenaamde inbreiding, het bebouwen van de 
open plekken in de wijk is niet altijd even gelukkig 
geween. De woningbouw aan de Burggraven
laan/Hoge Rijndijk had er wat mij betreft niet hoe
v~~ te komen, omdat het eigenlijk niet zo in de 
Wijk past, Voor de blauwe flat aan het Professoren
pad wil ik wel weer een uitzondering maken om• 

dat het toch weer een uniek stukje architectuur is 
in de wijk. En bovendien is het een bijzonder pro
ject voor ouderen en gehandicapten. Ik denk dat 
de gemeente nu wel erg voorzichtig moet zijn met 
verdere woningbouw binnen de grenzen van de 
wijk. Het beleid is nu overigens toch al veel meer 
gericht op een grote bouwlocatie buiten leiden." 
Als wethouder van 066 staat Pechtold voor een an
dere stijl van inspraak . .. Dat betekent dus niet be
woners confronteren met plannen die al helemaal 
klaar zijn en waar eigenlijk nauwelijks meer iets 
aan valt te veranderen. maar al in een vroeg stadi
um de mensen erbij betrekken. laat zo'n plan maar 
in overleg met de buurt tot stand komen. Ik vind 
het prachtig als je een groot project kan afronden 
zonder dat er nog een bezwaaf1Chrih tegen wordt 
ingediend, omdat iedereen vanaf het begin de 
kans heeft gehad om de zaak bij te sturen." 

Parkeren 
Ook de parkeeroverlast in de wijk, het gevolg van 
het betaald parkeren in de binnenstad, is een zaak 
die niet door de gemeente eenzijdig moet worden 
opgelost, vindt Pechtold . .,Je ziet dat bewoners van 
die overlast afwillen, maar als dat betekent dat ze 
zelf een parkeervergunning moeten gaan aanvra
gen komt de zaak toch anders te liggen. Het gaat 
toch in feite om een probleem in gedeelten van de 
wijk op bepaalde tijden, en er is geen hard par
keerrestrictiebeleid voor nodig om dat op te los
sen. Ik denk dat grote bedrijven en de gemeente, 
in feite ook een groot bedrijf, al veel kunnen doen 
door hun werknemers aan te sporen hun auto's 
niet vlak buiten de binnenstad achter te laten. Er 
moeten goede afspraken worden gemaakt", vindt 
Pechtold. 

Ook voor wat betreft de Professoren-en Burge
meesterswijk moet er op lange termijn worden ge
dacht, een jaar of tien vooruit, aldus d_e wethou• 
der . .,Wat voor problemen kunnen er ,n de komen
de jaren ontstaan. Ik denk dan aan het ver~eteren 
van de sociale veiligheid, het regelen van konderop· 
vang en dat soort zaken. Verder k~n h~t geen 
kwaad om de samenhang in de wijk, doe veel twee
verdieners telt, te vergroten. Als wetho~der van 
cultuur ben ik dan ook blij met een pro1ect als " 
Kunst over de Vloer, waardoor je toch mensen b11 
elkaar brengt die elkaar normaal gesprok~~ v?or
bij lopen. Maar er zijn natuurlijk meer act1v1t~1ten 
te verzinnen om het wijkgevoel te vergroten ' al~ 

dus Pechtold. 



wasstraatfeest 

In de wasstrddt is ook dit jaar weer een rtraatfeert georganiseerd. 
V•n~e het slt<hte weer kon het op de geplande dag niet door
gaan. maar op zaterdag 19 augustus wil het dan to<h zovtr. 
Hoewel pas ·s middags de activiteiten zouden sr;irten. kwam de 
feeststemming er in de loop van de o<htend al aardig in. Het s.Jmtn 
vtrsieren en inrichten van de rtriilt was een goede iinloop naar 
het feertgebeuren ·s Middags werden er kinderspelen georganI-
1ttrd, er Wifen enkele kraamp1es met oude spulletjes en 's avonds 
wil er de barbecue. De lampionnenoptocht in het donker door de 
wijk wil voor de kleintjes ttn hoogtepunt. 
Tijdens het fttrt werd er opgetreden door de speciiil voor deze ge
legenheid s.Jmtngertelde rtraatband. l ij zongen het Wasrtraat-hed 
dat door Egbert Kemner, ook een bewoner uit de rtra•~ 1s geschre
vtn en gecomponeerd. Toen het later op de avond alsnog ging re
genen kwamen de zeilen die bovtn de rtraat waren gespannen 
goed Vin paL Hoewel een aantal bewoners door het uitrtellen van 
het fttrt niet van de parti/ konden zijn, blikken wij terug op een 
goed geslaagd geheel! Judith van der Kleij (bewoner) 

Kinder-Restaurant geopend 

Bibliotheek in de wijk 

Wist u dat er een uitleenpost van de Openbare 
Bibliotheek Leiden gevestigd is in buurthuis Cornelb 
Joppensz7 
Deze uitleenpost richt zich op volwassenen en 0~ 

ren uit de Professoren- en Burgemeestersw1Jk. De uit
leenpost heeft een goede collectie die beltaat uit 
populaire en literaire romans, groot-letter•boeken en 
populair wetenschappelijke boeken. Mo<ht dit a111• 

bod niet voldoende zijn dan kunnen lezers van de uit
leenport gratis boeken reserveren bij de andere ~i
gingen van de Openbare 81blootheek Leiden. Vanaf 1 

januari 1998 bedraagt het lidmaatschap voor de uit
leenport f 25.- per jaar voor leners van 21 tot 6S jaai 
en f 22,· voor 65 +ers. Om lid te worden is een legm: 
matiebewijs (b.v. ziekenfondspas) verplicht. 

Uitleenpost Professorenwijk is geopend op: 
- maandag 14.00 - 16.00 uur 
• woensdag 14.00 • 16.00 uur 
- vrijdag 10.00 - 12.00 uur 
Adres: Buurthui1 Cornelos Joppensz, Oppenheim
straat 6a, telefoon 5132462. 

fl 
Kinderen tlm 13 1aar kunnen terecht in de Bibliobus. 
De bibliobus staat elke week in De Laat de 
Kanterstraat. In de bibliobus kunnen kinderen kie· 
zen uit een collectie van baby, peuter en kleuterbot' 
ken verhalende boeken in allerlei genres: griezel
boeken, detectives, sprookjes, gedichten, strop! en 
informatieve boeken over allerlei onderwerpen. He\ 
lidmaatschap voor de Bibliobus is voor kinderen ~ra· 
ti!. Om lid te worden is een legitimatiepas (b.v. zie
kenfondspas) verplicht. 

De bibliobus staat elke dinsdag van 15.30 - 17.00 u1 · 
in De Laat de Kanterstraat (hoek Cobeutraat). 

Om uit eten te gaan hoeven we nu niet 
meer de wijk ui~ want sinds kort is er 
nu 00~ een kinderrestaurant in de wijk, 
enwel on het buurthuis Corn. Joppensz. 
Het projtct is voortgekomen uit een s.i
menwe'.king tussen Leidse Welzijns o,. 
g~nis.itre en de Centrale Organisatie 
Kinderopvang Leiden. 

recepten lezen, koken en gasten bedie
nen. Iedere woensdag is er plaau voor 
6 kinderen die allen minimaal één gast 
meenemen die komt eten. Om 16 uur 
beginnen de koks met koken en van 18 
tot 20 uur zullen de gerechten 
worden geserveerd aan de gasten. 

Samen met haar college Katica Lijak 
heeft Debby Jones van de naschoolse 
opvang "De Basisbende· een kinderres
taurant opgezet. Het is de bedoeling 
dat kinderen weleens zelf, s.imen met 
andere kinderen (onder begeleiding) 

Er wordt gekookt voor buurtbe
woners; jong en oud, smulapen en 
lekkerbekken, iedereen kan ko
men, maar wel van tevoren reser
veren (van 9 tot 12 uur: 5124369) 
led_er i_s welkom om 18 uur om de. 
cuhnaore hoogstandjes te eten. • 

Welkom in Lorentzhof 
In onze wijk wordt onder de noemer 
"Leidse Senioren Zelfstandig· sinds 
ruim een half jaar gewerkt aan de leef
baarheid 1pec1aal voor · senioren· . 
Daaronder wordt iedereen doe 55 jaar 
of ouder 1s verstaan 
Zowel vraagnukken op het gebied van 
wonen, van veihgheid als van zorg en 
welz1Jn komen aan bod Woningbouw• 
vereniging Ons Doel, Thuiszorg Groot 
R11nland. Stichting Dienstverlening 
Leiden. Verzorgingshuis Lorentzhof. de 
Leidse Welzijnsorganisatie, de gemeen
te Leiden en de Politie: allemaal werken 
ze s.imen in dit pro1eC1. Rond deze tijd 
worden de eerste resultaten van die sa, 
menwerking zichtbaar. Voor een groep 
senioren is een proef met weerbaar
heidstraining gedaan en dat beviel zo 
goed, dat aanstaande winter een echte 
cursus op dat gebied gegeven zal wor
den voor een grotere groep. 
Er wordt hard gewerkt aan een project 
om achterpadenverlichting overal in de 
wijk Zuid-Oost tot stand te brengen. 
Zo is er ook een leuk initiatief van 
Lorentzhof. 
Het verzorgingshuis biedt momenteel 
plaau aan t 19 ouderen. Naast verzor
ging en huisvesting heeft Lorentzhof 
ook welzijn hoog in het vaandel staan. 
Er worden dan ook veel activiteiten ge· 
organiseerd waar sinds kort niet alleen 
de eigen bewoners welkom zijn maar 
ook iedereen uit de wijk die zich aange• 
sproken voelt. 

u het programma-overzicht ter kennis
making ook in deze wijkkrant aan. 

Maaltijden 
Senioren vanuit de hele wijk zijn elke 
dag van de week van harte welkom bij 
de eettafel. Vanaf t2.00 uur gaan de 
deuren van Lorentzhof open en kunt u 
alvast een goede plaau aan tafel tussen 
geliJkgestemden uitzoeken. U hebt ie
dere dag de keuze uit twee steeds wis
selende menu's bestaande uit een 
hoofdmaaltijd, nagerecht en soms ook 
soep. Hiervoor betaalt u de zeer be
scheiden prijs van / 7, 75. Neemt u van 
tevoren even contact op met 
Lorentzhof als u van plan bent om hier 
gebruik van te maken. dan weet de kok 
voor hoeveel mensen hij mag koken. 

Klaverjassen 
Elke middag van 14.30 tot 16.00 uur 
wordt in lorentzhof op het zogenaam
de Trefpunt (2e êtage) geklaverjast. Op 
een onupannen manier wordt er een 
stevig potje gespeeld. U bent hierbij van 
harte welkom en als u verzekerd wilt 
zijn van een partner neemt u dan even 
contact op met Magda Jehee tel. 
5149545. Voor de thee betaalt u een 
kleine vergoeding (/ 1,50). 

Vervoer. 
Als de afstand tuisen uw huis en 
Lorentzhof een probleem is kunt u 

Reaeatieprogramma 
december 1998 en 
januari 1999. 

Donderdag 10 december 
Kerstconcert Sempre Avanti 

Maandag 14 december 
Leids Kerkkoor 

Donderdag 17 december 
Kerstmarkt 

Dinsdag 5 januari 
Dia's Parijs 

Donderdag 14 januari 
Nieuwltoops Gemengd koor 

Maandag 25 januari 
Uitverkoop wintermode 
Ceciliamode 

Dinsdag 26 januari 
Septet Residentieorkest 

daarvoor een taxivergoeding aanvragen 
of gebruik maken van de Sterbus. Hebt 
u daarmee nog geen ervaring dan kunt 
u voor advies bellen naar de dagopvang 
van de Stichting Dienstverlening tel. 
5128183, of naar Magda Jehee van 
Zorgcentrum Lorentzhof tel. 5149545. 

Tot slot: het zijn senioren zelf die de 
ideeên aandragen voor verdere initia
tieven. Wilt u ook meedenken 7 Dan ho• 
ren we dat graag via één van boven
staande telefoonnummers. • 

Sinds enige tijd mag Lorentzhof 
wijkbewoners begroeten bij b.v. de 
recreatieavonden en het eettafel
project. 

Lorentzhof: 25 jaar jong 

Cultuur 
De recreatieavonden vinden meestal 
op dinsdag plaau. Zij bieden een af
wisselend programma met optre
dens van zangkoren, operettevereni
gingen, dia-voorstellingen en toneel. 
De avonden beginnen meestal om 
19.30 uur, vanaf 19.00 uur bent u 
welkom bij de koffie. Het program
maoverzicht treh u aan in de 55+ 
krant, die gratis verkrijgbaar is bij 
Lorentzhof, bij de dagopvang 
Professorenpad en verder ook bij alle 
andere zorg-en welzijnspunten in 
de wi1k en daarbuiten. Ditmaal treft 

Op 19 olcto~r gaf het ju
bilerende Zorgcentrum lo
rentzhof een receptie 
waar ook de wiJkvtreni
ging voor wa.1 uitgeno
digd. 
Onze medewi1kbewoners 
en het personeel van 
lorenuhof werden door 
het wijkbestuur getrac• 
teerd op een bonbon. De 
voorzitter van het lorentz- ' 
bestuur dhr. Rademaker 
nam het cadeau van Ro
nald Stokkel en Gilles 
landheer In ontvangst. 
Dhr. Moonen en mw. M. 
Jehee, penningmeester en 
activiteitenbegeleidster 
van Lorentzhof, kijken toe. -----



Leo Piek en zijn boek Een liberale kerk in de wijk: de oud-katholieke kerk 
Leo Piek, Stieltjes
straatbewoner sinds 
zijn g•boorte in 1953 
heeft zijn ei gelegd: 
het botk over zijn 
geli,fd• straat, dat 
een beeld geeft van 
de afgelopen 60 
jaar, is uit. Het 
boekje, dat vol 
staal mei anekdo-
tes en vooral veel 
foto's, zal wel
licht snel verza
melwaarde krij
gen, want er 
zijn slechts 165 
exemplaren ge-
drukt. Voor bewoners en 
oud-bewoners, sommige exemplaren zijn zelfs 
in Canada terecht gekomen. Om toch nog wat mensen tege
moet te komen zullen er nog 30 boekjes extra worden ge
drukt, maar die zijn ook al weer bijna vtrgeven. Wie dus nog 
een boekje wil zal zich moeten haasten. • 

E. Roodnat - Schreuder FB 

BELASTINGAANGIFTEN 

De Mey van Streefkerkstraat 44 

2313 IP Leiden 

tel. : 071 - 5141002 

= 

De oud-katholieke kerk aan de 
Cronesteinkade is niet de opval
lendste kerk van Leiden. Hij is vrij 
klein voor een kerk en wit geschil
derd. Hij is gebouwd in 1926 in 
onze wijk, en onlangs gerestau
reerd. Pastoor Frede vertelt van de 
kerk en zijn geschiedenis, die sterk 
verbonden is met Leiden. 

"'De kerk is gebouwd in 1926"', vertelt Robert 
Frede, pastoor sinds 1993. "'Een van de pa
rochianen vertelde me dat hij hier als een van 
de eersten kwam wonen in de 
Burgemeeste11wijk. Ze hoefden de eerste drie 
maanden geen huur te betalen. Dat was een 
lokkertje, omdat ze hier noga/ dure woningen 
hadden gebouwd. Ze hoopten dat er meer 
zouden worden verkocht als er eerst maar wat 
mensen zouden wonen. "' 

De kerk stond oorspronkelijk aan de Hooi
gracht, op de plaats waar het voormalige 
Elisabeth Ziekenhuis stond. De kerk stond 
daar vanaf zijn oprichting in 1694. Het was 
het huis van Hugo Franciscus van Heussen. Hij 
en zijn oom Guillaume van der Graft waren de 
oprichters van de Leidse parochie. Later ont
stond in samenwerking met gelijkgestemden 
de oud-katholieke kerk in Nederland. 

De kerk is ontstaan onder invloed van de 
komst van Jansenisten vit Frankrijk. Ze kwa
men hier vanwege het wat liberalere klimaat. 
De Jansenisten waren een stroming binnen de 
toen nog ongedeelde rooms-katholieke kerk. 
De kerk aan de Hooigracht was om die reden 

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, 2311JT Leiden 

Tel. 071 · 5149147 

Of_hel nu gaat om verkoop of aankoop, taxaties, hypotheekadviezen, 
or,enlalre- of zoekopdrachten, wij hebben de kennis voor u in huis. 

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

z . . -· ... Al jarenlang het vertrouwde adres. 

z Maak eens een vrijblijvende afspraak. 
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een schuilkerk: je mocht toentertijd wel
iswaar een ander geloof hebben. maar 
je mocht het niet in het openbaar belij
den. 

Missiegebied 
De rooms-katholieke kerk, dat wil zeg
gen de paus en de priestets van de 
kloosterorden, hadden een sterk be• 
voogdende houding ten opzichte van 
de andere priesters. "'Nederland werd 
gezien als een missiegebied", meent 
Frede. De rooms-katholieke kerk was 
bovendien erg gericht op een heiligen· 
cultus. In elke kerk waren er meerdere 
altaren, die gewijd waren aan verschil
lende heiligen. Die waren dan geschon
ken door een gilde of zo. Dat en de su
perieure houding van de priesters, wa
ren de redenen voor de oud-katholie· 
ken om zich mPer en meer van de room
se katholieke kerk af te wenden. 

De afscheiding van de rooms-katholieke 
kerk gebeurde toen in 1723 de Leidse 
pastoor Steenoven tot bisschop werd 
verkozen. Dit verliep vrijwel geruisloos, 
afgezien van het feit dat Steenoven en 
alle parochianen in de ban werden ge· 
daan. Robert Frede 

"Het oud-katholicisme was en is nog 
steeds een liberaal geloof; je moet je la
ten leiden door je eigen geweten•, stelt 
Frede. "'En bij ons is absoluut geen spra
ke van een zendingsdrang"'. 
"'We vinden dat je je niet moet laten lei· 
den door een door anderen opgelegde 
moraal of stelregels. Vanwege deze 
houding was het mogelijk dat er al 
vroeg, in 1920, priesters mochten hu
wen. Het is ook de reden dat er nu bin
nen onze kerk vrouwen tot priester 
kunnen worden gewijd. "' 

Frede: "'De schuilkerk was in 1926 niet 
alleen te klein geworden, maar er was 
achterstallig onderhoud en, het belang
rijkste, het Elisabeth Ziekenhuis was te 
klein geworden en had zijn oog op de 
kerk laten vallen. Zij hebben de kerk ge
kocht en alles gesloopt. Dat zou nu on
denkbaar zijn." De inventaris is te zien 
in de Lakenhal. Alleen de preekstoel en 
de crucifix zijn nog te zien in de huidige 
kerk. "De huidige kerk is trouwens een 
typisch oud-katholieke kerk. Je herkent 

dat onmiddellijk: er is een eigen sfeer, 
die sterk verschilt van die van de katho• 
lieke kerk, bijvoorbeeld," 

Anarchist 
"De kerk is geschilderd door Chris 
Lebeau, een kunstenaar die toen erg 
bekend was. Hij was anarchist en zelfs 
atheist. Dat vormde voor beide partijen 
geen belemmering, vreemd genoeg•, 
merkte f rede op. 
Hij schilderde onder meer de thema's 
geloof, hoop en liefde en daarin is zijn 
visie duidelijk te herkennen. "De gezich
ten van de mensen zijn somber. natuur
lijk niet ongewoon in de crisistijd. Maar 
hij heeft ook Sacco en Vanzetti in boei• 
en opgenomen en zelfs Lenin is vereeu
wigd, Het marxisme-leninisme als geloof 
beschouwen kan nu zeer goed in som
mige kringen, maar toen was dat rond
uit vreemd." Lebeau baarde overigens 
in de wijk nog wel wat opzien, toen hij, 
tijdens zijn werkzaamheden aan de 
kerk, in een caravan ging wonen. 

Kerstnacht 
De parochie is klein en de kerk heeft 
vooral een functie voor de regio. Frede is 
momenteel niet alleen pastoor voor de 
Leidse, maar ook voor de Amsterdamse 
parochie. De Amsterdamse parochie is 
nogal wat groter en dat is de reden ge
weest voor Frede om Leiden te verwisse
len voor Amsterdam, niet zonder enige 
spijt. De Stieltjentraat beviel hem erg 
goed."Onze parochie is inderdaad niet 
groot. maar wel hecht en levendig. En 
bestaat uit mensen van alle leeftijden. 
In onze kerk is iedereen welkom, zoals 
past bij onze liberale achtergrond. 
"En vooral op Ke11tnacht", zegt frede, 
"zou het leuk zijn mensen van allerlei 
pluimage in onze kerk te kunnen be
groeten, ook de wijkbewoners"'. • 

De ke11tnachtmis vindt plaats op 24 de• 
cember 1998 om Z2.00 uur. Om 21.30 is er 
een ke11tsamenzang. Iedereen is welkom. 



'B[oemensliop 
1~zemarijn" 

Gespecialiseerd in trendboeketten 

Van ·1 H o ffs traat 5 Leiden telefoon 071 5121977 

Van 't Hoffstraat 7 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 Hoffstraal 21 Leiden 

telefoon 071 5123695 

MARTHY'S 
HAAR STUD IO 

VOO R DAMES & Il EREN 

Volop parkeergelegenheid 
Van 't Hoffstraal 26 Leiden telefoon 071 5144157 

GROENTE & FRUIT f 1 

Q 

Ook voor uw fruitschalen 

Van 't Hoffstraat 12 Leiden telefoon 071 5146831 

Van 'I Hoffslraal 9 Leiden telefoon 07 1 5126738 

DIERENSHOP 
Zeemonloon 37 2313 Leiden tel. 071 512 87 00 

Over een koning in 
particulier bezit 

In de tuin achter het huis Van der Sande Bakhuyzen
laan 26 staat een Eik, maar welke soort is het? 
In Nederland komen van nature twee soorten eiken 
voor, de Zomereik (Ouercus robur) en de Wintereik 
(Ouercus perraea). Volgens Heukels' flora zitten de ei
kels van de Zomereik in groepjes van 1-5 bijeen met 
een gemeenschappelijke steel van 2-9 cm. Het blad van 
de Zomereik heeft nauweliJks een steeltje (0-7mm) en 11 
niet-symmetrisch gelobd. De vruchten van de Wintereik 
vormen groepjes van 3-7 met een zeer korte steel. De 
bladsteel van de Wintereik is 10-25 mm lang en het 
blad is symmetrisch gelobd. Deze kenmerken heb ik ge
bruikt om te bepalen met welke Eik we te maken heb
ben. Ook in november kan men dat nog doen. Onder 
de boom l iggen dan nog enkele hoedjes van de eikels 
met de steel. Ook zijn er nog bladeren te vinden. Eiken 
verliezen tegen de winter vaak later hun bladeren dan 
andere bomen; Wintereiken nog weer later dan 
Zomereiken. Uit de vergelij king bleek dat de Eik aan de 
Van der Sande Bakhuyzenlaan een Zomereik is. 
De meeste Eiken die bij ons zijn aangeplant zijn 
Zomereiken. In Nederland is de Wintereik zeldzaam; 
deze boom wordt ook weinig aangeplant. De Zomereik 
groeit op allerlei bodemsoorten, van de meest doorla
tende zandgrond tot compacte klei. De Wintereik 
houdt minder van licht dan de Zomereik en groeit op 

beschutte plaatsen met een min of meer vocht ige at
mosfeer, voornamelijk op matig zure leemgronden. 
Het is niet alt ijd gemakkelijk om te bepalen met welke 

Eik men te maken heeft. In Heukels' flora staat dat er bomen zijn met intermediaire kenmerken die als bastaarden wor
den opgevat Volgens de biologen zijn het dan geen "echte soorten• want echte soorten kunnen in de vri je natuur geen 
levensvatbare nakomelingen geven. 
Ruud van der Meijden van het Rijksherbarium meldde dat ook deskundigen problemen hebben met de determinatie van 
de Zomer- en Wintereik: · wat mensen uit het noorden van Europa de Wintereik noemen noemt men in het 
Middellandse zeegebied de Zomereik•. Het probleem met het determineren komt 

doordat er flinke erfelijke verschillen bestaan tussen de " rassen• van de Zomereik 
in verschillende delen van Europa. 
De verspreiding van de diverse Eiken (er zijn ook nog andere Eiken) over Europa 
is volgens Ruud door de mensen beïnvloed. 

Ook de Romeinen hebben daarbij een rol gespeeld. Ze gebruikten hout. Eiken en 
plantten ze elders aan. De eikels werden vervoerd om als veevoer te worden ge
bruikt. Als men een eikel verloor kon deze elders opgroeien tot een boom. Doordat 

diverse rassen van de Zomereik op plaatsen terecht kwamen waar ze oorspronkelijk 

niet thuis hoorden konden ze in hun nieuwe omgeving kruisen met de daar 
aanwezige rassen en verschenen er diverse (nieuwe) tussenvormen. 
Vroeger werd bij ons de Zomereik vereerd. De oude Germanen beschouw

den de boom als heilig en hielden er hun vergaderingen onder. Het is de 
"koning· der bomen. Niet voor niets kreeg de boom de naam Robur = 
stoer, want tot de uitvinding van ijzer kapgereedschap weerstond de Eik alle 

pogingen om hem te vellen. 
De Eik van de Van der Sande Bakhuyzenlaan 26 i1 ongeveer zestig jaar oud. 

Onlangs is de boom met medewerking van de gemeente ge1noeid. Deze ko-
ning der bomen kan nog vele jaren mee. Dankzij het feit dat deze boom op 

de lijst van monumentale bomen van de gemeente l eiden staat zal deze 
Zomereik een hoffelijke, een koningwaardige. behandeling genieten. • 



Wout Hageman is geboren en 

getogen in de Rijndijkstraat. 

Sommigen noemen het de 

gezelligste straat van de 

Rijndijkbuurt. De eerste hui

zen zijn gebouwd rond 1898. 

Zijn ouders betrokken net 

voor de oorlog een huis, dat 

hij zelf in 1985 weer overnam. 

• Het huis is niet groot. Vroeger was het 
ingedeeld zoals je dat vaak zag: een 
voorkamertje waar we eigenlijk nooit 
kwamen, er stond ook geen kachel. Die 
bevond zich in de achterkamer. 
Daartussen zat een alkoof waar mijn 
ouders sliepen. Met de trap kwam je 
meteen op zolder. Dat was een grote 
ruimte, met een dakkapel voor en een 
steekraampje achter. We hadden daar 
geen verwarming, dus het ijs stond op 
het glas als het buiten vroor. Toch had· 
den we het niet koud onder onze de
kens van Van Wijk. Ik sliep daar met 
mijn twee broers en zus. Zij lag min of 
meer apart achter een gordijn. 

Een dorp in de buurt: de Rijndijkstraat 
Als je moest plassen, ging je de trap af 
naar de keuken. In het trapgat hing 
een fieulampje in een transformator. 
S'ochtends hing de kachelgeur van ver
brande kranten en hout al snel in het 
hele huis. Oe kolen kwamen daarop. 
Vader luisterde dan om zeven uur naar 
het nieuws op de distributieradio." 
Wout is als jongste in het gezin gebo· 
ren in 1941. •wij waren met z'n zessen 
thuis. maar ik kende gezinnen in de 
straat waar tegen de tien kinderen op 
zo'n zolder moesten slapen. Dat zou je 
nu niet meer voor mogelijk houden." 

Katholieke school 
Om met zijn katholieke moeder te mo
gen trouwen is vader speciaal katholiek 
geworden. Daartoe is hij in de leer ge
weest bij Verbum Oei op de Plantage. 
"Heel streng was het thuis overigens 
nie~ dat is volgens mij nooit zo met ka
tholieken. Op zondag moesten we naar 
de kerk. Als ik op wat latere leeftijd 
spijbelde en mij ouders kwamen daar 
achter. dan kreeg ik het vooral met va-

der aan de stok. Ik herinner me nog 
goed dat bij ons in de straat een streng 
christelijk gezin woonde waar op zon
dag psalmen werden gezongen. Van al 
mijn vriendjes ging ik als enige naar de 
katholieke lagere school aan de Os- en 
Paardenlaan in Noorderkwartier. Dat 
was een hele afstand. Veel van mijn 
vriendjes gingen naar de school in de 
Munnikenstraat achter de Zijlsingel. 
Samen liepen we dan naar school, al
leen moest ik dus verder. Verschillende 
van mijn vriendjes hadden nog nooit 
een kerk van binnen gezien. Ik nam ze 
dan wel eens mee naar een dienst.· 

Hand verloren 
Vader Hageman was lasser bij De Jong's 
Machinefabriek in Hazerswoude Rijn
dijk. Door zijn specialisme werkte hij 
soms ook wel eens in een heel andere 

15 Augustus 1948: kinderen van de leden 
van de buurTvereniging Rijndijkstrut maken 
een uitstapje naar Scheveningen en Rotter· 
dam. Rechu is nog te zien het winkeltje van 
de SPAR. waar je op de pof kon kopen. 

stad. Dan bleef hij daar ook logeren. "In 
de Rijndijkstraat woonden veel vaklie
den, hoewel ook wel fabrieksarbeiders. 
Van Wijk had aan de Kanaalweg een fa
briek waar verschillende arbeiders uit 
deze buurt woonden. Ik herinner me 
nog dat iemand uit de straat als kind 
brood bracht naar zijn vader die bij Van 
Wijk werkte. Hij zat net in het schaftlo
kaal en zijn zoon liep de fabriek in. 
Daar heeft hij toen zijn hand verloren in 
een machine.· 

Gefileerde tong 
· Ja. de Rijndijkstraat was een arbeiders-
straat. Er werd hard gewerkt om de kin
deren behoorlijk te voeden en te kle
den. De sfeer was anders dan in de 
Kanaalstraat en de Roomburgerlaan. 
Daar woonden toch andere mensen. 
Helemaal anders was natuurlijk de 
Verdamstraat, even verderop. Dan zit je 
eigenlijk al in de Burgemeesterswijk. 
Een van de bewoners daar was profes
sor De Siner. Hij woonde op de hoek 
met de Roomburgerlaan. Daar kwam 
een speciale visboer aan huis in een 
auto. Als buurtkinderen stonden we er 
om heen als hij tong voor De Siner 
stond te fileren. Dat aten wij nooit. We 
trokken ook niet op met kinderen uit 
die buurt. Je speelde met kinderen met 
dezelfde achtergrond. We kwamen er 
wel, bijvoorbeeld om appels en pruimen 
te janen uit hun grote tuinen. 
~atuurlijk werden we dan wegge
Jaagd. • 

Leveranciers 
"Een van de dingen die het gezellig 
maakte in de straat was de komst van 
lever_anciers. Zo had je aardappelboer 
Spru,tenburg, melkboer Van Egmond 
en visboer Haasnoot, die kwam uit 
Katwijk. Wij aten wel eens schar en 
bokk. . ong. Voor de melkboer was ons ge• 
zon zijn laatste klant. Dus om half elf ·s
:~nds zat hij bij ons koffie te drinken. 

b 
'J lagen natuurlijk als kinderen al in 

ed. M'n bro h ft sn . er ee toen nog eens ge-
oept u,t de zak melkpoeder die op de 

gang st0nd· Hij kwam uit z'n bed en 
nam een ha k 
selijke ~ e~ reeg meteen een vre-
kon . buo. Maar een slok water 

noet, want dan h dd 
dekt M'dd a en ze hem ont-

. 
1 

en1tanders hadden soms ook 

een loper, een blinde sleutel, van de 
huizen van hun klanten. Dan konden ze 
zo naar binnen. Dat zou je je nou niet 
meer kunnen voorstellen.· 

Wateroverlast 
De Rijndijkstraat was vroeger de uiterste 
rand van de buurt. Je keek ver weg naar 
de molen aan het Kanaal en de trein 
naar Utrecht. Daarachter begon meteen 
het weiland. ·oe koeien van boer Teske 
staken zo hun kop over het draad van 
onze achtertuin. Ze zijn ook wel eens 
onze tuin binnen komen lopen. Nou, de 
stront liep van de muren. Daarover ge
sproken: vroeger loosden drie huizen sa
men op één beerput of rechutreelts op 
een sloot. Eens in de zoveel tijd werd 
die dan leeggeschept. De drek werd dan 
op een naburig weiland gegooid. Als 
kind zakte je dan door de harde boven
laag. Pas later is een riool aangelegd. Er 
ligt trouwens nog stttds een sloot. De 
Rijndijkstraat heeft vaak wateroverlast 
gekend. Oe straat is namelijk heel snel 
in het weiland neergelegd en ligt onge
veer een meter lager dan de omgeving. 
Vocht trok snel op in de muren. Mijn ou
de11 hebben niet voor niks een lambri
zering op de muren laten maken. Nog 
steeds zijn er problemen.· 
"De buurt is steeds verder uitgebouwd. 
Ik weet nog dat in 1963 er een strenge 
winter was. In die periode lag de bouw 
aan de Roomburgerlaan enige tijd stil. 
Op een gegeven moment bleef er een 
stukje weiland over. Dat hebben bewo
ners toen maar als volkstuinen inge• 
richt. Later zijn daar winkels gebouwd." 

Leidse Rivièra 
"Ik heb een hele leuke jeugd gehad. 
We zaten buiten schooltijd de hele dag 
in de weilanden. In de zomer trok half 
Leiden, vooral uit de volksbuurten. naar 
het Kanaal. Daar zaten de gezinnen aan 
de waterkant. Een heerlijke plek om te 
zwemmen en te vissen. In de 'driehoek', 
het stukje land voor die hoge torenflat 
aan de Kanaalweg. werden zelfs tenten 
opgezet. Het werd hier wel de Rivièra 
van Leiden genoemd. Je smeerde je als 
kind in met de bagger uit de sloten en 
sprong achter elkaar het Kanaal in. In 
de winter kon je hier al snel schaatsen. 
Poldersloten liggen snel dicht.· 

Televisie de pest 
Langzamerhand veranderde de straat. 
"Ik herinner me nog de eerste auto in 
de straat. Die was van een vertegen
woordiger. De straat is natuurlijk enorm 
veranderd: veel nieuwe gezinnen. Tja, 
het stroomt door; jonge gezinnen be
ginnen hier en verhuizen als er meer 
kinderen komen. De meeste huizen zijn 
vrij klein. Toch zijn er ook nog steeds 
bewone11 van vroeger te vinden. Ook 
kinderen van vroeger, zoals ik, komen 
soms terug. 
Toch is die gezelligheid er niet meer. 
Vroeger spraken mensen met elkaar in 
de straat. Je leefde op straat in de zo
mer. Ja, er was geen televisie en video. 
Dat is de pest voor gezelligheid. 
Mensen werken nog steeds hard, maar 
vaak voor luxe. Ik groet natuurlijk wel 
mensen, maar is het toch heel anders. Ik 
kom nog maar bij een enkeling over de 
vloer. Er is natuurlijk ook veel verbe
terd. Als je vroeger bij elkaar naar bin
nen keek. zag het er eender uit: tafel in 
het midden, een lamp er boven. Nu 
heeft iedereen er door verbouwingen 
zijn eigen sfeer ingebtacht. Dat maakt 
het veel afwisselender." 

Geen ruzie 
Het grappige is dat ik als kind de straat 
breed vond. Kijk maar op de foto. het is 
op zich geen heel smalle straat. Maar 
met al die auto's is dat het wel gewor
den. iedereen wil z'n auto voor de ei
gen voordeur. Voor kinderen is ~et . 
soms gevaarlijk op straat. Toch z11n hoer 
nooit grote ruzies volgens mij. De sfeer 
is goed. Dat komt misschien juist ook . 
doordat er mensen met zoveel verschil
lende achtergronden wonen. En de on
derlinge contacten gaan via_de ~inde
ren. Daar zijn er de laatste toen Jaar veel 
van bij gekomen. Ja, in de Rijndijkstraat 
wonen we nog met plezier." • 



Afscheidfeest van fa. en fam. Janson 
Op zaterdagmiddag 26 september j.1. was het 
een gezellige drukte in de grote zaal van zorg• 
centrum lorentzhof. Daar werd de afscheids• 
receptie aangeboden aan de familie Janson 
van het gelijknamige kruideniersbedrijf aan 
de Cobetstraat. Van te voren was via de giro 

van de heer Spaargaren en een speciale 
doos in de winkel van de firma Vahrmeijer 

veel geld ingezameld (/ 3470). Van dit 
geld zijn de onkosten van de receptie be· 
taald, het fotoalbum met foto's en enkele 

cadeaus zoals bijvoorbeeld het cadeau 
voor mevrouw Borst, die 40 jaar in de 
zaak heeft gestaan. Al het werk is ech· 

hud· ter door vrouwelijke vrijwilligers ge· 
n mevrouw Janso~ ~k no9 daan, onder de bezielende leiding van 

D• h~~~~en en namen 10::; bloem•" de heer en mevrouw de Bruijne· 
~e;lfgema•kte) cad~~u~ntv•n9st• Kotte. De zaalhuur is door de Wijk· 

1 

De heer Duijverman, een van de oudste 
klanten, hield een hartelijke toespraak. ' vereniging betaald. Er kon dus nog een 

flink bedrag (/ 2B7B) overhandigd wor• 

Mevrouw Bol'lt praatte 
honderd uit met haar 
vroegere klanten en had 
het dus erg naar haar zin. 

Wethouder Kruijt hield 
een toespra,k. waaruit 

blttk dat het college van 
B&W de buurtwinkels een 

warm hart toedraagt en 

den aan de familie Janson. Een reis 
naar Australié (een hartewens van me· 
vrouw Janson, wier broer daar woont) 
kan hiervan voor een behoorlijk deel 

r 

Dankwoord 
W9 willen r. ~an de familie Janson] 

pen g aag iedereen d.' ,.. __ 
t. omonzeafsch td ,e,=frfT1f!ff]ehcl. bekostigd worden. 

Kortom: de familie Janson is feeste· , eest te maken van:. 'Sreceprie tot een W.fdf 

mdeee ,,.,rtebe<Ja k me plaats de lede n en. lijk maar ook met weemoed uitge• 
wuifd. Door middel van de foto's 
kunt u een indruk krijgen hoe ge• 

<:om1ié: mevrouw 81f!'She n van het Otgonisatie-
"10Uw de BruiJne- Ki UVP/. de heer en me-

zellig het was. vrouw Huson en de ~lfe. mevrouw Gibbels, me- 1 
- - ----------~ 1 ben alles fantasr,sch eer Spaargaren. l9 fltb. 

Ten tweede alle ~ .. geregeld_ 
/ u,t het hïf liepen :,,w:111gers, die zich de benen 

met lekkers re voorz1;e;:ereen van een drankje 
';_ez,g waren met inuh of ,n de keuken druk 
,en derr'- ~- enken en,..,,, = de fotograt. -,-, u,men 
vrouw Koarnstr,, _ ~~ mevrouw Han, me. 
wat ~ m "=••OUWN.. 

aa een leuke foto's zin 1eUwenhu1zen. 
. ndenken is het albu en erbij, war l!ffi mooi 

Gibbe/s en me., m. dar door mevrouw 
Ten vierde Wf!t;::;:;tusoo. samengesreld is. / 

graag wil helpen deze in 
stand te houden, al is dat - =~""•~~::::=:..:::...:N~i2:;;;;;;~ 

geen eenvoudige zaak. •• 

KOOphande{ en de ~ Kru91. -~ Kamer v,,n 
~eeds schriftelij'k bed/!Vf!ren,gmg. Deze zij'n 
'éél dank/ n I maar nogmaals 

En tenslotte alle / 

Nawoord: 
Het organiserend 

comité dankt 
iedereen die mee· 
geholpen heeft 

aan het welslagen 
van de receptie en 

al degenen die 
inanciéel hebben 
bijgedragen aan 

het caduu. 

mtvrouw 
Janson kregen 

namens de 
J<amtr van 

Koophandel 
voor hun ja• 

renlange inzet 
de bronzen 
legpenning 
uitgereikt. 

Ctè/e bijdrage of goede 9/!Vf!fJ van l!ffi fman• 
I 1/'t'I hartelij'k da::n een cadeau, groot of klem) 

r feesteliJ'ke en . 
/ Wf! nooit Vf!rgetenontroerende afscheid zullen 

MEDEDELING 
van de firma Janson . 1 opgehe· 
De zaak wordt per 31 december 1 ?98 ?.ttic'.ee rkoOP zijn. 
ven, maar in januari zal er nog enige tiJd :!.•~anken alle 
Helaas zijn er geen opvolgers gevonden._ . 

11 
n wensen 

klanten voor hun soms jarenlange klandizie e 

iedereen het allerbeste toe. 

... 
-... •. 

Buurthuis 
Cornelis 

Joppensz 

Oppenheim· 
straat 6a 

2313 EJ Leiden 
Telefoon 

071 5132462 

Joppensz Nieuws decemberl998 

Buurthuis van de kook 

Regelmatig e bezoekers van het buurt
hui1 was het al opgevallen. We hebben 
een nieuwe keuken in het buurthw..Een 
voorziening waar we nog veel plezier 
van zullen hebben. 
Zo vond op 11 november de opening
plaats van het kindarkookres1auran1, 
dal iedere woensdagmiddag open is. 
En er wordt gewerkt aan nieuwe kook• 
aktivitaiten. We houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 

Nieuwe aktiviteiten 

Kaarten m.aken 
Op woen1dag 27 januari starten wij 
weer met een cursus kaarten maken. 
Deze cu.rsus omvat 8 lessen met ver
schillende technieken, waaronder thee• 
zakjes, snijkauten• 3 D. 
Materiaal is b ij de cursus inbegrepen. 
Wal men zelf mee moel brengen is een 
fijne schaar, snijmal, liniaal.mesje lijm 
en een zacht potlood. 
De lessen zijn van 9.30 101 11.30 uur. 
De kosten bedtagen 0. 40,· 
U kunt zich opgeven b ij het buurthuis of 
b ij doce nte Tonnie Marcelis tel. 071 -

5144869. 

Bij voldoende belangstelling zijn er 
plannen om meer lànderalctiviteiten op 
te zenen, zoals een schaakclub voor kin• 
deren van 610112 jaar. 
Ook zijn er mogelijkheden om een kin-

derkoor op te zetten. 

En op dit ogenblik i1 er een maal per 
maand een inloopavond voor jongeren 

van 12 tot 16 jaar . 
Elke Ie vrijdag van de maand van 18.00 

tot 21.00 uur. 

Nieuwe gastvrouw 

Buurthui1 Cornelis Joppenn heelt er 
een nieuwe medewerkller b ij .Mei in
gang van 26 oktober i1 Magda van 
Daalen•Neuteboom begonnen al1 gul• 
vrouw. 
Zij verleent usistentie bij allerlei voor• 
komende werkzaamheden en zorgt 
voor koffie en thee bij de cursus.en. 

Feestdagen 

Er komen weer dtukke maar gezellige 
dagen aan. Dagen die iedereen hel 
lielst in de huiselijke lering doorbrengt. 
Daarom is hel buurthui1 1uuen kerst en 
oud en nieuw g esloten.Om precies te 

zijn van 24 december 101 en met 3 Janu• 
ari 1999. 
Alleen op 23 december i1 er een spe· 
ciale kinderkermi1 in aamenwerking 
met de speeltuinvereniging. 
Vanaf 4 januari zijn we weer geopend 
voor alle aktiviteiten. 
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,, , Vanaf deze plaats wensen alle 
medewerkers van het buurthuis u 
een fijne kerstvakantie, een goede 
jaarwisseling en de beste wensen voor 1999, mJ 
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Het was woen,;,:lagnliodag en floudewijn had 
een vriendje te spelen Vinant zat bij hem In 
<Je klas 6outJcw,Jn ~ voornchtig een lioter· 
ham te eten. Vinant UI trots <Jat hij al z~n tanden 
nog hatJ ·tvtaar bij jou gaan ze er ook u,t: zei 6outlc· 
wijn ·2a1 wer zei Vinantonver5Gh,lhg. ·maar Ik vmo wel 

<Jat j1 heef gek praat. 6outJcwijn." Oei. ,Jat hatl 6outle· 
wijn zelf ook wel gemerkt. maar hij wist niet. <Jat het zo 
goetJ te horen was •Geeft nfl:s 1ioor: ze1 Lisette goe· 
dig. ·dat gaat wel o,er, als je nJeuwe tanden krijgt 1k 
praat niet gek gele.· zei Vinant op5Gheppcng ·Nee: ze, 
L~. ·dat komt nog wel a ls jij nieuwe tanden kn.J9t, 
als je groot won:lt. net als 6ou<Jcw,Jn • 6outJcw,jn vontJ 
~ heef aardig Na het eten g ogen de ;,ngcns 
naar6oudewi/l's kamer om te spelen Toen ze t,,nnen· 
kwamen. keek 6ou<Jcw,Jn voorziGht,g rontJ Gelukkig. 
"ks te zien' Ze speeloen een hele tijd samen met de 
tre,n. Moctler bracht twee stukken meloen, dat kon 
6outJCWIJn makkcl~k eten Toen ze samen zaten te 
smullen hoorde 6outlcw,J11 het tandmannctjc Die 
wou natuurl~k ook een stukje meloen H1 zette z~n 

!,orr:IJC met het laatste stukje opde vensterbank 
1.ust JC niet mcer7' vroeg Vinant, ·mag Ik 
het het,t,enT ·Nee. liever niet · -Waarom 
met? Als jij toch niet meer w,lt • ·Nou. zo· 

maar. kom wc gaan vcroer spelen • Maar 
Vincent bleef aanhouden· ïoe. doe niet zo flauw, 

ik lust het nog graag ïoen nam 6outJcw,jn een be· 
sluit: ·Nee en ik zal je vertellen waarom niet Maar je 
mag het aan niemand vertellen. beloof je dat7' 

•••••••••• 

gek 1,oor· 

vond htj ·zullen 

• • 

• wc naar i>enetJen gaan7' "Goed· ze, 6oudcwijn. ·maar 
n,ks verkk1ppcn hoor: vono h~ ·Heb ik toch beloofd: u:I • 
Vincent Ze g,ngen naar beneden Mococr was In de 
keuken ·Mam: vroeg i3o1Joew,Jn, ·mag Vincent blijven 
ctenT ·Ja hoOr. maar bel ,Jan wel even naar huis. 

• • 
Vinant • v,nant ze, n ks Hij keek naar de pitjes van de • 
meloen. tlle op een lion:l lagcnop het aanrecht Toen 
trol: h~ 6ou,Jew,jn mee naar de gang ·1k weet wat!' e 
fluiStertle hij -Wat oan7' ·o.e pitjes. <Jaar kunnen we • 
een grapJC mee uithalen · Toen Ru,sterde h~ Boudc\oAjll 
wat In z~n 00<' flou,Je-.,ijn keek bctlenkel} ·Kan dat 
dan wei?' vroeg hij -t Is toch maar voor oc lol.' zei 
Vit1GC11t "Ja. maar als h~ kwaao wo.-tJt7' ·Nou en. wat 
zou ,Jat nou. zon klc,n venyc. p<>eh. <Jaar t>(n Ik n,el. 
~ang van Jtj soms wel7' ·Nccceh: ze, 6oudc,,yn. dat 
niet. ma3r • ïoc nou Joh'. ·Nou. goed ,Jan: UI 

• • • • 
6outJcw,jn Ze g,ngcn terug naar ,Je keuken "Mam. mo· • 
gen w,j o•e pitjc57' vroeg 13o1J,Je-,,~n ·Ja wat wJ JC er· 
mee7' "Eh. geheimpje: ze, V,nccnt vlug Ze namen de 
pitjes mee en zochten er zes mooie u,t Toen nam 

• • V,ncent z~n zakmes en sneed van alle zes een stukje 
af ·Alsjeblieft. nou. wat zegje daarvan, Ja.'t leken 
precies tandJCS Ze ~pen s tdletjes naar t,ovcn _en In 
13o1J,Jcwijn's kamer s topten ze oe pitJe5 onder z n kus· 
sen ·Heb je al opgebcloT vroeg rnoc,:lcr toen ze t,ene· 
den kwamen ·Nee. eh. 1k ga toch maar thul5 eten: zei 
Vlnant ·Flauw: dacht i3o1Jtlcw,Jn Toen hij naar t,cd 
g,ng, w,lde hij de pitJCS eerst nog weghalen. maar nee. 
toch oced hij het niet De volgende morgen dacht htJ 
meteen weer aan het tandmannetje Vlug kwan1 hiJ 
overeind en trok z'n kussen opzij Wat lag daar 

1 
Z~ 

z,lvergeklcurtle ronojcS van kartOl1, wa.irop het getal 
25 stond Er lag een p,epkle•n t,ricfje bij 1k laat me r,,e_t 
foppen. groeten van de tandmanr ïja. gel~k hec~ hoj. 

dacht 6oudcw1Jn "Maar toeh wel spijtig 

van tlte kwartjes Nou Ja. eigen 
schulo. ,J,kke t,ult • Een beetje 
gniffelend ,Jacht hij 7k geef er 
:3 aan Vincent" Maar van het 
tandmannetje heeft BoutJc· 
wi;n nooit meer Iets gezien 

of gehoord 

ï uur1!)k. • zei Vinant en i.J legde z~n open hand tegen 
de open hand van 6ou<Jcw,jn. ·Nou dan. er 15 hier een 
tandmannctJC. ·un watrrr ·un tandmannetje." ze, 
6ouoCWIJM zenlJWaGhtig ·Een tandmannctje7 Dat ge· 
loof Il: niet, tlle bestaan niet ·-we1waar. die bestaan 
wel. de zandman bestaat toch odr.T "Dis heef wat an· 
oers: vono Vinant ·Nilcs anders: zei 6oudew1Jn. -t 
zljn broertje!, van elkaar." 1.aat eens ktiken dan. waar 15 
hijT ·Ja. dat weet Ik niet. soms komt h~ en hij lust lek· 
kerc tl ,"1Cn • ·()olc meloen?' vroeg Vinant -Vast wel: 
dacht 6outlewijn 'Ze g,ngcn k~ken naar het l>or<JJC op 
de vensterbank Het s tukje meloen was weg ·zo hé: 
zel Vincent: da's ooi'. gekt' Toen begon 6outlewijn te 

veru:llcn van de tanden en de kwartjes en de 
brandweerauto en oe rozijntjes ·En waar Is hij 

Er was eens nu7' vroeg Vincent. ·Dat weet Ik niet . soms zie 
Zo klinkt het le,kr • • • • Ik hem· ·oat kan toch niet echt?' Toen hoor<Jen 

ze dUtdelijk .H,h,hll' ·Nou hoor je het zelf: zei 
6ouoewi;n Ja. <Jat was waar. Toen ging Vincent 
zoeken. zoeken. maar htj vontJ hem niet ·Heel 

• •• • • 
dewfntcrl>IJAnnae~~n•tddag na schooltijo inoc herfotcn 
woroen daar ve~ al'fo oP Zeemanlaan 13. Allerlei verl,afcn 
wordt over het vem::.tma er getekend of gel>oetseerd 
te welkom Het d l<lnderen van 4 tot 9 J;ur ,,,~ van /,ar· ' 

· uurtalti"' ,. . 
• • .;~ruim een uur. Tot Z-1 

,---.. 

De ~ijkkrant biedt de leden als extra service gratis advertentie
ruimte aan. Als u d1rt bijvoorbeeld op zoek bent naar fffl 

bru,kte kinderstoel of zelf van een owrbodige salontafel af~I 
dan kunt u daarmee in de WiJkkrant torocht Nttm contact op' 

met Jos Verstttgen, Zoeterwoudsesingel 39. 

TE HUUR: 
(Niet in kerstperiode)~ 50 me ter feestverhcht,ng 
Te bevragen b,j Hein l eeuwen, telefoon 5149967. 

TE KOOP GEZOCHT: 
Oude Kerstvers,ering 

oor de Kerstboom zoek in nog enkele ouderweue 
Kerstballen, vogeltjes, dennenappels, huisjes, etc. uit de 
Jaren vijhig/zestig. Tevens zoek ik nog een oude 
"Raamster• met verlichting. Doet u er n,eu meer mee 
en wilt u mij er een plezier mee doen, dan graag een 
belletje naar 5122857. Alvast bedankt, Frank. 

WANTED! 
Hallo, wij zijn 2 HAVO leerlingen voor onze s<ript,e zoe• 
ken wij mensen d ie u it Sudan komen en hier al een tijd· 

}.e wonen. mensen die een bepaalde relatie met Sudan 
hebben, of mensendie er voor een lange tijd op vakan· 
tie/voor werk zijn geweest . 
Reacties naar : De 5,tterlaan 43. 2313 TK Leiden. tele• 

foon: 071 514 66 65. 

BLOEMENKIOSK 

LAMMENSCHANS 

Tegenover ,rn1ion L:,mmcn,chans 
TEL071 5 1~ 1812 

LEIDEN 

Elke dag grote sortering 
bloemen en pian~ 

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

De Ambassadeur 

071-5311777 

Comfortabel 

vervoer, 

gecombineerd 

mei ouderwe1se 

diens1baarheid, 

maakl dal 

taxi-rijden weer 

een genoegen 

kan zi jn. 

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

Bewonerscommissie Temminckstraat t .o. 
Dhr. E.C. Meyer 
Professorenpad 25 2313 TA Leid•n tel. 5132155 

Woningbouwvoreniging Ons Doel 
Schuttersv•ld 65 231612 Leiden tel. 52.22025 

Stichting Dienstverlening Zuid Oost 
Professor•npad 1 2313 TA L•iden tel. 5128183 

Dienst Milieu en Beheer van Gemeente Leiden 
~ or Wijkbeh"r. wijk 3 
wijkteam stadsde•I Zuid 
De Bult, Roomburgerweg 26 2314 XN Leiden tel. 5167615 

Politiebureau Zuid 
Witte de Withlaan, Voon<hoten tel. 5258822 / 5258823 

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

Openbare Basisschool Loronu 
Van Vollenhov•nk•de 19 2313 GG Leiden tel. 5141777 

P.C. Basisschool Roomburg 
Van Vollenhovenkade 15 2313 GG L•iden tel. 5130958 

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

Stichting Thuiszorg Groot Rijnland 
5chuttersvold 1 2301 CG Leiden 
voor wijkverpleging on g•zinshulp: uitleoncontrale Van 
Vollenhovenkade 25 2313 GG Leiden t•I. 5121894 
Ouder• en kindzorg: 5241010 

Naschoolse Opvang De Basisb•nd• 
Oppenhelmstraat 2 tel. 5124369 

Kinderdagverblijf Peuterpalet 
Zoeterwoudsesing•l 98199 tel. 5124839 

Peuterspeelzaal de Glijbaan 
Burggravtnlaan 17a tel. 5121331 

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke 
Oppenheirnstraat 2 tel. 5131061 

Maatschappelijk werk sector Midden 
Langegracht 18 2312 NT Leiden tel. 5222727 (ma.- vr. 9 -10 u.) 

verzorgingshuis Lorenuhof 
Lorentzhof 1 2313 GA Leiden tel. 51

49545 

. . f en Burgemeest•rswijk 
vereniging Pro essoren· V d waall,llr 571 tel.5127697 
voorzitter. Gilles Landheer, · · · '1 51116665 
secretaris:' Ronald 5tokkel, De 5itterlaan •3. te . 

penningmeester: Heinti:~u;e; itterlaan 89, tel. 514 99 67 
pta reeuwen AsSurran ' 514 3019 r.:v) 
lid: Steven Blok, Stieltjesstraat 14, tel. & 



AANMELDINGSKAART 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Vereniging Professoren
en Burgemeesterswijk. De jaarlijkse contributie bedraagt 
f 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 eind april/begin mei. De in

zendtermijn van kopy en advertenties sluit op 6 april a.s. 
Tekst in WP 5.1 of Word 6.0 op 3,5" flop. Het adres Is: Werkgroep 

Communicatie, Jos Versteegen, Zoeterwoudsesingel 39, 
2313 EJ Leiden, tel. 513 03 88, e-mail: versvorm@xs4all.nl. 

Datum Activiteit Meer informatie op pag. 

Vanaf 10 dec. Recreatieprogramma in Lorentzhof 9 
18 december Kerstboom op de Zeemanlaan 3 
23 december KerstKinderKermis 3 

15 januari 
27 januari 
6 april 

Kerstsamenzang in deVredeskerk om 20 uur 4 
Cursus Weerbaarheidstraining voor senioren 3 
Start cursus kaarten maken 17 
Deadline van de wijkkrant 13 20 

Elke maand. Klaverjassen in de Vredeskerk van 
14.00 - 17 .00 uur {elke maandag) 
Bibliotheek in Buurthuis14.00-16.00 uur 

Elke dinsdag Kinderbibliotheekbus in de Cobetstraat 
tussen 1 S.30 en 17 .00 uur 

8 
8 

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. Sociëteit voor 60-plussers 
in de Vredeskerk vanaf 14.00 uur 
Bibliotheek in Buurthuis14.00-16.00 uur 8 
Kinderrestaurant in Buurthuis vanaf 18.00 u. 8 

Elke vrijdag Bibliotheek in Buurthuisl0.00-12.00 uur 8 
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 l uba-pand op de Zeemanlaan alwaar men 
het oud papier kan afgeven voor een goed doel. 

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, Rixt Schambach 
Fotografie: Jos Versteegen 
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving 
Druk: Mostert & Van Onderen 1, leiden 

Verenigingssecretariaat: De Sitterlaan 43, 
~ 2313 TK l eiden, Postbank 55.67.659 &' Ingeschreven bij de K. v. K. 40448253 

-.... '. 

TEE UWEN ASS URANTIEN BV 
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VOOR HET 

ONZEKERE 

DE SITTERLAAN 89 
LEIDEN 
TEL. 071-5149967 
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